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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Αναστασόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ. (Director of Medical In-

formatics Laboratory, Assistant Professor of Medical Informatics) 

Ανδρεάτος Αντώνιος, Καθηγητής, Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Τμήμα 

Αεροπορικών Επιστημών, Σχολή Ικάρων 

Αντωνίου Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Δ.Π.Θ., Τμήμα Επιστήμης Φυ-

σικής Αγωγής Αθλητισμού, διδακτικό αντικείμενο: Νέες τεχνολογίες στην Φυσική Α-

γωγή και τον αθλητισμό 

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

Βερναδάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. Διδακτικό αντι-

κείμενο: Εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη Φυσική Αγωγή. 

Γκούσκος Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ/ΕΚΠΑ, Εργαστήριο 

Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ 

Δεληγιάννης Ιωάννης, Λέκτορας, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστή-

μιο 

Καλογιαννάκης Μιχαήλ, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Κέκκερης Γεράσιμος, Καθηγητής στο ΠΤΔΕ του Δ.Π.Θ., γνωστικό αντικείμενο: Πλη-

ροφορική 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 Εκπαίδευση, Διδάσκων στο ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ 

Μητροπούλου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Παιδαγωγικής, Τμήμα 

Θεολογίας Α.Π.Θ. 

Μπράτιτσης Θαρρενός, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας 

Οικονομίδης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολι-

κής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Λέκτορας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στη Μουσειολογία-Σύν-

θεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων με χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας 

Σοφός Αλιβίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, γνωστ. α-

ντικ.: Παιδαγωγική με έμφαση στην Παιδαγωγική των Μέσων 

Συλαίου Στέλλα, Διδάσκουσα Π.Δ. 407/80, στο Τμήμα Εικαστικών κι Εφαρμοσμένων 

Τεχνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
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Τσιάντος Βασίλης, Μέλος ΑΔΙΠ, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μη-

χανικών 

Τσολακίδης Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντι-

κείμενο την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

Φίστα Ευαγγελία, Λέκτορας ΠΤΔΕ ΑΠΘ, Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική και 

Υπολογιστική Γλωσσολογία 

Φωτιάδου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

ΤΕΦΑΑ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ 

_____________________________________________________________________ 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Κριτή 

1 Αγγελόπουλος Ηρακλής 

2 Αγγέλου Αικατερίνη  

3 Αλεξοπούλου Ευαγγελία 

4 Αλεξοπούλου Πελαγία 

5 Αλέφαντος Νικόλαος 

6 Αλμπανάκη Ξανθή 

7 Αλχασίδης Νικόλαος 

8 Αμανατίδης Νικόλαος 

9 Αμανατίδου Παναγιώτα 

10 Ανάγνου Ευάγγελος 

11 Αναστασόπουλος Νικόλαος 

12 Ανδρεάτος Αντώνιος 

13 Ανδρέου Έλενα 

14 Αντικουλάνη Κυριακή 

15 Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα 

16 Αντώνογλου Λεμονιά 

17 Αντωνοπούλου-Τρεχλή Ζωή 

18 Αραμπατζής Γεώργιος 

19 Αρβανιτίδου Βασιλεία 

20 Αργύρη Παναγιώτα 

21 Αργυρίου Μαρία  

22 Αργυρόπουλος Νικόλαος 

23 Ασπρογέρακα - Αργύρη Σοφία 

24 Αυγερινός Ανδρέας 

25 Βαβουλίδου Μαρία 

26 Βαγγελάτος Αριστείδης 

27 Βασιλούδης Ιωάννης 

28 Βλαχοκυριάκου Φωτεινή 

29 Βλάχος Γεώργιος 

30 Βρεχτούρα Αικατερίνη 
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31 Γαβριηλίδου Μόνικα 

32 Γαλάνη Ελένη 

33 Γελαδάρη Αθηνά 

34 Γεραρής Ηλίας 

35 Γεωργαντάκη Σταυρούλα 

36 Γεωργούλα Ευαγγελία 

37 Γιαγκούλης Νικόλαος 

38 Γιαννικόπουλος Ιωάνης 

39 Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 

40 Γκένιου Θεοδώρα  

41 Γκίκας Αλέξανδρος  

42 Γκινούδη Αθηνά 

43 Γκιόκα Αναστασία 

44 Γκολώνης Χρύσανθος 

45 Γκουλιάμα Αλεξάνδρα  

46 Γκουντούμα Μαρία 

47 Γκούσκος Δημήτριος 

48 Γόγαλης Κωνσταντίνος 

49 Γούσιας Φώτιος 

50 Γρηγορίου Βασίλης 

51 Δαβράζος Γρηγόριος 

52 Δαμάσκου Ευτυχία 

53 Δέγγλερη Σοφία 

54 Δεληκάρη Παρασκευή 

55 Δελιόπουλος Γεώργιος 

56 Δεμερτζή Σταυρούλα 

57 Δεστές Γεώργιος 

58 Δημακοπούλου Αλεξάνδρα 

59 Δημητρακάκης Κωνσταντίνος 

60 Δημοσθενίδης Δημήτριος 

61 Διαμαντοπούλου Αλεξάνδρα 

62 Δουκάκης Σπυρίδων 

63 Δουλιάκα Γεωργία 

64 Δραγογιάννης Κωνσταντίνος 

65 Δράκος Λάμπρος 

66 Ελευθερίου Πρόδρομος 

67 Ελμάς Ανέστης 

68 Ευσταθίου Ιωάννα 

69 Εφραιμίδης Παύλος 

70 Ζαζάνη Ειρήνη 

71 Ζαφειρίου Μαρία  

72 Ζαχαράκη Ελένη  

73 Ζερβού Κυριακή 

74 Ζέττα Βασιλική 

75 Ζήκα Βάγια  

76 Ζήκος Νικόλαος 

77 Ζούνη Ευαγγελία 

78 Ζυγούρης Φώτιος  
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79 Ζωγόπουλος Ευστάθιος 

80 Ηλιοπούλου Ανθή 

81 Θεοδότου Ευγενία 

82 Θεοδωρίδου Αλεξάνδρα 

83 Θεοδωρίδου Ελένη 

84 Θεοδωρίδου Μαρία 

85 Θεοδώρου Τριανταφυλλιά 

86 Θεολόγου Κωνσταντίνος 

87 Θεοφανέλλης Τιμολέων 

88 Θώδης Γεώργιος 

89 Ιωαννίδου Κυριακή 

90 Ιωσηφίδου Ειρήνη 

91 Καβαλλάρη Ισμήνη 

92 Καλάργυρος Παναγιώτης 

93 Καλαφάτης Κωνσταντίνος  

94 Καλημέρης Ιωάννης 

95 Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος 

96 Καλογεράς Δημήτριος 

97 Καλογερία Ελισάβετ 

98 Καλοσπύρος Νικόλαος 

99 Καλτσά Αικατερίνη 

100 Καλύβας Αντώνιος 

101 Καλύβας Γεώργιος 

102 Καμέας Νικόλαος  

103 Καντάς Κωνσταντίνος 

104 Κάντζου Ελπινίκη 

105 Καπανιάρης Αλέξανδρος 

106 Καππάτου Αναστασία 

107 Καπράνος Σταύρος 

108 Καράγγελη Δήμητρα 

109 Καραγιάννη Ευαγγελία 

110 Καραδημητρίου Αχιλλέας 

111 Καραθανάση Ζαχαρένια  

112 Καρακατσάνη Ευμορφία 

113 Καραλιοπούλου Μαργαρίτα 

114 Καρατράντου Ανθή 

115 Καραφωτιά Mαίρη 

116 Καραφωτιά Χαρίκλεια 

117 Καρέλα Γεωργία 

118 Κατσαδώρος Γιώργος 

119 Κατσάνος Θεοφάνης 

120 Κατσή Ασπασία 

121 Κατσίκα Αικατερίνη 

122 Κατσιούλα Παναγιώτα  

123 Κατσούρης Γεώργιος 

124 Κεραμίδα Αρετή 

125 Κεραμιδά Κωνσταντία 

126 Κερασοβίτης Κωνσταντίνος 
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127 Κιουρτσόγλου Παρασκευή 

128 Κίργινας Σωτήριος 

129 Κίτσου Σοφία 

130 Κοζάς Κωνσταντίνος 

131 Κοκκονός Αντώνιος 

132 Κολλιοπούλου Κωνσταντίνα 

133 Κολοκοτρώνης Δημήτριος 

134 Κολτσάκης Ευάγγελος 

135 Κομνηνού Ιωάννα 

136 Κοντόση Κωνσταντίνα 

137 Κοντοστάνος Δημήτριος - Χρήστος 

138 Κοπάδη Θάλεια 

139 Κορκοβέλου Αγγελική 

140 Κορρές Κωνσταντίνος 

141 Κοσμίδης Ιορδάνης 

142 Κοτοπούλης Θωμάς 

143 Κουγιουμτζής Γεώργιος 

144 Κούκης Νικόλαος 

145 Κουκλατζίδου Μαρία 

146 Κουκούλης Κωνσταντίνος 

147 Κουλιούμπας Βασίλειος 

148 Κουτσιμπέλη Όλγα 

149 Κουτσουρίδης Ιωάννης 

150 Κρόκος Σπυρίδων 

151 Κυζερίδη Μελπομένη 

152 Κυριακάκη Χαρίκλεια 

153 Κωνσταντινίδου Σοφία 

154 Κωνσταντίνου Γεωργία  

155 Κωσταρίδης Παναγιώτης 

156 Κωτσαλίδου Δόξα  

157 Κωτσίδης Κωνσταντίνος 

158 Λαγουδάκος Μιχαήλ 

159 Λάγουρη Μαρίνα 

160 Λαζακίδου Γεωργία 

161 Λάζου-Μπαλτά Καλυψώ 

162 Λάλος Χρήστος 

163 Λαμπάκη Ολυμπία 

164 Λαμπίρης Απόστολος 

165 Λεονταρίδου Ντόρα 

166 Λεωνίδου Παγώνα 

167 Λιάκου Ιωάννα 

168 Λίτσιος Γεώργιος 

169 Λουμπαρδιά Αγγελική 

170 Λούτα Καίτη 

171 Μαγουλάς Αντώνιος 

172 Μάλλιαρης Χρήστος 

173 Μάνεση Σουλτάνα 

174 Μανικάρου Μεταξούλα 
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175 Μάνου Αγγελική 

176 Μαντζαρίδου Αρχοντία 

177 Μανώλη Βάια 

178 Μαρκαντώνης Χρίστος 

179 Μαρκογιαννάκης Γεώργιος 

180 Μασούρα Αικατερίνη 

181 Μαυράκη Μελπομένη 

182 Μέλλιου Κυριακή 

183 Μητροπούλου Ελένη 

184 Μιχαηλίδου Χριστίνα 

185 Μιχάλη Μαρία  

186 Μολοχά Σουλτάνα 

187 Μοσκοφίδης Αλέξανδρος 

188 Μοσχούς Νικόλαος 

189 Μουλά Ευαγγελία 

190 Μουράτογλου Νiκόλαος 

191 Μουταφίδου Άννα 

192 Μπαζακογιάννη Στυλιανή 

193 Μπακόπουλος Νικόλαος 

194 Μπαντούνας Άγγελος 

195 Μπαρής Θεόδωρος 

196 Μπαρμπόπουλος Γεώργιος 

197 Μπαρούτα Μαρία 

198 Μπατζέλη Άννα 

199 Μπατσίλα Μαριάνθη 

200 Μπενάκη Σωτηρία 

201 Μπίκος Γιώργος 

202 Μπιτζελέρη Παναγιώτα Κυριακή 

203 Μποτονάκης Αντώνιος 

204 Μπούτσκου Λεμονιά 

205 Μπράτιτσης Θαρρενός 

206 Μυλωνάς Δημήτριος 

207 Νάστος Ιωάννης 

208 Νέζη Μαρία 

209 Νείρος Αντώνιος 

210 Νικητόπουλος Νικήτας 

211 Νικολάου Ελένη 

212 Νικολουδάκης Εμμανουήλ 

213 Νίκου Σταύρος 

214 Νομικού Αργεντίνη 

215 Ντόκα Αγλαΐα 

216 Ντόλκερα Ανθούλα 

217 Ντυμένος Αναστάσιος 

218 Ξάνθη Στυλιανή 

219 Ξενάκη Αντωνία 

220 Οικονομάκου Μαριάνθη 

221 Οικονόμου Κωνσταντίνα 

222 Οικονόμου Κωνσταντίνος 
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223 Οικονόμου Χριστίνα 

224 Ορφανάκης Βασίλειος 

225 Παΐζη Όλγα 

226 Παλάζη Χρυσάνθη 

227 Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη 

228 Παναγιώταρου Αλίκη 

229 Παναγιωτόπουλος Ιωάννης 

230 Πανταζή Αφροδίτη 

231 Παντίδου Γεωργία 

232 Παντσίδης Χρήστος 

233 Παπαβασιλείου Χρυσούλα 

234 Παπαγιάννης Νικόλαος 

235 Παπαδάκης Σταμάτιος 

236 Παπαδημητρίου Γεώργιος 

237 Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος 

238 Παπαδόπουλος Μηνάς 

239 Παπαδόπουλος Πάρης 

240 Παπαδοπούλου Αναστασία    

241 Παπαϊωάννου Γεώργιος 

242 Παπαναστασίου Ασπασία 

243 Παπανδρέου Κωνσταντίνα 

244 Παπαπαναγιώτου Γεράσιμος 

245 Παπαπαναγιώτου Μαρία 

246 Παπαχρήστου Αλεξάνδρα 

247 Παππά Μαρίνα 

248 Παρασκευάς Απόστολος 

249 Πασιόπουλος Γεώργιος 

250 Πασταρματζή Ιωάννα 

251 Πατεράκη Όλγα 

252 Πατρωνίδου Δήμητρα 

253 Πατσιομίτου Σταυρούλα  

254 Περπέρης Απόστολος 

255 Πετροπούλου Ουρανία 

256 Πετροπούλου Σταυρούλα 

257 Πέτρου Αργυρούλα 

258 Πεχλιβανίδου Ευαγγελία  

259 Πλαγεράς Αντώνιος 

260 Πλατάρος Ιωάννης 

261 Πολύζος Νικόλαος 

262 Πολυζώη Γεωργία 

263 Πολυζώης Γεώργιος 

264 Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 

265 Ραβάνη Ιωάννα 

266 Ράλλης Μιχαήλ 

267 Ρίζου Ευανθία 

268 Ρουμπής Νικόλαος 

269 Ροφούζου Αιμιλία 

270 Ρώιμπα Βασιλική 

8

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



271 Σαΐτη Αποστολίνα  

272 Σακαρέλλου Ευθυμία 

273 Σαλαβασίδης Πέτρος 

274 Σάλτας Βασίλειος 

275 Σαμαρά Βασιλική 

276 Σάμιος Γουσταύος 

277 Σαμσάρη Ελένη 

278 Σαρρής Δημήτριος 

279 Σελίμης Ευστάθιος 

280 Σεμερτζόγλου Νίκος 

281 Σιακαβάρας Ιωάννης 

282 Σιαμπανοπούλου Ευγενία 

283 Σιγάλα Ζαμπέτα 

284 Σιδέρης Δημήτριος 

285 Σιδηρόπουλος Δημήτριος 

286 Σιώχος Βασίλειος 

287 Σκέβα Αυγή 

288 Σκόδρας Αστέριος 

289 Σουβατζόγλου Βασίλειος 

290 Σούνογλου Μαρίνα 

291 Σπανός Δημήτριος 

292 Σπυροπούλου Nαταλία 

293 Σταμάτη Αικατερίνη 

294 Στασινάκης Παναγιώτης  

295 Σταυρόπουλος Βασίλειος 

296 Σταυρούλια Καλλιόπη-Ευαγγελία 

297 Στεφανίδης Γεώργιος 

298 Στέφος Ευστάθιος 

299 Στράτη Πηνελόπη 

300 Σύβακα Τριανταφυλλιά 

301 Συλιγάρδου Φωτεινή 

302 Συμεωνίδης Βασίλειος 

303 Συρακούλη Βασιλική 

304 Συργιάννης Χαράλαμπος 

305 Σχίζα Μελπομένη 

306 Σωτηριάδης Δημήτριος 

307 Σωτηρόπουλος Παναγιώτης 

308 Τάτση Αικατερίνη 

309 Τέκος Γεώργιος 

310 Τζαλακώστας Ρίζος 

311 Τζάμου Αικατερίνη 

312 Τζήμας Δημήτριος 

313 Τζιάβας Αριστείδης 

314 Τζιάσιου Ευαγγελία 

315 Τζιφόπουλος Μενέλαος 

316 Τζοβλά Ειρήνη 

317 Τζωρτζάκης Ιωάννης 

318 Τζώτζου Μαρία 
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319 Τοκμακίδου Ελπίδα  

320 Τολανούδης Μιχαήλ 

321 Τομαρά Παναγιώτα-Μαρίνα 

322 Τουλιοπούλου Ελένη 

323 Τουπλικιώτη Σοφία 

324 Τουραμπέλης Μιχαήλ 

325 Τσαβδάρη Αναστασία 

326 Τσαγγάρη Χρυσούλα 

327 Τσακαγιάννης Σοφοκλής 

328 Τσακιρίδου Δόμνα 

329 Τσάρπα Ιωάννα 

330 Τσέκου Αικατερίνη 

331 Τσερκέζη Ευμορφία 

332 Τσιαβού Ευαγγελία 

333 Τσιγγινού Ελένη 

334 Τσιούμα Αικατερίνη 

335 Τσιουπλή Ευγενία 

336 Τσιπλακίδης Ιάκωβος 

337 Τσιτσιπά Κυριακή  

338 Τσιχουρίδης Χαρίλαος 

339 Τσογλής Κωνσταντίνος 

340 Φακάζη Ελένη 

341 Φερεσίδη Καλλιόπη 

342 Φισφή Αλεξία 

343 Φραγκίσκου Αικατερίνη 

344 Φριλίγκος Στυλιανός 

345 Φώκου Ιωάννα 

346 Φωτοπούλου Χρηστίνα 

347 Χαϊδεμένου Ελένη 

348 Χαϊδή Ειρήνη-Αντωνία 

349 Χαντζή Στυλιανή 

350 Χαρατζόπουλος Παναγιώτης 

351 Χαρίση Βίκυ 

352 Χαριτάκη Γαρυφαλιά 

353 Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα 

354 Χατζηγεωργίου Μαρία 

355 Χατζηγιάννογλου Θάλεια 

356 Χατζηλάμπρου Παναγιώτης  

357 Χατζηχρήστου Ελένη  

358 Χατζούλη Ζωή 

359 Χουλιάρα Ξανθή 

360 Χουρδάκης Μιχαήλ 

361 Χουστουλάκης Εμμανουήλ 

362 Ψαράς Χαράλαμπος 

363 Ψαρρά Ειρήνη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ   - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Σελ.      31 02.Θ.Ε. Στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη χρη-
σιμότητα των λειτουργιών του tablet 

Σελ.      41 04.Θ.Ε. Μνημεία και μουσεία σε περιβάλλον OpenSim 

Σελ.      51 04.Θ.Ε. Οι μαθητές δημιουργούν στο διαδίκτυο εκπαιδευτικά ψηφιακά 
παιχνίδια με τη μορφή ερωτήσεων 

Σελ.      59 04.Θ.Ε. Παίζουμε μαθημα... γικά στο Λύκειο!  

Σελ.      66 04.Θ.Ε. Ποιο Μουσείο; Ένα eTwinning σχέδιο εργασίας - γέφυρα επι-
κοινωνίας μεταξύ τριών σχολείων, για τη δημιουργική εκμάθηση της 
γαλλικής γλώσσας. 

Σελ.      77 04.Θ.Ε. Τι ξέρεις για τους θεούς του Ολύμπου; Διαδραστικό επιτραπέ-
ζιο παιχνίδι για μαθητές/τριες της Γ΄ Δημοτικού με χρήση της πλακέτας 
Makey-Makey και προγραμματισμό στο Scratch 

Σελ.      82 04.Θ.Ε. Ψηφιακά παιχνίδια και διδακτική αξιοποίηση τους 

Σελ.      93 05.Θ.Ε. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών της Γενικής και Ειδικής Αγωγής 
απέναντι στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου  

Σελ.    101 05.Θ.Ε. Αξιολόγηση της δυνατότητας γενίκευσης βασικών εννοιών του 
ψηφιακού παιχνιδιού «Μαγικό Φίλτρο» σε αναλογικά παιχνίδια σε μια 
ομάδα μαθητών στο φάσμα του Αυτισμού. 

Σελ.    112 05.Θ.Ε. Αυτισμός και Τ.Π.Ε  

Σελ.    119 05.Θ.Ε. Διδακτική παρέμβαση στη δυσλεξία μέσω των Τ.Π.Ε.  

Σελ.    129 05.Θ.Ε. Έρευνα Δράσης. Ανάπτυξη κοινωνικο-συναισθηματικού το-
μέα μαθητή με ΔΕΠ-Υ, με χρήση Τ.Π.Ε. 

Σελ.    139 05.Θ.Ε. Ζητήματα προσβασιμότητας των εκπαιδευτικών εργαλείων για 
τα ΑΜΕΑ 

Σελ.    146 05.Θ.Ε. Η μεταγνωστική δεξιότητα «Σχεδιασμός» των μαθητών της 
ΣΤ' Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες, μέσω των Τ.Π.Ε.. Η περί-
πτωση των κλασμάτων. 

Σελ.    154 05.Θ.Ε. Οι Τ.Π.Ε. ως εργαλείο προώθησης της ισότητας των εκπαιδευ-
τικών ευκαιριών 
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Σελ.    165 05.Θ.Ε. Όταν το σύνδρομο Down είναι μόνο η αφορμή. Σενάριο διδα-
σκαλίας για την ενότητα «Ήπειροι.. Στιγμιότυπα» στο μάθημα της Γε-
ωλογίας – Γεωγραφίας της Α’ Γυμνασίου για τάξη συμπερίληψης 

Σελ.    176 05.Θ.Ε. Τα μαθησιακά στυλ των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και 
οι Τ.Π.Ε. 

Σελ.    184 05.Θ.Ε. Ψηφιακό Περιβάλλον ΕΠΙΤΕΛΩ. Λογισμικό εξάσκησης της 
προσοχής και της συγκέντρωσης για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας 

Σελ.    194 05.Θ.Ε. Ψηφιακό περιβάλλον προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για 
μαθητές με αυτισμό 

Σελ.    203 06.Θ.Ε. Δημιουργική γραφή, και διασχολικές συνεργασίες με εργαλεία 
WEB.2 στην τάξη των γαλλικών 

Σελ.    211 06.Θ.Ε. Διαδικτυακός εκφοβισμός και ο ρόλος της οικογένειας 

Σελ.    229 06.Θ.Ε. Διαθεματική προσέγγιση του προγραμματισμού σε κινητές συ-
σκευές 

Σελ.    237 06.Θ.Ε. Διδακτική αξιοποίηση των φορμών Google. Σκέψεις, εμπει-
ρίες, προτάσεις 

Σελ.    245 06.Θ.Ε. Εκπαιδευτικός ιστότοπος για την υποστήριξη εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Σελ.    253 06.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων ως κοινοτήτων πρακτι-
κής και μάθησης. Εφαρμογές στη διδακτική πράξη 

Σελ.    261 06.Θ.Ε. Η καθ΄ ημάς Μικρά Ασία: Μια ψηφιακή περιήγηση 

Σελ.    272 06.Θ.Ε. Η συμβολή των Τ.Π.Ε στην αξιολόγηση του μαθητή στο μά-
θημα της Ιστορίας 

Σελ.    281 06.Θ.Ε. Ηλεκτρονική μάθηση. Η περίπτωση του Moodle στην επαγγελ-
ματική κατάρτιση 

Σελ.    289 06.Θ.Ε. Ηλεκτρονικός αθλητισμός: Αιτία προβληματισμού ή νέες προ-
οπτικές; 

Σελ.    295 06.Θ.Ε. Κοινωνικά δίκτυα στη διδακτική πράξη. Προβληματισμοί, 
προτάσεις, οφέλη 

Σελ.    304 06.Θ.Ε. Μια εκπαιδευτική ιστοσελίδα για τη διδασκαλία συγκρουσια-
κών ζητημάτων: Πολιτικοί κρατούμενοι στην Ελλάδα της εποχής των 
άκρων 

Σελ.    313 06.Θ.Ε. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεισφορά των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση 
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Σελ.    325 06.Θ.Ε. Πρόταση αξιολόγησης μαθητών στο μάθημα Αρχές Οργάνω-
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών με τη χρήση Τ.Π.Ε. 

Σελ.    333 06.Θ.Ε. Πώς θα χωριστούν και θα εργαστούν οι μαθητές σε ομάδες· 
TeamUp! 

Σελ.    341 06.Θ.Ε. Σχεδιασμός και οργάνωση διδασκαλίας σε πίνακα Lino 

Σελ.    349 06.Θ.Ε. Σχολική βία και εκφοβισμός. Εκπαιδευτικό αποθετήριο/ιστο-
λόγιο (blog) ενημερωτικού υλικού και δραστηριοτήτων πρόληψης  

Σελ.    358 07.Θ.Ε. Βήματα δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας στο δημοτικό 
σχολείο 

Σελ.    368 07.Θ.Ε. Η ψηφιακή αφήγηση στο Δημοτικό Σχολείο. Η περίπτωση του 
προγράμματος αγωγής υγείας «Μαθητικό Δελτίο Ειδήσεων». 

Σελ.    379 07.Θ.Ε. Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα υποστήριξης της ψηφιακής αφή-
γησης στο δημοτικό σχολείο 

Σελ.    386 07.Θ.Ε. Ο εκπαιδευτικός ως μαθητής μέσα από την ψηφιακή αφήγηση 

Σελ.    394 07.Θ.Ε. Πρόταση διδακτικής αξιοποίησης του λογισμικού Photostory 3 

Σελ.    401 07.Θ.Ε. Σχεδιασμός και δημιουργία ψηφιακών οπτικοακουστικών πα-
ραμυθιών. Μια ιδέα για ερευνητική εργασία στην Α' ΓΕΛ/ΕΠΑΛ  

Σελ.    408 07.Θ.Ε. Τ.Π.Ε. και Λογοτεχνία. Παραμύθια με εικονογράφηση και ψη-
φιακή αφήγηση από μαθητές Γυμνασίου 

Σελ.    416 07.Θ.Ε. Το «μηχάνημα» που αφηγείται την ιστορία του… Μια πρόταση 
σχεδιασμού και δημιουργίας ψηφιακής αφήγησης μέσα στην τάξη 

Σελ.    428 08.Θ.Ε. Scientix: Τo ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο ως ερ-
γαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης των θετικών επιστημών 

Σελ.    437 08.Θ.Ε. YouTube: Το κανάλι των Πληροφορικών για την απόκτηση δε-
ξιοτήτων 21ου αιώνα 

Σελ.    448 08.Θ.Ε. Γέφυρα επικοινωνίας και ανατροφοδότησης. Ανίχνευση και 
σκιαγράφηση προφίλ συμμετεχόντων στο Συνέδριο «Η Εκπαίδευση 
στην Εποχή των Τ.Π.Ε» 

Σελ.    487 08.Θ.Ε. Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην κα-
θημερινή διδακτική πρακτική: Μελέτη περίπτωσης 

Σελ.    495 08.Θ.Ε. Επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών στο πλαίσιο μιας 
διαδικτυακής κοινότητας μάθησης 

Σελ.    503 08.Θ.Ε. Μαθαίνοντας από τη Ζωή – Ανακαλύπτουμε νέους τρόπους δι-
δασκαλίας της σύγχρονης Βιολογίας! Ένα σεμινάριο Επαγγελματικής 
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Ανάπτυξης για καθηγητές Βιολογίας σε θέματα Μοριακής Βιολογίας 
και Βιοπληροφορικής. 

Σελ.    513 08.Θ.Ε. Παρουσίαση και ανάλυση της σχεδιαστικής δομής επιμορφω-
τικού - εκπαιδευτικού προγράμματος 

Σελ.    521 08.Θ.Ε. Σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με εφαρμογή των 
αρχών της Καθολικής Σχεδίασης για τη Μάθηση 

Σελ.    533 09.Θ.Ε. Ανάστροφη τάξη, μια νέα προοπτική για την ελληνική εκπαί-
δευση; 

Σελ.    541 09.Θ.Ε. Αξιοποίηση των Κινητών Εργαστηρίων στα Δημοτικά Σχο-
λεία: Έρευνα στους εκπαιδευτικούς 

Σελ.    551 09.Θ.Ε. Αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στο ξενόγλωσσο μάθημα 
στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Σελ.    559 09.Θ.Ε. Απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα 
Νέα Σχολικά Εγχειρίδια του Δημοτικού. Μία ποιοτική, μικρής κλίμα-
κας έρευνα 

Σελ.    567 09.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό Μουσείο Πληροφορικής. Η κριτική εκπαιδευ-
τική αξία των λειτουργικά απαξιωμένων Τ.Π.Ε. 

Σελ.    578 09.Θ.Ε. Διερευνητικές μαθησιακές δραστηριότητες βασισμένες σε 
Τ.Π.Ε. Μία διδακτική παρέμβαση για έννοιες του ηλεκτρισμού στο Δη-
μοτικό Σχολείο 

Σελ.    598 09.Θ.Ε. Εκπαίδευση, Τέχνη και Διαδίκτυο: Ένα μετασχηματιστικό, μα-
θησιακό πλέγμα  

Σελ.    610 09.Θ.Ε. Εμπλουτισμένο Ψηφιακό Υλικό – Διαδραστικό Βιβλίο Γλώσ-
σας Στ΄ Δημοτικού: Διερεύνηση της συμβολής του στη μαθησιακή δια-
δικασία 

Σελ.    620 09.Θ.Ε. Έρευνα για την προστιθέμενη αξία της διδασκαλίας των θετι-
κών μαθημάτων με χρήση Τ.Π.Ε.  σε σχέση με τη διδασκαλία με παρα-
δοσιακές διδακτικές μεθόδους 

Σελ.    634 09.Θ.Ε. Έρευνα για την προστιθέμενη αξία της διδασκαλίας των φιλο-
λογικών μαθημάτων με χρήση Τ.Π.Ε. σε σχέση με τη διδασκαλία με 
παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους 

Σελ.    647 09.Θ.Ε. Έφηβοι και ψηφιακό παιχνίδι. Διαφοροποιήσεις ανάλογα με 
δημογραφικούς και κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες 

Σελ.    658 09.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φιλόλογοι από 
την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. κατά τη διδακτική πράξη 
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Σελ.    668 09.Θ.Ε. Η επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων για τη σχολική χρο-
νιά 2015-16 ως διαδικασία αξιολόγησής τους από το σύλλογο διδασκό-
ντων: Ερευνητική μελέτη 

Σελ.    700 09.Θ.Ε. Η ηλεκτρονική τάξη (e-class) ως μέσο εκπαιδευτικού σχεδια-
σμού (instructional design) και οδηγός διαχείρισης του Προγράμματος 
Σπουδών 

Σελ.    739 09.Θ.Ε. Η προστιθέμενη αξία της ενσωμάτωσης Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία. Απόψεις δασκάλων 

Σελ.    746 09.Θ.Ε. Η σύγχρονη καλλιτεχνική παιδεία  αξιοποιεί τις Φυσικές Επι-
στήμες και τις Τ.Π.Ε. 

Σελ.    754 09.Θ.Ε. Παρακολούθηση διδασκαλίας με τη χρήση εντύπων παρακο-
λούθησης: Κριτική τοποθέτηση για διαμορφωτικούς σκοπούς 

Σελ.    763 09.Θ.Ε. Συμπεράσματα από τη χρήσης της Βικιπαίδειας ως εκπαιδευ-
τικού μέσου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενη-
λίκων 

Σελ.    771 09.Θ.Ε. Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση: Προσδοκίες, αντιπαραθέσεις, αναδι-
πλώσεις και παραδοχές 

Σελ.    782 09.Θ.Ε. Υπολογιστικά περιβάλλοντα για τεχνολογική εκπαίδευση 

Σελ.    790 09.Θ.Ε. Υποψήφιοι φιλόλογοι και Τ.Π.Ε.: Χρήση του Η/Υ σε έξω-α-
καδημαϊκά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα μάθηση 

Σελ.    799 09.Θ.Ε. Ψηφιακά παιχνίδια και προσχολική ηλικία 

Σελ.    807 09.Θ.Ε. Ψηφιακό Σχολείο: Το προφίλ του εκπαιδευτικού και η χρήση 
των Τ.Π.Ε. στην μαθησιακή διαδικασία 

Σελ.    816 10.Θ.Ε. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Το Σύγχρονο Μοντέλο, το Ασύγ-
χρονο και το Υβριδικό 

Σελ.    825 10.Θ.Ε. Η συμβολή των Τ.Π.Ε. στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Σελ.    833 10.Θ.Ε. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων και η αξία της διά βίου μά-
θησης 

Σελ.    839 10.Θ.Ε. Ο Σωκράτης ως εκπαιδευτής ενηλίκων και η αξία της διά βίου 
μάθησης 

Σελ.    849 10.Θ.Ε. Οι αντιλήψεις του Rousseau για την παιδεία και τη διά βίου 
μάθηση 

Σελ.    856 10.Θ.Ε. Χαρτογραφώντας εννοιολογικά (Χρησιμοποιώντας την πλατ-
φόρμα "Inspire Us") 
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Σελ.    865 11.Θ.Ε. Ανίχνευση πιθανών αδυναμιών ασφάλειας στο σύστημα δια-
χείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου Moodle 

Σελ.    874 11.Θ.Ε. Κυβερνοεκφοβισμός: Μια νέα μορφή εκφοβισμού. Βιβλιογρα-
φική ανασκόπηση 

Σελ.    882 11.Θ.Ε. Ο e-Εθισμός – Μελέτη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Σελ.    893 11.Θ.Ε. Ψηφιακό παιχνίδι και κυβερνο-ασφάλεια 

Σελ.    902 12.Θ.Ε. Η αξιοποίηση της τέχνης στην Εκπαίδευση: Οι μηχανισμοί της 
μόδας και η επιρροή που ασκούν στο άτομο, στις κοινωνικές σχέσεις 
και στο περιβάλλον 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ  ΜΕΡΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 Σελ.   911 01.Θ.Ε. Ατμοσφαιρική ρύπανση στην Κοζάνη. Διδακτικό σενάριο στο 
μάθημα "Φυσικά" της ΣΤ΄ Δημοτικού 

 Σελ.   919 01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για το θέμα «Η προέλευση των Τροφών», 
με χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών Alice και JClic  

 Σελ.   927 01.Θ.Ε. Διόρθωση Συνημιτόνου με τη χρήση προσομοιωτικού εκπαι-
δευτικού λογισμικού 

 Σελ.   936 01.Θ.Ε. Ένα πρόγραμμα Teachers4Europe στο Δημοτικό Σχολείο. «Τα 
Παιδιά της Ευρώπης VS Bullying»  Ένα project για τον σχολικό εκφο-
βισμό στα πλαίσια του προγράμματος  

 Σελ.   947 01.Θ.Ε. Ένα ταξίδι στον κόσμο της Φυσικής με το μάθημα Τ.Π.Ε. στο 
Δημοτικό Σχολείο 

 Σελ.   955 01.Θ.Ε. Μαθαίνω την τροφική πυραμίδα και τις ομάδες τροφίμων: Α-
ξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών Scratch και Jclic 

 Σελ.   963 01.Θ.Ε. Μια εποικοδομητική διδακτική πρόταση για το φως (Φυσική 
Γενικής Παιδείας- Β΄ Γ΄ Γενικού Λυκείου) 

 Σελ.   972 01.Θ.Ε. Όταν ο Ελύτης μας εμπνέει... Διδακτικό σενάριο 

 Σελ.   982 01.Θ.Ε. Τ.Π.Ε. και δημιουργική γραφή για την προσέγγιση του Β΄ ελ-
ληνικού αποικισμού 

 Σελ.   990 01.Θ.Ε. Φωτόδεντρο: Θεματική ενότητα: Εικαστικά. Σύζευξη εικαστι-
κής αγωγής και εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

 Σελ. 1006 02.Θ.Ε. Η χρήση των tablets στη διδασκαλία των μαθηματικών 

 Σελ. 1015 06.Θ.Ε. Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών κοινωνικών δικτύων στη διδα-
κτική πράξη. Το παράδειγμα του Twiducate 
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 Σελ. 1023 06.Θ.Ε. Το εκπαιδευτικό βίντεο στην εκπαίδευση από απόσταση ενη-
λίκων. Μελέτη περίπτωσης 

 Σελ. 1031 07.Θ.Ε. Το λογισμικό Muvizu play ως εργαλείο ψηφιακής αφήγησης: 
Γενική επισκόπηση και αξιολόγηση 

 Σελ. 1038 07.Θ.Ε. Ψηφιακές αφηγήσεις και διαδραστικά περιβάλλοντα για την  
εισαγωγή των αρχών της βιοκλιματικής και της αειφορίας στην  εκπαί-
δευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών 

 Σελ. 1047 09.Θ.Ε. Διδασκαλία γραμματικών κανόνων με διδακτικό σενάριο και 
χρήση Τ.Π.Ε., σε μουσουλμανόπαιδες της Θράκης. 

 Σελ. 1054 09.Θ.Ε. Η προσέγγιση της διαφορετικότητας στο Νηπιαγωγείο με βιω-
ματικές και ψηφιακές δραστηριότητες 

 Σελ. 1063 10.Θ.Ε. Η συμβολή της τεχνολογίας στη δια βίου εκπαίδευση- μάθηση 
των εκπαιδευτικών  

 Σελ. 1074 09.Θ.Ε. Οι Διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής και μάθησης και η 
σχέση τους με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

 Σελ. 1084 11.Θ.Ε. Διαδίκτυο και παιδιά: Χρήση, κίνδυνοι, προστασία  

 Σελ. 1092 11.Θ.Ε. Ο ρόλος του σχολείου στην ενημέρωση για το ασφαλές διαδί-
κτυο. Μελέτη περίπτωσης 

 Σελ. 1102 12.Θ.Ε. Μετασχηματιστική Διαπολιτισμική Ικανότητα: Θεωρητική 
προσέγγιση 

 

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 Σελ. 1111 03.Θ.Ε. algo.pk. Μία εφαρμογή υποστήριξης της διδασκαλίας των αλ-
γορίθμων σε Ψευδογλώσσα 

 Σελ. 1124 03.Θ.Ε. Andronikos. Ένα διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι για την αρχαία 
Μακεδονία 

 Σελ. 1133 03.Θ.Ε. Ανάπτυξη και παρουσίαση εφαρμογής «Το ράλι της προπαί-
δειας» 

 Σελ. 1143 03.Θ.Ε. Αναπτύσσοντας την Υπολογιστική Σκέψη στο νηπιαγωγείο 
μέσω του προγραμματιστικού περιβάλλοντος ScratchJr 

 Σελ. 1156 03.Θ.Ε. Απλά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Arduino στην Εκ-
παίδευση. Μια εφαρμογή  
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 Σελ. 1165 03.Θ.Ε. Από τους ανεμόμυλους στις ανεμογεννήτριες: συνδυάζοντας 
εκπαιδευτική ρομποτική και εφαρμογές web 2.0 σε μία διαθεματική εκ-
παιδευτική πρακτική  

 Σελ. 1176 03.Θ.Ε. Διδακτικός σχεδιασμός με τη χρήση του υπολογιστή ως γνω-
στικού εργαλείου  

 Σελ. 1185 03.Θ.Ε. Διδασκαλία της δομής επανάληψης ΟΣΟ με το προγραμματι-
στικό περιβάλλον App Inventor 

 Σελ. 1196 03.Θ.Ε. Εικονικά πειράματα φυσικής για το γενικό λύκειο (νέο) 

 Σελ. 1208 03.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία του προγραμματι-
σμού και της εκπαιδευτικής ρομποτικής σε μαθητές δημοτικού  

 Σελ. 1219 03.Θ.Ε. Ευρετική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού Γυμνα-
σίου "Ιστορία Α΄- Γ΄" του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

 Σελ. 1227 03.Θ.Ε. Η διδασκαλία των μαθημάτων λογιστικού περιεχομένου στο 
Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
εκπαιδευτικού λογισμικού 

 Σελ. 1237 03.Θ.Ε. Η εφαρμογή ελεύθερου λογισμικού δημιουργίας εννοιολογι-
κών χαρτών στη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυ-
μνάσιο 

 Σελ. 1244 03.Θ.Ε. Η συμβολή του Modellus στη «οπτικοποίηση» ενός καινοτό-
μου διδακτικού μοντέλου για την έννοια Ενέργεια 

 Σελ. 1257 03.Θ.Ε. Ο Ηλεκτρονικός ταχυδρόμος: Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη 
Γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση 

 Σελ. 1266 03.Θ.Ε. Παρουσίαση διδακτικής ιστοσελίδας  ανώτερων μαθηματικών 

 Σελ. 1279 03.Θ.Ε. Πειράματα εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με εναλλασ-
σόμενο ρεύμα για την ηλεκτρική εμπέδηση και τα παθητικά φίλτρα 

 Σελ. 1288 03.Θ.Ε. Πρόταση διαθεματικής διδασκαλίας της δομής επιλογής με α-
ξιοποίηση του Scratch S4A και του Arduino 

 Σελ. 1298 03.Θ.Ε. Τα εκπαιδευτικά  ψηφιακά παιχνίδια ως εργαλείο μάθησης. Η 
περίπτωση του Kodu 

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 

Σελ. 1307 01.Θ.Ε. A picture is worth a thousand words. Έργο etwinning στο πλαί-
σιο της Ερευνητικής Εργασίας και της διδασκαλίας της Αγγλικής 
Γλώσσας στο Λύκειο 
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Σελ. 1320 01.Θ.Ε. Buddies or bullies? Σπάμε τον κύκλο της βίας 

Σελ. 1331 01.Θ.Ε. Europe, eureka! - Ευρώπη, εύρηκα! Ένα διδακτικό σενάριο για 
τους Εφευρέτες της Ε.Ε. μέσα από τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

Σελ. 1341 01.Θ.Ε. e-Energy. Μια καινοτόμος προσέγγιση της έννοιας της ενέρ-
γειας με τη χρήση των νέων μέσων 

Σελ. 1353 01.Θ.Ε. Flags and.. Food for thought. Μια γευστική περιήγηση στην 
Ευρώπη 

Σελ. 1362 01.Θ.Ε. Floating boats - Η άνωση στο Νηπιαγωγείο 

Σελ. 1371 01.Θ.Ε. Joan Miro. Γνωρίζοντας τα χρώματα των ονείρων του! Διδα-
κτικό σενάριο με την χρήση Τ.Π.Ε., για το Νηπιαγωγείο 

Σελ. 1379 01.Θ.Ε. L.v. Beethoven. Μουσικό θέμα της 9ης Συμφωνίας και δη-
μιουργία μουσικής εφαρμογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον 
Scratch 

Σελ. 1390 01.Θ.Ε. The Career Project: Έργο eTwinning στο πλαίσιο της διδασκα-
λίας της Αγγλικής Γλώσσας στο Λύκειο 

Σελ. 1399 01.Θ.Ε. The Character Project. Έργο Συναισθηματικής Αγωγής στο 
πλαίσιο eTwinning στο Γυμνάσιο.   

Σελ. 1409 01.Θ.Ε. Αναγνωρίσεως σημεία. Σενάριο διδασκαλίας στην Οδύσσεια 
Α΄ Γυμνασίου 

Σελ. 1419 01.Θ.Ε. Ανθρώπινα δικαιώματα και Ε.Ε. Διαθεματική διδακτική πρό-
ταση με Τ.Π.Ε. για τη Δ΄ Δημοτικού 

Σελ. 1433 01.Θ.Ε. Αξιολόγηση στο πλαίσιο Διδακτικού Σεναρίου Διερευνητικής 
Μάθησης 

Σελ. 1443 01.Θ.Ε. Αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Νε-
ότερης και Σύγχρονης ιστορίας - Μια διαθεματική διδακτική προσέγ-
γιση (Γ΄ Γυμνασίου) 

Σελ. 1454 01.Θ.Ε. Αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσ-
σας σε ευρωπαϊκές συνεργασίες σχολείων 

Σελ. 1462 01.Θ.Ε. Αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε.  στην ενδυνάμωση του συναισθήμα-
τος 

Σελ. 1469 01.Θ.Ε. Από την άφιξη του Όθωνα έως την επανάσταση της 3ης Σε-
πτεμβρίου. Διδακτικό σενάριο με τη χρήση Τ.Π.Ε. στο μάθημα της ι-
στορίας της Γ΄ Γυμνασίου 
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Σελ. 1480 01.Θ.Ε. Από την Ωμεγαβήτα… στην Αλφαβήτα. Η συμβολή των 
Τ.Π.Ε. σε μια… αλλιώτικη μάχη! Μια διδακτική πρόταση για τη διδα-
σκαλία παραμυθιού στη Β’ Δημοτικού. 

Σελ. 1489 01.Θ.Ε. Αρχαία Ελληνικά. Η διδασκαλία του Αορίστου β΄ με την υπο-
στήριξη των Τ.Π.Ε. Διδακτικό Σενάριο 

Σελ. 1499 01.Θ.Ε. Βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας μέσω επικαιροποίησης 
γνώσης. Εφαρμογή σεναρίου στο μάθημα «Ανελκυστήρες- Ανυψωτι-
κές Μηχανές» ΕΠΑ.Λ. 

Σελ. 1509 01.Θ.Ε. Βόλτα στη γειτονιά του ήλιου με όχημα το διαδραστικό τραπέζι 

Σελ. 1517 01.Θ.Ε. Γνωριμία των μουσικών οργάνων με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

Σελ. 1527 01.Θ.Ε. Γυναίκα γίνεσαι…τότε και τώρα... Ένα διδακτικό σενάριο επι-
χειρηματολογίας και τεχνολογίας στη Στ’ Δημοτικού 

Σελ. 1539 01.Θ.Ε. Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές, 
μονάχα λίγες στέρνες, άδειες κι αυτές... Διδακτικό σενάριο για τη Γεω-
γραφία 

Σελ. 1548 01.Θ.Ε. Δημιουργική γραφή, κόμικς και Τ.Π.Ε. κατά της σχολικής βίας 

Σελ. 1556 01.Θ.Ε. Διαθεματική διδασκαλία σύμφωνα με τη θεωρία Πολλαπλών 
Τύπων Νοημοσύνης 

Σελ. 1566 01.Θ.Ε. Διαθεματική και κριτική προσέγγιση της θέσης και του ρόλου 
της γυναίκας διαχρονικά, με παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε. 

Σελ. 1578 01.Θ.Ε. Διαθεματικό διδακτικό σενάριο Αγωγής Υγείας με χρήση 
Τ.Π.Ε.: Πέντε σωματοφύλακες στο ψυγείο μου 

Σελ. 1588 01.Θ.Ε. Διαφοροποιημένη αξιολόγηση και σενάριο διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

Σελ. 1599 01.Θ.Ε. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Εφαρμόζοντας τη θεωρία της 
Πολλαπλής Νοημοσύνης στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο 
Δημοτικό." 

Σελ. 1609 01.Θ.Ε. Διδακτική πρόταση για την αξιοποίηση έργων τέχνης του 
Mondrian στη διδασκαλία των Μαθηματικών και της Βιολογίας με τη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων 

Σελ. 1620 01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο με χρήση λογισμικών, «Οι άθλοι του Ηρα-
κλή», για τη Γ΄ Δημοτικού 

Σελ. 1629 01.Θ.Ε. Διδάσκοντας Γεωμετρία στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με το Cabri Geometry 
II 
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Σελ. 1639 01.Θ.Ε. Διδάσκοντας προγραμματισμό στο Δημοτικό με το 
GameMaker 

Σελ. 1649 01.Θ.Ε. Ειδικά δικαιώματα. Διδακτικό σενάριο για μαθητές Β΄ και Γ΄ 
Δημοτικού  

Σελ. 1658 01.Θ.Ε. Είμαστε ότι τρώμε. Διδακτικό σενάριο της Νεοελληνικής 
Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου 

Σελ. 1665 01.Θ.Ε. Είναι δικαίωμα μας! Εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την αξιοποίηση των ψηφιακών τε-
χνολογιών (ΣΤ' Δημοτικού). 

Σελ. 1676 01.Θ.Ε. Εκπαιδευτικά βιντεοπαιχνίδια και μουσεία – αρχαιολογικοί  
χώροι 

Σελ. 1685 01.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό σενάριο για την επίλυση προβλημάτων με τη 
χρήση ποικίλων ψηφιακών εργαλείων 

Σελ. 1696 01.Θ.Ε. Ελένη του Ευριπίδη. Σενάριο διδασκαλίας στην Αρχαία Ελλη-
νική Γραμματεία της Γ΄ Γυμνασίου. Διδακτικό Σενάριο με χρήση 
Τ.Π.Ε. 

Σελ. 1705 01.Θ.Ε. Ένα διδακτικό σενάριο στη Λογοτεχνία θεωρητικής κατεύθυν-
σης με τίτλο: Ο Γιώργος Ιωάννου και η Σχολή της Θεσσαλονίκης. 

Σελ. 1716 01.Θ.Ε. Ένα ιστορικό ταξίδι στην διερεύνηση της δομής της ύλης μέσω 
ιστοεξερεύνησης. Μια διδακτική πρόταση για τη Χημεία Β' Γυμνασίου. 

Σελ. 1722 01.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό σενάριο: Ένα μαγευτικό ταξίδι στον Αρχαίο Ελ-
ληνικό Πολιτισμό. 

Σελ. 1732 01.Θ.Ε. Ένα υπόδειγμα διασύνδεσης Μουσείου - Σχολείου - Τ.Π.Ε. 
Μια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά ως αφόρμηση πα-
ραγωγής ηλεκτρονικού υλικού συνδεδεμένου με το Α.Π.Σ. φιλολογι-
κών μαθημάτων γυμνασίου 

Σελ. 1745 01.Θ.Ε. Ένα ψηφιακό μουσείο για την αρχαία ελληνική κλασική τέχνη 
(σχέδιο διδακτικής παρέμβασης στην Ιστορία της Α' Γυμνασίου) 

Σελ. 1757 01.Θ.Ε. Επίλυση προβλήματος με χρήση του ελεύθερου λογισμικού 
Geogebra. 

Σελ. 1766 01.Θ.Ε. Ευρωπαίων Αισθήσεις. Διδακτικό σενάριο για τα Γερμανικά 
σε Ε.Α.Ε.Π. 

Σελ. 1777 01.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των αρκτικόλεξων και των ιστορικών όρων στη 
διδασκαλία της Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου με τη 
χρήση Τ.Π.Ε.: μία διδακτική πρόταση 
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Σελ. 1786 01.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη δημιουργία ιστορικού ντοκιμα-
ντέρ  

Σελ. 1797 01.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας: Το 
μοιρολόγι της φώκιας του Αλ. Παπαδιαμάντη 

Σελ. 1808 01.Θ.Ε. Η απλή αρμονική ταλάντωση. Μελέτη τριγωνομετρικών συ-
ναρτήσεων με χρήση Τ.Π.Ε. 

Σελ. 1820 01.Θ.Ε. Η Βυζαντινή τέχνη μέσα από τις Τ.Π.Ε. Διδακτικό σενάριο για 
την Ε’  Δημοτικού και τη Β' Γυμνασίου 

Σελ. 1830 01.Θ.Ε. Η δυναμική πραγμάτευση εμβαδών επίπεδων σχημάτων: Μια 
απλόχερη, διαμεσολαβητική γεωμετρική παρακαταθήκη 

Σελ. 1843 01.Θ.Ε. Η εξαφάνιση του ωραίου Δαρείου. Διαθεματικό εκπαιδευτικό 
σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. για την υγιεινή  διατροφή, Β΄ Δημοτικού 

Σελ. 1853 01.Θ.Ε. Η Ευρώπη αλλάζει …ο κόσμος αλλάζει. Διδακτικό σενάριο για 
την  Ιστορία  Στ΄ Δημοτικού 

Σελ. 1864 01.Θ.Ε. Η καλλιέργεια του μιντιακού γραμματισμού μέσα από δραστη-
ριότητες δημιουργικής γραφής 

Σελ. 1874 01.Θ.Ε. Η κοινωνία των πολιτών – ο εθελοντισμός. Διδακτικό σενάριο 
στη Νεοελληνική Γλώσσα για την Γ΄ τάξη του Λυκείου υπό το πρίσμα 
του κριτικού γραμματισμού. 

Σελ. 1883 01.Θ.Ε. Η μάχη των Θερμοπυλών στην Ιστορία της Δ΄ Τάξης, μέσω 
μιας Ιστοεξερεύνησης - Webquest 

Σελ. 1891 01.Θ.Ε. Η Μεγάλη Επανάσταση: Ένα διδακτικό σενάριο για την αξιο-
ποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Σελ. 1900 01.Θ.Ε. Η μέθοδος Jigsaw στο Νέο Λύκειο. Ένα παράδειγμα για το μά-
θημα της Ιστορίας με χρήση Τ.Π.Ε.: Τα Γεγονότα που οδήγησαν τους 
Έλληνες στη Μικρασιατική Καταστροφή. 

Σελ. 1910 01.Θ.Ε. Η μεσαιωνική Ρόδος συναντά τους Ευρωπαίους συγγενείς της 
μέσα στο χρόνο. Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. για τη ΣΤ Δημο-
τικού  

Σελ. 1923 01.Θ.Ε. Η μουσική εξημερώνει (Πολύβιος, Ιστορίαι 4.20.4-21.1) Διδα-
κτικό σενάριο με τη χρήση Τ.Π.Ε. 

Σελ. 1934 01.Θ.Ε. Η πεταλούδα και ο ανεμόμυλος. Μια πρόταση για την διδα-
σκαλία της συμμετρίας στην Α' Γυμνασίου. 

Σελ.  1947 01.Θ.Ε. Η "πράσινη αντίληψη" στα σχολεία. Μελέτη περίπτωσης στο 
Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών 
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Σελ. 1957 01.Θ.Ε. Η φωνή των εφήβων. Ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις ψυ-
χαγωγικές, αθλητικές, και διατροφικές συνήθειες των εφήβων 

Σελ. 1965 01.Θ.Ε. Ιστοεξερεύνηση στο μάθημα των θρησκευτικών. Το να δη-
μιουργείς … είναι εκπληκτικό. Το να μαθαίνεις για τη δημιουργία, είναι 
μαγικό.  

Σελ. 1973 01.Θ.Ε. Ιστοριο-εξερευνώ την Ακρόπολη. Ιστοεξερεύνηση για την Δ' 
τάξη του Δημοτικού Σχολείου 

Σελ. 1983 01.Θ.Ε. Ιστότοπος για την εκπόνηση περιβαλλοντικού προγράμματος 
στα υδάτινα οικοσυστήματα στη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου 

Σελ. 1994 01.Θ.Ε. Κάτι θα γίνει, θα δεις! Μια διδακτική πρόταση για τις κοινωνι-
κές αναπαραστάσεις στη συλλογή διηγημάτων του Χρήστου Οικονό-
μου 

Σελ. 2003 01.Θ.Ε. Κόκκινη κλωστή και … ψηφιακή! 

Σελ. 2012 01.Θ.Ε. Κριτική διδασκαλία σε τεχνολογικά εμπλουτισμένο περιβάλ-
λον: Διδακτικό Σενάριο Ιστορίας για τη Δ΄ Δημοτικού 

Σελ. 2022 01.Θ.Ε. Κρούση στο επίπεδο - Πείραμα Rutherford (Διδακτική πρό-
ταση για την ελαστική κρούση με χρήση προσομοιώσεων του εκπαι-
δευτικού λογισμικού Interactive Physics) 

Σελ. 2033 01.Θ.Ε. Κτίζοντας τους πολίτες του αύριο. Ευαισθητοποίηση και ενη-
μέρωση μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα μετανά-
στευσης προσφυγιάς ανιθαγένειας και φτώχειας. 

Σελ. 2043 01.Θ.Ε. Λογοτεχνικό Υπερκείμενο: Ο Μικρός Πρίγκιπας ταξιδεύει... 
(σενάριο για τη Γ΄ Γυμνασίου) 

Σελ. 2053 01.Θ.Ε. Μαθαίνω να περιγράφω τον αγαπημένο μου ήρωα κόμικ στα 
γαλλικά και δημιουργώ τον δικό μου ήρωα. Σενάριο για τη διδασκαλία 
γαλλικών στη ΣΤ΄ Δημοτικού 

Σελ. 2064 01.Θ.Ε. Μάθηση μέσω σχεδιασμού και Τ.Π.Ε. Η Μαθησιακή Ενότητα 
"Η μετακόμιση" στη Γλώσσα Α' τάξη 

Σελ. 2075 01.Θ.Ε. Μάντεψε τον αριθμό! Η δομή επανάληψης με τη μορφή: Επα-
νάλαβε Εφόσον στο Alice. Μια μελέτη περίπτωσης για τη Β΄ ΕΠΑΛ 

Σελ. 2085 01.Θ.Ε. Με το δ.., το ρ.. και το.. ο, έναν δεινόσαυρο μέσα στην τάξη 
κοιτώ! Ένα εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε. 

Σελ. 2096 01.Θ.Ε. Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη θερμοκρασία του 
αέρα 

Σελ. 2107 01.Θ.Ε. Μελοποιημένη ποίηση, δημιουργική γραφή και …συναντήσεις 
στο Facebook 
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Σελ. 2118 01.Θ.Ε. Μνημεία δόξας και αξιών  (Έκφραση Έκθεση Γ΄ Λυκείου, δι-
δακτικό σενάριο) 

Σελ. 2129 01.Θ.Ε. Ξετυλίγοντας το μύθο του μηχανισμού των Αντικυθήρων. Δι-
δακτικό σενάριο 

Σελ. 2143 01.Θ.Ε. Ο "κύκλος και η φιλοσοφία" της γεωμετρίας  Διδακτική πρό-
ταση για μαθητές της Β΄ Λυκείου 

Σελ. 2155 01.Θ.Ε. Ο ρεαλισμός στη μεταπολεμική πεζογραφία. Ένα σενάριο δι-
δασκαλίας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για τα Κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου 

Σελ. 2163 01.Θ.Ε. Ο σεισμός στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διδακτικό Σενάριο 
με Τ.Π.Ε 

Σελ. 2175 01.Θ.Ε. Ο χαμαιλέοντας και το τσακάλι της Σάμου. Διδακτικό σενάριο 
με χρήση Τ.Π.Ε. για την Ε' Δημοτικού 

Σελ. 2180 01.Θ.Ε. Οι μαθητές ως παραγωγοί πληροφοριών. Μια εφαρμογή των 
Τ.Π.Ε. στη Μελέτη της Δ' τάξης 

Σελ. 2188 01.Θ.Ε. Όμορφος κόσμος μαγικός με πεταλούδες και νυχτοπεταλούδες: 
διδακτικό σενάριο με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο 

Σελ. 2200 01.Θ.Ε. Όσο μπορείς - Κ. Καβάφης, Διδακτικό σενάριο  Α΄ Λυκείου με 
χρήση Τ.Π.Ε. και δημιουργία ηλεκτρονικού λευκώματος λογοτεχνίας 

Σελ. 2211 01.Θ.Ε. Όψεις του ρομαντισμού στη λογοτεχνία και τις τέχνες τον 19ο 
αιώνα (Νεοελληνική Λογοτεχνία στην Α' Λυκείου ) 

Σελ. 2222 01.Θ.Ε. Περιβαλλοντική Αγωγή και Τ.Π.Ε. στην προσχολική και 
πρώτη σχολική ηλικία: "Ανακύκλωση". 

Σελ. 2234 01.Θ.Ε. Περιπλάνηση στα διάφορα είδη μουσείου. Εκπαιδευτικό σενά-
ριο 

Σελ.  2247 01.Θ.Ε. Πρόγραμμα μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 
σχολείο με τίτλο: «Η δημιουργική μου βόλτα στο Δημοτικό σχολείο» 

Σελ.  2257 01.Θ.Ε. Προφορικός και γραπτός λόγος με τη χρήση web2 εργαλείων 
(Για την Α' Γυμνασίου) 

Σελ. 2267 01.Θ.Ε. Ρώτα το νερό, τι τρέχει; Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για Ε΄ 
και Στ΄ Δημοτικού 

Σελ. 2275 01.Θ.Ε. Σενάριο διδασκαλίας δομής επανάληψης με BYOB 

Σελ. 2286 01.Θ.Ε. Σημαντικές μάχες - Ορόσημα στην ιστορία των κρατών. 
eTwinning Project. 
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Σελ. 2294 01.Θ.Ε. Στα μονοπάτια της μυθολογίας. Εκπαιδευτικό σενάριο-Οργά-
νωση και υλοποίηση διδακτικών προσεγγίσεων με χρήση Τ.Π.Ε. 

Σελ. 2308 01.Θ.Ε. Στατιστική ανάλυση και διδασκαλία στον μικρόκοσμο του 
Geogebra   

Σελ. 2317 01.Θ.Ε. Στη χώρα των πολυωνύμων. Σενάριο διδασκαλίας στην Άλγε-
βρα Β΄ Λυκείου 

Σελ. 2328 01.Θ.Ε. Στο άγνωστο με βάρκα τις Τ.Π.Ε. Διδασκαλία θεματογραφίας 
των αρχαίων ελληνικών με χρήση Τ.Π.Ε.  

Σελ. 2339 01.Θ.Ε. Στοχασμοί προσωπικοτήτων. Το διαδίκτυο ως τόπος συνάντη-
σης των μεγάλων προσωπικοτήτων της ιστορίας με τους προβληματι-
σμούς των μαθητών 

Σελ. 2350 01.Θ.Ε. Σχολική γιορτή κι ιστορική αλληγορία. Από το εκπαιδευτικό 
δράμα στο μαθητικό θέατρο 

Σελ. 2361 01.Θ.Ε. Το ξεχασμένο πικάπ, οι Τ.Π.Ε. και το διδακτικό σενάριο. 

Σελ. 2371 01.Θ.Ε. Τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα. Διδα-
κτικό σενάριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με χρήση Τ.Π.Ε. 
για το νηπιαγωγείο. 

Σελ. 2381 01.Θ.Ε. Τα προβλήματα του…Ποσειδώνα! Ένα Διδακτικό σενάριο για 
τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ’ Γυμνασίου. 

Σελ. 2391 01.Θ.Ε. Τα σημεία στίξης… σε σενάριο! Μία εφαρμογή σεναρίου από 
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

Σελ. 2401 01.Θ.Ε. Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη - Εκπαιδευτικό σενάριο με την 
χρήση Τ.Π.Ε. στην Γεωγραφία της ΣΤ΄ Δημοτικού 

Σελ. 2411 01.Θ.Ε. Τεχνολογικά υποστηριζόμενο διερευνητικό σενάριο μάθησης 
για την ανθρωπομετρία στη Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ εμπλουτισμένο με μοντέρ-
νες τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών 

Σελ. 2420 01.Θ.Ε. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης 
των Τ.Π.Ε. στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. (Για την Α΄ Γυμνασίου) 

Σελ. 2420 01.Θ.Ε. Το βιβλίο της Αλήθειας: Μια διδακτική προσέγγιση στο μά-
θημα των Θρησκευτικών με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Σενάριο για τη 
ΣΤ Δημοτικού 

Σελ. 2434 01.Θ.Ε. Το ιστορικό γεγονός μέσα από τη Λογοτεχνία και τις Τ.Π.Ε. 
Διδακτικό σενάριο 

Σελ. 2445 01.Θ.Ε. Το φαινόμενο της εγκατάλειψης ανηλίκου. Από το μύθο και 
την ιστορική συγκυρία στην κοινωνιολογική ανάλυση και τη νομική 
αντιμετώπιση. 
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Σελ. 2455 01.Θ.Ε. Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του τόπου μας μέσα από 
την τέχνη της φωτογραφίας 

Σελ. 2466 01.Θ.Ε. Υιοθετώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Logo στην Α΄ Δη-
μοτικού 

Σελ. 2475 01.Θ.Ε. Φύλλα παντού! Γέφυρες γνώσης από τις Τ.Π.Ε. για το περιβάλ-
λον. Σενάριο με Τ.Π.Ε. για το Νηπιαγωγείο 

Σελ. 2487 01.Θ.Ε. Φως: Κυματικό και σωματιδιακό πρότυπο - Εκπαιδευτική πρό-
ταση 

Σελ. 2496 01.Θ.Ε. Χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Προσχολική Εκπαί-
δευση 

Σελ. 2507 01.Θ.Ε. Χρώματα και αρώματα - Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλαμάτας 

Σελ. 2516 01.Θ.Ε. Ψηφιακή αφήγηση στα αγγλικά ως εργαλείο στην Περιβαλλο-
ντική Εκπαίδευση 

 

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ  - ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Σελ. 2525 01.Θ.Ε. Sailing Around Europe. Project στο πλαίσιο του προγράμματος 
Teachers4Europe 

Σελ. 2533 01.Θ.Ε. The no name country. Έργο etwinning στο πλαίσιο της διδα-
σκαλίας της Αγγλικής στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού 

Σελ. 2541 01.Θ.Ε. Travel In My European Shoes. Έργο eTwinning στο πλαίσιο 
της διδασκαλίας της Αγγλικής στο Δημοτικό Σχολείο 

Σελ. 2547 01.Θ.Ε. Ανακαλύπτοντας τα αστέρια της Ευρώπης. Project στο πλαίσιο 
της δράσης Teachers4 Europe στο Δημοτικό Σχολείο 

Σελ. 2554 01.Θ.Ε. Απολιθώματα: μάρτυρες του παρελθόντος - πρότυπα του μέλ-
λοντος. Εκπαιδευτικό σενάριο στη Γεωλογία - Γεωγραφία Α' Γυμνα-
σίου με χρήση Τ.Π.Ε. 

Σελ. 2563 01.Θ.Ε. Βενιζέλει & Βασίλευε. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για την 
Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου  

Σελ. 2574 01.Θ.Ε. Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης με χρήση Τ.Π.Ε για την Α΄ Γυμνασίου 

Σελ. 2586 01.Θ.Ε. Διδακτικά εργαλεία και διδακτικές στρατηγικές στην Περιβαλ-
λοντική Εκπαίδευση  

Σελ. 2592 01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο με τη χρήση Τ.Π.Ε. "28η Οκτωβρίου 1940, 
η πατρίδα μας γιορτάζει" 
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Σελ. 2603 01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Χημείας Β' Γυμνασίου με 
τη χρήση των Τ.Π.Ε. και την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας 

Σελ. 2610 01.Θ.Ε. Εκπαίδευση μέσα από την τέχνη στην εποχή των Τ.Π.Ε. (Διδα-
κτικό σενάριο για τη Β’ Γυμνασίου στο μάθημα της Νεοελληνικής και 
της Αγγλικής γλώσσας)  

Σελ. 2618 01.Θ.Ε. Εορτάζουμε - ανακοινώνουμε – προσκαλούμε με όμορφα κεί-
μενα 

Σελ. 2627 01.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.  στα πλαίσια της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας. Διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο  

Σελ. 2633 01.Θ.Ε. Η δημιουργία animation ως εναλλακτική εκπαιδευτική τεχνική 
διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο. 

Σελ. 2641 01.Θ.Ε. Η διδασκαλία της πορείας του αποστόλου Παύλου για τη διά-
δοση του Ευαγγελίου (Θρησκευτικά Δ΄ τάξης Δημοτικού) με την αξιο-
ποίηση των Τ.Π.Ε. 

Σελ. 2656 01.Θ.Ε. Η ενέργεια και οι μορφές της. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε.  για 
την Ε΄ Δημοτικού 

Σελ. 2667 01.Θ.Ε. Η οικογένεια. Εκπαιδευτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για το Νηπια-
γωγείο 

Σελ. 2675 01.Θ.Ε. Η συμβολή των ΤΠΕ στο σχεδίασμά εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος με θέμα το "Ανθρώπινο Σώμα" 

Σελ. 2681 01.Θ.Ε. Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική αγωγή στο νηπιαγωγείο με 
την χρήση Τ.Π.Ε. 

Σελ. 2688 01.Θ.Ε. Μια διδακτική προσέγγιση Λογισμού Παραλληλογράμμων με 
Geogebra 

Σελ. 2699 01.Θ.Ε. Μια μαθητοκεντρική παιδαγωγική προσέγγιση στο μάθημα της 
Πληροφορικής 

Σελ. 2708 01.Θ.Ε. Μια πλήρης εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος της 
Βικιπαίδειας, σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)   

Σελ. 2715 01.Θ.Ε. Μυστήρια- Επιστημονική φαντασία. Διδακτικό σενάριο στο 
μάθημα της γλώσσας της Ε΄ Δημοτικού με τη χρήση Τ.Π.Ε. 

Σελ. 2723 01.Θ.Ε. Νόμος του Ώμ «Ο ηλεκτρικός πολιτισμός μας!» 

Σελ. 2734 01.Θ.Ε. Ο αντιαυταρχικός και διαμεσολαβητικός ρόλος του δάσκαλου 
στη διδασκαλία των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών 

Σελ. 2740 01.Θ.Ε. Οι Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η περίπτωση των Κοντακαίϊκων 
Σάμου 
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Σελ. 2753 01.Θ.Ε. Πίνοντας ήλιο Κορινθιακό (του Οδυσσέα Ελύτη). Διδακτικό 
σενάριο για τη γλώσσα στη Β' Γυμνασίου 

Σελ. 2761 01.Θ.Ε. Σε μια ρώγα από σταφύλι έπεσαν οκτώ σπουργίτες… Διδα-
κτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για τη Γ Δημοτικού 

Σελ. 2771 01.Θ.Ε. Σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα των θρησκευτικών με 
θέμα τον Απόστολο Παύλο 

Σελ. 2775 01.Θ.Ε. Σενάριο διδασκαλίας της τεχνικής του Animation σε μαθητές 
γυμνασιακής βαθμίδας, μέσω του λογισμικού Adobe Premier Pro 

Σελ. 2781 01.Θ.Ε. Συναισθήματα... θύματα... Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για το 
Νηπιαγωγείο 

Σελ. 2787 01.Θ.Ε. Σύνδεση πολυμέσων και πολιτιστικών προγραμμάτων. Από 
την έντυπη σχολική εφημερίδα στην οπτικοποίηση της σχολικής δημο-
σιογραφίας 

Σελ. 2794 01.Θ.Ε. Σχολικός κήπος (Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Καινοτόμου Προ-
γράμματος για το Νηπιαγωγείο) 

Σελ. 2800 01.Θ.Ε. Τα 3 γουρουνάκια. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για το νηπια-
γωγείο 

Σελ. 2810 01.Θ.Ε. Τα έντομα. Ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Σελ. 2817 01.Θ.Ε. Τα φυτά διηγούνται τη γέννησή τους... Διδακτικό σενάριο με 
Τ.Π.Ε. για τη βιολογία της Α΄ Γυμνασίου 

Σελ. 2829 01.Θ.Ε. Το διδακτικό μοντέλο της Εποικοδομητικής προσέγγισης της 
μάθησης και της διδασκαλίας των Περιβαλλοντικών και Φυσικών Επι-
στημών 

Σελ. 2835 01.Θ.Ε. Χρήση Τ.Π.Ε. στην ενότητα «Συνδεσμολογία αντιστάσεων σε 
σειρά» 

Σελ. 2841 02.Θ.Ε. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε εφαρμογές ψηφιακής προληπτικής 
ιατρικής μαθητών στην εκπαίδευση 

Σελ. 2850 03.Θ.Ε. Η "ευκαιρία" του Νέου Προγράμματος Σπουδών Πληροφορι-
κής για τον Προγραμματισμό Υπολογιστών και την ανάπτυξη της Υπο-
λογιστικής σκέψης 

Σελ. 2857 03.Θ.Ε. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Σχολικής Μονάδας 

Σελ. 2866 05.Θ.Ε. Η καλλιέργεια της δεξιότητας του προσανατολισμού μέσω της 
χρήσης λογισμικού Η/Υ σε μαθητή με νοητική υστέρηση  

Σελ. 2875 06.Θ.Ε. Take a stand - Lend a hand. Μία eTwinning μετάβαση από το 
δημοτικό στο γυμνάσιο 
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Σελ. 2881 06.Θ.Ε. The  Entrepreneurial Project. Έργο νεανικής επιχειρηματικό-
τητας στο πλαίσιο δράσης του etwinning  και της διδασκαλίας της Αγ-
γλικής γλώσσας στο Λύκειο 

Σελ. 2888 06.Θ.Ε. Διαδίκτυο και παιδί. Επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου και 
τρόποι αντιμετώπισής τους. 

Σελ. 2894 06.Θ.Ε. Εργαλεία Web2.0 στο Νηπιαγωγείο 

Σελ. 2897 06.Θ.Ε. Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης 
σταδιοδρομίας στην εφηβεία 

Σελ. 2904 06.Θ.Ε. Θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης και Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 
ενηλίκων  

Σελ. 2915 07.Θ.Ε. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετά το μουσείο 

Σελ. 2920 07.Θ.Ε. Λογοτεχνία και ψηφιακή αφήγηση σε ολιγοθέσιο Δημοτικό 
σχολείο 

Σελ. 2928 08.Θ.Ε. Επαναπροσδιορίζοντας τη γνώση. Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτική 
διαδικασία 

Σελ. 2933 09.Θ.Ε. Βιωματική Δράση. Ηλεκτρονική Διακίνηση Ερωτηματολογίου 
για την Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση της Αισθητικής Ρύπανσης Α-
στικού Τοπίου από τους μαθητές της Α' Τάξης Λυκείου. 

Σελ. 2940 09.Θ.Ε. Διδασκαλία θεμάτων επιχειρηματικότητας και ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης μέσα από την παρατήρηση της ανάπτυξης και των ε-
φαρμογών του ηλεκτρονικού εμπορίου 

Σελ. 2948 09.Θ.Ε. Εργαστήριο στο Μάθημα της Τεχνολογίας Β' Γυμνασίου με 
θέμα: Νέες Τεχνολογίες στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Σελ. 2955 09.Θ.Ε. Η αξιοποίηση του video στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συμπε-
ράσματα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών εργασιών 

Σελ. 2961 09.Θ.Ε. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Νέο Σχολείο 

Σελ. 2970 09.Θ.Ε. Η χρήση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Μουσικής στην Πρωτο-
βάθμια Εκπαίδευση 

Σελ. 2977 09.Θ.Ε. Τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου στη μάθηση με διδακτικό 
αντικείμενο τα οικολογικά ζητήματα  της λίμνης Καστοριάς 

Σελ. 2982 10.Θ.Ε. Επικοινωνία στην ΑεξΑΕ 

Σελ. 2998 10.Θ.Ε. Προτάσεις αξιοποίησης της εναλλαγής/μίξης κωδίκων σε ένα 
πλαίσιο translanguaging της προσχολικής εκπαίδευσης 
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Σελ. 3005 11.Θ.Ε. Βιβλιογραφική ανασκόπηση των συμπτωμάτων και των αιτίων 
του Διαδικτυακού Εθισμού 

Σελ. 3013 11.Θ.Ε. Διαδικτυακός Εθισμός. Μια προσπάθεια εννοιολογικής προ-
σέγγισης του όρου 

Σελ. 3021 12.Θ.Ε. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη ως θέμα πρότζεκτ της Α΄ Λυ-
κείου για το σχ. έτος 2012-2013 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη χρησιμότητα 
των λειτουργιών του tablet 

Ουρμάνη Λαμπρινή  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc. 

lampriniour@sch.gr 

 Περίληψη 

Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε αν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευ-
τικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η εμπειρία τους με τις ΤΠΕ παίζουν σημαντικό 
ρόλο και συσχετίζονται με τις στάσεις τους ως προς τη χρησιμότητα των λειτουργιών 
των tablet στα πλαίσια πραγματοποίησης μιας σχολικής δραστηριότητας. Στην έρευνα 
πήραν μέρος εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ν=172) από όλη την Ελλάδα. 
Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι υπάρχουν θετικές συσχετίσεις ανάμεσα στην εμπει-
ρία στη χρήση των νέων τεχνολογιών και στη χρησιμότητα ορισμένων λειτουργιών των 
tablet αλλά και αρνητικές συσχετίσεις ανάμεσα στην ηλικία και στη χρησιμότητα ορι-
σμένων λειτουργιών των tablet. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν επιδράσεις μεταξύ 
της ηλικίας, του ανώτερου τίτλου σπουδών και της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών 
και της χρησιμότητας ορισμένων λειτουργιών των tablet.  

Λέξεις - Κλειδιά: κινητή μάθηση, εκπαιδευτικοί, τεχνολογική ενσωμάτωση, tablet pc. 

Εισαγωγή 

Η κινητή μάθηση δεν είναι απλώς ο συνδυασμός των λέξεων: «κινητή» και «μάθηση». 
Υπάρχουν πολλοί ορισμοί σε διάφορες χώρες για την κινητή μάθηση. Συγκεκριμένα, 
ορίζουν ότι η κινητή μάθηση περιλαμβάνει κάθε είδους μάθηση, που συμβαίνει όταν 
ο/η μαθητής/τρια δε βρίσκεται σε μια σταθερή και προκαθορισμένη θέση και επωφε-
λείται από τις ευκαιρίες που του/της προσφέρουν οι κινητές τεχνολογίες (O’Malley, 
Vavoula, Glew, Taylor, Sharples & Lefrere, 2003. Quinn, 2000). Επίσης, σύμφωνα με 
έναν πιο πρόσφατο ορισμό, κινητή μάθηση είναι μια δραστηριότητα που επιτρέπει 
στους ανθρώπους να γίνουν πιο παραγωγικοί ενώ επεξεργάζονται, αλληλεπιδρούν ή 
δημιουργούν πληροφορίες, μέσω μιας συμβατής ψηφιακής φορητής συσκευής, την ο-
ποία μεταφέρουν μαζί τους σε τακτικά χρονικά διαστήματα και η οποία μπορεί να συν-
δεθεί και να χωρέσει σε μια τσάντα ακόμη και σε μια τσέπη (Jisc, 2015).  

Βασικοί παράγοντές της είναι ο/η μαθητής/τρια, ο/η εκπαιδευτικός, το περιβάλλον, το 
περιεχόμενο και η αξιολόγηση (Ozdamli & Cavus, 2011) ενώ οι φορητές συσκευές που 
χρησιμοποιούνται στα πλαίσιά της είναι τα κινητά τηλέφωνα, οι φορητές συσκευές 
παιχνιδιών, τα Smartphones, τα PDAs, τα MP3/MP4 players, τα Tablets Pc, τα mini 
notebooks ή netbooks, τα GPS, οι εξειδικευμένες φορητές συσκευές που χρησιμοποι-
ούνται σε επιστημονικά εργαστήρια ή για περιβαλλοντικές και γεωργικές μελέτες 
(MoLeNet, 2010). Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό της κινητής μάθησης είναι ότι επι-
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τρέπει πραγματικά στους/στις εμπλεκόμενους/ες να πάρουν μέρος σε αυτήν οπουδή-
ποτε κι αν βρίσκονται και οποτεδήποτε χρειαστεί (Akhshabi, Khalatbari & Akhshabi, 
2011. Cavus & Ibrahim, 2009. Hashemi, Azizinezhad, Najafia & Nesari, 2011). Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να εμπλουτίσει, να ζωντανέψει και να προσθέσει άλλη μορφή 
στη διδασκαλία αλλά και στη μάθηση. Η ανάλυση των ευρημάτων που συλλέχθηκαν 
κατά τη διάρκεια ερευνών απέδειξαν ότι η εφαρμογή της κινητής μάθησης μπορεί να 
συνεισφέρει θετικά στη μαθησιακή διαδικασία (Cavus & Uzunboylu, 2009. Hashemi et 
al., 2011).  

Η τεχνολογία είναι ένας τομέας που εξελίσσεται συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς. Είναι 
μια διαρκής διαδικασία και απαιτεί συνεχή μάθηση. Σύμφωνα με μελέτες, αν τα τεχνο-
λογικά εργαλεία καταφέρουν να ενσωματωθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα αποτελε-
σματικά, θα δώσουν την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες και στους/στις δασκά-
λους/ες να αποκτήσουν πρόσβαση σε αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό υλικό και σε μεθό-
δους συλλογής και καταγραφής δεδομένων, να συνεργαστούν μεταξύ τους αλλά και με 
ειδικούς από όλον τον κόσμο, να εκφραστούν μέσω των πολυμέσων καθώς και να δη-
μοσιεύσουν και να παρουσιάσουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις τους (Edutopia, 2007). 
Μερικά όμως από τα εμπόδια της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι 
ο φόβος της αλλαγής, η έλλειψη επιμόρφωσης και κινήτρων, απουσία εμπειρίας 
(IJEDICT, 2009), καθώς και οι γνώσεις, η αυτοαποτελεσματικότητα, οι επιδιωκόμενοι 
διδακτικοί στόχοι και η φιλοσοφία/αρχές του σχολείου (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 
2010). Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η ηλικία, ο ανώτερος τίτλος σπουδών, η 
προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών αποτελούν μερικά ακόμη εμπόδια.  

Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες/ουσες  

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 172 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. Σαράντα (23,3%) από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ήταν άνδρες και εκατόν 
τριάντα δύο (76,7%) ήταν γυναίκες. Η δειγματοληψία ήταν τυχαία (Denscombe, 2010. 
Newman, 2007) και συμμετείχαν σε αυτή εκπαιδευτικοί από διαφορετικούς νομούς της 
Ελλάδας. Η ηλικία τους κυμαίνονταν από 23 μέχρι και 58 έτη και ο μέσος όρος της 
ηλικίας τους ήταν τα 39,15 έτη (Τ.Α = 9,32). Εκατόν δεκαεφτά (68%) από αυτούς/ές 
κατείχαν ανώτερο τίτλο σπουδών πτυχίο τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τριάντα εννέα 
(22,7%) μεταπτυχιακό και δεκατέσσερις (8,1%) διδακτορικό τίτλο σπουδών. Οι εβδο-
μήντα εφτά (44,8%) είχαν συνολική διδακτική προϋπηρεσία 1 έως 10 έτη, οι τριάντα 
έξι (20,9%) 11 έως 15 έτη, οι είκοσι πέντε (14,5%) 16 έως 20 έτη και οι τριάντα τέσ-
σερις (19,8%) πάνω από 20 έτη. Τέλος, ο βαθμός αξιολόγησης της εμπειρίας του δείγ-
ματος με τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε μια κλίμακα από 1 μέχρι και 5 ήταν 3,47 
(Τ.Α = 1,02). 
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Εργαλεία 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι 
συμμετέχοντες/ουσες έπρεπε να απαντήσουν σε ερωτήσεις του τύπου Ναι/Όχι ή να ε-
πιλέξουν από μια λίστα ή να βαθμολογήσουν με βάση την 5-βάθμια κλίμακα Likert (0 
= Καθόλου Χρήσιμο……..4 = Πολύ χρήσιμο ή 1 = Αρχάριος/α…….5 = Προχωρημέ-
νος/η) (Likert, 1932). Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε αρχικά σε δέκα εκπαιδευτικούς 
για να ελεγχθεί σε ποιο βαθμό οι ερωτήσεις γίνονταν κατανοητές και στη συνέχεια 
κάποιες από αυτές επαναδιατυπώθηκαν ενώ προστέθηκαν μερικές ακόμη. 

Διαδικασία 

Οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα είχαν το δικαίωμα να συμπληρώσουν το ερωτη-
ματολόγιο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και η συμμετοχή των ερωτώμενων ήταν 
εθελοντική. Αφού ολοκληρώθηκε η συλλογή των δεδομένων, στη συνέχεια ακολού-
θησε η στατιστική τους επεξεργασία μέσω του SPSS Statistics 17.0. Με την εντολή 
‘compute’ του SPSS οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ομαδοποιήθηκαν και δημιουρ-
γήθηκαν οι εξής νέες μεταβλητές: επικοινωνία, πολυμέσα και καθημερινότητα.  

Αποτελέσματα 

Στην παρούσα έρευνα ζητήθηκε από τους/τις εκπαιδευτικούς να αναφέρουν τον βαθμό 
στον οποίο θεωρούν ότι κάθε μια λειτουργία του tablet είναι χρήσιμη για την πραγμα-
τοποίηση μιας σχολικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε μια πεντα-
βάθμια κλίμακα τύπου Likert (0 = Καθόλου Χρήσιμο……..4 = Πολύ χρήσιμο) και οι 
εκπαιδευτικοί απάντησαν σχετικά με τη χρησιμότητα των 25 λειτουργιών του tablet 
(Πίνακας 1).  

Πίνακας 1 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τη χρησιμότητα των λειτουργιών του tablet για 

την πραγματοποίηση μιας σχολικής δραστηριότητας 
 Μ.Ο Τ.Α Ν 

Διαδίκτυο 3,23 1,008 171 
Λήψη εφαρμογής 2,54 1,234 169 
Έγγραφα (Word. Excel) 2,95 1,188 170 
Εκπαιδευτική εφαρμογή 3,30 0,966 170 
Βιβλία 2,88 1,244 170 
Χάρτες 2,84 1,180 170 
Παιχνίδια 1,55 1,272 169 
Επικοινωνία 1,92 1,190 169 
Καθημερινότητα 1,95 1,124 168 
Πολυμέσα 2,21 0,958 160 
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Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα οι λειτουργίες που θεωρούνται από τους/τις εκπαι-
δευτικούς ότι είναι πιο χρήσιμες για την πραγματοποίηση μιας σχολικής δραστηριότη-
τας μέσα στην τάξη ήταν η χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών (Μ.Ο = 3,30, Τ.Α = 
0,996), η πλοήγηση στο διαδίκτυο (Μ.Ο = 3,23, Τ.Α = 1,008), η δημιουργία και επε-
ξεργασία εγγράφων (Μ.Ο = 2,95, Τ.Α = 1,188), η  ανάγνωση βιβλίων (Μ.Ο = 2,88, 
Τ.Α = 1,244), η χρήση χαρτών και GPS (Μ.Ο = 2,84, Τ.Α = 1,180), η λήψη εφαρμογών 
(Μ.Ο = 2,54, Τ.Α = 1,234) και η χρήση πολυμέσων (Μ.Ο = 2,21, Τ.Α = 0,958). Οι 
λειτουργίες που θεωρούνται ότι είναι λιγότερο χρήσιμες για την πραγματοποίηση μιας 
σχολικής δραστηριότητας ήταν η καθημερινότητα (Μ.Ο = 1,95, Τ.Α = 1,124), η επι-
κοινωνία (Μ.Ο = 1,92, Τ.Α = 1,190) και τέλος, τα παιχνίδια (Μ.Ο = 1,55, Τ.Α = 1,272).  

Στη συνέχεια εξετάσθηκε αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και στη χρησι-
μότητα των λειτουργιών του tablet για την πραγματοποίηση μιας σχολικής δραστηριό-
τητας μέσα στην τάξη καθώς και ανάμεσα στην εμπειρία των εκπαιδευτικών πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες και στη χρησιμότητα των λειτουργιών του 
tablet για την πραγματοποίηση μιας σχολικής δραστηριότητας μέσα στην τάξη. Για να 
εξετασθούν οι παραπάνω υποθέσεις, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο Pearson 
r. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του δείκτη συσχέτισης Pearson r. 

Πίνακας 2 
Αποτελέσματα του δείκτη συσχέτισης Pearson r για την ηλικία 

και την εμπειρία με τις νέες τεχνολογίες 
 1 2 3 4 5 6 7 

1. Ηλικία      1,00       

2. Εμπειρία -0,104  1,00      

3. Διαδίκτυο -   0,160*  0,227** 1,00     

4. Έγγραφα -0,260** -0,042 0,456** 1,00     

5. Εκπαιδευτική εφαρμογή -0,199**  0,046 0,436** 0,679** 1,00     

6. Βιβλία -0,214**  0,179* 0,500** 0,496** 0,566** 1,00    

7. Επικοινωνία -0,046  0,226** 0,443** 0,064  0,063 0,220** 1,00 

* Στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0,05. 
** Στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0,01.  

Από τις παραπάνω αναλύσεις διαπιστώθηκε αρνητική στατιστική σημαντική συσχέ-
τιση στη μεταβλητή της ηλικίας και των εγγράφων (r(170) = -0,260, p < 0,001), στη 
μεταβλητή της ηλικίας και των βιβλίων (r(170) = -0,214, p ≤ 0,01), στη μεταβλητή της 
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ηλικίας και των εκπαιδευτικών εφαρμογών (r(170) = -0,199, p ≤ 0,01) και στη μετα-
βλητή της ηλικίας και του διαδικτύου (r(171) = -0,160, p ≤ 0,05) ενώ δε βρέθηκε ότι 
υπάρχει στατιστική σημαντική συσχέτιση στη μεταβλητή της ηλικίας και των υπόλοι-
πων μεταβλητών. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστική σημαντική θετική συ-
σχέτιση στη μεταβλητή της εμπειρίας στη χρήση των νέων τεχνολογιών και στο διαδί-
κτυο (r(170) = 0,227, p ≤ 0,01), στη μεταβλητή της εμπειρίας στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών και στην επικοινωνία (r(168) = 0,226, p ≤ 0,01) καθώς και στη μεταβλητή 
της εμπειρίας στη χρήση των νέων τεχνολογιών και στην ανάγνωση βιβλίων (r(170) = 
0,179, p ≤ 0,05) ενώ δε βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστική σημαντική συσχέτιση με τις 
υπόλοιπες μεταβλητές.  

Επιπροσθέτως, στην παρούσα έρευνα εξετάσθηκε αν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για 
τη χρησιμότητα των λειτουργιών του tablet για την πραγματοποίηση μιας σχολικής 
δραστηριότητας μέσα στην τάξη διαφέρουν ως προς τις δημογραφικές μεταβλητές 
(φύλο, σπουδές, ηλικία, διδακτική προϋπηρεσία). Αρχικά εξετάσθηκε αν οι διακυμάν-
σεις μεταξύ αυτών των ομάδων είναι ίσες μεταξύ τους ή διαφέρουν. Για να ελεγχθούν 
οι παραπάνω υποθέσεις, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο Leven. 
Διαπιστώθηκε ότι για ορισμένες μεταβλητές δεν είναι στατιστικά σημαντικό και ότι οι 
διακυμάνσεις ορισμένων ομάδων ως προς αυτές τις μεταβλητές δε διαφέρουν μεταξύ 
τους με αποτέλεσμα να μπορέσουν να ελεγχθούν οι βασικές υποθέσεις με τη χρήση του 
t-test για ανεξάρτητα δείγματα και του στατιστικού κριτηρίου One-Way Anova. Στις 
περιπτώσεις όμως που το κριτήριο Leven ήταν στατιστικά σημαντικό και οι διακυμάν-
σεις των ομάδων ως προς ορισμένες μεταβλητές διέφεραν μεταξύ τους, δεν ελέγχθηκαν 
οι βασικές υποθέσεις με τη χρήση των στατιστικών κριτηρίων t-test και One-Way 
Anova αλλά με τη χρήση των μη παραμετρικών τεστ Mann-Whitney και Kruskal-Wal-
lis H. 

Πίνακας 3 
Διαφορές στις στάσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών 

Εξαρτημένη Μεταβλητή Φύλο N Μ.Ο Τ.Α Αποτελέσματα t test 

4.Έγγραφα (Word. Excel) Άνδρας 40 2,48 1,485 t(168) = -2,938, p < 0,001 

Γυναίκα 130 3,09 1,045  

Από την παραπάνω στατιστική ανάλυση (Πίνακας 3), διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στα-
τιστικές σημαντικές διαφορές (t(168) = -2,938, p < 0,001) ανάμεσα στους μέσους όρους 
ανδρών και γυναικών ως προς τη στάση τους για τη χρησιμότητα της επεξεργασίας και 
δημιουργίας εγγράφων κατά την πραγματοποίηση μιας σχολικής δραστηριότητας στην 
τάξη.  
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Πίνακας 4 
Διαφορές στις στάσεις μεταξύ ηλικιακών ομάδων, ανώτερου τίτλου σπουδών 

και προϋπηρεσίας 
 Ηλικία N Μέσο Κατά-

ταξης 
Kruskal-Wallis 
H 

Bonferroni 
test 

4.Έγγραφα έως 30 ετών 47 99,88 H(3) =9,041, p ≤ 
0,05 

(1) > (4) 

31-40 ετών 38 88,09   

41-50 ετών 69 79,01   

51 και άνω 16 65,09   

 Σπουδές     

3.Διαδίκτυο Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση 

116   79,21 H(2) = 6,756, p ≤ 
0,05 

 

 Μεταπτυχιακό 39 100,36   

 Διδακτορικό 14   90,21   

 Προϋπηρεσία     

6.Βιβλία 1-10 76 96,56 H(3) = 8,733, p ≤ 
0,05 

 

 11-15 36 75,60   

 16-20 24 69,79   

 πάνω από 20 34 82,35   

Από τις παραπάνω στατιστικές αναλύσεις (Πίνακας 4) διαπιστώθηκε ότι το 
αποτέλεσμα ήταν στατιστικά σημαντικό για τη μεταβλητή έγγραφα (H(3) =9,041, p ≤ 
0,05). Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε επίδραση της ηλικιακής ομάδας στην άποψη των 
εκπαιδευτικών για τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης λειτουργίας για την 
πραγματοποίηση μιας σχολικής δραστηριότητας στην τάξη. Στη συνέχεια για να εξε-
τασθεί μεταξύ ποιων επιπέδων της ηλικιακής ομάδας εντοπίζονται στατιστικά σημα-
ντικές διαφορές, χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Bonferroni. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
στατιστική σημαντική διαφορά (p = 0,0125) ανάμεσα στην πρώτη ηλικιακή ομάδα (έως 
30 ετών) και στην τέταρτη ηλικιακή ομάδα (51 ετών και άνω).  
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Επίσης, βρέθηκε ότι το αποτέλεσμα ήταν στατιστικά σημαντικό για τη μεταβλητή 
διαδίκτυο (H(2) = 5,596, p ≤ 0,05) και για τη μεταβλητή βιβλία (H(3) = 8,733, p ≤ 
0,05). Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε επίδραση του μορφωτικού επιπέδου στην άποψη των 
εκπαιδευτικών για τη χρησιμότητα του διαδικτύου για την πραγματοποίηση μιας 
σχολικής δραστηριότητας στην τάξη καθώς και επίδραση των χρόνων προϋπηρεσίας 
στην άποψη των εκπαιδευτικών για τη χρησιμότητα της ανάγνωσης βιβλίων για την 
πραγματοποίηση μιας σχολικής δραστηριότητας στην τάξη. Παρόλα αυτά δε 
διαπιστώθηκαν στατιστικές σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις επιμέρους ομάδες. 

Συμπεράσματα 

Όσον αφορά στις στάσεις των εκπαιδευτικών για τη χρησιμότητα των λειτουργιών του 
tablet για την πραγματοποίηση μιας σχολικής δραστηριότητας μέσα στην τάξη, διαπι-
στώθηκε ότι οι λειτουργίες που θεωρούνται από τους/τις εκπαιδευτικούς ως οι πιο χρή-
σιμες για την πραγματοποίηση μιας σχολικής δραστηριότητας μέσα στην τάξη είναι η 
χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών και η πλοήγηση στο διαδίκτυο. Αυτό το αποτέλεσμα 
επιβεβαιώνει προηγούμενη έρευνα των Thomas, O’Bannon και Britt, (2014) σύμφωνα 
με την οποία οι πιο χρήσιμες λειτουργίες ήταν η χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών και 
η πλοήγηση στο διαδίκτυο, αλλά και η χρήση αριθμομηχανής, ημερολογίου και pod-
cast. Επίσης, βρέθηκε ότι στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευτικοί θεωρούν περισσότερο 
χρήσιμες τις λειτουργίες δημιουργίας και επεξεργασίας εγγράφων, της ανάγνωσης βι-
βλίων, της χρήσης χαρτών και GPS, της λήψης εφαρμογών και της χρήσης πολυμέσων 
(φωτογραφία, βίντεο, αρχείο ήχου, μουσική, ραδιόφωνο, podcast). Ενώ έχουν την ά-
ποψη ότι είναι λιγότερο χρήσιμες λειτουργίες της καθημερινότητας (ρολόι, ημερολό-
γιο, αριθμομηχανή, ξυπνητήρι, χρονόμετρο), της επικοινωνίας (ιστοσελίδες κοινωνι-
κής δικτύωσης, αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού και στιγμιαίου μηνύματος) και τέ-
λος, των παιχνιδιών.  

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπήρξε αρνητική σχέση ανάμεσα στην ηλικία και τις 
λειτουργίες της δημιουργίας και επεξεργασίας εγγράφων, της ανάγνωσης βιβλίων, των 
εκπαιδευτικών εφαρμογών και του διαδικτύου. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος/η 
σε ηλικία είναι ένας/μια εκπαιδευτικός τόσο λιγότερο θεωρεί ότι είναι χρήσιμες οι λει-
τουργίες του tablet για δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων, για ανάγνωση βιβλίων, 
για χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών και διαδικτύου στα πλαίσια πραγματοποίησης  
μιας σχολικής δραστηριότητας στην τάξη. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
από τον Εθνικό Εκπαιδευτικό Οργανισμό της Αμερικής σε συνεργασία με τη Διδασκα-
λική Ομοσπονδία απέδειξε ότι σχεδόν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η τεχνο-
λογία βελτιώνει τη μάθηση και ότι οι μαθητές/τριες προτιμούν να μαθαίνουν με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας (NEA-AFT, 2008). Παρόλα αυτά μερικές από τις λειτουργίες 
της δε θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία από τους/τις εκπαιδευτι-
κούς για να ενσωματωθούν στη διδασκαλία και στη μαθησιακή διαδικασία (Ertmer & 
Ottenbreit-Leftwich, 2010). 
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Επίσης, από τα ευρήματα της έρευνας αποδείχτηκε ότι υπήρξε θετική σχέση ανάμεσα 
στην εμπειρία στη χρήση των νέων τεχνολογιών και τις λειτουργίες του διαδικτύου, 
της επικοινωνίας και της ανάγνωσης βιβλίων. Πιο συγκεκριμένα, όσο περισσότερη ε-
μπειρία έχει ένας/μια εκπαιδευτικός στη χρήση των νέων τεχνολογιών, τόσο περισσό-
τερο θεωρεί ότι είναι χρήσιμες οι λειτουργίες του tablet για πλοήγηση στο διαδίκτυο, 
για επικοινωνία μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, των στιγμιαίων μηνυ-
μάτων ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για ανάγνωση βιβλίων στα πλαίσια πραγ-
ματοποίησης μιας σχολικής δραστηριότητας στην τάξη. Τα αποτελέσματα φαίνεται να 
συμφωνούν με έρευνες άλλων ερευνητών, οι οποίοι/ες αποκάλυψαν ότι η απουσία ε-
μπειρίας και γνώσεων για τη χρήση αυτών των τεχνολογιών είναι πιθανό να αποτελέσει 
εμπόδιο για την ένταξή τους στην εκπαίδευση (IJEDICT, 2009. Ertmer & Ottenbreit-
Leftwich, 2010).  

Εκτός από σημαντικές συσχετίσεις, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρ-
χουν και σημαντικές επιδράσεις ορισμένων δημογραφικών στοιχείων σε κάποιες μετα-
βλητές. Πιο αναλυτικά, επιβεβαιώθηκε η έρευνα των Albion, Romina και Finger, 
(2011), ότι η ηλικία των εκπαιδευτικών επιδρά στη διαμόρφωση της στάσης των εκ-
παιδευτικών σχετικά με τη λειτουργία της δημιουργίας και επεξεργασίας εγγράφων για 
την πραγματοποίηση μιας σχολικής δραστηριότητας στην τάξη. Σύμφωνα με την έ-
ρευνα των Albion και συν. (2011), οι περισσότεροι/ες από τους/τις υποψήφιους/ες εκ-
παιδευτικούς δε νιώθουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους για να χρησιμοποιήσουν τις 
λιγότερες διαδεδομένες ή πιο σύνθετες λειτουργίες των φορητών συσκευών και το γε-
γονός αυτό οφείλεται στην ηλικία τους. Επιπροσθέτως, βρέθηκε ότι το φύλο παίζει 
ρόλο στη διαμόρφωση της στάσης των εκπαιδευτικών σχετικά με τη λειτουργία της 
δημιουργίας και επεξεργασίας εγγράφων, ο ανώτερος τίτλος σπουδών που κατέχουν οι 
εκπαιδευτικοί επηρεάζει τη στάση τους για τη χρήση του διαδικτύου και τέλος τα χρό-
νια που εργάζονται μπορούν να διαμορφώσουν τη στάση τους για τη χρησιμότητα της 
λειτουργίας ανάγνωσης βιβλίων στα πλαίσια πραγματοποίησης μιας σχολικής δραστη-
ριότητας στην τάξη. 
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Περίληψη 

Μνημεία και χώροι τέχνης δημιουργήθηκαν από τα πρώιμα χρόνια των ψηφιακών χώ-
ρων πολλαπλών χρηστών. Η παρουσία τους έχει πολλαπλά οφέλη σε ενδοκοσμικό και 
εξωκοσμικό επίπεδο. Πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα όπως το OpenSim και εμπορικές 
πλατφόρμες όπως το Second Life, έχουν χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία τέτοιων 
μορφών διάσωσης των πολιτιστικών αγαθών και την ανάπτυξη ενός δικτύου τρισδιά-
στατα περιηγήσιμου από τους χρήστες το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία. Τα έργα πολι-
τιστικής κληρονομιάς στους δυνητικούς κόσμους ταξινομούνται βάση του περιεχομέ-
νου και της μεθόδου κατασκευής σε τέσσερις κατηγορίες: τα ενδοκοσμικά μνημεία και 
έργα τέχνης, την κατασκευή θεματικών ιστορικών περιοχών, τα μουσεία με ανακατα-
σκευές εκθεμάτων, και τις ακριβείς ανακατασκευές ιστορικών κτηρίων και τοποθε-
σιών. 

Λέξεις - Κλειδιά: Second Life, OpenSim, Μνημεία, Μουσεία 

Εισαγωγή 

Όπως αναφέρει ο Damer (1998) χώροι τέχνης δημιουργήθηκαν από τα πρώιμα χρόνια 
των ψηφιακών χώρων πολλαπλών χρηστών. Κάθε εικονικός κόσμος διατηρούσε τη 
δική του γκαλερί τέχνης, για τις επιδείξεις έργων ζωγραφικής, γλυπτών, φωτογραφιών. 
Η παρουσία μνημείων και έργων τέχνης στους συνθετικούς κόσμους έχει πολλαπλά 
οφέλη: 

Σε ενδοκοσμικό επίπεδο, η σωματοποίηση του κοινού μύθου των δυνητικών κοινοτή-
των και το δυνητικών οικισμών, στη μορφή των μνημείων, εξυπηρετεί κατά τον 
Harrison (2009, σ. 6), τη μετατροπή του χώρου σε τόπο, τη δημιουργία δεσμών με αυ-
τόν, την υλοποίηση της κοινωνικής μνήμης, τη δημιουργία της αίσθησης της κοινότη-
τας, και της κοινής αίσθησης του ανήκειν, της κοινής ρίζας και κάνει τον χώρο να δεί-
χνει πιο πραγματικός. 

Εξωκοσμικά, σε μία επαυξητική προσέγγιση τα μνημεία και τα μουσεία των δυνητικών 
κόσμων μπορούν να ικανοποιήσουν αυξημένες και ειδικές ανάγκες της πραγματικής 
ζωής. Οι Gaitanou και Tsoubrakakou (2008, σ. 2) παρατηρούν ότι η πολιτισμική πλη-
ροφορία αυξάνει την αξία των πολιτιστικών αντικειμένων. Και ότι τα πολιτιστικά κέ-
ντρα διάδοσής της, προωθούν τις πολιτιστικές δραστηριότητες, τη μη τυπική εκπαί-
δευση του κοινού και την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής έκφρασης. Οι Κόλλιας, Λυμπε-
ρέας και Στάμου (2005), συμφωνούν ότι η δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων 
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διάσωσης και ψηφιοποίησης πολιτισμικού υλικού, επιτρέπουν τη διαλειτουργική 
χρήση του σωζόμενου υλικού για την έρευνα και τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της 
αναπτυσσόμενης ψηφιακής οικονομίας (σ. 4), τη μεταφορά υπάρχουσας και δημιουρ-
γία νέας γνώσης, όπως και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών βασισμένων σε πολιτισμικό 
περιεχόμενο (σ. 16).  

Η μετατροπή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε ψηφιακό περιεχόμενο θα 
την κάνει διαθέσιμη στους πολίτες για τις σπουδές, τη δουλειά ή τη διασκέδαση και θα 
δώσει στους καλλιτέχνες και στους επιχειρηματίες την πρώτη ύλη που χρειάζονται (σ. 
13). Η διάθεση των πόρων των βιβλιοθηκών και αρχείων στο διαδίκτυο μπορεί να παί-
ξει καθοριστικό ρόλο για την διατήρηση της συλλογικής μνήμης και ταυτότητας (σ. 
13). 

Οι τεχνολογίες της τρισδιάστατης αναπαράστασης και παρουσίασης έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, και ειδικότερα για τη μοντε-
λοποίηση αρχαίων, κατεστραμμένων αντικειμένων, κειμηλίων, ή χώρων, επιτρέποντας 
την εικονική περιήγηση σε αυτούς, την διαδραστική αλληλεπίδραση με ιστορικά συμ-
βάντα και ιστορικούς χαρακτήρες, την εικονική αναστήλωση και την υποβοήθηση της 
αρχαιολογικής έρευνας (σ. 18) καθώς επιτρέπουν την τρισδιάστατη αναπαράσταση α-
ντικειμένων και μνημείων, την περιήγηση σε εικονική ή επαυξημένη πραγματικότητα 
(σ. 16), τη μετάδοση πληροφοριών και πολυμεσικού περιεχομένου, μέσω σύγχρονων 
δομών δικτύων (σ. 17). 

Παρόλο που γίνονται πολλές προσπάθειες προς την υιοθέτηση πλατφόρμων OpenSim 
(OS) και της εμπορικής πλατφόρμας Second Life (SL), από επιστήμονες για τη λει-
τουργία τέτοιων μορφών διάσωσης των πολιτιστικών αγαθών, αυτές δεν είναι ακόμα 
ικανές να θέσουν την πλατφόρμα καθολικά προσβάσιμη στο κοινό. Η πλατφόρμα δια-
φοροποιείται από το υπόλοιπο διαδίκτυο, απαιτώντας τη χρήση ειδικού προγράμματος 
θέασης το οποίο την βγάζει έξω από τη μεγάλη κινητικότητα του διαδικτύου. Η παροχή 
του προγράμματος στη μορφή ανοιχτού κώδικα OS έχει το σκοπό της οργάνωσης ενός 
αντίστοιχου δικτύου τρισδιάστατα περιηγήσιμου από τους χρήστες το οποίο όντως α-
ναπτύσσεται ραγδαία (Σχ. 1). 

 

Σχήμα 1: Οι περιοχές στους 40 μεγαλύτερους κόσμους OS και οι περιοχές στο SL από 
τον Αύγουστο του 2009 ως τον Μάιο του 2015. (Korolov, All OpenSim metrics up, de-

spite July heat, 2014; Korolov, 2015; Voyager, 2014) 
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Tα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς στους δυνητικούς κόσμους και ειδικότερα στο SL, 
είναι θεμιτό να ταξινομηθούν βάση του περιεχομένου και της μεθόδου κατασκευής σε 
τέσσερις κατηγορίες: τα ενδοκοσμικά μνημεία και έργα τέχνης, τις θεματικές ιστορικές 
περιοχές, τα μουσεία με ανακατασκευές εκθεμάτων και τις ακριβείς ανακατασκευές 
ιστορικών κτηρίων και τοποθεσιών.  

Ενδοκοσμικά μνημεία και έργα τέχνης 

Σύμφωνα με τον Boellstorff (2008) οι κοινότητες στο SL, γεννιούνται, αναπτύσσονται 
και συνδέονται με συγκεκριμένο δυνητικό τόπο, δημιουργώντας μύθους σχετικούς με 
τη δημιουργία τους. Η δυνητική αρχιτεκτονική των παρελθόντων ετών, ως η υλοποίηση 
αυτών των μύθων, μορφώνεται σε σημεία ιστορικής κληρονομιάς, τα οποία διατηρεί 
και επισκέπτεται η κοινότητα και αποτελούν μέρος του κοινού της παρελθόντος και 
σημείο αναφοράς της (Harrison, 2009, σ. 6; Sequeira & Morgado, 2013, σσ. 3-4). 

Αυτό οδηγεί σε συγκεκριμένους τύπους δυνητικής αρχαιολογίας όπου δεν υπάρχει α-
νακατασκευή του ιστορικού παρελθόντος της πραγματικής ζωής χρησιμοποιώντας δυ-
νητικές τεχνολογίες. Αντίθετα, δυνητικά κτήρια, μουσεία, μνημεία, τεχνήματα και ο-
μοιώματα (Harrison, 2009, σ. 6) χωρίς φυσικά ομόλογα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 
από δυνητικές κοινότητες στο παρελθόν διατηρούνται σαν μέρος των μύθων τους 
(Sequeira & Morgado, 2013, σ. 4). 

Ο τρόπος επιλογής και διατήρησης της ιστορικής κληρονομιάς έχει αναφορές σε αυτόν 
της πραγματικότητας, Έτσι βρίσκουμε διατηρημένα κτήρια, όπως το σπίτι του κυβερ-
νήτη (Εικ. 1), μουσεία, όπου οι επισκέπτες βλέπουν εικόνες από πρώιμες εκδοχές του 
κόσμου ( Εικ. 2), σωματεία για την ιστορική διάσωση περιεχομένου και ιστορίας των 
κοινοτήτων, περιοδικά, και ιστοσελίδες όπου τεκμηριώνεται αυτό το ιστορικό παρελ-
θόν (Sequeira & Morgado, 2013, σ. 4). 

Η κυβερνο-αρχαιολογία στο περιβάλλον του SL προέρχεται αποκλειστικά από την ε-
ταιρεία κατασκευής του την Linden Lab. Τα υψηλά ενοίκια της γης και η υψηλή από-
δοση που απαιτείται συνακόλουθα οδηγούν σε εφήμερη ιδιοκτησία, εφήμερη πολεο-
δομία και μία εφήμερη αρχιτεκτονική. Έτσι τα μόνα μνημεία που απομένουν στην επι-
φάνεια της γης είναι εκείνα που δεν απαιτούν χρήμα για τη διατήρηση τους, εκείνα που 
ανήκουν στους μοναδικούς ιδιοκτήτες της γης, την ίδια την εταιρεία κατασκευής.  

Ο Harrison όμως, διαβάζει πίσω από την πολιτική διατήρησης εγχώριων μνημείων την 
τάση της άρχουσας τάξης, της εταιρείας κατασκευής, να χρησιμοποιήσει τη συλλογική 
μνήμη ως εργαλείο κυβέρνησης, ελέγχου και χειραγώγησης του πλήθους, δίνοντας κα-
τευθύνσεις ιστορικού παρελθόντος μονοδιάστατες, αφήνοντας έξω παραφωνίες λαϊκής 
και κοινής αρχιτεκτονικής και τέχνης (Harrison, 2009, σ. 6). Η ψηφιακή αρχαιολογία, 
υποστηρίζει, στο SL είναι ενδοσκοπική και αυστηρά ορισμένη σε αντίθεση με την 
πραγματική η οποία είναι εξοικειωμένη με την ιδέα υποδεέστερων και εναλλακτικών, 
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πολυπολιτισμικών και από τη βάση μορφών ιστορικής κληρονομιάς (Thomas M. , 
2001; Harrison, 2009, σ. 16). 

Τέλος ο Harisson παρατηρεί (2009, σ. 15) ότι χώροι και τεχνουργήματα ιστορικής κλη-
ρονομιάς έχουν ηλικία τόσο μικρή έως και δύο ετών. Το φαινόμενο της συμπίεσης της 
ηλικίας εκείνου το οποίο αξίζει να διασωθεί έχει σημειωθεί από διαχειριστές ιστορικού 
υλικού και αρχαιολόγους που ασχολούνται με πρόσφατα και σύγχρονα μνημεία, σαν 
μία συμπίεση του χώρου και του χρόνου που προήλθε από αλλαγές στην τεχνολογία 
και την κοινωνία στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα η οποία αλλοίωσε τη χωροχρονική 
εμπειρία (Harrison, 2009, σ. 15; Harvey, 1990) 

  
Εικόνα 1: Το σπίτι του κυβερνήτη χτίστηκε από τον πρώτο κάτοικο Steller Sunshine το 
2002, στην περιοχή Clementina. Περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό σχετικά με το κτί-

σμα, τον κόσμο όπως υπήρξε και τη διατήρηση του. (Linden Research, Inc., 2015) 

  
Εικόνα 2: Το ιστορικό μουσείο του SL στην περιοχή Phobos περιλαμβάνει ιστορικά τε-

χνουργήματα, εικόνες, σημειώσεις για τον κόσμο. (Linden Research, Inc., 2015) 

Υπάρχουν συνολικά 13 τόποι διατήρησης εγχώριων κατασκευών: το σπίτι του κυβερ-
νήτη (Εικ. 1), το άγαλμα του Ανθρώπου, το ιστορικό μουσείο του SL (Εικ. 2) ο τοίχος 
με τα ονόματα αυτών που συνέβαλαν στην Beta φάση, η γιγάντια φασολιά αναρρίχη-
σης, το άγαλμα των Γιγάντιων Αρκούδων του Stillman, η παλιά βιβλιοθήκη στο νησί 
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Baffin, η θεματική κοινότητα του Boardman, το νησί Pooley Foot και ο καθεδρικός 
ναός της Mocha (Linden Research, Inc., 2015). 

Κατασκευή θεματικών ιστορικών περιοχών 

Παρόλο που στο SL υπάρχουν διάφορα επιστημονικά έργα δυνητικής αρχαιολογίας, οι 
χρήστες πολύ συχνά καταπιάνονται με τη δημιουργία μοντέλων ιστορικού παρελθό-
ντος χωρίς μέθοδο, ή δομή και χωρίς να τους απασχολεί η ιστορική ακρίβεια. Αυτοί οι 
ερασιτέχνες αρχαιολόγοι, εμπνέονται από πραγματικές τοποθεσίες πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, δημοφιλείς εικόνες, και τη βιομηχανία του θεάματος (Sequeira & Morgado, 
2013, σ. 4). Ο Graham (2007) διαπίστωσε ότι οι ερασιτεχνικοί δυνητικοί αρχαιολογικοί 
χώροι στο SL είναι κατά πολύ περισσότεροι από αντίστοιχους που έχουν δημιουργηθεί 
από ιστορικούς, αρχαιολόγους, ή άλλους ακαδημαϊκούς ερευνητές (Sequeira & 
Morgado, 2013, σ. 4). Για τους Sequeira και Morgado (2013, σ. 5), η ενδιαφέρουσα 
πλευρά αυτών των πολύκοπων, χρονοβόρων, επιστημονικά ατελών και συχνά πολυμε-
λών εγχειρημάτων είναι ότι στοχεύουν να φιλοξενήσουν την ίδια την κοινότητα που τα 
παρήγαγε, ενθαρρύνουν τη διαντίδραση μεταξύ των χρηστών και τους επιτρέπουν να 
συμμετέχουν στη δημιουργική ανακατασκευή της αρχιτεκτονικής του παρελθόντος. 

Στην ερασιτεχνική δυνητική αρχαιολογία περιλαμβάνονται θεματικές περιοχές που α-
ντλούν από διαφορετικές περιοχές και περιόδους της ιστορίας, όπως την αρχαία Αίγυ-
πτο, το Παρίσι κατά την περίοδο Belle Epoque, τη διαστημική εποχή, την Αμερική των 
Ινδιάνων, την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα, το μεσαίωνα ή τη σύγχρονη εποχή 
όπως την ανακατασκευή της Νέας Υόρκης, της Αθήνας, των ελληνικών νησιών (Εικ. 
3) , των Άλπεων, της Βιέννης κτλ.  

  

Εικόνα 3: Το θέρετρο Sweet Mermaids αναπαριστά τη Μύκονο. Φιλοξενεί γάμους και 
περίπατους ζευγαριών του SL (Onomatopoieia, 2009). 
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Εικόνα 4: Περιοχή Hellas, SL, 2011 

Ακόμα περιλαμβάνονται περιοχές με παιχνίδια ρόλων όπως το Dorian Army (Εικ. 4), 
Atlantide, Apollonian empire, οι πύλες του Ηρακλή, the Spartan Empire, The Trojan 
Empire, Alexandreia, Argos, Athenian Empire, Minoan Empire, Olympia, 
Peloponnesia. Εδώ βρίσκονται αναπαραστάσεις των αρχαίων πόλεων με συγκεκριμέ-
νες απαιτήσεις, κατοικία, αλάνα, αρένα, παλαίστρα, αγορά, παλάτι, μουσείο, αίθουσα 
συνεδριάσεων, λιμάνι, ναός, καπηλειό (Κακλιδάκη, 2011). Οι χρήστες υιοθετούν ντύ-
σιμο και συμπεριφορές που αντιστοιχούν στον χώρο που αναπαρίσταται, δημιουργώ-
ντας ρόλους ή χαρακτήρες (Urban, Marty, & Twidale, 2007, σ. 2). 

Μουσεία με ανακατασκευές εκθεμάτων 

Τα εκθέματα πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν μεγάλο κόστος δημιουργίας και διατή-
ρησης, είτε στις αρχικές τους τοποθεσίες είτε στα μουσεία. Από τις πολύ αρχικές χρή-
σεις του διαδικτύου ήταν η παρουσίαση καταλόγων των μουσείων όπου φωτογραφίες 
από αληθινά εκθέματα αναρτούνταν στο διαδίκτυο και οι επισκέπτες μπορούσαν να 
επισκεφτούν την έκθεση από το σπίτι. Η διαδικασία αυτή ήταν οικονομική και άμεση. 
Οι εικόνες ωστόσο απλά διασφάλιζαν ένα μέρος της οπτικής επικοινωνίας και καθόλου 
διαντίδραση με τον επισκέπτη (Sequeira & Morgado, 2013, σ. 5). 

Στα περιβάλλοντα OS υπάρχει η δυνατότητα ανέξοδης σχετικά κατασκευής και διατή-
ρησης περιηγήσιμων μορφών μουσείων όπου τα εκθέματα έχουν τη μορφή εικόνων 
αλλά και τρισδιάστατων ακριβών αναπαραστάσεων των εκθεμάτων. Αυτά είναι καθο-
λικά και παγκόσμια προσβάσιμα από τους χρήστες του διαδικτύου. 
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Εικόνα 5 : Μουσείο αρχαίας ελληνικής τέχνης, στην περιοχή Greece, SL, 2011 

Τέτοιες απόπειρες διάσωσης τις πολιτισμικής κληρονομιάς περιλαμβάνουν δυνητικά 
μουσεία που περιέχουν ψηφιοποιημένα αντικείμενα της πραγματικής ζωής, ανακατα-
σκευές αρχαιολογικών ευρημάτων, συλλογές, υπαίθρια πάρκα γλυπτικής, γκαλερί τέ-
χνης και καταστήματα του μουσείου (Εικ. 5). Ακόμα φιλοξενούν καλλιτεχνικές δρά-
σεις, διαλέξεις, ξεναγήσεις, ηχητικούς οδηγούς. Μερικά από τα μουσεία που δημιουρ-
γήθηκαν στο SL συνάπτουν συνεργασίες με καλλιτέχνες της πραγματικής ζωής ή πραγ-
ματικά μουσεία (Urban, Marty, & Twidale, 2007, σ. 3). 

Ανακατασκευές ιστορικών κτηρίων και τοποθεσιών 

 

Εικόνα 6: Βερσαλλίες, αίθουσα των καθρεφτών, SL (Questi, 2013) 

Αντί της αναπαραγωγής της εμπειρίας του μουσείου οι ερευνητές κατασκεύασαν ιστο-
ρικές τοποθεσίες, εκμεταλλευόμενοι τις ιδιότητες του μέσου.  
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Σε αυτά τα έργα οι ερευνητές μπορούν να συνομιλούν με το κοινό κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής, να συνεργάζονται και να συζητούν μεταξύ τους επάνω στην κατα-
σκευή και την ακρίβεια του μοντέλου (Sequeira & Morgado, 2013, σ. 7) (Εικ. 6). Οι 
χρήστες μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και με το περιβάλλον, το οποίο 
διευκολύνει και την εμβύθιση τους στο δυνητικό κόσμο (Sequeira & Morgado, 2013, 
σ. 6). 

Συμπεράσματα 

Η πλατφόρμα OS αποτελεί ένα εργαλείο για την επέκταση και δημιουργία του πραγ-
ματικού πολιτισμικού περιβάλλοντος. Η δυνητική του φύση το καθιστά καθολικά προ-
σβάσιμο και για αυτό διευρυμένα αξιοποιήσιμο.  

 Οι αναδυόμενες μορφές παραγωγής και αναπαραγωγής του ψηφιακού πολιτισμικού 
περιεχομένου δίνουν νέα σημασία στα πρωτογενή εργαλεία παρουσίασης και ενημέ-
ρωσης σχετικά με τα έργα τέχνης και τα μνημεία του πραγματικού κόσμου.  

Δυνητικοί αρχαιολογικοί χώροι χωρίς πραγματικά ομόλογα κατασκευάζονται στον ψη-
φιακό τρισδιάστατο κόσμο για να αποτελέσουν σημεία αναφοράς στις ψηφιακές κοι-
νότητες και την ιστορία τους. Οι διασωζόμενες αρχαιολογικές ανασκαφές της πραγμα-
τικότητας, σημεία προσέλευσης και μελέτης του κοινού δίνουν τη θέση τους σε δια-
δραστικές και συμμετοχικές θεματικές περιοχές. Τα μουσεία και οι κατάλογοι του φυ-
σικού κόσμου, αλλά και οι δισδιάστατες παρουσιάσεις του διαδικτύου μετατρέπονται 
σε τρισδιάστατα, διαδραστικά και περιηγήσιμα μουσεία. Και τέλος αρχαιολογικές το-
ποθεσίες μεταφέρονται στο ψηφιακό μέσο για να προσπελαστούν από απόσταση από 
ένα πλήθος χρηστών. 

Η παροχή της πλατφόρμας δυνητικών περιβαλλόντων OS σε μορφή ανοιχτού κώδικα, 
έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μίας κοινότητας η οποία συνεργάζεται, εξελίσσει και 
προωθεί ένα διογκούμενο δίκτυο το οποίο έχει πληθυσμιακό στόχο το σύνολο των χρη-
στών του διαδικτύου. 

Τα περιβάλλοντα αυτά θα πρέπει να μελετηθούν, να αξιολογηθούν, να υιοθετηθούν για 
την διάδοση των πολιτισμικών αγαθών, την ενημέρωση, την εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση. 
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Περίληψη 

Τα ψηφιακά παιχνίδια είναι ιδιαίτερα δημοφιλή ως μέσο ψυχαγωγίας στις παιδικές 
και εφηβικές ηλικίες. Δικός μας στόχος μας ήταν να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία 
των ψηφιακών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι μαθητές της Β΄ τάξης του 
Γυμνασίου δημιούργησαν εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια που είχαν τη μορφή ερω-
τήσεων – απαντήσεων. Αυτό πραγματοποιήθηκε μέσα από το δικτυακό τόπο 
https://www.zondle.com/, στον οποίο δημιουργήσαμε μία ηλεκτρονική τάξη. Σε αυτή 
την ηλεκτρονική τάξη υπάρχει η δυνατότητα να οριστούν κάποιοι εκπαιδευτικοί ως 
καθηγητές και να γίνουν μέλη όσοι μαθητές το επιθυμούν, μετά από πρόσκληση των 
καθηγητών της ηλεκτρονικής τάξης. Τα παιχνίδια που δημιούργησαν οι μαθητές μπό-
ρεσαν στη συνέχεια να παιχθούν από τους υπόλοιπους μαθητές – μέλη της ηλεκτρο-
νικής τάξης, καθώς και από τους επισκέπτες του ιστοτόπου του σχολείου μας, στον 
οποίο "ενσωματώθηκαν". Η υλοποίηση της διδακτικής μας πρακτικής έδειξε ότι οι 
περισσότεροι μαθητές συμμετείχαν με ενδιαφέρον και χρησιμοποίησαν αποτελεσμα-
τικά τα εργαλεία του διαδικτύου. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ψηφιακά παιχνίδια, zondle, μάθηση, ηλεκτρονική τάξη. 

Εισαγωγή 

Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν μία πολύ δημοφιλή τεχνολογία στην παιδική και 
νεανική διασκέδαση. Η μάθηση που υποστηρίζεται από τα ψηφιακά παιχνίδια προ-
σελκύει τα τελευταία χρόνια το έντονο ενδιαφέρον της επιστημονικής και εκπαιδευ-
τικής κοινότητας όσον αφορά τον τρόπο που μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν ως μα-
θησιακά μέσα και να έχουν θετικά αποτελέσματα ως προς την ενεργοποίηση των μα-
θητών και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Από τις πρώτες 
εργασίες πάνω σε αυτό το αντικείμενο ήταν του Malone (1981), ο οποίος δέχτηκε τη 
θετική επίδραση των ψηφιακών παιχνιδιών στην μάθηση, καθώς αυτά συνδυάζουν τα 
στοιχεία της πρόκλησης, της φαντασίας και της περιέργειας, με αποτέλεσμα οι μαθη-
τές να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και προσπάθεια για να μάθουν. Ταυτόχρονα 
αισθάνονται καλύτερα για αυτά που μαθαίνουν και μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν 
περισσότερο στο μέλλον. ΄Εξάλλου, σύμφωνα με τον Prensky (2009), οι μαθητές σή-
μερα είναι οι "αυτόχθονες της ψηφιακής εποχής" (digital natives), ενώ την ίδια στιγμή 
οι εκπαιδευτικοί περιγράφονται ως "ψηφιακοί μετανάστες" (digital immigrants). Ω-
στόσο, άσχετα με το βαθμό εξοικείωσης των μαθητών με τα ψηφιακά παιχνίδια ψυ-
χαγωγίας, ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Μέσα από τα ψηφιακά παιχνίδια να μεταφέρο-
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νται γνώσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασής τους με ψηφιακά 
αντικείμενα, χαρακτήρες και περιβάλλοντα (Αβλάμη, Γκούσκος & Μεϊμάρης, 2009). 

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Setzer & Duckett (όπως αναφέρεται από τους Ryan, 
Rigby & Przybylski, 2006), προκύπτει προβληματισμός και αντίλογος όσον αφορά 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των ψηφιακών παιχνιδιών, όπως για παράδειγμα 
αύξηση της τάσης για βία, μείωση της καλής ψυχολογικής και φυσικής κατάστασης 
και αρνητική επίδραση στις κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις. Αυτό βέβαια εξαρ-
τάται από το είδος του παιχνιδιού. Μία από τις προκλήσεις για τους σχεδιαστές εκ-
παιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών είναι να επιτευχθεί μία ισορροπία μεταξύ ενός ευ-
χάριστου παιχνιδιού και της πλήρους εκπλήρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
(de Freitas, 2006).  

Στόχος στη δική μας διδακτική πρακτική ήταν να δημιουργήσουν οι ίδιοι οι μαθητές 
ερωτήσεις αξιολόγησης πάνω σε διάφορα μαθησιακά αντικείμενα που είχαν διδαχθεί. 
Οι ερωτήσεις αυτές στη συνέχεια μετατράπηκαν σε παιχνίδια ερωτήσεων – απαντή-
σεων και επιπλέον μπόρεσαν να συνδυαστούν με απλά διασκεδαστικά ψηφιακά παι-
χνίδια. Για τη δημιουργία των ερωτήσεων και των ψηφιακών παιχνιδιών χρησιμοποι-
ήθηκε ο δικτυακός τόπος https://www.zondle.com/, που ανήκει στην εταιρεία Zondle 
Limited και η χρήση του είναι χωρίς κανένα κόστος. Παρότι δεν πρόκειται για ελλη-
νικό ιστότοπο, υποστηρίζει τη δημιουργία ερωτήσεων στην ελληνική γλώσσα. Απο-
τελεί μια εφαρμογή του Web 2.0 και συγκεκριμένα της τεχνολογίας του "υπολογιστι-
κού νέφους" (computing cloud). Οι χρήστες χρησιμοποιούν, μέσω του διαδικτύου, 
λογισμικό, υπηρεσίες και δεδομένα τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα σε δικούς τους 
υπολογιστές. Όλα αποθηκεύονται στον αποθηκευτικό χώρο της εταιρείας που παρέχει 
την υπηρεσία. 

Διδακτικοί στόχοι 

Να μπορέσουν οι μαθητές: 
 να εμπεδώσουν γνώσεις που έχουν αποκτήσει στα διάφορα μαθήματα κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους, δημιουργώντας οι ίδιοι ερωτήσεις αξιολόγησης, τις 
οποίες στη συνέχεια έθεσαν στους άλλους μαθητές για να τις απαντήσουν. 

 να χρησιμοποιήσουν και να εξοικειωθούν με εργαλεία τεχνολογίας Web 2.0 και 
στην προκειμένη περίπτωση με τη διαδικτυακή "πλατφόρμα" www.zondle.com. 

 να δημιουργήσουν δικά τους έργα, δουλεύοντας είτε ατομικά είτε σε ομάδες, τα 
οποία στη συνέχεια "ενσωματώθηκαν" στον ιστότοπο του σχολείου. 

Εφαρμογή 

Αρχικά ο δικτυακός τόπος https://www.zondle.com/ παρουσιάστηκε στους μαθητές 
και τις μαθήτριες δύο τμημάτων της Β΄ τάξης του σχολείου μας, δηλαδή του 4ου Γυ-
μνασίου Νέας Ιωνίας Αττικής (από τα τέσσερα που είχε συνολικά η Β΄ Γυμνασίου 
κατά το σχολικό έτος 2014 – 15). Οι μαθητές που θέλησαν να συμμετάσχουν κλήθη-
καν να δημιουργήσουν ερωτήσεις αξιολόγησης πάνω σε μαθήματα που είχαν διδα-
χθεί, είτε ο καθένας μόνος του, είτε σε ομάδες που σχημάτισαν οι ίδιοι. 
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Για να γίνει αυτό δημιουργήσαμε στον παραπάνω ιστότοπο μία ηλεκτρονική τάξη, 
στην οποία προσθέσαμε ως μέλη τους μαθητές που θέλησαν να συμμετάσχουν. Στην 
ηλεκτρονική τάξη μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να προσκληθούν να γίνουν μέλη άλ-
λοι εκπαιδευτικοί (teachers) και μαθητές (students), όπως επίσης και να διαγραφούν 
(εικ. 1). Η διαφοροποίηση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές έχει σχέση με τα δικαιώμα-
τα διαχείρισης της ηλεκτρονικής τάξης. Έτσι κάθε μαθητής, που θέλησε να ενταχθεί 
στην τάξη αυτή, απέκτησε το δικό του όνομα χρήστη και το δικό του κωδικό πρό-
σβασης ώστε να μπορεί να εισέρχεται όποτε επιθυμεί στον προσωπικό του λογαρια-
σμό. Όποιος στην πορεία εκδήλωσε ενδιαφέρον, έγινε μέλος της τάξης.  

 

Εικόνα 1: Η ηλεκτρονική τάξη που δημιουργήθηκε στον ιστότοπο www. zondle.com. 

Από την αρχή υπήρξε μεγάλη προθυμία και ενδιαφέρον από τους μαθητές και τις μα-
θήτριες για να ενταχθούν στην ηλεκτρονική τάξη. Έτσι οι περισσότεροι μαθητές από 
τα δύο τμήματα, στα οποία παρουσιάστηκε η πλατφόρμα, απέκτησαν κωδικούς εισό-
δου στην τάξη. Αργότερα υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλους μαθητές για να εγγρα-
φούν, καθώς άρχισαν να δημιουργούνται παιχνίδια. Ο αριθμός των μαθητών που 
συμμετείχε δημιουργώντας παιχνίδια ανήλθε συνολικά στους 31 και προήλθε από τα 
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δύο τμήματα της Β' τάξης του Γυμνασίου. Υπήρξαν όμως και μαθητές – μέλη της η-
λεκτρονικής τάξης που απλά έπαιξαν τα παιχνίδια που είχαν δημιουργηθεί από άλ-
λους μαθητές. Η πλειονότητα των μαθητών που συμμετείχε πιο ενεργά στη δημιουρ-
γία παιχνιδιών ήταν μαθητές με υψηλή βαθμολογική επίδοση. Αυτό ενδεχομένως να 
οφείλεται στη σχετικά μικρή ηλικία των μαθητών που συμμετείχαν (Β΄ Γυμνασίου). 
Η πρόσβαση των μαθητών στην ηλεκτρονική τάξη, η δημιουργία παιχνιδιών και το 
παίξιμο στη συνέχεια των παιχνιδιών που δημιουργήθηκαν έγινε κατά κύριο λόγο από 
προσωπικούς τους υπολογιστές στο χώρο του σπιτιού τους και δευτερευόντως από 
υπολογιστές στο χώρο του σχολείου – κυρίως στο εργαστήριο πληροφορικής.  

Οι μαθητές δημιούργησαν ερωτήσεις – παιχνίδια σε διάφορα κεφάλαια των βιβλίων 
που διδάχθηκαν στα μαθήματα της Γεωγραφίας (Ασλανίδης, Ζαφειρακίδης & Καλαϊ-
τζίδης, 2009), της Βιολογίας (Μαυρικάκη, Γκούβρα & Καμπούρη, 2007), της Χημεί-
ας (Αβραμιώτης κ.ά, 2007) και της Πληροφορικής (Αράπογλου, Μαβόγλου, Οικονο-
μάκος & Φύτρος, 2007), τα οποία επέλεξαν οι ίδιοι οι μαθητές (εικ. 2). Πολλοί μαθη-
τές δούλεψαν ατομικά και δημιούργησαν ένα ή παραπάνω παιχνίδια. Άλλοι δούλεψαν 
ομαδικά, στο σπίτι τους και στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου δόθηκε η δυνατότη-
τα ανταλλαγής απόψεων και συνεργασίας. Ο εκπαιδευτικός είχε ρόλο υποστηρικτικό. 
Η αλληλεπίδραση των περισσότερων μαθητών με το περιβάλλον της "πλατφόρμας" 
του Zondle ήταν πολύ καλή, καθώς οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τους ηλεκτρο-
νικούς υπολογιστές και τα ψηφιακά παιχνίδια. Επιπλέον το περιβάλλον της "πλατ-
φόρμας" είναι αρκετά φιλικό και εύχρηστο. Υπήρξαν βέβαια περιπτώσεις που χρειά-
στηκε παρέμβαση των εκπαιδευτικών της ηλεκτρονικής τάξης προκειμένου να διορ-
θωθούν κάποιες ερωτήσεις των μαθητών. 

 
Εικόνα 2: Παιχνίδια που δημιούργησαν οι μαθητές, όπως φαίνονται στην αντίστοιχη 

σελίδα του ιστοτόπου www.zondle.com. 
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Υπάρχουν πολλά είδη ερωτήσεων που μπορεί να δημιουργήσει ο χρήστης στο συγκε-
κριμένο ιστότοπο, για παράδειγμα ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού – λά-
θους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, ενσωμάτωσης εικόνων κ.ά. Ο χρήστης 
ορίζει τη σωστή απάντηση και προτείνει άλλες απαντήσεις που είναι λανθασμένες. 
Στη συνέχεια αυτή η ομάδα ερωτήσεων μπορεί να μετατραπεί σε παιχνίδι. 

Το είδος των δικαιωμάτων, ως προς τις ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιήσουν 
εντός της ηλεκτρονικής τάξης οι μαθητές – μέλη της, είναι στη διακριτική ευχέρεια 
των εκπαιδευτικών της τάξης. Σε συνεννόηση με τους μαθητές επιλέχθηκε αυτοί να 
έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται οποιαδήποτε στιγμή θέλουν τα δικά τους θέ-
ματα, αλλά να μη μπορούν να βλέπουν και φυσικά ούτε να επεμβαίνουν στις ερωτή-
σεις – παιχνίδια που δημιουργούν οι υπόλοιποι μαθητές. Για όσο διάστημα τα θέματα 
με τις ερωτήσεις ήταν υπό διαμόρφωση, αυτή τη δυνατότητα την είχαν μόνο οι ίδιοι 
οι δημιουργοί και όσοι είχαν οριστεί ως εκπαιδευτικοί στο λογαριασμό της ηλεκτρο-
νικής τάξης, δηλαδή μόνο εκείνοι μπορούσαν να διορθώνουν τις ερωτήσεις που δη-
μιουργούσαν οι μαθητές – μέλη. 

Όταν ένας μαθητής ή μαθήτρια ολοκλήρωνε το θέμα που είχε αναλάβει να δημιουρ-
γήσει, οι εκπαιδευτικοί της ηλεκτρονικής τάξης, με τις κατάλληλες ρυθμίσεις, θέταμε 
το θέμα να είναι ορατό από όλους τους μαθητές – μέλη της ηλεκτρονικής τάξης, χω-
ρίς όμως και πάλι εκείνοι να μπορούν να το μεταβάλλουν. Τότε είχαν τη δυνατότητα 
να παίξουν το παιχνίδι αυτό, απαντώντας στις ερωτήσεις (εικ. 3).  

 

Εικόνα 3: Ερώτηση από ένα παιχνίδι που δημιούργησαν μαθητές. 

Παίζοντας το παιχνίδι, οι μαθητές απαντούσαν στις ερωτήσεις. Ενδιάμεσα μεταξύ 
των ερωτήσεων, υπήρχε η δυνατότητα να παίξουν κάποιο απλό ψηφιακό παιχνίδι, το 
είδος του οποίου είχε επιλέξει ο ίδιος από έναν κατάλογο που διαθέτει η πλατφόρμα 
Zondle (εικ. 4). Ο ιστότοπος διαθέτει οδηγίες για κάθε παιχνίδι, ώστε να βοηθηθεί ο 
χρήστης που θα θελήσει να παίξει.  
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Εικόνα 4: Ένα από τα ψηφιακά παιχνίδια που μπορεί να επιλεγεί μεταξύ ερωτήσεων. 

Στους εκπαιδευτικούς της ηλεκτρονικής τάξης δίνεται η δυνατότητα να παρακολου-
θούν τη συχνότητα που παίζουν οι μαθητές τα παιχνίδια που είναι στη διάθεσή τους 
(εικ. 5), καθώς επίσης τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν κάθε φορά, τις ερωτήσεις 
που απάντησαν λανθασμένα και τους πόντους που έχουν κερδίσει. Έτσι μπορούν να 
εντοπίσουν τις ελλείψεις των μαθητών και το επίπεδο των γνώσεών τους. 

 
 
Εικόνα 5: Η δραστηριότητα των μαθητών που είναι μέλη της εικονικής τάξης ως προς 

τη συμμετοχή στα παιχνίδια, όπως φαίνεται στην οθόνη του υπολογιστή. 

Στο τέλος του παιχνιδιού εμφανίζεται το σκορ που έχει πετύχει ο μαθητής στις απα-
ντήσεις του, ενώ ανάλογα με το σκορ που επιτυγχάνει, κερδίζει πόντους (οι οποίοι 
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στο συγκεκριμένο ιστότοπο ονομάζονται Zollars). Υπάρχει στον ιστότοπο Zondle και 
σχετική καρτέλα που εμφανίζει τις επιδόσεις των μαθητών, δηλαδή την κατάταξή 
τους με βάση τους πόντους (Zollars) που έχουν κερδίσει, κάτι που αναπτύσσει και 
ένα είδος ανταγωνισμού ως προς την κατάταξη των μαθητών με βάση τους πόντους 
τους. Επίσης οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιβραβεύουν, δίνοντας πόντους (Zollars), 
σε όποιους μαθητές – μέλη της ηλεκτρονικής τάξης κρίνουν εκείνοι. 

Η διαδικτυακή "πλατφόρμα" https://www.zondle.com/ είναι αρκετά εύχρηστη και 
λειτουργική. Το περιβάλλον της είναι στην αγγλική γλώσσα, αλλά είναι εύκολα κα-
τανοητό. Το μεγάλο πλεονέκτημα της "πλατφόρμας" αυτής είναι ότι λειτουργεί μέσω 
του διαδικτύου και είναι εντελώς δωρεάν. Έτσι μπορούν οι μαθητές να έχουν πρό-
σβαση οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν και από οποιονδήποτε υπολογιστή, αρκεί να 
έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί όσες ηλεκτρονικές τάξεις 
θέλει και προσκαλεί όποιους μαθητές επιθυμεί να γίνουν μέλη της. Μπορεί επίσης να 
επιλέξει το είδος των δικαιωμάτων που θα έχουν οι μαθητές – μέλη. Όλες οι ερωτή-
σεις – παιχνίδια που δημιουργούνται από τους χρήστες – μέλη αποθηκεύονται στην 
"πλατφόρμα" (καθώς πρόκειται για τεχνολογία "υπολογιστικού νέφους"). Τα παιχνί-
δια μπορούν να παιχθούν από άλλους χρήστες της ηλεκτρονικής τάξης, ή και να "εν-
σωματωθούν" σε άλλο ιστότοπο, αντιγράφοντας τον αντίστοιχο κώδικα, και έτσι να 
παίζονται από τους εκεί επισκέπτες. Η βασική αδυναμία της πλατφόρμας Zondle είναι 
το γεγονός ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ηλε-
κτρονικής τάξης, ούτε ανταλλαγής μηνυμάτων μέσα από την πλατφόρμα. Κυρίως θα 
ήταν χρήσιμο να μπορεί να γίνεται κάποιας μορφής επικοινωνία μεταξύ των εκπαι-
δευτικών και των μαθητών – μελών της ηλεκτρονικής τάξης, ώστε να μπορούν να 
γίνονται επισημάνσεις και να δίνονται οδηγίες.  

Τα παιχνίδια που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές "ενσωματώθηκαν" (embedded) 
στον ιστότοπο του σχολείου μας (http://4gym-n-ionias.att.sch.gr/). Έτσι όποιος επι-
σκέπτεται τον ιστότοπο του 4ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας μπορεί να επιλέξει τον αντί-
στοιχο σύνδεσμο στην αρχική σελίδα, που έχει το σήμα και το λογότυπο του ιστοτό-
που Zondle και τίτλο "Μαθαίνω… παίζοντας". Επιλέγοντας το σύνδεσμο μπορεί να 
παίξει ελεύθερα τα παιχνίδια με τις ερωτήσεις που έχουν δημιουργήσει οι μαθητές και 
οι καθηγητές της ηλεκτρονικής τάξης στα διάφορα μαθήματα, χωρίς να χρειάζεται να 
είναι μέλος της ηλεκτρονικής τάξης του Zondle, χωρίς δηλαδή να συνδέεται με κωδι-
κό στον ιστότοπο του Zondle. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είναι δυνατόν να πα-
ρακολουθούμε τα αποτελέσματα των παιχνιδιών και το σκορ που επιτυγχάνει ο κάθε 
παίκτης. 

Συμπεράσματα 

Ο στόχος της αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία επιτεύ-
χθηκε σε μεγάλο βαθμό. Ο ιστότοπος https://www.zondle.com που χρησιμοποιήσαμε 
είναι μια διαδικτυακή "πλατφόρμα" που αποτελεί εφαρμογή της τεχνολογίας Web 
2.0. Είναι αρκετά εύχρηστη, φιλική και λειτουργική, ενώ η χρήση της είναι δωρεάν. 
Τα παιχνίδια που δημιούργησαν οι μαθητές – μέλη της ηλεκτρονικής τάξης παίχθη-
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καν από τους υπόλοιπους μαθητές της ηλεκτρονικής τάξης, αλλά και από οποιονδή-
ποτε επισκέπτη του ιστοτόπου του σχολείου μας, αφού "ενσωματώθηκαν" εκεί. Από 
την αρχή υπήρξε μεγάλη προθυμία και ενδιαφέρον από τους μαθητές και τις μαθή-
τριες για εγγραφή στην ηλεκτρονική τάξη που δημιουργήσαμε στην πλατφόρμα. Οι 
περισσότεροι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον τόσο για δημιουργία παιχνιδιών, όσο και 
για να παίξουν ήδη κατασκευασμένα παιχνίδια. Έτσι φάνηκε και η θετική ανταπόκρι-
ση των μαθητών στη δημιουργία και κυρίως στο παίξιμο των παιχνιδιών. Μέσα από 
αυτή τη διαδικασία οι μαθητές έκαναν επανάληψη και εμπέδωσαν γνώσεις που είχαν 
αποκτήσει, κάτι που φάνηκε και από τη βαθμολογία που επιτύγχαναν στα παιχνίδια. 
Ορισμένοι μάλιστα μαθητές πέτυχαν πολύ υψηλή συνολική βαθμολογία, καθώς έπαι-
ξαν πολλές φορές τα παιχνίδια που είχαν δημιουργηθεί, με πολύ καλή επίδοση κάθε 
φορά. Πάντως η πλειονότητα των μαθητών που συμμετείχε πιο ενεργά στη δημιουρ-
γία ερωτήσεων – παιχνιδιών ήταν μαθητές με υψηλή βαθμολογική επίδοση. Παρατη-
ρήθηκε επομένως ότι η εφαρμογή της πρακτικής μας είχε θετικά αποτελέσματα ως 
προς την ενεργοποίηση των μαθητών και τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική δια-
δικασία. 
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Περίληψη 

Η εφαρμογή του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο τόσο την εκπαί-
δευση όσο τη συνεργασία και κοινωνικοποίηση των μαθητών αποτελεί το αντικείμενο 
της παρούσας εργασίας. Οι μαθητές της Α Λυκείου συμμετείχαν ενεργά στη δημιουρ-
γία ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού λογικής και μαθηματικών προκειμένου να δηλώσουν 
συμμετοχή σε έναν μαθητικό διαγωνισμό. Ασχολήθηκαν με το σχεδιασμό του παιχνι-
διού (ταμπλό, κουτί και κάρτες ερωτήσεων), επέλεξαν τις ερωτήσεις, κατασκεύασαν 
τις κάρτες, δούλεψαν σε ομάδες. Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε όλη τη διαδι-
κασία, οι πρωτοβουλίες τους, το θετικό κλίμα συνεργασίας είναι κάποια από τα θετικά 
στοιχεία που αναπτύχθηκαν μέσω της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης. 

Λέξεις - Kλειδιά: παιχνίδι, ψυχαγωγία, συνεργασία, λογική, μαθηματικά, επιτραπέζιο  

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική σκέψη χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαφοροποιήσεις α-
ναφορικά με τη διδασκαλία. Παρατηρείται μια μετάβαση από την παραδοσιακή διδα-
σκαλία η οποία πραγματοποιείται σε στάδια σε μια νέα με στόχο την ανακάλυψη της 
γνώσης με βιωματικό τρόπο ή/και μέσα από το παιχνίδι. Η εξέλιξη της τεχνολογίας 
δημιουργεί νέα εργαλεία μάθησης προσανατολισμένα στο μαθητή τα οποία προσφέ-
ρουν εκπαιδευτικές εμπειρίες που μεταβάλλουν τον μαθητή από απλό δέκτη γνώσης σε 
άτομο με ενεργό συμμετοχή στην εκπαίδευσή του.  

Με τον όρο εκπαιδευτικό παιχνίδι (edutainment εφαρμογή) εννοούμε την εφαρμογή 
εκείνη η οποία συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι. Στόχος του μαθητή είναι να κερ-
δίσει ένα βραβείο ή να δημιουργήσει κάτι το οποίο θα του προσφέρει μια ηθική ικανο-
ποίηση, ταυτόχρονα όμως τον βοηθάει να αναπτύξει τις γνώσεις και να εμπεδώσει βιω-
ματικά τις έννοιες που διδάσκεται στους διάφορους τομείς. Η αλματώδης ανάπτυξη της 
βιομηχανίας ψηφιακών παιχνιδιών, η τεράστια απήχησή τους στη νέα γενιά και η ύ-
παρξη ορισμένων χαρακτηριστικών τους πιθανά αξιοποιήσιμων για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, έχουν οδηγήσει σε αύξηση του ενδιαφέροντος της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
κυρίως την τελευταία δεκαετία για τη χρήση τους στην εκπαίδευση (Michael and Chen, 
2006).  

Σύμφωνα με τον Juul(2003) παιχνίδι (game) ονομάζεται ένα τυπικό σύστημα βασι-
σμένο σε κανόνες (rule-based formal system), με μεταβλητό και ποσοτικοποιημένο α-
ποτέλεσμα (variable and quantifiable outcome), στο οποίο σε διαφορετικά αποτελέ-
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σματα αποδίδεται διαφορετική αξία και όπου ο παίκτης καταβάλλει προσπάθεια προ-
κειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζεται από προσκόλληση προς το α-
ποτέλεσμα του παιχνιδιού και οι συνέπειες των ενεργειών του είναι επιλεκτικές και 
διαπραγματεύσιμες. 

Τέλος, ο Prensky (2007) παραθέτει μια λίστα αποτελούμενη από έξι βασικά δομικά 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα παιχνίδια εν γένει όπως κανόνες, στόχοι, αποτελέσματα 
και ανατροφοδότηση, σύγκρουση/ανταγωνισμός/πρόκληση/αντίθεση, αλληλεπίδραση 
και αναπαράσταση ή υπόθεση. 

Τα παιχνίδια, σε όλες τους τις μορφές, πάντοτε έβρισκαν εφαρμογή ως µέσο εκπαίδευ-
σης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Τα ψηφιακά παιχνίδια, σήµερα, θεωρούνται 
«από τις πλέον ενδιαφέρουσες και συναρπαστικές µμελλοντικές κατευθύνσεις στο 
χώρο της εκπαίδευσης» (Day K., 2005).  

Εκπαιδευτικό λογισμικό ποιοτικό και αναπτυξιακά κατάλληλο είναι εκείνο που, όπως 
αναφέρεται και από την Ε. Ντολιοπούλου (1999) είναι κατάλληλο για την ηλικία, το 
κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο, το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των παιδιών έχει ξε-
κάθαρους στόχους, πολλές δυνατότητες και δίνει έμφαση στην ενεργητική μάθηση, 
στον πειραματισμό και την επίλυση προβλημάτων μπορεί να ενσωματώνεται στο πρό-
γραμμα του σχολείου, καλλιεργεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών, 
είναι αισθητικά ευχάριστο (έχει καθαρό και ευκρινή ήχο, χρώμα, κίνηση, και γραφικά), 
εύκολο στη χρήση και με βαθμούς δυσκολίας ώστε να καλύπτονται τα διάφορα γνω-
στικά επίπεδα των παιδιών, προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών και το διατηρεί αμεί-
ωτο, δίνει στα παιδιά μια αίσθηση ελέγχου (μπορούν εύκολα να ζητήσουν βοήθεια, να 
διορθώνουν τα λάθη τους), έχει κατάλληλη και αποτελεσματική επανατροφοδότηση, 
δίνει τη δυνατότητα για πολλές «σωστές» απαντήσεις 

Κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 μαθητές από την Α Λυκείου του σχολείου συμμε-
τείχαν στο μαθητικό διαγωνισμό "γρίφοι και μαθηματικά" υποβάλλοντας ένα επιτρα-
πέζιο παιχνίδι με ερωτήσεις μαθηματικών, γρίφους και ερωτήσεις αφηρημένης λογι-
κής. Η παρουσίαση του παιχνιδιού math and logic madness αποτελεί αντικείμενο της 
παρούσας εργασίας. Για την κατασκευή του παιχνιδιού χρησιμοποιήθηκαν πέρα από 
τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και παρουσίασης, το πρόγραμμα issuu, προ-
γράμματα γραφιστικής επεξεργασίας και τέλος η ανταλλαγή των αρχείων καθώς και η 
διαδικασία της ταυτόχρονης επεξεργασίας επιτευχθεί με χρήση των Google docs. 

Το επιτραπέζιο παιχνίδι math - logic madness 

Οι λόγοι που έχουν οδηγήσει στην έγερση ενδιαφέροντος γύρω από την εφαρμογή των 
παιχνιδιών ως μέσων υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, αποδίδονται κυρίως 
στη μεγάλη απήχηση που αυτά γνωρίζουν μεταξύ ανθρώπων όλων των ηλικιών, αλλά 
και στο βαθμό που κινητοποιούν τους παίκτες. Οι μαθητές της Α Λυκείου αποφάσισαν 
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να υποβάλλουν συμμετοχή σε ένα μαθητικό διαγωνισμό δημιουργώντας ένα επιτραπέ-
ζιο παιχνίδι συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα βήματα της κατασκευής τους. Το αυξη-
μένο ενδιαφέρον των μαθητών για τους γρίφους μαθηματικών και λογικής τους ώθησε 
στη συλλογή ερωτήσεων συναφείς με το αντικείμενο ενώ με την προτροπή της καθη-
γήτρια που τους συντόνισε ενσωματώθηκαν και ερωτήσεις από το αντικείμενο των μα-
θηματικών. Επιπλέον σημαντική ήταν η βοήθεια ενός ακόμη εκπαιδευτικού αναφορικά 
με την ψηφιακή επεξεργασία τόσο του κουτιού όσο και του ταμπλό του επιτραπέζιου.  

Από τα πιο θετικά αποτελέσματα της ενασχόλησης των μαθητών με τη συγκεκριμένη 
διαδικασία ήταν η ενεργητική συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια, η δημιουργία ομάδων 
και ο καταμερισμός των δραστηριοτήτων, η συνεργασία μεταξύ τους, η δημιουργικό-
τητα, οι πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν από την μεριά τους και ο αυξημένος βαθμός 
αυτενέργειας που παρουσίασαν σε όλα τα βήματα της παραγωγής. Από την άλλη 
πλευρά, τα παιχνίδια συγκεντρώνουν ένα σημαντικό πλήθος χαρακτηριστικών, τα ο-
ποία αν αξιοποιηθούν κατάλληλα μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία πλούσιων 
μαθησιακών εμπειριών και αφετέρου στην πρόκληση του ενδιαφέροντος των εκπαι-
δευόμενων και τη διαμόρφωση περισσότερο θετικής στάσης προς το μάθημα των Μα-
θηματικών και τη κι διδασκαλία τους. 

Τα στάδια δημιουργίας του παιχνιδιού είναι τα ακόλουθα: αρχικά η καθηγήτρια που 
συντόνισε τη διαδικασία ενημέρωσε το σύνολο των μαθητών δύο τμημάτων της Α Λυ-
κείου για το διαγωνισμό, από το σύνολο των 54 μαθητών της τάξης θέλησαν να συμ-
μετέχουν οι 16. Στην πρώτη συνάντηση στόχος ήταν η επιλογή του θέματος. Μετά από 
καταιγισμό ιδεών και ψηφοφορία των προτεινόμενων ιδεών κατέληξαν στο θέμα του 
επιτραπέζιου.  

Στο σχολείο τα τελευταία χρόνια διεξάγεται ένας διαγωνισμός γρίφων και αφηρημένης 
λογικής οπότε το ενδιαφέρον των μαθητών προς τα συγκεκριμένα θέματα είναι ήδη 
αυξημένο. Η προτροπή της καθηγήτριας να μπουν και ερωτήσεις με αντικείμενο τα 
μαθηματικά βρήκε ανταπόκριση στους μαθητές. Στη συνέχεια αποφασίστηκε το όνομα 
του παιχνιδιού και οι μαθητές εντάχθηκαν σε ομάδες με διαφορετικά αντικείμενα.  

Οι ομάδες είχαν ως εξής: τρεις ομάδες που ασχολήθηκαν με την επιλογή, συλλογή και 
παρουσίαση στην ολομέλεια των γρίφων λογικής, αφηρημένης λογικής και μαθηματι-
κών αντίστοιχα ενώ μια τέταρτη ομάδα ασχολήθηκε με τα γραφικά κομμάτια της δη-
μιουργίας του κουτιού (εικόνα 1), του ταμπλό (εικόνα 2) και των καρτών. Η τέταρτη 
ομάδα ασχολήθηκε επιπλέον και με τη δημιουργία της καρτέλας των οδηγιών (εικόνα 
3). 
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Εικόνα 1: Το επιτραπέζιο παιχνίδι math and logic madness. 

 

Εικόνα 2: Το ταμπλό του επιτραπέζιου παιχνιδιού. 

Το επιτραπέζιο παιχνίδι είναι διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής issuu στη σελίδα: 

http://issuu.com/michailidouchristina/stacks/2e9d8bba412941a98c5e699bfa7fd46a 

Πιο αναλυτικά: στο rules θα έχετε πρόσβαση στις οδηγίες του παιχνιδιού και το ταμπλό 
του παιχνιδιού, στο Γρίφοι Αφηρημένης Λογικής (εικόνα 4) παρουσιάζονται οι γρίφοι 
τύπου iq τεστ, στο Γρίφοι παρουσιάζονται οι γρίφοι λογικής (εικόνα 5) ενώ στο Μα-
θηματικοί Γρίφοι παρουσιάζονται οι γρίφοι που συνδέονται με μαθηματικές γνώσεις 
επιπέδου Α λυκείου.Οι γρίφοι βρέθηκαν από διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο ενώ 
για τα μαθηματικά αξιοποιήθηκε η βάση του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας). 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1 ταμπλό 1 ζάρι Κάρτες με ερωτήσεις και απαντήσεις 5 πιόνια 
Φυλλάδιο οδηγιών ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: Να είσαι ο πρώτος που θα φτάσεις στο 
τελευταίο κουτάκι! ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: 1.Τοποθετήστε το ταμπλό του παιχνιδιού σε 
μία επίπεδη επιφάνεια και τις κάρτες με τις ΟΔΗΓΙΕΣ σε τρεις στοίβες, χωρισμένες 
με βάση το χρώμα τους. Κάθε παίκτης διαλέγει ένα πιόνι και το τοποθετεί στο κου-
τάκι “Start” 2.Οι παίκτες με τη σειρά ρίχνουν το ζάρι. Αυτός που θα φέρει το μεγα-
λύτερο αριθμό παίζει πρώτος. Στη συνέχεια οι παίκτες θα παίζουν με βάση τη φορά 
των δεικτών του ρολογιού. ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Κάθε παίκτης ρίχνει 
το ζάρι και μετακινεί το πιόνι του τόσες θέσεις πάνω στο ταμπλό όσες αντιστοιχούν 
στον αριθμό που έφερε το ζάρι. Κάθε φορά που ο παίκτης θα πηγαίνει σε ένα κουτάκι 
ο αντίπαλος του θα επιλέγει το είδος της ερώτησης που θα του κάνει: με κόκκινο 
χρώμα θα απαντάει σε μία ερώτηση μαθηματικών, με μπλε χρώμα σε έναν γρίφο και 
με κίτρινο χρώμα σε μια ερώτηση αφηρημένης λογικής. Ένας άλλος παίκτης του 
διαβάζει την ερώτηση κρύβοντας την απάντηση που βρίσκεται στο πίσω μέρος της 
κάρτας. Δεν υπάρχει περιορισμός στο χρόνο που θα έχει ο παίκτης στη διάθεσή του 
προκειμένου να απαντήσει την ερώτηση, αρκεί η έκταση του χρονικού ορίου να μην 
ξεπερνά τα όρια της λογικής. Όταν θα απαντάει σωστά θα παραμένει στη θέση στην 
οποία μεταφέρθηκε αφού έριξε το ζάρι, ενώ αν απαντάει λάθος θα πηγαίνει στην 
αρχική του θέση, σε αυτή που βρισκόταν πριν ρίξει το ζάρι. Όμως, σε οποιαδήποτε 
περίπτωση ο παίκτης θα απαντάει σε ΜΙΑ μόνο ερώτηση (δηλαδή ο παίκτης που 
απαντά σωστά δεν έχει δικαίωμα να απαντήσει σε μία ακόμα ερώτηση αλλά ούτε και 
ο παίκτης που απαντά λάθος έχει δεύτερη ευκαιρία). Όποιος παίκτης φτάσει στο τε-
λευταίο κουτάκι (finish) πρώτος θα πρέπει να απαντήσει σε μία τελευταία ερώτηση 
από όποια κατηγορία επιθυμεί ώστε να στεφθεί ο νικητής του παιχνιδιού. 

Εικόνα 3: Η καρτέλα των οδηγιών του παιχνιδιού. 

Το σύγχρονο σχολείο οφείλει, πέρα από τη γενική παιδεία που προσφέρει, να συμβάλ-
λει στην καλλιέργεια ενός ευρέως φάσματος δεξιοτήτων στους σημερινούς μαθητές. 
Οι νέοι που φοιτούν σήμερα στο σχολείο, άλλα και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα παροχής 
ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, καλούνται να κατακτήσουν πλήθος δεξιοτήτων, 
απαραίτητων τόσο για την σταδιοδρομία τους στον επαγγελματικό τομέα, όσο και για 
την προσωπική τους εξέλιξη και ευημερία. Κάποιες από τις δεξιότητες που είναι πλέον 
σημαντικές είναι δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης της πληροφορίας, δεξιότητες 
κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων και δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων 
και αυτοδιαχείρισης. Η συμμετοχή σε μία διαδικασία όπως η παραγωγή ενός επιτρα-
πέζιου παιχνιδιού από την αρχή μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας, σεβασμού και ανταλ-
λαγής ιδεών διαπιστώθηκε ότι συμβάλλει σημαντικά στην καλλιέργεια των παραπάνω 
δεξιοτήτων.  
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Εικόνα 4: Ενδεικτική ερώτηση αφηρημένης λογικής. 

 
Εικόνα 5: Ενδεικτική ερώτηση γρίφου λογικής. 

Ένας από τους μαθητές που συμμετείχαν στο παραπάνω επιτραπέζιο δημιούργησε επι-
πλέον ένα αστυνομικό γρίφο μυστηρίου. Μια σκοτεινή δολοφονία αναμένει να εξιχνια-
στεί και η λύση του μυστηρίου βρίσκεται στα μαθηματικά και τη λογική. Το γρίφο αυτό 
μπορείτε να τον κατεβάσετε από τη διεύ-
θυνση https://drive.google.com/folderview?id=0BzNJVp8nfn3RfnI2M0ZDVzJSUHF
4S0FGUVotQ2tGdG94YmNCN0dYZndNWkU5aTdRZFQwTmc&usp=sharing (Για 
πιο ολοκληρωμένη εικόνα κατεβάστε και τα μουσικά κομμάτια προτού ανοίξετε το 
powerpoint). 

Συμπεράσματα - συζήτηση 

Όπως επισημαίνει ο Gee (2007), ένας επιπλέον λόγος έγερσης ερευνητικού ενδιαφέρο-
ντος γύρω από την εκπαιδευτική αξιοποίηση των παιχνιδιών έχει να κάνει με την πα-
ραδοχή ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια συνιστούν δυναμικά περιβάλλοντα, ικανά να κι-
νητοποιήσουν το ενδιαφέρον των παικτών εμπλέκοντάς τους σε διαδικασίες μάθησης, 
η οποία συντελείται σε βάθος, με ευχάριστο τρόπο.Η μάθηση που συντελείται στους 
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κόλπους ενός παιχνιδιού έχει ενεργητικό και συμμετοχικό χαρακτήρα και χαρακτηρί-
ζεται από τις εξής τρεις συνιστώσες: 1) εξερεύνηση του κόσμου με νέους τρόπους. 
2)Δυνατότητα συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες και αλληλεπίδραση με ανθρώπους 
έχουν κοινές επιδιώξεις. 3) Απόκτηση εφοδίων απαραίτητων για την πραγματοποίηση 
μάθησης και επίλυσης προβλημάτων. Τα παιχνίδια προσφέρουν τη δυνατότητα για α-
πόκτηση γνώσεων μέσα από την πράξη (learning by doing), παρά ως αποτέλεσμα απο-
μνημόνευσης πληροφοριών. Επιπλέον, η παιγνιώδης δραστηριότητα μπορεί να οδηγή-
σει σε μαθησιακά αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο βάθος και διάρ-
κεια. 

Στους στόχους της επόμενης χρονιάς σε σχέση με το επιτραπέζιο παιχνίδι είναι: α) να 
εμπλουτιστεί και με άλλες ερωτήσεις εμπλέκοντας το σύνολο των μαθητών της Α Λυ-
κείου μέσω ενός μίνι εβδομαδιαίου διαγωνισμού σύνθεσης καλύτερης ερώτησης, β) η 
παραγωγή τουλάχιστον δύο κουτιων επιτραπέζιου τα οποία θα υπάρχουν στις αίθουσες 
της Α Λυκείου και θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους μαθητές οπότε οι ίδιοι το 
επιθυμούν, γ) η μετατροπή του παιχνιδιού σε ψηφιακή μορφή κατάλληλη για κινητά 
(smartphone application). 

Ονόματα μαθητών που συμμετείχαν: 

Κ. Στεργ.., Έ. Σιπ.., Μ. Σιαμ…, Ζ. Φυντ.., Δ. Τσάκ…, Ξ. Τζιβ.., Α. Παντ…, Λ. Κετ…, 
Β. Κιντζ…, Ε. Χατζηδη…, Π. Ντ…, Π. Στεφ…, Ό. Στέπ…, Φ. Σαββ…, Ι. Μεταλλ…, 
Δ. Μαλιγκ…. 
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«Ποιο μουσείο;» Ένα eTwinning σχέδιο εργασίας-γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ 
τριών σχολείων για τη δημιουργική εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας. 

Μπαλαφούτη Μικαέλλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.05 
michbal11@yahoo.gr 

Τσέβη Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.05 

htsevi@gmail.com 

Βαρσαμίδου Αθηνά 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.05 
athina10v@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αφορά σε ένα σχέδιο εργασίας που χρησιμοποιεί τη γαλλική 
γλώσσα ως εργαλείο διαπολιτισμικής προσέγγισης και επικοινωνίας μεταξύ τριών ευ-
ρωπαϊκών σχολείων. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που πραγματοποιείται μέσω δια-
δικτύου όπου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν μέσω της ξένης γλώσ-
σας που μαθαίνουν, τα γαλλικά, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να εμβαθύνουν 
σε πολιτιστικά θέματα, συνδυάζοντας τα οφέλη της διερευνητικής μάθησης και της 
ομαδο-συνεργατικής προσέγγισης. Η τέχνη γίνεται αρωγός σε αυτή την προσπάθεια με 
την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και την εφαρμογή της θεωρίας της παιχνιδο-
ποίησης (gamification), ώστε να πετύχουμε ένα μάθημα πιο δημιουργικό, πιο χρήσιμο, 
πιο ευχάριστο και πιο αποτελεσματικό, πάντα με βάση τη μέθοδο που χρησιμοποιείται 
στην συγκεκριμένη τάξη (A ton tour 2, niveau A2). Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι 
μαθητές κάθε σχολείου να επιλέξουν ένα μουσείο, το οποίο σταδιακά θα πρέπει να 
ανακαλύψουν οι μαθητές του άλλου σχολείου. Για τη λειτουργία του παιχνιδιού έχει 
δημιουργηθεί ένα ιστολόγιο (quelm7.wix.com/index), όπου οι μαθητές αναρτούν στα-
διακά το αντίστοιχο υλικό, πληροφορίες για το μουσείο, έργα τέχνης που στεγάζονται 
σε αυτό καθώς και σχόλια που τα συνοδεύουν. Πέρα από τη διαδικτυακή τους επικοι-
νωνία, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αρχή 
του διαγωνισμού, καθώς και να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στο 
τέλος. Το σχέδιο εργασίας αποτέλεσε γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ δύο Γυμνασίων για 
το σχολικό έτος 2012-2013, ενός ιδιωτικού σχολείου στην Αθήνα και ενός γαλλικού 
δημόσιου Γυμνασίου της Προβηγκίας και για το σχολικό έτος 2013-2014 του ιδιωτικού 
σχολείου και ενός δημόσιου Γυμνασίου στη Δυτική Μακεδονία. Για το σχολικό έτος 
2014-2015, η συνεργασία ανάμεσα στο ιδιωτικό σχολείο και το δημόσιο της Δυτικής 
Μακεδονίας συνεχίσθηκε με την προσθήκη τρίτου σχολείου από τη Ρουμανία και το 
σχέδιο εργασίας εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα e-Twinning.  

Λέξεις - Κλειδιά: ικανότητες 21ου αιώνα, συνεργασία, μαθητικός υπολογιστής, pro-
ject based learning, game based learning, γαλλική γλώσσα, μουσεία  

Εισαγωγή 

 Η αρχική ιδέα για την υλοποίηση αυτού του διδακτικού μοντέλου προήλθε από την 
επιθυμία μας να δώσουμε στους μαθητές μας την ευκαιρία να επικοινωνήσουν στην 
ξένη γλώσσα την οποία διδάσκονται, τα γαλλικά, μέσα από μια διαφορετική διαδικα-
σία, βιωματικά, να ανταλλάξουν πολιτιστικά στοιχεία, να συνεργαστούν με ευχάριστο 
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και δημιουργικό τρόπο μέσω παιχνιδιού αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες και απο-
κτώντας γνώσεις για την Τέχνη και τον Πολιτισμό των δύο χωρών, Ελλάδας και Γαλ-
λίας. Κυρίαρχος στόχος στη διαδικασία αυτή ήταν η επικοινωνία και σε γραπτό και σε 
προφορικό λόγο στα γαλλικά, σύμφωνα πάντα με το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών. 
Οι μαθητές ανήκουν στην Α Γυμνασίου και στο Α2 επίπεδο του κοινού Ευρωπαϊκού 
πλαισίου για τις γλώσσες. Αφόρμηση αποτέλεσε η διδακτική ενότητα 6 με τίτλο «Στα 
βήματα της Αθηνάς» της μεθόδου A Ton Tour 2(Trait d’Union). 

 Η εργασία αποτελεί μια διαθεματική εκπαιδευτική παρέμβαση για το μάθημα της γαλ-
λικής γλώσσας που αποσκοπεί στην εδραίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας 
μεταξύ του σχολείου μας με άλλα σχολεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, 
τα οποία εμπεριέχουν στο πρόγραμμα τους τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας. Το 
όφελος από αυτή την προσέγγιση είναι η ευκαιρία που προσφέρεται στους μαθητές να 
ξεφύγουν από τα «σύνορα» μιας σχολικής αίθουσας και να «ταξιδέψουν» διαδικτυακά, 
γευόμενοι ταυτόχρονα τη χαρά της επικοινωνίας με μαθητές άλλων σχολείων, εντός 
και εκτός Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας όπου η δημιουργία και η 
μετάδοση των πληροφοριών συνεχώς αυξάνονται, η ανάγκη για ικανοποίηση των μα-
θησιακών μας αναγκών, απαιτεί τη μετάβαση από παραδοσιακούς σε καινοτόμους τρό-
πους προσέγγισης των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, η μάθηση δεν λαμβάνει χώρα μόνο 
μέσα στα γεωγραφικά όρια ενός σχολείου, γεγονός που μας ωθεί να αναζητήσουμε και 
να αξιοποιήσουμε τη γνώση που οι μαθητές μας μπορούν να κατακτήσουν και εκτός 
σχολικής τάξης.  

Στην περίπτωση της δικής μας εργασίας, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία απο-
τελούν χώρους μη τυπικής μάθησης, οι οποίοι ενισχύουν τη μάθηση των εννοιών που 
αποκτώνται στο πλαίσιο του σχολείου και την ανακάλυψη πολιτιστικών στοιχείων 
τόσο της χώρας τους, της Ελλάδας, όσο και της χώρας της οποίας τη γλώσσα και τον 
πολιτισμό μελετούν, δηλαδή της Γαλλίας καθώς και των άλλων εμπλεκομένων χωρών.  

Η Μουσειακή Εκπαίδευση ενισχύεται από την ανάγκη για βιωματική μάθηση, μέσω 
της οποίας «επιδιώκεται η διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση του μαθητή, 
στοχεύοντας την απαρτίωση της νοητικής και συγκινησιακής διεργασίας» (Δεδούλη, 
2002). Η βιωματική μάθηση εξάλλου, αποτελεί το επίκεντρο των επιδιώξεων του "Σχο-
λείου του Μέλλοντος", δεδομένου ότι αναπτύσσει τη φαντασία, οξύνει το νου, προωθεί 
τον προβληματισμό και τον στοχασμό, σέβεται την ξεχωριστή προσωπικότητα και τις 
νοητικές ικανότητες κάθε μαθητή, προβάλλει την αξία της μόρφωσης και την ομορφιά 
της γνώσης και τέλος, λαμβάνει υπόψη του τις τεχνολογικές και παιδαγωγικές εξελί-
ξεις.  

Στην "Τάξη του Μέλλοντος" (Γ. Κωτσάνης, Β. Οικονόμου, 2011) ο εκπαιδευτικός δεν 
βρίσκεται μπροστά σε παθητικούς αποδέκτες της διδασκαλίας του, αποτελεί καταλύτη 
της αυτοδιδασκαλίας του κάθε μαθητή, παρέχει χρονικά περιθώρια ώστε οι μαθητές να 
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κρίνουν, να οικοδομούν τη νέα γνώση, να διανοούνται, να εφαρμόζουν, να συνθέτουν 
και να οραματίζονται. 

Ένας από τους βασικούς στόχους λοιπόν της εργασίας αυτής είναι να υπηρετήσει τις 
αρχές της "Τάξης του Μέλλοντος", με δεδομένο ότι πολλές έρευνες (π.χ. Bebell & 
Dwyer 2010) αναφέρονται σε θετικά αποτελέσματα στην αξιοποίηση της μεθοδολογίας 
"1:1", όπου κάθε μαθητής είναι εφοδιασμένος με τον προσωπικό μαθητικό του υπολο-
γιστή, τον οποίο χρησιμοποιεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στα σχέδια 
εργασίας (projects). 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε βασίστηκε στη μάθηση μέσω σχεδίων εργασίας 
(Project-Based Learning - PBL). Το PBL, ενισχύει την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 
(self-directed learning) (Prince & Felder, 2006) μέσα από την από την επίλυση αυθε-
ντικών προβλημάτων (problem-centered) σε αυθεντικά πλαίσια (Mills & Treagust, 
2003), προσφέροντας δραστηριότητες που περιέχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις της 
γνώσης και δίνοντας έμφαση στη διαχείριση του χρόνου (Thomas, 2000).  

Σύμφωνα με τον οργανισμό προώθησης και αξιοποίησης του PBL «Buck Institute for 
Education» (BIE, http://www.bie.org), το PBL αποτελεί ένα διδακτικό μοντέλο που 
στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως η 
συνεργασία, η επικοινωνία και η κριτική σκέψη. Τα σχέδια εργασίας υποστηρίζουν τη 
συλλογική δράση (Dornyei, 2001), συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση και στην αυτο-
νομία των μαθητών (Lee, 2002) και ενισχύουν την κριτική ικανότητα (Ματσαγγούρας, 
2004). Ειδικότερα, η χρήση νέων τεχνολογιών και η αξιοποίηση αυθεντικών πηγών 
πληροφοριών κατά τη συλλογή πληροφοριών, υποστηρίζεται ότι αυξάνει το ενδιαφέ-
ρον των μαθητών και οδηγεί σε αποτελεσματικότερη μάθηση (Φραγκούλης & Τσιπλα-
κίδης, 2009). 

Η μεθοδολογία βασίστηκε επίσης στη «Μάθηση βασισμένη στο Παιχνίδι» (Game 
based Learning GBL), η οποία παρέχει πολύ συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. 
Πρόκειται για τη μετατροπή της μαθησιακής διαδικασίας σε ένα ευχάριστο και δη-
μιουργικό παιχνίδι εφόσον δανείζεται τα χαρακτηριστικά των μηχανισμών του παιχνι-
διού, τα οποία εφαρμόζει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενδεικτικά τέτοια χαρακτη-
ριστικά είναι: 
− το στοιχείο του συναγωνισμού και του ανταγωνισμού (σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο), 
− η κινητοποίηση μέσω διαφόρων τεχνικών (κλίμακες επιτευγμάτων, τρόποι μοριοδό-

τησης - βαθμολογίας, απόκρυψη - αναζήτηση αντικειμένων, πρόκληση αγωνία κλπ), 
− η συνεχής εξέλιξη σε διαφορετικά στάδια, με εναλλαγές περιβαλλόντων και εικαστι-

κών θεμάτων, 
− η αλληλουχία των πληροφοριών, με το σταδιακό «ξεκλείδωμά» τους. 
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Είναι στατιστικά αποδεδειγμένο ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν το παιχνίδι καθημερινά 
κατά μέσο όρο 45 λεπτά και αυτό έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στην ψυχολογία 
τους (Prensky 2007). 

Η έννοια του gamification (αναφέρεται ως παιχνιδοποίηση στα ελληνικά), περιγράφει 
την ιδέα αξιοποίησης τεχνικών που ακολουθούν τα παιχνίδια, σε περιβάλλοντα τα ο-
ποία δεν είναι εξαρχής σχεδιασμένα ως ψηφιακά παιχνίδια (Κοτίνη Ι., Τζελέπη Σ., 
2013). Η βασική ιδέα του gamification είναι να ανταμείψει τους χρήστες για αυτά που 
έχουν επιτύχει ενώ παράλληλα να μην επικρίνονται για αυτά που δεν έχουν πράξει. 
Στον εκπαιδευτικό χώρο το gamification μπορεί να εφαρμοστεί με ποικίλους μηχανι-
σμούς των παιχνιδιών, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής και της δέσμευσης των 
μαθητών στη μάθηση, αλλά και την προσέγγιση του εκπαιδευτικού περιεχομένου με 
μία άλλη οπτική. Μετατρέπει τις δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με το παιχνίδι 
και τη διασκέδαση σε παιχνιδο-κεντρικές και κατά συνέπεια ευχάριστες. 

Αξιοποιώντας λοιπόν τα παραπάνω χαρακτηριστικά σχεδιάστηκε το σχέδιο εργασίας 
“Quel Musée”, το οποίο βασίστηκε σε συγκεκριμένους κανόνες, κάποιοι από τους ο-
ποίους διαμορφώθηκαν και κατά τη διάρκεια της αρχικής και πρώτης εφαρμογής του 
στην εκπαιδευτική διαδικασία (Balafouti et al., Contact + Fevrier 2015). 

«Ποιο είναι το μουσείο;» Η προσέγγιση του έργου 

Το παρόν σχέδιο εργασίας έχει ως στόχο να θέσει την τέχνη στην υπηρεσία της εκμά-
θησης της γαλλικής ως ξένη γλώσσα, χτίζοντας ταυτόχρονα σχέσεις συνεργασίας ανά-
μεσα στα σχολεία που συμμετέχουν.  

Οι μαθητές του πρώτου σχολείου είναι χωρισμένοι σε ομάδες και προσπαθούν να κα-
ταλήξουν σε μια συγκεκριμένη ιδέα για ένα μουσείο (ελληνικό ή γαλλικό) και να δώ-
σουν στην συνέχεια κάποιες πληροφορίες στους συμμαθητές του σχολείου με το οποίο 
συνεργάζονται. Οι μαθητές του δεύτερου σχολείου αξιοποιούν τα στοιχεία που έχουν 
δοθεί (φωτογραφίες, σύντομα κείμενα, λεζάντες, τίτλους) για να μαντέψουν το μουσείο 
και να το παρουσιάσουν στην τάξη τους (έχοντας ως εργαλείο τη γαλλική γλώσσα). 
Παράλληλα, γίνονται οι αντίστοιχες εργασίες και από τους μαθητές του άλλου σχο-
λείου. Η ανταμοιβή για τους νικητές είναι καθαρά ηθική αλλά, παρόλα αυτά έχει απο-
φασιστεί να μοιράζονται κάποια μικρά δώρα στους μαθητές, απλά για να νιώσουν τη 
χαρά του παιχνιδιού και της συμμετοχής. Οι τηλεδιασκέψεις (στο Skype) γίνονται για 
την υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ τους και για να διευκολύνουν τη διεξαγωγή 
του σχεδίου εργασίας (σε συγκεκριμένες χρονικά στιγμές και σίγουρα στην αρχή για 
τη γνωριμία όλων των ομάδων και στο τέλος για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων). 
Επειδή κρίθηκε απαραίτητη η ύπαρξη ενός κοινού «χώρου συνάντησης», όπου θα α-
ναρτιούνταν όλες οι πληροφορίες των μαθητών, δημιουργήθηκε ένα blog, από την αρχή 
του σχεδίου εργασίας το οποίο συνοψίζει τα βήματα, τα ερωτήματα, το υλικό και τις 
εργασίες των μαθητών των δύο σχολείων. 
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Οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού καθώς και η πλήρης περιγραφή του διαγωνισμού 
βρίσκονται στην αρχική σελίδα του blog.  

 

Πίνακας 1: Οι κανόνες του παιχνιδιού 

 

Σχήμα 1: Η αρχική σελίδα του blog, http://quelm7.wix.com/index  

Η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά στην 
ξένη γλώσσα (στα γαλλικά).

Στην αρχή του παιχνιδιού, για την γνωριμία 
όλων των ομάδων κάθε σχολείου, 

πραγματοποιείται η πρώτη τηλεδιάσκεψη.

Κάθε ομάδα αναρτά στην αρχή, με την 
έγκριση των εκπαιδευτικών τους, γενικά 

στοιχεία για το Μουσείο (τόπος, 
χαρακτηριστικά, ωράριο κλπ). 

Κάθε ανάρτηση των μαθητών για τα 
εκθέματα του Μουσείου, συνοδεύεται από 

φωτογραφίες και μικρής έκτασης αντίστοιχα 
κείμενα.

Οι μαθητές μπορούν να εκφράζουν 
ερωτήσεις ή απορίες και οι σχετικές 

απαντήσεις δεν θα πρέπει να 
αποκαλύπτουν το αποτέλεσμα πριν από το 

τέλος του παιχνιδιού.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 
παιχνιδιού πραγματοποιείται με ανάλογες 

προετοιμασίες, κατά την τελευταία 
τηλεδιάσκεψη.
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Το έργο κατά το σχολικό έτος 2012-2014 

Εδώ και πολλά χρόνια το ιδιωτικό σχολείο της Αττικής διατηρεί φιλικές σχέσεις με το 
Γυμνάσιο της Προβηγκίας Roger Carcassonne, οι οποίες οδήγησαν σε μια καρποφόρα 
συνεργασία για το σχολικό έτος 2012-2013 με αφορμή ένα παιχνίδι αναζήτησης. Πρό-
κειται για έναν διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν 20 μαθητές της 1ης γυμνασίου του 
ελληνικού σχολείου και 10 μαθητές της 3ης γυμνασίου του γαλλικού σχολείου. Έδει-
ξαν όλοι πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και εργάστηκαν με μεγάλη διάθεση για να κατα-
λήξουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η πρώτη επικοινωνία μεταξύ των Ελλήνων μαθη-
τών και των Γάλλων μαθητών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγιναν μέσω 
skype. Τα μουσεία στόχος για τη σχολική χρονιά αυτή ήταν το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πέλλας για τους Γάλλους μαθητές και το Αβαείο του Σιλβακάν για τους Ελληνες μα-
θητές. 

 Για το επόμενο σχολικό έτος 2013-2014 το ιδιωτικό σχολείο της Αττικής συνεργά-
στηκε με το Γυμνάσιο Ανατολικό της Πτολεμαίδας. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε 
ήταν η ίδια. Ο διαγωνισμός διεξήχθη σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση τα μουσεία 
προς αναζήτηση ήταν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σάμου και το Musee Eugene De-
lacroix και κατά τη δεύτερη φάση το Λαογραφικό Μουσείο της Στεμνίτσας και το Mu-
see d’ Orsay. Συμμετείχαν 30 μαθητές 1ης και 2ας Γυμνασίου από κάθε σχολική μονάδα. 

 
Εικόνα 1: Δύο σχολεία-τέσσερα μουσεία: μία διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση 
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Νοέμβριος 2014 - Φεβρουάριος 2015 

  

Εικόνα 2: Πίνακας LINO: Τα εκθέματα των μουσείων αναρτημένα από τους μαθητές.  

Την τρίτη σχολική χρονιά η συνεργασία μεταξύ των σχολείων Εκπ. Δούκα και Ανατο-
λικού Πτολεμαΐδας συνεχίστηκε ενώ προστέθηκε το γυμνάσιο Vama Buzaului Brasov 
της Ρουμανίας, έτσι οι έλληνες μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να επι-
κοινωνήσουν με άλλο ένα ευρωπαικό σχολείο στο οποίο προωθείται και διδάσκεται η 
γαλλική γλώσσα. Τα μουσεία που επελέγησαν για αυτή τη σχολική χρονιά ήταν το 
Μουσείο της Ελευσίνας και το Μουσείο της Μπουμπουλίνας στις Σπέτσες από τα Εκ-
παιδευτήρια Δούκα, το Musee Edith Piaf από το Ανατολικό Πτολεμαΐδας και το Κά-
στρο του Κόμη Δράκουλα από το σχολείο της Ρουμανίας. Το υλικό που συνέλεξαν οι 
μαθητές του κάθε σχολείου αναρτήθηκε στον ειδικά διαμορφωμένο πίνακα lino και 
αποτελείτο από φωτογραφίες των εκθεμάτων και σχόλια για τη διευκόλυνση της έρευ-
νας των άλλων σχολείων. Επίσης το σχέδιο εργασίας αυτό πλαισιώθηκε από παράλλη-
λες δράσεις όπως την επίσκεψη των μαθητών των Εκπ. Δούκα στον αρχαιολογικό χώρο 
και το μουσείο της Ελευσίνας για την παρατήρηση, καταγραφή, φωτογράφηση και ε-
πεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τα εκθέματα του μουσείου. Της επίσκεψης αυτής 
προηγήθηκε συνάντηση στην τάξη με καθηγητή φιλόλογο του Γυμνασίου των Εκπ. 
Δούκα ο οποίος ανέλυσε στους μαθητές την ιστορική αξία του αρχαιολογικού αυτού 
χώρου.  

Οσον αφορά στην παιδαγωγική προσέγγιση, το σχέδιο εργασίας αυτό υπηρέτησε πολύ 
συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους(επικοινωνιακούς, πολιτιστικούς και κοινω-
νιογλωσσολογικούς). 
− Τα θέματα που πραγματεύτηκαν ήταν σχετικά με την τέχνη, την αρχαία τέχνη, τη 

γλυπτική, έργα τέχνης από κεραμεικό,μάρμαρο και ύφασμα καθώς και τη σύγχρονη 
και μοντέρνα τέχνη. Το παιδαγωγικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν πολυποί-
κιλο:δημιουργία power point από τους μαθητές για την παρουσίαση ελληνικών και 
γαλλικών καλλιτεχνικών κινημάτων, αρχαίων και σύγχρονων καθώς και καλλιτε-
χνών. 

− Απαραίτητη ήταν η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή των μαθητών με σκοπό την 
πραγματοποίηση μιας έρευνας στο διαδίκτυο που αφορά στα μουσεία. 

− Διανεμήθηκε έντυπο υλικό με τη μορφή φωτοτυπιών με πληροφορίες για τα αναζη-
τούμενα μουσεία. 
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Πολιτιστικοί στόχοι: 
− Εισαγωγή στην αρχαία και σύγχρονη τέχνη 
− Ανακάλυψη της Ελευσίνας 
− Σύγκριση ανάμεσα στους Έλληνες και Γάλλους καλλιτέχνες 
− Επίσκεψη του Μουσείου της Ελευσίνας 
− Χρήση των νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαδραστικός πίνακας, 

διαδίκτυο, youtube, skype) 
− Αυτό-αξιολόγηση των μαθητών 

Επικοινωνιακοί στόχοι: 
− Παρουσιάζω έναν Έλληνα ή Γάλλο καλλιτέχνη και μιλάω για το έργο του 
− Περιγράφω ένα έργο τέχνης 
− Θαυμάζω ένα έργο τέχνης και το σχολιάζωστη μητρική και στην ξένη γλωσσα 
− Εκφράζω την γνώμη μου (βρίσκω, νομίζω, σκέφτομαι, μου φαίνεται) 
− Εκφράζω τις προτιμήσεις μου (μου αρέσει, δεν μου αρέσει, προτιμώ) 

Κοινωνιογλωσσολογικοί στόχοι: 
− Κάνω εικασίες για ένα έργο τέχνης 
− Παρουσιάζω σύντομα Έλληνες και Γάλλους καλλιτέχνες 
− Μαθαίνω το βασικό λεξιλόγιο που αφορά στην τέχνη (κούρος, γλύπτης, χαλκός, γύ-

ψος) 

  
Εικόνα 3: Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. 
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Εικόνα 4: Γιορτάζουμε τα δέκα χρόνια eTwinning. 

Ένταξη στο eTwinning 

 Tο σχέδιο εργασίας εντάχθηκε στην εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα eTwinning, 
μια πανευρωπαϊκή κοινότητα διδασκαλίας και μάθησης που περιλαμβάνει το μεγαλύ-
τερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην ιστορία της εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα αυτή προάγει 
τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ ευρωπαϊκών σχολείων και όχι μόνο, με 
σκοπό την εικονική μεταξύ τους συνάντηση, την ανταλλαγή ιδεών και παραδειγμάτων 
καλής πρακτικής, την ανάληψη και τη διεξαγωγή on line έργων που μπορεί να οδηγήσει 
στην αδελφοποίηση των σχολείων μέσω του internet. 

Το eTwinning αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για συνεργασία με άλλα σχολεία για 
αυτό και επιλέξαμε να εντάξουμε το έργο μας στην πλατφόρμα αυτή. Η χρήση εργα-
λείων όπως το Desktop και το Twinspace μας βοήθησαν προς την κατεύθυνση αυτή 
γιατί είναι ο χώρος που φιλοξενεί το υλικό από όλη την πορεία της εργασίας αυτής 
(φωτογραφίες κλπ.) 

Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν τα εξής:δημιουργήσαμε το προφίλ μας ως καθη-
γήτριες γαλλικών αναζητώντας συνεργασία και με άλλα σχολεία(20-10-2013), ήρθαμε 
σε γνωριμία και επαφή με τις συναδέλφους κ.Αθηνά Βαρσαμίδου και Ιωάννα Γαλίου 
από την Ελλάδα και την κ.Alexandra Ionascu από τη Ρουμανία, υποβάλαμε αίτηση για 
την ετικέτα ποιότητας η οποία μας παραχωρήθηκε στις 22-10-2014 από την Κεντρκή 
Υπηρεσία Στήριξης. Στη συνέχεια περιγράψαμε το έργο μας στο Desktop και αναρτή-
σαμε υλικό στο Twinspace. Με αφορμή τον εορτασμό των 10 χρόνων του eTwin-
ning,οργανώσαμε τηλεδιάσκεψη με τα τρία σχολεία ταυτόχρονα όπου πραγματοποιή-
σαμε δράση με χειροποίητες κατασκευές των μαθητών για να γιορτάσουμε και να τι-
μήσουμε την ιδιαίτερη αυτή ημέρα,συμμετέχοντας ταυτόχρονα στο διαγωνισμό «10 
χρόνια eTwinning». 
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Συμπεράσματα 

 Ο κύριος στόχος ήταν να πραγματοποιηθεί μια συλλογική προσπάθεια μέσα από αυτό 
το σχέδιο εργασίας (Quel musée?) με βάση την ιδέα της τέχνης ως γενικότερο όρο, η 
οποία μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους ως παγκόσμια γλώσσα, έτσι ώστε να περά-
σουν στους μαθητές ζωντανά μηνύματα, όπως η ανεκτικότητα, η απόρριψη της ξενο-
φοβίας, ο σεβασμός στην πολιτιστική κληρονομιά και το άνοιγμα του πνεύματος και 
της ψυχής απέναντι στους άλλους ανθρώπους και στο άγνωστο. Είναι σίγουρο ότι οι 
μαθητές είχαν την ευκαιρία να κάνουν καινούριους φίλους, να εκφραστούν στα γαλ-
λικά, να μάθουν να συνεργάζονται ομαδικά, και κυρίως να αναγνωρίζουν την ιδέα της 
συνεργασίας. Είχαν έτσι την δυνατότητα να καταλάβουν ότι μοιράζονται τις ίδιες ε-
μπειρίες ως έφηβοι και ότι μπορούν, μέσω της τέχνης που δεν είναι παρά μόνο μια 
αφορμή να ζήσουν αρμονικά στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν ένα διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας πιο δημιουργικό: όλες οι παιδαγωγικές 
δραστηριότητες, οι τηλεδιασκέψεις, η συλλογική δουλειά, η υποστήριξη των καθηγη-
τριών τους, τους οδήγησαν στην ανακάλυψη των προτερημάτων που έχει ένας διαφο-
ρετικός τρόπος προσέγγισης στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Είναι ευχής έργο στο 
μέλλον οι μαθητές να δείξουν το ίδιο ενδιαφέρον για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσ-
σας, και να φέρουν εις πέρας με ενθουσιασμό παρόμοιες εργασίες έχοντας ως κοινό 
στόχο να ανοίξουν καινούριους ορίζοντες για όλους, χάρη στην ποικιλομορφία και την 
συνεργασία μεταξύ τους. Ο πολύπλευρος και ευέλικτος χαρακτήρας αυτού του σχεδίου 
εργασίας, δίνει τη δυνατότητα και σε εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων να το προ-
σαρμόσουν και να το αξιοποιήσουν στο δικό τους αντικείμενο (π.χ. Ιστορία, Λογοτε-
χνία, Γεωγραφία, Ξένες Γλώσσες κλπ). 
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Τι ξέρεις για τους θεούς του Ολύμπου; Διαδραστικό επιτραπέζιο παιχνίδι για μα-
θητές/τριες της Γ΄ Δημοτικού με χρήση της πλακέτας Makey-Makey και προ-

γραμματισμό στο Scratch. 

Λασκαράκη Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 

mlaskaraki83@gmail.com 

Μπαφίτη Άννα 
M.Ed. "Σχολική Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες" 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.10 
anbafiti@gmail.com 

Περίληψη 

Στην εργασία παρουσιάζεται το διαδραστικό επιτραπέζιο παιχνίδι με τίτλο «Τι ξέρεις 
για τους θεούς του Ολύμπου;», το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει στην 
προσέγγιση αλλά και διατήρηση της γνώσης του μαθησιακού αντικειμένου της μυθο-
λογίας. Το παιχνίδι κατασκευάστηκε με τη χρήση της πλακέτας Makey-Makey, η οποία 
λειτουργεί μέσω διεπαφών, και στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch. Απευ-
θύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄Δημοτικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
τον εκπαιδευτικό ο οποίος επιθυμεί να εμπλέξει τους μαθητές του στη μαθησιακή δια-
δικασία ενεργοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους. Με το παιχνίδι, οι μαθητές καλούνται 
να κινηθούν σε ένα διαδραστικό ταμπλό ρίχνοντας το ζάρι. Στη διαδρομή τους συνα-
ντούν θεούς, καθένας από τους οποίους θέτει ερωτήματα που σχετίζονται με τις δοξα-
σίες των αρχαίων Ελλήνων για τον ίδιο. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζουν το αντί-
στοιχο θεϊκό σύμβολο, το οποίο τοποθετούν σε ατομική πλακέτα οκτώ θέσεων. Ο μα-
θητής που συμπληρώνει πρώτος την πλακέτα του με σύμβολα, απαντώντας σωστά σε 
οκτώ ερωτήσεις, είναι ο νικητής και κατακτά τον Όλυμπο. Ο παιγνιώδης χαρακτήρας 
της εφαρμογής αναμένεται να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών και να 
επιφέρει την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών στόχων. 

Λέξεις – Κλειδιά: Μυθολογία, makey-makey, scratch, διεπαφή, θεοί 

Εισαγωγή 

Ίσως ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα για τους εκπαιδευτικούς, είναι η ενεργο-
ποίηση των κινήτρων των μαθητών και ο απεγκλωβισμός τους από την παθητική στάση 
που συχνά υιοθετούν. Λύση σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να δώσει η χρήση εκπαι-
δευτικών παιχνιδιών, τα οποία λειτουργούν υποστηρικτικά ως εργαλεία μάθησης (Γε-
μανός, 2004). 
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Η παιγνιώδης προσέγγιση μάθησης (playcentric approach), η οποία συνιστά πλέον ξε-
χωριστό κλάδο της Παιδαγωγικής, έχει αναγνωριστεί ως σημαντική λόγω της προσφο-
ράς της στην σφαιρική και ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, γεγο-
νός που έχει υποστηριχθεί και από κορυφαίους ερευνητές (Piaget, Vygotsky). 

Τα επιτραπέζια παιχνίδια ως εργαλεία μάθησης έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την 
εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρέχοντας παράλληλα ευκαι-
ρίες για απόκτηση και εξάσκηση στρατηγικών μάθησης. Μέσα από το συναρπαστικό 
γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον του παιχνιδιού, η προσοχή και η ενεργός συμμετοχή 
των μαθητών διατηρούνται αμείωτες, ενισχύονται εγγενή και εξωγενή κίνητρα και προ-
ωθούνται ιδιαίτερα οι κοινωνικές δεξιότητες τους λόγω της ποιοτικής αλληλεπίδρασης 
(Pro Active: Fostering Teachers' Creativity through Game-Based Learning, 2011). 

Η βελτίωση της μάθησης μέσω της παιγνιώδους προσέγγισης γίνεται κυρίως μέσω της 
άμεσης ανατροφοδότησης που παρέχουν τα επιτραπέζια παιχνίδια σε αντίθεση με τις 
παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας όπου ο εκπαιδευτικός ενδέχεται να καθυστερήσει 
να παρέχει την κατάλληλη ανατροφοδότηση. Το πιο σημαντικό στοιχείο της ανατρο-
φοδότησης σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι ότι όχι μόνο είναι άμεση και επαναλαμ-
βανόμενη αλλά και παρέχεται σε ένα περιβάλλον ανεκτικό στα λάθη. Επιπλέον, τα εκ-
παιδευτικά παιχνίδια προωθούν και την αυτενεργό μάθηση, καθώς οι μαθητές στηρί-
ζονται στις προσωπικές τους μαθησιακές εμπειρίες ώστε να ανταπεξέλθουν στις προ-
κλήσεις ή στις προβληματικές καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού (Pro Active: Fostering Teachers' Creativity through Game-Based Learn-
ing, 2011). 

Είναι γεγονός όμως ότι στη σύγχρονη κοινωνία, οι δεξιότητες που διδάσκονταν στις 
προηγούμενες γενιές αποδεικνύονται ανεπαρκείς και υπάρχει ανάγκη αναμόρφωσής 
τους σε ένα νέο σετ δεξιοτήτων που είναι γνωστό με τον όρο «δεξιότητες του 21ου 
αιώνα» (Trilling & Fadel, 2009). Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν την κριτική 
σκέψη, την αυτενεργό μάθηση, τη συνεργατική μάθηση. τον τεχνολογικό γραμματισμό 
κ.α. και αποτελούν σημαντικά εφόδια για να αντεπεξέλθουν οι μαθητές στις απαιτήσεις 
της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και των σύγχρονων εργασιακών περιβαλλόντων. Ε-
πομένως η στροφή προς εκπαιδευτικά παιχνίδια που χρησιμοποιούν την ψηφιακή τε-
χνολογία και προωθούν την αυτενέργεια και τη συνεργατικότητα, αποτελεί μία ενδει-
κνυόμενη πρακτική στο πλαίσιο αυτής της αναμόρφωσης. 

Στην παρούσα εφαρμογή, η χρήση της πλακέτας Makey-Makey (η οποία σχεδιάστηκε 
και κατασκευάστηκε από τους Jay Silver και Eric Rosenbaum του MIT Media Lab) 
εκμεταλλεύεται τη χρήση των διεπαφών ως μέσο αλληλεπίδρασης. Ως διεπαφή ορίζε-
ται κάθε σημείο επαφής μεταξύ του χρήστη και του λογισμικού του υπολογιστή. Οι πιο 
συνηθισμένες διεπαφές είναι το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, η οθόνη αφής κ.α. οι οποίες 
διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και του υπολογιστή. Στο συγκεκρι-
μένο παιχνίδι όμως η επιλογή φυσικών διεπαφών, δηλαδή η χρήση φυσικών απτών 
αντικειμένων στη θέση των συνηθισμένων διεπαφών προσφέρει στο μαθητή μια πιο 
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διασκεδαστική προσέγγιση από τη συνηθισμένη και δίνει την ψευδαίσθηση της ασύρ-
ματης επικοινωνίας με τον υπολογιστή (Nijholt, 2014).  

Ο παιγνιώδης χαρακτήρας της εφαρμογής προβλέπεται ότι θα συμβάλλει θετικά στην 
επίτευξη των μαθησιακών στόχων και στην ανάδειξη της αποτελεσματικότητάς της, 
δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός ερευνών έχουν αναδείξει τη σημαντική συμβολή του 
ψηφιακού παιχνιδιού στην επίτευξη μαθησιακών στόχων (Klawe, 1999; Facer, 2002), 
λόγω της ελκυστικότητας και της διαδραστικότητάς του (Prensky, 2001). Στην ελκυ-
στικότητα της εφαρμογής αναμένεται να συμβάλλουν τα διακοσμητικά στοιχεία του 
παιχνιδιού καθώς και η παιγνιώδης μορφή των διεπαφών. Η απτότητα των αντικειμέ-
νων, οι ηχογραφημένες ερωτήσεις αλλά και η απεικόνιση των ερωτήσεων θα συμβά-
λουν στην καλύτερη επεξεργασία, κατανόηση αλλά και διατήρηση του διδακτικού α-
ντικειμένου.  

Οι μαθησιακοί στόχοι της εφαρμογής είναι: 
• Η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για την ελληνική μυθολογία 
• Η αναγνώριση των ανθρώπινων χαρακτηριστικών και των συμβόλων των θεών  
• Ο εμπλουτισμός των γνώσεων σχετικά με τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου,  
• Η κατανόηση της έννοιας του συμβολισμού 
• Η ανάπτυξη μιας πιο θετικής στάσης προς το μάθημα της Ιστορίας. 

Η εφαρμογή 

Δομή και περιεχόμενο 
Το παιχνίδι αποτελείται από δύο μέρη: 
• Το ταμπλό, πάνω στο οποίο έχει σχεδιαστεί η διαδρομή που ο μαθητής θα ακολου-

θήσει και το οποίο έχει διακοσμηθεί κατάλληλα με animated σχέδια που απεικονί-
ζουν την ανθρωπόμορφη εικόνα του κάθε θεού. Πάνω στο ταμπλό έχουν τοποθε-
τηθεί επίσης και τα σημεία των διεπαφών με τα οποία γίνεται η επικοινωνία με τον 
υπολογιστή καθώς και δύο κουμπιά σωστού- λάθους για την καταχώρηση της απά-
ντησης τους. 

 

Εικόνα 1: Το κύριο ταμπλό του παιχνιδιού. 
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• Το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch με βάση το οποίο λειτουργεί το παι-
χνίδι και το οποίο υποβάλλει τις ερωτήσεις στους μαθητές μέσω ηχογραφημένου 
μηνύματος. 

Ο κάθε παίκτης συνδέεται με την πλακέτα του Makey-Makey μέσω ενός περιβραχιο-
νίου ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία ενός κλειστού κυκλώματος που θα ενεργοποι-
ήσει τη διεπαφή και θα καταστήσει δυνατή την επικοινωνία με τον υπολογιστή. 

Τα πιόνια, τα οποία είναι κατασκευασμένα από πλαστελίνη ως αγώγιμο υλικό, τοποθε-
τούνται στην αφετηρία και ο κάθε παίκτης ρίχνει το ζάρι για να κινηθεί πάνω στην 
προκαθορισμένη διαδρομή. Όταν φτάσει σε σημείο διεπαφής, ενεργοποιείται η ερώ-
τηση για τον συγκεκριμένο θεό που απεικονίζεται στο πλαίσιο και ο μαθητής καταχω-
ρεί την απάντηση του πατώντας τα κουμπιά σωστού ή λάθους. Εφόσον απαντήσει σω-
στά ανταμείβεται με το αντίστοιχο σύμβολο του θεού το οποίο τοποθετεί πάνω στην 
ατομική του πλακέτα. Σε περίπτωση που δώσει λανθασμένη απάντηση, παραμένει στο 
σημείο που βρίσκεται και απαντάει σε διαφορετική ερώτηση στον επόμενο γύρο. Νι-
κητής του παιχνιδιού αναδεικνύεται αυτός που θα συμπληρώσει την ατομική του πλα-
κέτα με οχτώ από τα δώδεκα σύμβολα και κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου φτά-
νοντας στο τέλος της διαδρομής. 

 

Εικόνα 2: Τα σύμβολα των θεών τοποθετημένα στην ατομική πλακέτα. 

Παιδαγωγική αξιοποίηση 

Όπως αναφέρθηκε, το παιχνίδι αυτό απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄Δη-
μοτικού αλλά μπορεί και πειραματικά να δοκιμαστεί σε μαθητές της Β΄Δημοτικού στο 
πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης ώστε να αποκτήσουν μια πιο θετική στάση απέναντι στο 
γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας. 

Ως προς την αξιοποίηση του παιχνιδιού μέσα στην τάξη, προτείνεται να χρησιμοποιη-
θεί ως εισαγωγική δραστηριότητα στην πρώτη ενότητα του βιβλίου Ιστορίας της Γ΄Δη-
μοτικού με τίτλο «Η δημιουργία του κόσμου» ή ως εργαλείο αξιολόγησης στο τέλος 
των τριών πρώτων υποενοτήτων. 
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Ωστόσο, πέρα από τη διδακτική αξιοποίηση του συγκεκριμένου παιχνιδιού στο μάθημα 
της ιστορίας, ο εκπαιδευτικός μεγαλύτερων τάξεων μπορεί επίσης να το αξιοποιήσει 
διαθεματικά στο μάθημα της Πληροφορικής, εμπλέκοντας τους μαθητές στη διαδικα-
σία κατασκευής του. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τον προ-
γραμματισμό στο Scratch, διαμορφώνοντας τις εντολές για τον σχηματισμό των ερω-
τήσεων, αλλά και να ασκηθούν στις χρήσεις της πλακέτας Makey-Makey. Επιπροσθέ-
τως, η χρήση της πλακέτας παρέχει την ευκαιρία μελέτης των ιδιοτήτων ενός κλειστού 
ηλεκτρικού κυκλώματος.  

Συμπεράσματα 

Το διαδραστικό παιχνίδι «Τι ξέρεις για τους θεούς του Ολύμπου» μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως μια παιγνιώδης προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της Μυθολογίας 
σε μια προσπάθεια εμπλοκής των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία και ενεργοποί-
ησής τους. Η μορφή των διεπαφών και γενικότερα ο πολυμεσικός χαρακτήρας της ε-
φαρμογής αναμένεται να διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών και να διατηρήσει α-
μείωτη την προσοχή τους. Το ιδιαίτερα καινοτόμο στοιχείο της εφαρμογής είναι η 
χρήση της πλακέτας Makey-Makey και των διεπαφών με παιγνιώδη χαρακτήρα. 
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Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο διερευνάται το θεωρητικό πλαίσιο για τη διδακτική αξιοποίηση των 
ψηφιακών παιχνιδιών. Αρχικά εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των μαθητών, που είναι 
εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιχνι-
διών αυτών και οι γνωστικές ικανότητες, που αποκτούν οι παίκτες τους. Επίσης τα 
χαρακτηριστικά των εν λόγω παιχνιδιών αυτά αντιπαραβάλλονται με βασικές παιδα-
γωγικές αρχές, για να εντοπιστούν σχετικές συγκλίσεις και αποκλίσεις. Στη συνέχεια 
ερευνάται ειδικότερα εάν οι βασικές αρχές των ψηφιακών παιχνιδιών μπορούν ή όχι 
να συγκλίνουν με τις κατευθυντήριες γραμμές του ελληνικού και όχι μόνο εκπαιδευτι-
κού συστήματος, ενώ εξετάζονται και οι βασικές προϋποθέσεις για τη διάχυση των 
καινοτομιών στον σχολικό χώρο. 

Λέξεις - Κλειδιά: ψηφιακά παιχνίδια, παιδαγωγικές αρχές, διδακτική αξιοποίηση 

«Το παιχνίδι είναι ο πιο αγαπητός τρόπος για να μάθουμε πράγματα.» D. Ackerman  
«Όποιoς κάνει τη διάκριση ανάμεσα στην εκπαίδευση και τη διασκέδαση δεν ξέρει τίποτα 
από τα δύο.» M. ΜcLuhan 

Εισαγωγή 

Ως εκπαιδευτικοί συχνά γινόμαστε μάρτυρες της αδιαφορίας των μαθητών απέναντι 
στα διδακτικά αντικείμενα και της ευλαβικής προσήλωσής τους σε ψηφιακά παιχνίδια, 
που τα συναρπάζουν ολόψυχα. Οι σκηνές αυτές που αποτελούν πλέον και ελληνική 
πραγματικότητα μας κάνουν να αναρωτηθούμε πρώτον για τα χαρακτηριστικά των παι-
χνιδιών αυτών, κυρίως για ποιους λόγους κρατούν αμείωτο και αδιάπτωτο το ενδιαφέ-
ρον των χρηστών τους ακόμα και μετά από πολλές ώρες παιχνιδιού και δεύτερον να 
προβληματιστούμε για το εάν μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδακτική πράξη. 

Για όλους εμάς που μεγαλώσαμε στην αναλογική εποχή η μάθηση ήταν μια επίπονη 
διαδικασία, αποκομμένη από τη χαρά του παιχνιδιού, την ευχαρίστηση της συλλογικής 
συμμετοχής, την ένταση που προκαλεί η αβέβαιη έκβαση ενός παιχνιδιού. Μάλιστα η 
αποδέσμευση της ευχαρίστησης από τη μάθηση δεν ήταν γνώρισμα μόνο του δικού μας 
εκπαιδευτικού συστήματος αλλά έχει πανάρχαιες, βιβλικές ρίζες. Σε παγκόσμιο επί-
πεδο, σε κάθε κουλτούρα ο καρπός της γνώσης, όταν δεν είναι απαγορευμένος, απο-
κτάται με κόπο και σε κάθε σχεδόν γλώσσα απαντάται η ρήση «χωρίς πόνο, δεν υπάρ-
χει κέρδος», όπως αναφέρει ο Thiagarajan. (Thiagarajan S.στο Prensky M., 2002) 

Την άποψη, όμως, αυτή αμφισβήτησε ήδη στην αρχαιότητα ο Πλάτωνας, όταν γράφει 
στην Πολιτεία το εξής: «Καμιά υποχρεωτική μάθηση δεν παραμένει στην ψυχή.... Εκ-
παίδευσε τα παιδιά κατά τη διδασκαλία με ένα είδος παιχνιδιού και θα είσαι ικανός να 
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δεις πιο καθαρά τη φυσική κλίση του καθενός.» (στο Malone, T. W. 1980). Την παιδα-
γωγική αξία του παιχνιδιού στα νεότερα χρόνια την αναγνωρίζει μεταξύ άλλων στοχα-
στών και επιστημόνων και ο ψυχολόγος Vygotsky, ο οποίος θεωρεί το παιχνίδι ως μέσο 
για την ανάπτυξη της αφηρημένης σκέψης και φαντασίας αλλά και ως μέσο για την 
πραγματοποίηση στόχων ανεπίτευκτων στην πραγματική ζωή.(Vygotsky, 1978 στο 
Young M.F., Slota St., Cutter An., Jalette G., Mullin Gr., Lai B., Simeoni Z., Tran M. 
Yukhymenko M. 2012 ) 

Οι σκέψεις αυτές αλλά και η ευρεία χρήση των ψηφιακών, ειδικότερα, παιχνιδιών από 
τον στρατιωτικό τομέα στις ΗΠΑ και από διάφορες οργανώσεις για την εξυπηρέτηση 
ιδεολογικών επιδιώξεων (Squire K., 2008) καθώς και ο τεράστιος τζίρος της βιομηχα-
νίας κατασκευής τους μας θέτουν μπροστά σε ερωτήματα που χρήζουν άμεσης απά-
ντησης, όπως για παράδειγμα ποιος αποφασίζει για το ιδεολογικό τους περιεχόμενο, 
ποιες νέες κοινωνικές διαστρωματώσεις μπορεί να συνεπάγεται η χρήση τους, ποιοι 
δεν θα αποκτήσουν τις ικανότητες που αυτά καλλιεργούν; Το πιο φλέγοντα ερωτήματα, 
όμως, είναι εάν τα παιχνίδια αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδακτική πράξη και 
εάν η εκπαιδευτική επανάσταση του 21ου αιώνα θα καταφέρει να συνενώσει τη μά-
θηση με την ευχαρίστηση. 

Χαρακτηριστικά μαθητών που είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά παιχνίδια 

Ως εκπαιδευτικοί είμαστε προσκολλημένοι στον» φετιχισμό του περιεχομένου», αγνο-
ώντας τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες στους μαθητές μας. 
Ο Prensky M. εισάγει τον όρο «ψηφιακά ιθαγενείς» για να χαρακτηρίσει τη γενιά των 
εξοικειωμένων με τους υπολογιστές παιδιών. Άλλοι χρησιμοποιούν τον όρο, Ν-gen 
(Net), δηλαδή γενιά του διαδικτύου. Οι νέοι αυτοί, σύμφωνα με τον Prensky, έχουν 
περάσει 10.000 ώρες παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια, ισάριθμες ώρες ασχολούμενοι 
με τα κινητά τους και μόνο 5.000 ώρες διαβάζοντας. (Prensky M., 2005).Μια άλλη 
έρευνα στις ΗΠΑ δείχνει ότι το 97% των εφήβων ανάμεσα στις ηλικίες 12-17 ετών 
παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια. (Williamson B., 2009). Ειδικότερα τα αγόρια της 8ης 
τάξης αφιερώνουν σε αυτά 23 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ τα κορίτσια 21 (Klopfer Er., 
Osterweil Sc., Groff J., Haas J., 2009). Είναι, επομένως, αναμενόμενο η συνεχής ενα-
σχόληση τους με τα νέα ψηφιακά μέσα να τους προσδίδει τελείως νέα χαρακτηριστικά 
σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές. 

Ο Prensky M. (2005) εντοπίζει 10 τρόπους που οι «ψηφιακά ιθαγενείς» είναι διαφορε-
τικοί από τους «ψηφιακά μετανάστες», δηλαδή από τους μη εξοικειωμένους με τις νέες 
τεχνολογίες. 

1. Γρήγορα τραβήγματα έναντι των συμβατικών, καθώς οι παίκτες κινούν τους α-
ντίχειρες τους πάνω στο τηλεχειριστήριο. 

2. Παράλληλη επεξεργασία σε αντίθεση με τη γραμμική. Ο εγκέφαλός τους ακολου-
θεί παράλληλα πολλά και διαφορετικά μονοπάτια και επεξεργάζεται ταυτόχρονα 
πολλές πληροφορίες. 
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3. Τυχαία πρόσβαση αντί για γραμμική σκέψη. Αναπτύσσουν «υπερκειμενικούς 
νόες» και ακολουθώντας τη λογική του υπερκειμένου αναπτύσσουν γνωστικές δο-
μές παράλληλες και όχι αλληλοδιάδοχες. 

4. Πρώτα τα γραφικά αντί για το κείμενο. Αναπτύσσουν ένα νέο είδος ευφυΐας, την 
«εικονική», που τους επιτρέπει να εκμαιεύουν πληροφορίες μέσα από τις εικόνες. 

5. Συνδεδεμένοι αντί να στέκονται μόνοι. Υπερπηδούν τους περιορισμούς του φυσι-
κού χώρου και εργάζονται με «εικονικούς όρους». Αναζητούν πληροφορίες στον 
διαδίκτυο αντί να απευθύνονται σε αυθεντίες. 

6. Ενεργοί αντί για παθητικοί. Αντί να διαβάζουν ένα βιβλίο με οδηγίες χρήσης κλι-
κάρουν στον υπολογιστή. 

7. Εξόφληση αντί για υπομονή. Για κάθε επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός επιπέδου 
στο παιχνίδι υπάρχει ανταμοιβή, γεγονός που γεννά παρόμοιες προσδοκίες για τα 
επόμενα επίπεδα. 

8. Φαντασία αντί για πραγματικότητα. Στοιχεία φανταστικά από το παρελθόν και το 
μέλλον συνδέονται με τη ζωή τους. 

9. Παιχνίδι αντί για δουλειά. «Αν και κατηγορούνται ως διανοητικά τεμπέληδες, « 
σχολιάζει ο Prensky M.» στην πραγματικότητα είναι διανοητικά προσανατολι-
σμένοι στην επίλυση προβλημάτων.» 

10. Τεχνολογία ως φίλος αντί για τεχνολογία ως εχθρός.  

Παρόμοιες απόψεις εκφράζει και ο Oblinger D.(2004), ο οποίος επισημαίνει ότι νέοι 
ηλικίας 18-22 είναι «always on», δηλαδή βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, σε διαρκή 
κίνηση, προτιμούν να μαθαίνουν «κάνοντας» παρά «ακούγοντας», έλκονται από την 
ομαδική δραστηριότητα και διασκεδάζουν με τις νέες τεχνολογίες. Παραθέτει μάλιστα 
μια κωδικοποιημένη ταξινόμηση του Savage, των διαφορετικών χαρακτηριστικών της 
γενιάς της τηλεόρασης, του υπολογιστή και του διαδικτύου. Σύμφωνα με αυτήν ο ιστός 
παύει να είναι ένα απλό εργαλείο και γίνεται το οξυγόνο της καθημερινότητά τους, 
γεγονός που τους επιτρέπει στη συνέχεια να μη δημιουργούν μόνο προσωπικές κοινό-
τητες αλλά και εικονικές. Ταυτόχρονα οι προοπτικές τους υπερβαίνουν τα στενά το-
πικά όρια και γίνονται παγκόσμιες. Η καριέρα τους δεν βασίζεται στην ιεραρχική εξέ-
λιξη και στην πίστη στην εταιρεία αλλά αντιθέτως επανεφευρίσκεται συνεχώς, αξιο-
ποιώντας την ικανότητα του ατόμου να αποκτά ειδημοσύνη σε νέους τομείς. (βλ. Πί-
νακα 1) 

Πίνακας 1:  
Χαρακτηριστικά της γενιάς της τηλεόρασης, του υπολογιστή και του διαδικτύου  

 Γενιά της 
τηλεόρασης 

Γενιά του 
υπολογιστή 

Γενιά του 
διαδικτύου 

Ιστός Τι είναι αυτό; Ο ιστός είναι 
εργαλείο 

Ο ιστός είναι 
οξυγόνο 

Κοινότητα Προσωπική Εκτεταμένη 
προσωπική 

Εικονική 

Προοπτικές Τοπικές Πολυεθνικές Παγκόσμιες 
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Καριέρα Μία καριέρα Πολλές καριέρες Πολλαπλές 
επανεφευρέσεις 

Πίστη Εταιρεία Εαυτός Ψυχή 
Εξουσία Ιεραρχική Χωρίς 

εντυπωσιασμό 
Εαυτός ως ειδικός 

(Savage 2003 στο Oblinger D., 2004 ) 

Χαρακτηριστικά των ψηφιακών παιχνιδιών 

Τα χαρακτηριστικά της γενιάς του διαδικτύου ή των ψηφιακά ιθαγενών δεν απέχουν 
πολύ από τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών παιχνιδιών, των οποίων παράλληλα, οι 
βασικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη αντίστιξη με τις θεμελιώδεις αρχές της καλής μά-
θησης.  

Αρχικά τα ψηφιακά παιχνίδια, επειδή βασίζονται στην προσομοίωση καταστάσεων δη-
μιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για εμβύθιση σε αυθεντικές εμπειρίες, που όχι 
μόνο δεν μπορούν να βιωθούν στην πραγματική ζωή αλλά ενέχουν και τρομερούς κιν-
δύνους. Οι παίκτες, όμως, αν και αναπτύσσουν δράση σε ένα εικονικό περιβάλλον, 
βιώνουν πραγματικά συναισθήματα και αληθινές εμπειρίες. Για τον λόγο αυτόν τα ψη-
φιακά παιχνίδια είναι εγγενώς βιωματικά και ενεργοποιούν πολλαπλές αισθήσεις. 
(Alexander & Boud, 2001 στο Ζυγουρίτσας, Williamson B., 2009) Η προσομοίωση 
μάλιστα θεωρείται και το προσφορότερο μέσο για την εκμάθηση συγκεκριμένων δε-
ξιοτήτων στο στρατό, στις επιχειρήσεις, στην επιστήμη, ακόμη και στην πολιτική δια-
κυβέρνηση. (Starr Ρ. 1994 στο Squire K., 2008, Τα Νέα, 30/1/2015, Oblinger D., 2004) 

Η μάθηση ειδικότερα στα ψηφιακά παιχνίδια δεν αντιμετωπίζεται ως « το γέμισμα ενός 
δοχείου» αλλά νοείται ως το αποτέλεσμα διαδικασιών κατασκευής της γνώσης. Δομεί-
ται και κατασκευάζεται μέσα από τη διάδραση με αντικείμενα και ανθρώπους, μέσα 
από τη συμμετοχή των παικτών σε έναν εικονικό και πραγματικό κοινωνικό κόσμο. 
Καθώς η επιτυχής έκβαση του παιχνιδιού εξαρτάται από την επίλυση ανοικτών ή κλει-
στών προβλημάτων, ενεργοποιείται η προηγούμενη γνώση, μεταφέρεται στο νέο περι-
βάλλον και ανανοηματοδοτείται μέσα στο συγκείμενο του παιχνιδιού. Παράλληλα α-
παιτείται η προσωπική κατανόηση του θέματος και η αξιοποίηση μιας ποικιλίας πηγών 
γνώσης. Η κατανόηση αυτή έρχεται συχνά σε αντιπαραβολή και αλληλεπιδρά με την 
κατανόηση των άλλων παικτών. (Alexander & Boud, 2001 στο Ζυγουρίτας, William-
son B., 2009, Squire K., 2006, Oblinger D., 2004) 

Η συνεργατική κατανόηση με στόχο την επιτυχή έκβαση ενός παιχνιδιού καλλιεργεί 
τη συμμετοχική κουλτούρα. Οι παίκτες συμμετέχουν σε διασκορπισμένους κοινωνι-
κούς οργανισμούς και συχνά ανταλλάσσοντας εμπειρίες και γνώσεις, αυτο-οργανώ-
νουν κοινότητες μάθησης, οι οποίες, χωρίς να είναι πάντα σταθερές και απαράλλακτες, 
αναδιαμορφώνονται με βάση τα γνωστικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. (Squire 
K., 2008, 2006, Oblinger D., 2004) 
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Τα ψηφιακά παιχνίδια διαθέτουν σαφείς και συγκεκριμένους στόχους, μια σειρά από 
επαναλαμβανόμενες ρουτίνες και πράξεις, η επιτυχής ολοκλήρωση και εμπέδωση των 
οποίων αποτελεί και τη βασική προϋπόθεση, για να προχωρήσουν οι παίκτες σε υψη-
λότερα επίπεδα δυσκολίας. Αποτελούν ουσιαστικά ένα τυπικό σύστημα που βασίζεται 
σε κανόνες, το οποίο αφενός επηρεάζει τον τρόπο σκέψης των ατόμων και αφετέρου 
παράγει αποτελέσματα ανάλογα με το πόσο ενεργή είναι η εμπλοκή του κάθε παίκτη. 
Τα αποτελέσματα αυτά, αν και είναι ανόμοια και ποικίλα, είναι εντούτοις μετρήσιμα 
και συγκρίσιμα.(Alexander & Boud, 2001 στο Ζυγουρίτσας, Williamson B. 2009, 
Loreman J., 2003 στο Young., Slota St., Cutter An. Jalette G., Mullin Gr., Lai B., Sim-
eoni Z., Tran M. Yukhymenko M., 2012) 

Επίσης η κλιμακωτή και σταδιακή επίτευξη των στόχων στο παιχνίδι επιτρέπει την 
αυτοαξιολόγηση, που με τη σειρά της ενεργοποιεί την άμεση ανατροφοδότηση, βασικά 
κίνητρα και τα δύο για την αποτελεσματική και μόνιμη μάθηση (Oblinger D., 2004) 

Τέλος τα ψηφιακά παιχνίδια προάγουν τον γραμματισμό στα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης. Συνδυάζοντας λόγο, εικόνα, ήχο και συνεχή τροφοδότηση με πληροφορίες ασκούν 
την ικανότητα των παικτών να διαβάζουν και να παράγουν λόγο για τα μέσα αυτά. Αν 
και ο γραμματισμός αυτός είναι παρόμοιος με την τυπογραφική εγγραμματοσύνη, είναι 
ωστόσο περισσότερο πολιτικός, γιατί επικεντρώνεται και στο πώς παράγεται ο λόγος 
σε αυτά, στους επιδιωκόμενους σκοπούς, στα αποτελέσματα του καθώς επίσης και 
στον τρόπο πρόσληψης και ανταπόκρισης των ατόμων σε αυτά. (Williamson B., 2009) 

Ο Foreman J. (2003) θεωρεί ότι η ιδεατή μάθηση προσαρμόζεται στις ανάγκες του 
ατόμου, παρέχει συνεχή ανατροφοδότηση, είναι κατασκευαστική, κινητοποιεί τους μα-
θητές να επιμείνουν για την απόκτηση γνώσεων με βάση εσωτερικά κίνητρα και έχει 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθεκτικών εννοιολογικών δομών. Τις αρχές αυτές υιο-
θετεί και ο Oblinger D., ο οποίος, συμπληρώνοντάς τις και επεκτείνοντάς τις, τις αντι-
παραβάλλει και τις συγκρίνει με τις βασικές αρχές των ψηφιακών παιχνιδιών, όπως 
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 2. 

Η αντιπαραβολή των παιδαγωγικών αρχών με το μαθησιακό περιβάλλον των ψηφια-
κών παιχνιδιών συνηγορεί ανεπιφύλακτα για την παιδαγωγική τους αξία και χρησιμό-
τητα. Τόσο στην επιτυχημένη μαθησιακή διαδικασία όσο και στα ψηφιακά παιχνίδια η 
μάθηση είναι εξατομικευμένη, ενεργή, βασίζεται σε ατομικά κίνητρα και φυσικά δεν 
είναι αποκομμένη από το κοινωνικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα η μαθησιακή διαδικα-
σία ακολουθεί μια κλιμακωτή πορεία, αξιοποιώντας τη μεταφορά γνώσεων από το ένα 
επίπεδο στο άλλο. Τέλος η αξιολόγηση, αν και βασίζεται στη σύγκριση των ατομικών 
ικανοτήτων με αυτές των συμμαθητών ή συμπαικτών, έχει το χαρακτήρα της αυτοα-
ξιολόγησης, αφού ουσιαστικά εκπηγάζει από την προσωπική επιθυμία του ατόμου για 
αυτοβελτίωση. 

Πίνακας 2:  
Αρχές της καλής παιδαγωγικής και παράλληλα εφαρμογή στο περιβάλλον των παιχνι-

διών 
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Αρχές Περιγραφή  Εφαρμογή στα παιχνίδια 

Εξατομίκευση Η μάθηση είναι κομμένη και 
ραμμένη στις ανάγκες του ατόμου 

Τα παιχνίδια προσαρμόζονται 
στο επίπεδο των ατόμων  

Ανατροφοδό- 
τηση 

Η άμεση ανατροφοδότηση μέσα 
από τα συγκείμενα βελτιώνει τη 
μάθηση και μειώνει την 
αβεβαιότητα 

Τα παιχνίδια προσφέρουν  
άμεση ανατροφοδότηση μέσα 
από τα ίδια τα συγκείμενα. 

Ενεργή 
μάθηση 

Η μάθηση θα πρέπει να εμπλέκει 
το μαθητή στην ενεργή 
ανακάλυψη και κατασκευή της 
νέας γνώσης 

Τα παιχνίδια προσφέρουν ένα 
ενεργό περιβάλλον που οδηγεί 
στην ανακάλυψη γνώσεων 

Κίνητρο Οι μαθητές κινητοποιούνται, όταν 
παρουσιάζονται δραστηριότητες 
με νόημα και ανταμοιβή 

Τα παιχνίδια ενεργοποιούν για 
ώρες τους χρήστες για την 
επιδίωξη ενός στόχου 

Κοινωνικό Η μάθηση είναι μια κοινωνική και 
συμμετοχική διαδικασία 

Τα παιχνίδια μπορούν να τα 
παίξουν πολλοί ή να  
εμπλέξουν τις κοινότητες  
των χρηστών που  
ενδιαφέρονται για το ίδιο 
παιχνίδι 

Κλιμάκωση Οι μαθητές σταδιακά προωθούνται 
σε επίπεδα μεγαλύτερης δυσκολίας 
σε μια προοδευτική εξέλιξη που 
τους επιτρέπει να είναι επιτυχείς 
στα μεταγενέστερα επίπεδα  

Τα παιχνίδια δομούνται σε  
πολλαπλά επίπεδα 
οι παίκτες δεν μπορούν να 
μετακινηθούν σε ένα  
υψηλότερο επίπεδο, αν δεν 
έχουν πρώτα κατακτήσει 
μια συγκεκριμένη ικανότητα 
στο τρέχον επίπεδο 

Μεταφορά  Οι μαθητές αναπτύσσουν την 
ικανότητα να μεταφέρουν τη 
μάθηση από τη μία κατάσταση 
στην άλλη. 

Τα παιχνίδια επιτρέπουν  
στους χρήστες να μεταφέρουν 
πληροφορίες από το υπάρχον  
συγκείμενο σε ένα νέο πλαίσιο. 

Αξιολόγηση  Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
αξιολογήσουν τη δική τους 
μάθηση και/ή να τη συγκρίνουν με 
των άλλων 

Τα παιχνίδια επιτρέπουν στους 
χρήστες να αξιολογήσουν  
τις ικανότητές τους και να τις 
 συγκρίνουν με αυτές των 
άλλων. 

(Oblinger D., 2004) 

Εκτός από τις παιδαγωγικές αρετές των ψηφιακών παιχνιδιών οι μελετητές εστιάζουν 
και στις νέες γνωστικές ικανότητες που αποκτούν οι παίκτες μέσα από την ευρεία 
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χρήση τους. Τα ψηφιακά παιχνίδια εμπλέκουν τη γρήγορη επεξεργασία των πληροφο-
ριών, την άμεση απόφαση για το τι είναι σημαντικό και χρήσιμο στην εξέλιξη του παι-
χνιδιού, την παράλληλη και ταυτόχρονη επεξεργασία διαφορετικών πηγών, ικανότητα 
που συνδυάζεται με τη μη γραμμική εξερεύνηση των πληροφοριών. Παράλληλα, επι-
σημαίνουν, οι μελετητές η πρόσβαση στις πληροφορίες επιτυγχάνεται πρώτα με τη φα-
ντασία και ύστερα η χρήση του κειμένου συμβάλλει στη διευκρίνισή τους και στην 
επέκτασή τους. Η χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών καλλιεργεί την ικανότητα εξοικεί-
ωσης με δίκτυα επικοινωνίας που δεν υπακούουν σε γεωγραφικούς περιορισμούς και 
ενθαρρύνει την ικανότητα πειραματισμού, αφού τα προς επίλυση προβλήματα επιλύο-
νται μέσα στη χαλαρή και ασφαλή ατμόσφαιρα του παιχνιδιού. (Jenkins, Purushotma, 
Clinton, Weigel & Robison, 2006, στο Klopfer Er., Osterweil Sc., Groff J., Haas J., 
2009) Επιπρόσθετα οι Klopfer Er., Osterweil Sc., Groff J., Haas J. συμπεριλαμβάνουν 
στις νέες ικανότητες που αναπτύσσονται από τα παιχνίδια και αυτές που παραθέτει ο 
Gee. Σύμφωνα με τον τελευταίο, οι παίκτες αναγνωρίζουν μοντέλα και κανόνες, προ-
σαρμόζονται σε περίπλοκα συστήματα μέσα από την «ενσώματη ενσυναίσθηση», χρη-
σιμοποιούν με ευχέρεια την ικανότητα για διαμοιρασμό της γνώσης σε ομάδες με κοινά 
ενδιαφέροντα και τέλος κατανοούν τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης γνώσης και της 
συνάρτησής της με τις καταστάσεις μέσα στις οποίες αυτή αρθρώνεται. (Gee, υπό έκ-
δoση στο Klopfer Er., Osterweil Sc., Groff J., Haas J., (2009) 

Εκπαιδευτικό σύστημα 

Οι «ψηφιακά ιθαγενείς», εκπαιδευμένοι και μέσα από τη συνεχή ενασχόλησή τους με 
τα ψηφιακά παιχνίδια, έχουν αναπτύξει χαρακτηριστικά και γνωστικές ικανότητες που 
ωστόσο δεν αναγνωρίζονται και δεν αξιοποιούνται στο «αναλογικό» ακόμη παραδο-
σιακό εκπαιδευτικό σύστημα. Το εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αντί 
να αξιοποιήσει τις μαθησιακές πρακτικές που εφαρμόζονται στα ψηφιακά παιχνίδια ή 
ακόμη καλύτερα να τα χρησιμοποιήσει ως μαθησιακά εργαλεία στέκεται αμήχανα και 
μουδιασμένα απέναντί τους, αδύναμο να τις ενσωματώσει. 

Μένει, έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα αγκυλωμένο στην παροχή γενικής και καθολι-
κής γνώσης, αδυνατώντας να την προσαρμόσει στις ατομικές ανάγκες και ιδιαιτερότη-
τες των μαθητών. Την ίδια λογική ακολουθεί και η αξιολόγηση, η οποία απέχει πολύ 
από το να είναι εξειδικευμένη και εξατομικευμένη. Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν οι 
αποκλειστικοί φορείς της γνώσης, ενώ η χρήση πολλαπλών πηγών γνώσης και μάλιστα 
κατά την εξέταση θεωρείται «αντιγραφή» ή «εμπαιγμός». Η στάση αυτή ταυτίζει τη 
γνώση μόνο με ό,τι υπάρχει στα κεφάλια των μαθητών και αποκλείει ό, τι βασίζεται σε 
εξωτερικές πηγές. Γι’ αυτό και απέναντι στην έκρηξη των γνώσεων αντιπαραθέτει την 
κάλυψη συγκεκριμένης διδακτέας ύλης και δεν θεωρεί τη μάθηση αποτέλεσμα της ε-
νεργού δράσης των μαθητών και της διάδρασής τους με το περιβάλλον. (Learning by 
doing ) (Collins Al., Halverson R., 2009 ) 

Αν και σταδιακά το ποσοστό των εκπαιδευτικών στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία 
(35%) που υιοθετούν στη διδακτική πράξη τα ψηφιακά παιχνίδια αυξάνει, οι περισσό-
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τεροι εκπαιδευτικοί τα θεωρούν «φανταχτερά γραφικά» και απλά μόνο «πάτημα κου-
μπιού», είναι ξένοι με τη λογική και σημειολογία τους, προσκολλημένοι στη δηλωτική 
και όχι στη λειτουργική γνώση και παράλληλα διστακτικοί να μεταβούν από «την πα-
ροχή περιεχόμενου» στη «σχεδιασμένη εμπειρία». (Squire K., 2015, 2006 ) 

Για να μπορέσουν, όμως, καινοτομίες, όπως τα ψηφιακά παιχνίδια, να εισαχθούν και 
να εφαρμοστούν στον εκπαιδευτικό χώρο θα πρέπει να πληρούν σύμφωνα με τον 
Egenfeldt -Nielsen S., 2010, πέντε προϋποθέσεις. 

Αρχικά θα πρέπει να εξετάζονται τα σχετικά πλεονεκτήματα μιας τέτοιας εφαρμογής 
των ψηφιακών παιχνιδιών. Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο συνηγορεί υπέρ των νεωτε-
ρισμών και θεωρεί ότι η χρήση αυτών των παιχνιδιών μπορεί να προσελκύσει το εν-
διαφέρον των μαθητών και να τους κινητοποιήσει.  

Επειδή, όμως, οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να αποφανθούν για τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά των ψηφιακών παιχνιδιών, θα πρέπει να εξεταστεί η συμβατότητά τους με τις 
ιδέες και τις αξίες των εκπαιδευτικών για το πώς νοηματοδοτούν τη μάθηση που βασί-
ζεται στο ψηφιακό παιχνίδι, για το ρόλο τους μέσα στην τάξη κι τη συναρμογή τους με 
τις ήδη εδραιωμένες στο εκπαιδευτικό σύστημα ιδέες. Παράλληλα θα πρέπει να εξετα-
στεί η συμβατότητά τους με τις πραγματικές ανάγκες και μία από τις πιεστικές ανάγκες 
και παράλληλα ένα από τα ανυπέρβλητα εμπόδια στη διάχυση των καινοτομιών είναι 
ο διαθέσιμος για την ολοκλήρωση ενός γνωστικού αντικειμένου χρόνος. Η παραγνώ-
ριση του στοιχείου αυτού καθιστά αυτόματα κάθε προσπάθεια για καινοτόμο αλλαγή 
ανεδαφική. 

Ακόμα κι αν παραγνωριστούν όλες οι δυσκολίες για την εγκατάστασή τους, τα παιχνί-
δια θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς περίπλοκα. Οι δισταγμοί στη χρήση τους ε-
νισχύονται από την έλλειψη επαρκών εμπειρικών δεδομένων, που θα επιβεβαιώνουν 
την παιδαγωγική αξία τους, ενώ ο όποιος ανεπιτυχής πειραματισμός με αυτά μέσα στην 
τάξη μπορεί να προκαλέσει μεγάλη απώλεια χρόνου σε ένα ασφυκτικό πρόγραμμα 
σπουδών.  

Τέλος τα απτά και παρατηρήσιμα οφέλη από τη χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών θα 
είναι και το βασικό κίνητρο για την ευρεία αποδοχή τους από την εκπαιδευτική κοινό-
τητα. (Egenfeldt -Nielsen S., 2010 ) 

Συμπεράσματα 

Η χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση ίσως κατορθώσει να γεφυρώσει 
την ασυμφωνία ανάμεσα στα κατώτερα των προσδοκιών εκπαιδευτικά αποτελέσματα 
και τις μεγάλες απαιτήσεις του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος, που απαιτεί οι 
αυριανοί πολίτες να είναι ευπροσάρμοστοι και ευέλικτοι, ώστε να αντιμετωπίζουν τις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Η εκπαίδευση για το αύριο δεν πρέπει να στο-
χεύει στη βεβαιότητα αλλά στη διαχείριση παράλληλων και ταυτόχρονων πληροφο-
ριών. Η αγνόηση των παιδαγωγικών αρχών που ενσωματώνονται στα παιχνίδια αυτά 
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ίσως οδηγήσει σε ένα νέο ψηφιακό χάσμα, όχι ανάμεσα σε αυτούς που έχουν ή δεν 
έχουν ψηφιακά παιχνίδια αλλά ουσιαστικά σε αυτούς που δρουν, ενεργούν και σε αυ-
τούς που δεν ενεργούν, αφού στην πράξη οι έχοντες εμπλέκονται ενεργά σε ποικίλες 
μορφές επιστημονικής εγγραμματοσύνης. Άλλωστε οι αναπαραστάσεις της ζωής στα 
παιχνίδια - έστω και εικονικές - λειτουργούν ενισχυτικά για τη μάθηση. (Steinkuehler 
C. Duncan S., 2008)  

Βέβαια ο θετικός συσχετισμός των παιδαγωγικών αρχών με τις βασικές αρχές των ψη-
φιακών παιχνιδιών δεν πρέπει να συσκοτίζει το ανησυχητικό ενδεχόμενο εμφάνισης 
ενός «εκπαιδευτικού - βιομηχανικού συμπλέγματος», ότι δηλαδή ελλοχεύει ο κίνδυνος 
της διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής και κατ’ επέκταση του ιδεολογικού προ-
σανατολισμού των μαθητών από τα συμφέροντα της βιομηχανίας παιχνιδιών. Ο 
Williamson B. μάλιστα χρησιμοποιεί τον όρο «αποικιοποίηση» για να καταδείξει την 
πολιτική μεγάλων εταιρειών, όπως η Nintendo, που σταδιακά «καταλαμβάνουν» τη 
σκέψη, τα σώματα, την κοινωνική διάδραση των παικτών. (Williamson B., 2009) 

Έτσι, πριν αποφανθούμε κατηγορηματικά και ολοκληρωτικά για την παιδαγωγική αξία 
ας των ψηφιακών παιχνιδιών, ας ερευνήσουμε πρώτα το πιο επιτακτικό ερώτημα για 
το ποιος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του περιεχομένου τους και ας μην ξεχνάμε 
ότι ο δάσκαλος, όποιος και αν είναι ο ρόλος του, είναι σημαντικός στη διδασκαλία, 
όπως παραδέχεται ακόμα και ο γκουρού των ηλεκτρονικών μέσων Bill Gates λέγοντας 
ότι «Η τεχνολογία είναι απλά ένα εργαλείο. Ο δάσκαλος, όμως, είναι πιο σημαντικός 
παράγοντας για την κινητοποίηση των παιδιών και για να συνεργαστούν μεταξύ τους.» 
(B. Gates στο μεταξύ τους. (Pivec P., 2009 )  
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια το θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου έχει απασχο-
λήσει έντονα την κοινότητα των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Η παρούσα έρευνα, διερευνά 
τις στάσεις των εκπαιδευτικών της γενικής και της ειδικής αγωγής απέναντι στο θεσμό 
της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Ο σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει, 
να ανιχνεύσει, να αποτιμήσει και να συγκρίνει τις απόψεις των εκπαιδευτικών που υ-
πηρετούν στην γενική και ειδική αγωγή. Ως εργαλείο έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερευ-
νητικό ερωτηματολόγιο. Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 122 εκπαιδευτικοί, 56 
εκπαιδευτικοί από την ειδική αγωγή και 66 από την γενική αγωγή μέσης εκπαίδευσης, 
οι οποίοι υπηρετούσαν στην περιφέρεια Αττικής. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέ-
δειξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 
στην αξιολόγησή τους, ιδιαίτερα ως προς τα κριτήρια και ως προς τους φορείς οι οποίοι 
εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης τους.  

Λέξεις - Κλειδιά: Αξιολόγηση, εκπαιδευτικό έργο, γενική αγωγή, ειδική αγωγή 

Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα τους Έλληνες 
εκπαιδευτικούς. Είναι σαφές ότι για να αποδεχθούν οι εκπαιδευτικοί την διαδικασία 
της αξιολόγησής τους πρέπει πρώτα να γνωρίζουν και να κατανοούν την αξία της και 
τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει τόσο στους ίδιους όσο και στους μαθητές τους (Αν-
δρεαδάκης & Μαγγόπουλος, 2006). Σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (1998), η διαδι-
κασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης μπορεί να οριστεί ως "μια συστηματική και ορ-
γανωμένη διαδικασία, κατά την οποία διεργασίες, συστήματα, άτομα, μέσα, πλαίσια, ή 
αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού εκτιμούνται με βάση προκαθορισμένα 
κριτήρια και μέσα και προκαθορισμένους σκοπούς" (σελ. 30). Το γεγονός ότι οι εκπαι-
δευτικοί τείνουν να συμφωνούν με την διαδικασία της αξιολόγησής τους, όταν έχουν 
ενεργό ρόλο σε αυτήν, ενισχύει την άποψη, ότι η κατανόηση των σκοπών, των στόχων 
και των μηχανισμών της διαδικασίας είναι σημαντική για την αποδοχή της. (Natriello, 
1990). 

Έρευνες στον Ελλαδικό χώρο είναι περιορισμένες μιας και συνεχείς αμφισβητήσεις και 
αρνητικές στάσεις στο σύνολο της αξιολογικής σημασίας δημιουργούν εμπόδια στον 
επαναπροσδιορισμό της αξιολόγησης σαν εκπαιδευτικό, επιστημονικό και παιδαγω-
γικό θέμα. Οι μέχρι τώρα μελέτες και έρευνες, είτε αφορούν απόψεις για αξιολόγηση 
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που ήδη εφαρμόζεται, όπως αυτή για την Κύπρο του Πασιαρδή (1996), είτε αναγνωρί-
ζουν την αναγκαιότητα της αξιολόγησης με τη διαμορφωτική της λειτουργία όπως του 
ΥΠΕΠΘ (1991), του Χαρακόπουλου (1988), της Παμούκτσογλου (2001), Κασιμάτη-
Γιαλαμά (2003), του Τσαντάκη (2005), αλλά όχι ως μηχανισμού ελέγχου, κυρώσεων, 
υπηρεσιακής εξέλιξης και μισθολογικής κατάταξης. Η έρευνα που πραγματοποιήσαμε 
είναι σημαντική και επίκαιρη γιατί ανέδειξε τις απόψεις των εκπαιδευτικών της γενικής 
αλλά και της ειδικής αγωγής για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τους έργου, λίγο 
μετά την διαμόρφωση του τελικού νόμου για την αξιολόγηση και λίγο πριν την αναμε-
νόμενη έναρξη της εφαρμογής του. 

Με βάση την πρόσφατη νομοθεσία ΦΕΚ 240/A/2013 η αξιολόγηση αποσκοπεί: «στο 
να αποδώσει άρτια τα δεδομένα που προκύπτουν από την αξιολόγηση της σχολικής 
μονάδας και του εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό την πρόοδό του και την κατα-
γραφή της ποιότητας των λειτουργιών και των δομών, των συμπερασμάτων του εκπαι-
δευτικού και διοικητικού έργου». Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εν ισχύ νομοθεσία, 
οριστικοποιήθηκαν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα πραγματοποιούνταν η αξιολό-
γηση των εκπαιδευτικών και τα οποία είναι: το εκπαιδευτικό περιβάλλον, ο σχεδια-
σμός, ο προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας, η διεξαγωγή διδασκα-
λίας και η αξιολόγηση των μαθητών, η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια και τέλος η 
επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Επίσης, οριζόταν ότι οι 
κύριοι φορείς οι οποίοι θα συμμετείχαν ενεργά στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου είναι οι σχολικοί σύμβουλοι, οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι υπεύθυνοι αγωγής υγείας, σχολικών δραστηριο-
τήτων και άλλοι. 

Με βάση λοιπόν, τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας η αξιολόγηση των εκπαιδευ-
τικών επρόκειτο να ξεκινήσει το σχολικό έτος 2012-13, διάστημα κατά το οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε και η παρούσα έρευνα. Το γεγονός ότι απαιτείται υπουργική διευκρί-
νηση εν έτη 2013 ΦΕΚ 240/A/2013 για μια πρακτική που βρίσκεται σε εφαρμογή πάνω 
από μια δεκαπενταετία δίνει σαφείς ενδείξεις ότι η εφαρμογή της εκπαιδευτικής αξιο-
λόγησης στην Ελλάδα είναι στην καλύτερη περίπτωση αποσπασματική και χαίρει αμ-
φισβήτησης το κατά πόσον η διαδικασία εφαρμόζεται σωστά και αποφέρει επαρκή ο-
φέλη (Αναστασίου, 2011; Ζουγανέλη etal., 2008). Επισκόπηση της βιβλιογραφίας 
(Peterson, 2000), έχει δείξει ότι ιστορικά η εκπαιδευτική αξιολόγηση, με τους τρόπους 
και στο βαθμό που έχει εφαρμοστεί, δεν έχει επιφέρει τις προσδοκώμενες βελτιώσεις 
στη λειτουργία του σχολικού συστήματος. Έρευνα σε μεγάλο δείγμα άνω των 1000 
ατόμων στις ΗΠΑ (Sweeny & Twedt, 1993), συνέκρινε τις απόψεις των εκπαιδευτικών 
της ειδικής και γενικής αγωγής για την εκπαιδευτική αξιολόγηση, και συγκεκριμένα 
για την αξιολόγηση που δέχονταν. Βρέθηκε, ότι η άποψη των εκπαιδευτικών της ειδι-
κής αγωγής εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από το αν ήταν θετική ή αρνητική. Η άποψη 
τους, δεν βασιζόταν σε αντικειμενικά κριτήρια δεδομένου ότι οι απόψεις τους συνέκλι-
ναν με εκείνες των συναδέρφων τους της γενικής αγωγής. Αντιθέτως, η αξιολόγηση 
τους έγινε από τους ίδιους αξιολογητές και με τα ίδια κριτήρια με τη γενική αγωγή 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των συνθηκών διδασκαλίας στην ειδική 
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αγωγή και χωρίς οι αξιολογητές να έχουν λάβει ειδική κατάρτιση για την εκπλήρωση 
του ρόλου τους. Τέλος, το εν λόγω προεδρικό διάταγμα δεν αναφέρει ξεχωριστά κρι-
τήρια για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην ειδική αγωγή και 
επίσης είναι άξιο να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία, δεν 
έχει ακόμα βρεθεί κάποια μεθοδολογική προσέγγιση σχεδιασμού απολογητικού συστή-
ματος για την ειδική αγωγή που να θεωρείται άρτια και κοινώς αποδεκτή 
(Jones&Brownell, 2014). 

Μεθοδολογία έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών της 
γενικής και ειδικής αγωγής απέναντι στο θεσμό της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου. Η έρευνα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2012-13 με δείγμα 122 εκπαιδευτι-
κούς. Από αυτούς, 56 ήταν εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής και οι υπόλοιποι 66 της 
γενικής αγωγής, εκ των οποίων 89 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι 33 άντρες. Συγκε-
κριμένα, το δείγμα της έρευνας στην ειδική αγωγή, συλλέχθηκε στις περιοχές του Αι-
γάλεω, της Ελευσίνας και του Ιλίου, ενώ στη γενική αγωγή καλύπτει με τυχαία δειγμα-
τοληψία όλη την περιφερειακή διεύθυνση Αττικής. Οι ηλικίες των εκπαιδευτικών που 
συμμετείχαν στην έρευνα κυμαίνονταν κυρίως από 30 έως 49 ετών και τα έτη υπηρε-
σίας τους στην εκπαίδευση κατά μέσο όρο ήταν 12,07 με τυπική απόκλιση 9,136. Το 
δείγμα εκπαιδευτικών που συμμετείχε στην έρευνα δεν επαρκεί σε αριθμό ούτε σε γε-
ωγραφική κατανομή για να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό του ελληνικού πληθυσμού εκ-
παιδευτικών 

Ως εργαλείο για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερευνητικό ερωτημα-
τολόγιο. Τα ερωτηματολόγια έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι η συλ-
λογή πολυπληθών παρατηρήσεων και πληροφοριών από μεγάλο αριθμό ατόμων σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα σχετικά εύκολα και οικονομικά (Μπεχράκης, 1999). Ακόμα, 
οι απαντήσεις να μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, παρέχεται η δυνατότητα τήρησης του 
απορρήτου, δεν ασκείται επιρροή από τον ερευνητή και τέλος οι ερωτώμενοι μπορούν 
να εκφραστούν ελεύθερα (Κομίλη, 1989). Δεν είναι μια τόσο υποκειμενική τεχνική και 
δεν υπάρχει τόσο έντονος ο κίνδυνος της προκατάληψης. Η εγκυρότητα και η αξιοπι-
στία γενικά είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο (Bird, Hammersley, Gomm & Woodw, 
2005). Για όλους τους παραπάνω λόγους, το εργαλείο συλλογής δεδομένων που κρί-
ναμε κατάλληλο για την συγκεκριμένη έρευνα είναι το ερευνητικό ερωτηματολόγιο.  

Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε με επιλογή ερωτήσεων ενός μεγαλύτερου ερωτη-
ματολογίου που δημιουργήθηκε και χορηγήθηκε για τις ανάγκες της διδακτορικής δια-
τριβής της Αναστασίου Σοφίας (2011) με τίτλο Διαχείριση του Ανθρωπίνου Δυναμικού 
της Εκπαίδευσης. Στην αρχή του ερωτηματολογίου υπήρχε ενημερωτικό σημείωμα για 
τους σκοπούς της έρευνας, καθώς και για την εξασφάλιση της ανωνυμίας και της εμπι-
στευτικότητας των στοιχείων. Υπήρχαν 4 ανοιχτού και 44 κλειστού τύπου ερωτήσεις. 
Οι κλειστές ερωτήσεις στην πλειονότητά τους είχαν τη μορφή πεντάβαθμης κλίμακας 
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κατάταξης (LikertScale) και ερωτήσεις με προτεινόμενη απάντηση όπως: ναι/όχι, συμ-
φωνώ/διαφωνώ, θετικά/αρνητικά κ.τ.λ. Οι κλειστές ερωτήσεις συνοδεύονταν από προ-
καθορισμένες απαντήσεις και ο/η ερωτώμενος επέλεγε την απάντησή που ταίριαζε πε-
ρισσότερο στην περίπτωση/στις απόψεις του.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 3 βασικές ενότητες: η πρώτη ενότητα περιελάμ-
βανε τα δημογραφικά στοιχεία (ερωτήσεις 1-9), στη δεύτερη ενότητα καταγράφονταν 
δεδομένα που αφορούσαν την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών (ερωτήσεις 
10-15) και στην τρίτη και τελευταία ενότητα καταγράφονταν οι απόψεις των εκπαιδευ-
τικών σε βασικά θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
(ερωτήσεις 16-48). Αναλυτικότερα, για την τρίτη ενότητα, οι απόψεις αφορούσαν άξο-
νες που σχετίζονταν με: την επιλογή διδακτικού δυναμικού, την επιμόρφωση διδακτι-
κού δυναμικού, την επαγγελματική ικανοποίηση, την επαγγελματική εξέλιξη και τις 
ίσες ευκαιρίες, το εργασιακό περιβάλλον, την σχολική διεύθυνση την παρακίνηση και 
τέλος την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των διευθυντών. 

Στατιστική ανάλυση 

Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων όπου συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευ-
τικοί πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πακέτο SPSSv.20 με βάσει το οποίο έγινε 
ενδελεχής στατιστική ανάλυση. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τυχαίο τρόπο και 
υπολογίστηκαν οι ποσοστιαίες κατανομές καθώς και οι μέσοι όροι και τυπικές αποκλί-
σεις όλων των μεταβλητών. Για την επαγωγική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατι-
στικό τεστ chi-square για τις συγκρίσεις μεταξύ κατηγορικών μεταβλητών, το t-test και 
η μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης ANOVA για τις συγκρίσεις μεταξύ κατη-
γορικών και συνεχών μεταβλητών. Για την επεξεργασία των ανοιχτών ερωτήσεων έ-
γινε ανάλυση περιεχομένου (contentanalysis), με βάση τη συχνότητα και το περιεχό-
μενο των απαντήσεων. Όσον αφορά το δείκτη στατιστικής σημαντικότητας, ορίστηκε 
το (p=0.05). Τέλος, πραγματοποιήθηκε η διπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (2-
wayANOVA) για τον έλεγχο αλληλεπίδρασης συνεχών μεταβλητών πάνω στις συνε-
χείς μεταβλητές. Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά ορισμένα από τα κύρια ευρή-
ματα της παρούσας έρευνας. 

Παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην επιμόρφωση του διδακτικού δυναμικού 

Όσον αφορά την ανάλυση και την ερμηνεία των ευρημάτων, οι εκπαιδευτικοί και από 
τους 2 τύπους πλαισίων θεωρούν τον καταλληλότερο φορέα επιμόρφωσης το πανεπι-
στήμιο με ποσοστό 46,05%. Τον αμέσως επόμενο καταλληλότερο φορέα επιμόρφωσης 
θεωρούν οι εκπαιδευτικοί την ΥΠΕΠΘ, με ποσοστό 37,21%, έπειτα η σχολική μονάδα 
με ποσοστό 35,57%. Λιγότερο κατάλληλο φορέα επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί θεω-
ρούν τους ιδιωτικούς φορείς με ποσοστό 31,83%. Όσο για τις πηγές ενημέρωσης των 
εκπαιδευτικών, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες και από τους 2 τύπους πλαισίων έχουν 
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τουλάχιστον έναν τρόπο με τον οποίο μένουν ενήμεροι για τις εξελίξεις στην επιστήμη 
τους. Ο συνηθέστερος τρόπος είναι το διαδίκτυο με ποσοστό 86,1%, ακολουθούν τα 
επιμορφωτικά σεμινάρια με ποσοστό 81,2% και τα βιβλία με ποσοστό 78,8%. Λιγότε-
ρος δημοφιλής τρόπος είναι τα επιστημονικά περιοδικά με ποσοστό 54,1%. Δηλώθη-
καν επίσης και εναλλακτικοί τρόποι ενημέρωσης από κάποιους συμμετέχοντες όπως, 
ανταλλαγή πληροφοριών με συναδέρφους, συμμετοχή σε συνέδρια και ενημέρωση 
συμβούλων. Βρέθηκε επίσης ότι είναι συνηθέστερο για τους εκπαιδευτικούς μεγαλύ-
τερης ηλικίας να χρησιμοποιούν βιβλία από τους νεότερους συναδέρφους τους. 

Στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην επαγγελματική ικανοποίηση 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων και από τους 2 τύπους πλαισίου νιώθουν συχνά ότι 
δεν αξιοποιούνται οι δεξιότητές τους στην εργασία με ποσοστό 60%, σπάνια σε ποσο-
στό 35,2% και ποτέ σε ποσοστό 4,1%. Μόνο 2 συμμετέχοντες δήλωσαν πως αξιοποι-
ούνται πάντα. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι δε βρέθηκε σημαντική διαφορά με-
ταξύ εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ειδικά πλαίσια και τυπικά γυμνάσια αν και θα 
μπορούσε να θεωρηθεί, ότι οι εκπαιδευτικοί σε ειδικά πλαίσια αντιμετωπίζουν απαιτη-
τικότερες συνθήκες εργασίας, καθώς επίσης και μεταξύ εκπαιδευτικών που υπηρετούν 
σε διαφορετικές θέσεις, παραδείγματος χάριν μεταξύ διευθυντών και αναπληρω-
τών(p<.05).  

Στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη σχολική διεύθυνση 

Στην ερώτηση στο αν το σημερινό σύστημα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων 
εξασφαλίζει πλήρως την επιλογή των ικανότερων υποψηφίων διευθυντών, οι εκπαιδευ-
τικοί και από τους δύο τύπους πλαισίων θεωρούν ότι το σημερινό σύστημα επιλογής 
διευθυντών δεν εξασφαλίζει πλήρως την επιλογή των ικανότερων, σε ποσοστό 50,8%. 
Ένα ποσοστό 16,6% υποστηρίζει πως εξασφαλίζει την επιλογή των ικανότερων. Ενώ 
ένα μεγάλο ποσοστό 27% δήλωσαν ότι δε γνωρίζουν ποιο είναι το σύστημα επιλογής. 
Η επόμενη ερώτηση ήταν ανοιχτού τύπου και ζητούσε από τους συμμετέχοντες να α-
ναφέρουν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά και ικανότητες του αποτελεσματικού 
διευθυντή μιας σχολικής μονάδας. Δημοφιλέστερες απαντήσεις ήταν η διδακτική και 
διοικητική εμπειρία, η οργανωτική ικανότητα, η διαπροσωπική επικοινωνία, το ομα-
δικό πνεύμα, το αίσθημα ευθύνης και η ικανότητα συντονισμού. Εν συνεχεία, στην 
ερώτηση ποια η συμβολή των σχολικών συμβούλων στην: επιστημονική και παιδαγω-
γική καθοδήγηση, στην επιμόρφωση, στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, στην 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, όπως φαίνεται και στο γράφημα 1 και 2, υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών ανά πλαί-
σιο για τη συμβολή των σχολικών συμβούλων στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού 
τους έργου. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί από τυπικά γυμνάσια θεωρούν ότι οι σύμ-
βουλοι έχουν θετική επιρροή, ενώ οι περισσότεροι από ειδικά πλαίσια ότι δεν έχουν 
καμία(p<.05). Περαιτέρω, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και από τους δύο τύπους 
πλαισίων θεωρούν ότι οι σχολικοί σύμβουλοι δεν έχουν καμία επιρροή στην αξιολό-
γηση του εκπαιδευτικού τους έργου. 
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Γράφημα 1: Ποια η συμβολή των σχολικών συμβούλων στην αξιολόγηση του εκπαιδευ-
τικού έργου στα τυπικά γυμνάσια 

 

Γράφημα 2: Ποια η συμβολή των σχολικών συμβούλων στην αξιολόγηση του εκπαιδευ-
τικού έργου στα ειδικά πλαίσια 

Στην ερώτηση, ποια κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού θεωρείτε σημαντικότερα 
ανάμεσα στα: επιστημονική κατάρτιση, διδακτική ικανότητα προσωπικότητα, ήθος, υ-
πηρεσιακή συνέπεια και υπευθυνότητα, ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας με συ-
ναδέρφους μαθητές και γονείς, οι εκπαιδευτικοί στα τυπικά γυμνάσια και στα ειδικά 
πλαίσια θεωρούν σημαντικά όλα τα παραπάνω κριτήρια σε μεγάλο βαθμό, δεδομένου 
ότι η αξιολόγηση των κριτήριων γίνεται σε κλίμακα από το 1 ως το 5 και όλα έχουν 
μέσο βαθμό άνω του 4,35. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν αν συμφωνούν να αξιολογείται ο καθηγητής/τρια 
για το εκπαιδευτικό του έργο από τους εξής: μαθητές, γονείς, διευθυντή/ρια σχολικής 
μονάδας, σχολικός σύμβουλος, συναδέλφους εκπαιδευτικούς, τοπική κοινότητα, από 
κάποιον άλλο φορέα, ή να μην αξιολογείται καθόλου για το εκπαιδευτικό του έργο. 
Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ εκπαιδευτικών σε τυπικά και ειδικά 
πλαίσια όσων αφορά στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τους έργου από τον σχολικό 
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σύμβουλο (p<.01) και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς (p<.05). Συγκεκριμένα, οι πε-
ρισσότεροι εκπαιδευτικοί σε τυπικά πλαίσια συμφωνούν με την αξιολόγησή τους από 
το σχολικό σύμβουλο, ενώ οι εκπαιδευτικοί σε ειδικά πλαίσια είναι σχετικά ισοκατα-
νεμημένοι μεταξύ των δύο επιλογών, δηλαδή με την αξιολόγησή τους από το σχολικό 
σύμβουλο και από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. 

Περαιτέρω, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων και από τους δύο τύπους πλαισίων συμ-
φωνούν με την αξιολόγηση από τους μαθητές, το διευθυντή της σχολικής μονάδας, και 
άλλους φορείς, και διαφωνούν με την αξιολόγηση από τους γονείς, την τοπική κοινό-
τητα και με το να μην αξιολογείται καθόλου ο καθηγητής για το εκπαιδευτικό του έργο. 
Ως μέθοδος βελτίωσης της αξιολόγησης που δέχεται ο εκπαιδευτικός από το διευθυντή 
της μονάδας έχει προταθεί η παρακολούθηση του μαθήματος. Όμως, η αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών από τους διευθυντές των μονάδων έχει δεχθεί κριτική ως αναπόφευκτα 
υποκειμενική και ειδικά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ελλιπής καθώς και ο διευθυ-
ντής δεν μπορεί να γνωρίζει τα του αντικειμένου που διδάσκει ο κάθε καθηγητής και 
άρα η παρατήρηση του μαθήματος μπορεί να καλύψει μόνο συγκεκριμένα κριτήρια 
αξιολόγησης επαρκώς. Έχει προταθεί ότι η αξιολόγηση από τους διευθυντές θα έπρεπε 
να περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς και να μην είναι συνολική (Torff&Sessions, 
2009). Ως άλλους κατάλληλους φορείς αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί πρότειναν, με-
ταξύ άλλων, κάποιο ειδικό φορέα που δεν γνωρίζει τον εκπαιδευτικό και είναι αντικει-
μενικός όπως: το ΥΠΕΠΘ και την περιφερειακή διεύθυνση, κάποιο κατάλληλα εκπαι-
δευμένο προσωπικό, κάποια ειδική επιτροπή αξιολόγησης, εξωτερικούς επιθεωρητές 
και άλλα.  

Επίλογος 

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για την αξιολόγηση της εκπαί-
δευσης, ακόμα δεν έχει βρεθεί μια λύση που να θεωρείται κοινώς αποδεκτή για την 
διεξαγωγή της. Ιδιαίτερα για την περίπτωση της ειδικής αγωγής, η βιβλιογραφία είναι 
διεθνώς ελλιπής και στην Ελλάδα σχεδόν ανύπαρκτη. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών 
για την αξιολόγηση τους αποτελούν σημαντικό εργαλείο προς την πορεία εύρεσης της 
ιδανικής λύσης για την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η παρούσα έρευνα συνέκρινε τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών στη γενική και ειδική αγωγή για την αξιολόγησή τους και 
ανέδειξε σημαντικές διαφοροποιήσεις. Εν κατακλείδι, αυτό που πρέπει να επισημανθεί 
είναι ότι δεν επαρκούν τα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιούνται στη γενική αγωγή για 
να καλυφτούν οι αξιολογητικές ανάγκες της ειδικής αγωγής, ένα πεδίο για το οποίο 
πρέπει ληφθεί ειδική μέριμνα.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την εφαρμογή του ψηφιακού παιχνιδιού περιπέτειας 
«Μαγικό Φίλτρο» σε 10 μαθητές στο Φάσμα του Αυτισμού, με την υποστήριξη 3 συ-
νομήλικων συμμαθητών τους, τυπικής ανάπτυξης, που φοιτούν σε Ειδικό Δημοτικό 
Σχολείο της Αττικής, για κοινωνικούς λόγους, προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατό-
τητα γενίκευσης βασικών εννοιών του ψηφιακού παιχνιδιού σε αναλογικά παιχνίδια. 
Αρχικά παρουσιάζεται η βιβλιογραφία σχετικά με το φάσμα του αυτισμού, στη συνέ-
χεια οι σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις και η λειτουργία των σοβαρών ψη-
φιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και πιο συγκεκριμένα στο φά-
σμα του αυτισμού. Η υλοποίηση της παρέμβασης πραγματοποιήθηκε αφού οι μαθητές 
έπαιξαν πρώτα το παιχνίδι στον υπολογιστή και στη συνέχεια παίζοντας αναλογικά 
παιχνίδια στην τάξη, μόνοι τους αλλά και με τους συνομήλικους συμμαθητές τους. 

Λέξεις – Κλειδιά: ψηφιακό παιχνίδι, Μαγικό Φίλτρο, Κύκλος των Φίλων, γενίκευση 

Μαθητές στο Φάσμα του Αυτισμού 

Τα τρέχοντα διαγνωστικά κριτήρια και οι σύγχρονες περιγραφές του αυτισμού ακολου-
θούν το σχήμα της τριάδας διαταραχών: α) στην κοινωνική αλληλεπίδραση, β) στην ε-
πικοινωνία και γ) στη δημιουργική φαντασία (Wing 1996, Kanner 1943). Τα παιδιά με 
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αυτισμό μπορεί να αλληλεπιδρούν με τους γύρω τους, όμως αυτό γίνεται αποκλειστικά 
και μόνο με τους δικούς τους όρους και χωρίς την αναμενόμενη χαρά και τις αντιδρά-
σεις που μπορεί κανείς να δει σε παιδιά της ίδιας ηλικίας με τυπική ανάπτυξη. Δεν 
κατανοούν πώς να χρησιμοποιήσουν τη βλεμματική επαφή, τις χειρονομίες, τις εκφρά-
σεις προσώπου και την στάση του σώματος για να επικοινωνήσουν με τους συνανθρώ-
πους τους. Δυσκολεύονται να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν με τους συνομηλί-
κους κοινωνικές σχέσεις ανάλογες με το αναπτυξιακό τους επίπεδο. Το πιο ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό των μαθητών στο φάσμα του αυτισμού είναι η απουσία επιθυμίας για 
επικοινωνία και η αδυναμία κατανόησης της πραγματολογικής διάστασης του λόγου. 
Τα άτομα με αυτισμό έχουν μία κυριολεκτική κατανόηση αυτών που ακούν, δεν μπο-
ρούν να κατανοήσουν το χιούμορ, τον μεταφορικό λόγο, την ειρωνεία και τα υπονοού-
μενα. Τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού χαρακτηρίζονται από την έντονη παρουσία 
στερεοτυπικής συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων και στερεοτύπων (American Psychiatric 
Association 2013). 

Σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις  

Ο αυτισμός, όπως γνωρίζουμε, είναι πολυδιάστατος. Τα αίτιά του παραμένουν άγνω-
στα και τα συμπτώματα που εκδηλώνονται διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από άτομο σε 
άτομο, ώστε είναι δύσκολο να εντοπίσουμε ποια είναι η πιο αποτελεσματική ψυχοπαι-
δαγωγική προσέγγιση. Καμία παρέμβαση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία όλα 
τα συμπτώματα που συνοδεύουν τον αυτισμό (Καλύβα 2005). Κάθε προσέγγιση που 
πραγματοποιείται έχει σαν στόχο να διευκολύνει την προσαρμογή του ατόμου στο κοι-
νωνικό περιβάλλον του. Γι αυτό χρειάζεται συνδυασμός και προσαρμογή κάθε προ-
γράμματος στις ανάγκες του κάθε παιδιού για να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα (Greshan, Beebe-Frankenberger & MacMillan 1999, Rogers 1998). Υπάρχουν 
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί και έχουν αξιολογηθεί με επι-
στημονικά αποδεκτές ερευνητικές μεθόδους και δίνουν μια ελπιδοφόρα προοπτική. Τέ-
τοιες προσεγγίσεις είναι α) το TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 
Communication Handicapped Children) που βασίζεται στη δομημένη διδασκαλία 
(Schopler & Reichler 1971), β) η Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς, η οποία 
βασίζεται στην ακριβή ερμηνεία της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στο ερέθισμα και 
στην αντίδραση του παιδιού με αυτισμό, (Lovaas 1977), γ) το PECS (Picture Exchange 
Communication System) ένα σύστημα επικοινωνίας με εικόνες που απευθύνεται σε 
παιδιά χωρίς λόγο (Bondy & Frost 1994), δ) Ο Κύκλος των Φίλων, που βασίζεται στη 
συστημική προσέγγιση και στη δυναμική της ομάδας των συνομηλίκων η οποία στην 
ατομική συμπεριφορά του παιδιού (Newton, Taylor & Wilson 1996) ε) οι Κοινωνικές 
Ιστορίες, (Gray 1991),για να βελτιώσουν τις ικανότητες Θεωρίας του Νου, αποτελούν 
μια στρατηγική για τη μάθηση των κατάλληλων κοινωνικών συμβόλων, σκέψεων, συ-
ναισθημάτων, συμπεριφορών, με απώτερο σκοπό τη γενίκευση της συμπεριφοράς 
(Attwood 2007), και στ) oι Συζητήσεις με Κόμικς (Gray 1994), χρησιμοποιούν απλά 
σχέδια, όπως γραμμικές φιγούρες, συννεφάκια σκέψεων και ομιλίας, για να δείξουν τη 
σειρά των πράξεων, τα συναισθήματα και τις σκέψεις σε μια συγκεκριμένη κοινωνική 
κατάσταση, καθώς και τα κινούμενα σχέδια (animations) τα οποία παρέχουν σαφή, ο-
πτική ερμηνεία των σκέψεων και των συναισθημάτων κάποιου άλλου. 
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Ο ρόλος του παιχνιδιού και του ψηφιακού παιχνιδιού 

Το παιχνίδι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής ηλικίας και της εκπαίδευσης των 
παιδιών. Σύμφωνα με τον Huizinga (1989) «το παιχνίδι είναι αρχαιότερο από τον πολι-
τισμό». Εξάλλου το παιχνίδι δεν αποτελεί απλώς μια αυθόρμητη δραστηριότητα και 
ενασχόληση του παιδιού αλλά διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία 
του παιδιού, καθώς συμβάλλει στη γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική, κινητική, 
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, στην ανάπτυξη της ανάγνωσης και της γραφής, στην 
εικαστική έκφραση και στη μάθηση (Παπούδη 2011). 

Το παιχνίδι των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού είναι επαναληπτικό, στερεοτυπικό, 
μονότονο και χαρακτηρίζεται από απουσία φαντασίας. Τις περισσότερες φορές Η κυ-
ριαρχία των αισθητηριοκινητικών συμπεριφορών παρεμποδίζει και τη φυσιολογική α-
νάδυση της περιέργειας και οδηγεί στην αδυναμία ανάπτυξης της έννοιας του εαυτού 
ως φορέα δράσης. Κατά συνέπεια παρεμποδίζει και την ανάπτυξη του συμβολικού – 
φανταστικού παιχνιδιού. Επίσης, το παιχνίδι των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού εί-
ναι μοναχικό λόγω και των δυσκολιών που παρατηρείται στο επίπεδο της επικοινωνίας 
και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Powell &Jordan 2001). 

Τα παιδιά σήμερα μέσα από τα ψηφιακά παιχνίδια ρόλων και περιπέτειας λαμβάνουν 
την πληροφορία γρήγορα και εύκολα, μέσω video, εικόνας, κειμένου και αλληλεπίδρα-
σης. Επιπλέον κοινωνικοποιούνται όχι μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, 
αλλά μέσω του διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 
Αυτή η ολοένα αυξανόμενη ενασχόληση των παιδιών με τα ηλεκτρονικά κυρίως παι-
χνίδια, είτε σε υπολογιστή, είτε σε κονσόλα ή κινητό, μπορεί να προκαλεί κάποια δυ-
σφορία στους μεγαλύτερους, καθώς μεγεθύνει το χάσμα μεταξύ αυτών και των νέων 
γενεών (Prensky 2009). Από την άλλη όμως τα ψηφιακά παιχνίδια περιέχουν παιδαγω-
γικές δραστηριότητες που έχουν σκοπό να εκπαιδεύσουν και να μεταδώσουν γνώσεις, 
αλλά και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων (Zyda 2005). Επι-
πλέον, τα ψηφιακά παιχνίδια βελτιώνουν τη συγκέντρωση και την προσοχή του μαθητή 
με αποτέλεσμα την άμεση απορρόφηση των πληροφοριών από τη μνήμη και επομένως 
δεν ωφελείται μόνο η συγκράτηση της πληροφορίας, αλλά ενισχύεται η παρακίνηση 
του μαθητή (Liarokapis, Anderson, & Oikonomou 2010). Τέλος τα ψηφιακά παιχνίδια 
μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός αριθμού διαφορετικών δεξιοτήτων, ό-
πως: αναλυτικές και χωρικές δεξιότητες, στρατηγική και διορατικότητα, ψυχοκινητικές 
δεξιότητες (Mitcell & Savill-Smith 2004). 

Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού έχουν ιδιαίτερη ευχέρεια και 
αντλούν μεγάλη ευχαρίστηση από την ενασχόλησή τους με τους υπολογιστές (Powell 
& Jordan 2001). Η χρήση των υπολογιστών αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική δίοδο 
επικοινωνίας για τα άτομα με αυτισμό, που προσφέρεται σε ένα απόλυτα ασφαλές και 
ελεγχόμενο περιβάλλον, μέσα στο οποίο το παιδί μπορεί να ψυχαγωγηθεί και να πει-
ραματιστεί ελεύθερα και χωρίς απρόβλεπτες κοινωνικές συνέπειες (Hardy, Ogden, 
Newman & Cooper 2002). Η χρήση της τεχνολογίας (υπολογιστές, βίντεο) προσφέρει 
ένα διαφορετικό τρόπο υποστήριξης των μαθητών στο φάσμα του αυτισμού, που βασί-
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ζεται στην παρατήρηση και αξιοποιεί τα αποτελέσματα της μάθησης με βάση ένα πρό-
τυπο συμπεριφοράς (Corbett 2003). Ο μηχανισμός της μίμησης προτύπου που προβάλ-
λεται με τη χρήση της τεχνολογίας είναι θεμελιώδης για την εκμάθηση κοινωνικών 
δεξιοτήτων και σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, τα οποία συχνά μαθαίνουν μέσα 
από την φυσική παρατήρηση των άλλων (Hine & Wolery 2006). 

Επίσης, τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού έχουν την ικανότητα να εστιάζουν την προ-
σοχή και το ενδιαφέρον τους σε ερεθίσματα που παρέχονται από μία συγκεκριμένη 
αισθητηριακή δίοδο, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους το περιβάλλον που τα περιβάλ-
λει και έχει υποστηριχθεί ότι, οι Η/Υ ταιριάζουν στον τρόπο αντίληψης και σκέψης 
τους, διότι παρέχουν οριοθετημένες συνθήκες εργασίας, προσφέρουν απομόνωση από 
το γενικότερο περιβάλλον, είναι προβλέψιμοι, ακολουθούν τις επιλογές του χρήστη, 
παρέχουν άμεσα αποτελέσματα, αντιμετωπίζουν τα λάθη χωρίς επιπτώσεις και παρέ-
χουν ασφάλεια και συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αισιοδοξίας 
καθώς οι χρήστες, αποκτούν επίγνωση της δικής τους επιρροής στο περιβάλλον 
(Murray 2001),. 

Επίσης, όταν οι μαθητές στο φάσμα του αυτισμού παίζουν ένα ψηφιακό παιχνίδι, ση-
μειώνουν υψηλά επίπεδα ευημερίας (well-being) και ανάμειξης (involvement), καθώς 
λειτουργούν στο έπακρο των δυνατοτήτων τους, απαλλαγμένοι από το άγχος που τους 
διακατέχει (Μαυράκη, Σέρεσλη, Φραγκίσκου, Γκούσκος & Μεϊμάρης 2013). Οι μαθη-
τές στο φάσμα του αυτισμού όταν καλούνται να ασχοληθούν με ένα παιχνίδι του οποίου 
οι δραστηριότητες ακολουθούν την εξέλιξη του σεναρίου, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
μπορεί να εργαστεί σε μικρά διαδοχικά βήματα, να κατακτά τη λειτουργία της επικοι-
νωνίας και τελικά να βιώνει τη γνώση (Μαυράκη, Γκούσκος & Παπούδη 2014). 

Εκπαιδευτική παρέμβαση και υλοποίησή της 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση εφαρμόστηκε σε μια ομάδα 10 μαθητών με αυτισμό που 
φοιτούν σε Ειδικό Σχολείο της Αττικής, με τη συμμετοχή 3 συνομήλικων συμμαθητών 
τους τυπικής ανάπτυξης. Ο Κύκλος των Φίλων επιλέχθηκε ως μέθοδος εργασίας διότι 
είναι μια προσέγγιση που, αναγνωρίζοντας τη δύναμη της ομάδας των συνομηλίκων, 
μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές με αυτισμό να βιώσουν επιτυχίες και να δέχονται 
θετική ανατροφοδότηση (Attwood 2007, Καλύβα 2005). 

Σκοπός της παρέμβασης ήταν να βιώσουν οι μαθητές στο φάσμα του αυτισμού την 
ευχαρίστηση που προσφέρει το παιχνίδι και να διερευνηθεί αν οι εν λόγω μαθητές μπο-
ρούν να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες επικοινωνίας και ενσυναίσθη-
σης, παίζοντας ψηφιακά παιχνίδια. Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκε αν οι συγκεκριμέ-
νοι μαθητές αλληλεπιδρώντας με το ψηφιακό παιχνίδι περιπέτειας «Μαγικό Φίλτρο» 
μπορούν να προβούν σε γενικεύσεις, των κανόνων που πρέπει να ακολουθούν και να 
εφαρμόζουν στην καθημερινότητά τους και να βιώσουν συναισθήματα παρόμοια με 
αυτά των ηρώων του ψηφιακού παιχνιδιού. Το «Μαγικό Φίλτρο» είναι ένα μαθησιακό 
ψηφιακό παιχνίδι περιπέτειας που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ 
από το εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ 
του ΕΚΠΑ, για μαθητές με ήπια νοητική υστέρηση. Πρόκειται για ένα παιχνίδι όπου 
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συνυπάρχουν πολλοί ήρωες, οι οποίοι αλληλοβοηθούνται κατά τη διάρκεια των τεσσά-
ρων επεισοδίων,αλληλεπιδρώντας μέσα από δομημένες γλωσσικές, μαθηματικές αλλά 
και κοινωνικές δραστηριότητες καθημερινής ζωής, προκειμένου να επανέλθει στο χω-
ριό τους η ευτυχία (http://www.media.uoa.gr/epinoisi). 

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις: κάθε μαθητής έπαιξε δύο φορές μόνος 
του το ψηφιακό παιχνίδι (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 στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινω-
νικής Προσαρμογής και των Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε φύλλο καταγραφής και 
αξιολόγησης με τρίβαθμη κλίμακα ( Όχι=0, Αναδυόμενη=1 και Ναι=2). Σ’ αυτό κατα-
γράφονταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στον υπολογιστή, οι αντιδράσεις κάθε μα-
θητή στις εξής κατηγορίες: α) ως προς την ενσυναίσθηση, αν δηλαδή οι μαθητές θα 
βιώσουν παρόμοια συναισθήματα με αυτά των ηρώων, β) ως προς την επικοινωνία, αν 
βελτιώσουν την υπάρχουσα δυσκολία στην κοινωνική επικοινωνία, γ) την κοινωνική 
αλληλεπίδραση και τις κοινωνικές αξίες που μπορούν να αναπτύξουν παίζοντας το 
«Μαγικό Φίλτρο». Πιο συγκεκριμένα καταγράφηκαν η ανοχή στη βοήθεια του συμπαί-
κτη του, η υπομονή στις οδηγίες που δίνει ο συνομήλικος, η ανταπόκριση στο διάλογο, 
η προσοχή και το ενδιαφέρον στις κινήσεις του συνομήλικου, η προσπάθεια στην εξεύ-
ρεση λύσης του προβλήματος, η ικανοποίηση και η χαρά για τη συνεργασία, ο σεβα-
σμός στους κανόνες και η ανεκτικότητα στις παρατηρήσεις του συμπαίκτη. Επιλέχθηκε 
η δομημένη παρατήρηση αφού μας δίνει τη δυνατότητα να εισχωρήσουμε στην κατά-
σταση που περιγράφεται και να την κατανοήσουμε (Petton 1990). Η δομημένη παρα-
τήρηση είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μεθοδολογικό «εργαλείο» για την αξιολόγηση των 
μαθητών στο φάσμα του αυτισμού στους τομείς της γλώσσας, των κοινωνικών συνα-
ναστροφών, των αισθητηριακών και των κινητικών λειτουργιών καθώς διαμορφώνεται 
μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε παιδί και αναγνωρίζονται οι τυχόν αλλαγές και 
παλινδρομήσεις. 

Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκαν οι τέσσερις φάσεις, παίζοντας το ψηφιακό παι-
χνίδι «Μαγικό Φίλτρο», τα παιδιά δημιούργησαν σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό 
και έπαιξαν στην τάξη διάφορα αναλογικά παιχνίδια, προκειμένου να διαπιστωθεί ο 
βαθμός της γενίκευσης που έχει επιτευχθεί. Δεδομένου ότι στους μαθητές με αυτισμό 
το οπτικό κανάλι είναι το κυρίαρχο κανάλι πρόσληψης και επεξεργασίας ερεθισμάτων 
(Grandin 2000), δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην απόδοση τεσσάρων οπτικοποιημένων 
δραστηριοτήτων - παιχνιδιών: Η Παραμυθοτράπουλα, Το επιτραπέζιο Μαγικό Φίλτρο, 
Ο Κύκλος του Παιχνιδιού, Το Παιχνίδι των Συναισθημάτων, εμπνευσμένα από την υ-
πόθεση και τους ήρωες του ψηφιακού παιχνιδιού «Μαγικό Φίλτρο», καθώς και δύο 
δραστηριοτήτων με κινούμενα σχέδια, για να διαπιστωθεί ο βαθμός γενίκευσης ως προς 
την αναγνώριση των συναισθημάτων, των κοινωνικών συμπεριφορών, της αλληλεπί-
δρασης και της συνεργασίας μέσα από το παιχνίδι με τους συνομήλικους. 
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Εικόνα 1: Το Παιχνίδι των Συναισθημάτων 

 
Εικόνα 2: Το επιτραπέζιο Μαγικό Φίλτρο 

Η τεχνική του κινούμενου σχεδίου επιλέχθηκε διότι λειτουργεί ως μια «συζήτηση» με-
ταξύ του παιδιού και του ενήλικου, και καθορίζει τι σκέφτεται, τι νιώθει, τι λέει, τι 
κάνει ή τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος. Tο κινούμενο σχέδιο, ως εικαστική τέχνη, 
έχει τη δική του «γλώσσα», την οπτική γλώσσα που είναι ένα ιδιαίτερο σύστημα επι-
κοινωνίας για τους μαθητές με αυτισμό, δεδομένου ότι αποτελεί γι’ αυτούς το κυρίαρχο 
κανάλι πρόσληψης και επεξεργασίας ερεθισμάτων και ισχυρό μέσο κινητοποίησης της 
επιθυμίας για μάθηση. 

Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκαν στον υπολογιστή δύο κοινωνικές ιστορίες, 
«Περνώ το φανάρι» και «Όταν παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια», με την τεχνική του ani-
mation, στο πρόγραμμα Adobe After Effects και ο σχεδιασμός τους βασίστηκε στην 
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αρχή ότι α) τα κόμικς χρησιμεύουν ως ενδιάμεσο βήμα προς δυσκολότερες και συνθε-
τότερες έννοιες και β) η κοινωνική ιστορία είναι ένας τρόπος γραφής, με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές στο φάσμα του αυτι-
σμού. Ο συνδυασμός των δύο προσεγγίσεων κρίθηκε απαραίτητος για την αξιολόγηση 
της διαδικασίας της γενίκευσης προκειμένου να διερευνηθεί αν οι μαθητές που έπαιξαν 
το «Μαγικό Φίλτρο» κατάφεραν να γενικεύσουν συμπεριφορές και κοινωνικές δεξιό-
τητες απαραίτητες για την καθημερινότητά τους και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. 
Πιο συγκεκριμένα για να ενισχυθεί η γενίκευση των κανόνων που θέσαμε στο παιχνίδι 
και να παγιωθούν οι συμπεριφορές εκείνες που δημιουργούν ευχάριστα συναισθήματα 
ή να εξαλειφθούν εκείνες που προκαλούν δυσάρεστα συναισθήματα.  

Ερευνητικά αποτελέσματα 

Κατά το στάδιο της γενίκευσης με τα αναλογικά παιχνίδια καταγράφηκε η πρωτοβου-
λία των μαθητών να παίξουν αυθόρμητα, συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι τους και ακο-
λουθώντας τους κανόνες, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία που έχουν οι μαθητές στο 
φάσμα του αυτισμού τόσο στην έναρξη των δραστηριοτήτων που καλούνται να ανα-
λάβουν, όσο και στη δυσκολία τους να ανταποκριθούν σε πολλούς κανόνες ταυτό-
χρονα. Επίσης καταγράφηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ των παικτών, η προθυμία να 
εξωτερικεύσουν τις σκέψεις τους και κυρίως η αναγνώριση των συναισθημάτων. Ο 
ρόλος των συνομηλίκων ήταν καθοριστικός, όπως και κατά τη διάρκεια του ψηφιακού 
παιχνιδιού, διότι τα υλικά καθενός από τα αναλογικά παιχνίδια ήταν αρκετά και απαι-
τούνταν καλός συντονισμός στις κινήσεις. Αναδείχθηκε η γενίκευση που επιτεύχθηκε 
μετά τη συνύπαρξη των μαθητών στο ψηφιακό παιχνίδι., τόσο από την ανοχή στη φυ-
σική παρουσία του συμπαίκτη όσο και από την παροχή λεκτικής βοήθειας των συνο-
μηλίκων. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (p-value=0,011<0,05) 
και πιο συγκεκριμένα στο συνεργατικό παιχνίδι με τους συνομήλικους, ο μέσος όρος 
(7,60) κατά τη Δ΄ Φάση εμφανίζεται φανερά αυξημένος από το μέσο όρο (5,80) της Γ΄ 
Φάσης. 

Επιπλέον φάνηκε ότι οι μαθητές διασκέδασαν και απέκτησαν δεξιότητες ανωτέρου ε-
πιπέδου: προσοχή στις οδηγίες, καλό συντονισμό στις κινήσεις, σωστό μέτρημα, προ-
σοχή στις οδηγίες που τους δίνονταν, υπομονή μέχρι να έρθει η σειρά τους, συνεργα-
τικότητα και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Κατάφεραν να γενικεύσουν συμπε-
ριφορές ανακαλώντας τους ήρωες του ψηφιακού παιχνιδιού και να εκφράζουν τη 
γνώμη τους για το χαρακτήρα και τις συμπεριφορές τους.  

Μετά το παιχνίδι στον υπολογιστή οι μαθητές παρακολούθησαν το πρώτο κινούμενο 
σχέδιο «Περνώ το φανάρι», εμπνευσμένο από συγκεκριμένη δραστηριότητα του ψη-
φιακού παιχνιδιού «Μαγικό Φίλτρο». Το παιδί – ήρωας του κινούμενου μετά από δο-
κιμές περνάει τη διάβαση μετά την πράσινη ένδειξη του σηματοδότη και επιβραβεύεται 
ανάλογα. 
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Εικόνα 3: Οι μαθητές παρακολουθούν το animation«Περνώ το φανάρι» 

Η αξιολόγηση της γενίκευσης επιτεύχθηκε: α) μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις ό-
που, κατά τη συζήτηση που ακολούθησε από όλη την ομάδα, αναδείχθηκε το ενδιαφέ-
ρον των μαθητών για νέες πληροφορίες, παρακολουθώντας με προσοχή την ιστορία 
του κινουμένου σχεδίου, αλλά και η ικανότητά τους να διηγούνται με σύντομες προτά-
σεις την πλοκή του και β) μέσα από την ανάληψη ρόλων, στο πλαίσιο του αναλογικού 
παιχνιδιού, όπου οι μαθητές αναγνώρισαν άμεσα το σκηνικό της διάβασης του κινου-
μένου σχεδίου και ανέλαβαν πρόθυμα και γεμάτοι αυτοπεποίθηση την κίνηση των αυ-
τοκινήτων. Η δομημένη δραστηριότητα εμπλούτισε και διεύρυνε την έννοια «περνώ το 
φανάρι με ασφάλεια» που είχαν αποκτήσει οι μαθητές κατά την αφήγηση του ψηφια-
κού παιχνιδιού και την αλληλεπίδρασή του με αυτό. 

 

Εικόνα 4: Οι μαθητές παίζουν αναλογικά 
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Το δεύτερο κινούμενο σχέδιο, «Όταν παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια», σχεδιάστηκε και 
εφαρμόστηκε μετά από αρκετό διάστημα από την ενασχόληση με το παιχνίδι του «Μα-
γικού Φίλτρου». Στόχος αυτής της δραστηριότητας υπήρξε η γενίκευση, κυρίως ως 
προς τους κανόνες συμπεριφοράς που ακολουθούμε, όταν παίζουμε κάποιο ψηφιακό 
παιχνίδι, αλλά και στα συναισθήματα που νιώθουμε όταν χάνουμε ή κερδίζουμε. Η 
ομάδα συγκεντρώθηκε στην τάξη του «Μαγικού Φίλτρου», και συζήτησαν για όσα έγι-
ναν πριν και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έτσι αξιολογήθηκε αρχικά αν οι μαθητές 
θυμούνται την ιστορία, τα πρόσωπα και κυρίως τις καταστάσεις που βίωσαν οι ήρωες 
κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού (ανάπτυξη οπτικής και ακουστικής μνήμης). Η γενί-
κευση επιτεύχθηκε από α) τη θετική ανατροφοδότηση στην κατανόηση, και β) από την 
παροχή κοινωνικών πληροφοριών με σαφήνεια και ακρίβεια. Οι μαθητές αναγνώρισαν 
τους τρεις φίλους που παίζουν μαζί ψηφιακό παιχνίδι (συνεργατικό παιχνίδι) και, αφού 
εντόπισαν στα λόγια των ηρώων του κινουμένου σχεδίου τους κανόνες που ακολου-
θούμε παίζοντας με άλλους, προέβησαν σε συμπεράσματα και διέκριναν τις συμπερι-
φορές που πρέπει να ακολουθούμε με τους φίλους μας, αλλά και την ανεκτικότητα που 
πρέπει να δείχνουμε στους άλλους. 

Από την αξιολόγηση κατά τη συζήτηση, αλλά και την επανάληψη πολλών από τις δρα-
στηριότητες που ήδη αναφέρθηκαν, φάνηκε ότι διαμορφώθηκε, κατά τη διαδικασία του 
συνεργατικού παιχνιδιού, μια ρουτίνα συμπεριφορών αλλά και η ικανότητα των μαθη-
τών να προβλέπουν και να προετοιμάζονται για νέες κοινωνικές καταστάσεις. Οι μα-
θητές κατάφεραν να γενικεύσουν ότι «παίζουμε καλύτερα όταν παίζουμε με κάποιον 
φίλο» και ότι «όταν χάνουμε δε θυμώνουμε, αλλά περιμένουμε να ξαναπαίξουμε». 

Συμπεράσματα 

Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση ανέδειξε ότι οι μαθητές παίζοντας το «Μαγικό Φίλ-
τρο» κατάφεραν να γενικεύσουν δεξιότητες και συμπεριφορές απαραίτητες, όχι μόνο 
στη σχέση τους με τους συμμαθητές στο σχολείο, αλλά και στην καθημερινότητά τους. 
Το «Μαγικό Φίλτρο» και η αφήγησή του προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μαθητών και 
βοήθησε στην εμπέδωση των πληροφοριών. Μέσα από το ρόλο των ηρώων έμαθαν να 
αντιλαμβάνονται την έννοια της βοήθειας και να τη δέχονται όταν την έχουν ανάγκη. 
Να περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους, είτε χάνουν είτε κερδίζουν. Μέσα από την 
αφήγηση του ψηφιακού παιχνιδιού, οι μαθητές κατάφεραν να απομνημονεύσουν και 
να ανακαλέσουν πιο εύκολα στη μνήμη τους τις πληροφορίες από την ιστορία, όταν 
χρειάστηκε να τις εφαρμόσουν στα αναλογικά παιχνίδια και κατά την παρακολούθηση 
των δυο κινούμενων σχεδίων. Αυτή η ψηφιακή αφήγηση υποστήριξε την προσπάθεια 
των μαθητών με αυτισμό να κατακτήσουν την πραγματική γνώση. Έτσι, για παρά-
δειγμα, μέσα από το παιχνίδι απέκτησαν γνώσεις κυκλοφοριακής αγωγής και τις γενί-
κευσαν. Αυτό φάνηκε κατά το σχολιασμό του animation «Περνώ το φανάρι», αλλά και 
κατά την αναπαράσταση του αναλογικού παιχνιδιού στο θρανίο, τα οποία επιβεβαίω-
σαν την κατάκτηση της γνώσης και ενίσχυσαν τη γενίκευση. Ομοίως οδήγησαν τους 
μαθητές στη γενίκευση η προϋπάρχουσα γνώση και η εμπειρία που αποκόμισαν παίζο-
ντας το ψηφιακό παιχνίδι «Μαγικό Φίλτρο». 
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Περίληψη 

Το γεγονός ότι στην εποχή μας η παρουσία των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) είναι διάχυτη παντού είναι γενικώς παραδεκτό. Χρήση 
τους γίνεται πλέον στον ιδιωτικό χώρο, στο χώρο εργασίας και σ’ αυτόν της εκπαί-
δευσης. Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν σήμερα εργαλείο και ταυτόχρονα πηγή μάθησης για 
τους/τις μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Ειδικά στο χώρο της Ει-
δικής Αγωγής η χρήση των Τ.Π.Ε. συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία της μάθη-
σης, παρέχοντας πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες και δίνοντας τη δυνατότητα πρό-
σβασης σε ένα ευρύ φάσμα μεθόδων μάθησης. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και ειδι-
κότερα αυτά που βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού αποτελούν μία «ιδιαίτερη» 
κατηγορία στο χώρο της εκπαίδευσης και χρήζουν ειδικού διδακτικού προγράμματος 
και μεθόδων διδασκαλίας, κάτι που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε.. Στην παρούσα εργασία 
γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης της επίδρασης των Τ.Π.Ε. σε μαθητές/τριες που 
βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Εκπαίδευσης (Τ.Π.Ε.), Αυτισμός, 
Ειδική Αγωγή 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας η παρουσία των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
(Τ.Π.Ε.) είναι διάχυτη παντού. Χρήση τους γίνεται πλέον στον ιδιωτικό χώρο, στο 
χώρο εργασίας και σ’ αυτόν της εκπαίδευσης. Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν σήμερα εργαλείο 
και ταυτόχρονα πηγή μάθησης για τους/τις μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων της εκ-
παίδευσης.  

Ειδικά στο χώρο της Ειδικής Αγωγής η χρήση των Τ.Π.Ε. συμβάλλει σημαντικά στη 
διαδικασία της μάθησης, παρέχοντας πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες και δίνοντας 
τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσμα μεθόδων μάθησης (Δανάσσης & Αφε-
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ντάκης, 1997). Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα αυτά που βρίσκονται στο 
φάσμα του Αυτισμού αποτελούν μία «ιδιαίτερη» κατηγορία στο χώρο της εκπαίδευ-
σης και χρήζουν ειδικού διδακτικού προγράμματος και μεθόδων διδασκαλίας, κάτι 
που μπορεί να προσφέρει η χρήση των Τ.Π.Ε. (Αργυροπούλου & Μανώλη, 2008).  

Ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε τη σημασία της προσωπικότητας του/της μαθητή/τριας 
και αυτής του/της εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προσθετικά σε αυτό, 
οι Νέες Τεχνολογίες ανοίγουν ένα νέο δρόμο για τη μάθηση με βάση την προσωπική 
ανακάλυψη και εμπειρία των παιδιών. Κατά τους Ράπτη και Ράπτη (2001) «οι παιδα-
γωγοί ορίζουν στην εκπαίδευση τρεις παράγοντες αλληλεπίδρασης: τα παιδιά, τους 
υπολογιστές και την επικοινωνία».  

Η χρήση των Τ.Π.Ε. δημιουργεί ένα πλούσιο σε ερεθίσματα και πληροφορίες μαθη-
σιακό περιβάλλον, οδηγώντας το/τη μαθητή/τρια στη γνώση. Ταυτόχρονα αποτελεί 
ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια του/της εκπαιδευτικού. 

Γνωριμία με τον Αυτισμό 

Μιλώντας για τον Αυτισμό αναφερόμαστε σε μία διάχυτη διαταραχή της ψυχολογι-
κής ανάπτυξης του ατόμου.  

Πρόκειται για μία διαταραχή η οποία γίνεται ολοένα και πιο αναγνωρίσιμη στην ση-
μερινή κοινωνία, μετά την ανακάλυψη και κατηγοριοποίηση από τον αμερικανό για-
τρό Κάννερ και τον αυστριακό Άσπεργκερ πριν περίπου 60 χρόνια και σχετίζεται ά-
μεσα με την νευροαναπτυξιακή εξέλιξη του παιδιού (Δημητρίου-Παπαβασιλείου, 
2010). Σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια (DMS-IV,1994), η διάγνωση μπορεί να 
γίνει περίπου στην ηλικία των τριών ετών. Η πλειοψηφία των γονέων παιδιών με Αυ-
τισμό αντιλαμβάνονται τα αυτιστικά χαρακτηριστικά περίπου στους 18 μήνες. Αυτό 
συμβαίνει επειδή περίπου σε αυτή την ηλικία, το παιδί αναμένεται να έχει κατακτήσει 
συγκεκριμένα ορόσημα (κυρίως στην ομιλία και στη συμπεριφορά), τα οποία στον 
Αυτισμό είναι διαταραγμένα ή παρατηρείται παλινδρόμηση, δηλαδή απώλεια ικανο-
τήτων που είχε δη κατακτήσει το παιδί (Δημητρίου-Παπαβασιλείου, 2010). 

Συχνά, ο όρος «Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.)» χρησιμοποιείται ως ταυ-
τόσημος του όρου «Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού», ενώ ουσιαστικά πρό-
κειται για έναν όρο ευρύτερης σημασίας, ο οποίος περιλαμβάνει και άλλες διαταραχές 
εκτός από τον αυτισμό (Νότας, 2005). 

Η Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού περιλαμβάνει: 

• ποιοτικές δυσκολίες στην κοινωνική κατανόηση, συναλλαγή και συναισθημα-
τική αμοιβαιότητα, 

• δυσκολίες στον τρόπο επικοινωνίας και στη γλώσσα,  

• περιορισμένο, στερεότυπο, επαναλαμβανόμενο ρεπερτόριο δραστηριοτήτων 
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και ενδιαφερόντων, ενώ στη συμπεριφορά επικρατούν ιδιόρρυθμα ενδιαφέρο-
ντα και ενασχολήσεις,  

• ανομοιογενή ανάπτυξη γνωσιακών λειτουργιών, 

• συχνά ανακόλουθη επεξεργασία αισθητηριακών προσλήψεων. 

 Η συνολική λειτουργία του ατόμου που βρίσκεται στο Φάσμα του Αυτισμού επηρεά-
ζεται από τις προαναφερόμενες λειτουργίες και περιορισμούς. 

Συνήθως, ο Αυτισμός παρουσιάζει ως συνοδό τη Νοητική Υστέρηση, άλλες αναπηρί-
ες ή και κάποια σύνδρομα. Η διάγνωσή του γίνεται περίπου στην ηλικία των τριών 
ετών. Σημαντικότατη είναι η σημασία της πρώιμης παρέμβασης, η οποία όμως προϋ-
ποθέτει την πρώιμη, έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση. Ο Αυτισμός δε θεραπεύεται. Υ-
πάρχει όμως πολύ μεγάλη πιθανότητα βελτίωσης της κατάστασης, με την εφαρμογή 
κατάλληλων ψυχολογικών - εκπαιδευτικών - θεραπευτικών προσεγγίσεων, εφόσον 
αυτές εφαρμόζονται από νωρίς, συστηματικά και με συνέπεια. 

Τα άτομα με αυτισμό υπολείπονται φαντασίας και ευρηματικότητας και αντιμετωπί-
ζουν σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση του πραγματικού κόσμου καθώς και στη 
χρήση λεκτικών και μη λεκτικών μεθόδων επικοινωνίας. Παράλληλα, χαρακτηρίζο-
νται από περίεργες αντιδράσεις (έως και ανυπαρξία αντιδράσεων) σε περιβαλλοντικά 
ερεθίσματα, αδυναμία γενίκευσης και δυσκολία συναναστροφής και προσαρμογής 
(Νότας, 2005). 

Χρήση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση 

Οι Νέες Τεχνολογίες βασίζονται κυρίως στην ιδιότητα της αλληλεπιδραστικότητας. Η 
ιδιότητα αυτή προσφέρει στο/στη μαθητή/τρια τη δυνατότητα να συμμετέχει μαζί με 
τον/την εκπαιδευτικό του στο σχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων και να 
εκφράζει ελεύθερα τις αντιλήψεις και τα συναισθήματά του/της. Με τον τρόπο αυτό 
διαμορφώνεται «η κατάλληλη ψυχοπαιδευτική σχολική ατμόσφαιρα και επικοινωνία 
μεταξύ των μελών της τάξης, στα πλαίσια μιας τάσης για ισότιμη σχέση, αλληλεπί-
δραση και ανατροφοδότηση» (Ζωγόπουλος, 2001). 

Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι και σημαντικό εργαλείο της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα. Επηρεάζουν τη δο-
μή του σχολείου, λειτουργούν καταλυτικά και συμβάλλουν στην τροποποίηση και 
αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος (Φύτρος, 2005). 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχεδίασε το 1997 ένα «Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 
Σπουδών Πληροφορικής» (ΕΠΠΣΠ) που αφορά στην εισαγωγή και ένταξη των 
Τ.Π.Ε. σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο οι μαθη-
τές/τριες που τελειώνουν το δημοτικό σχολείο πρέπει να είναι σε θέση «να περιγρά-
φουν τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών (μνήμη, επεξεργασία, 
περιφερειακά), να αναγνωρίζουν την κεντρική μονάδα και τις βασικές περιφερειακές 
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συσκευές (πληκτρολόγιο, οθόνη, ποντίκι, εκτυπωτής) του υπολογιστή, να μπορούν να 
εξηγούν με απλά λόγια τη χρησιμότητά τους, να τις θέτουν σε λειτουργία και να τις 
χρησιμοποιούν, να εργάζονται με σχετική αυτονομία σε ένα γραφικό περιβάλλον ερ-
γασίας, να χρησιμοποιούν λογισμικό γενικής χρήσης για να εκφράζουν τις ιδέες τους 
με πολλούς τρόπους και μέσα (χρησιμοποιώντας εικόνες, ήχους, κείμενα κτλ.), να 
χρησιμοποιούν εφαρμογές πολυμέσων εκπαιδευτικού περιεχομένου και να έχουν κα-
τακτήσει τις έννοιες της πλοήγησης σε ένα δίκτυο πληροφοριών και της αλληλεπί-
δρασης με ένα πληροφορικό σύστημα, να αναζητούν πληροφορίες από απλές βάσεις 
δεδομένων, να επικοινωνούν και να αναζητούν πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον 
παγκόσμιο ιστό πληροφοριών, να αναφέρουν εφαρμογές της πληροφορικής στο σύγ-
χρονο κόσμο, να αντιλαμβάνονται τον υπολογιστή, τις περιφερειακές συσκευές και το 
χρησιμοποιούμενο λογισμικό ως ενιαίο σύστημα».  

Το Νοέμβριο του 2003 το πλαίσιο αυτό αναδιαμορφώθηκε, τροποποιήθηκε και διευ-
ρύνθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και παρουσιάστηκε ως «Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Σπουδών Πληροφορικής» (ΔΕΠΠΣΠ). Σύμφωνα με αυτό, «σκοπός της εισα-
γωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοι-
κειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και 
να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδα-
σκαλίας, ως γνωστικού – διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και 
αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριο-
τήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διε-
ρευνητικής μάθησης» (ΕΠΕ, 2003).  

Αυτισμός και Τ.Π.Ε. 

Η σημασία της χρήσης των Τ.Π.Ε. σε μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
τονίζεται ιδιαίτερα. Ειδικά, όσον αφορά στα άτομα με αυτισμό, τονίζεται ο ρόλος που 
αυτές διαδραματίζουν στη διευκόλυνση της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης και το 
γεγονός πως λόγω της προόδου της τεχνολογίας δίνονται ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 
σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής (Langer, 1985; Pronger, 
1995; Lester, 2005). 

Τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης των Τ.Π.Ε. (και ειδικότερα του Η/Υ) στην εκ-
παίδευση ατόμων με αυτισμό συνοψίζονται ως εξής:  
• Πολλές φορές τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν απρόβλεπτες αντιδράσεις σε 

ανθρώπινες συμπεριφορές. Αυτό δε συμβαίνει με τον Η/Υ, του οποίου οι «μηχανι-
κές» αντιδράσεις γίνονται ευκολότερα αποδεκτές από τα άτομα με αυτισμό. Αυτού 
του είδους η αλληλεπίδραση μπορεί να επιφέρει ως αποτέλεσμα την ευκολότερη 
ανάληψη ρόλου ενεργητικού χρήστη από το άτομο με αυτισμό. 

• Μέσω του Η/Υ δίνεται η δυνατότητα διαβάθμισης στη δυσκολία επίλυσης προ-
βλημάτων, µε σταθερή εναλλαγή εικόνων, ώστε να επιτυγχάνεται συνδυασμός 
πληροφοριών από διαφορετικές πηγές για το αυτιστικό άτομο (π.χ. χρήση κινου-
μένων σχεδίων ή video για την ανάλυση των εκφράσεων που συνοδεύουν ένα συ-
ναίσθημα). Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται αποφυγή ματαίωσης του χρήστη (ατόμου 

115

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



με αυτισμό) από πιθανή αδυναμία απάντησης-επίλυσης του προβλήματος. 
• Οι ιδιαίτερες ανάγκες οποιουδήποτε ατόμου με αυτισμό μπορούν να αντιμετωπι-

στούν λόγω της δυνατότητας χρήσης μεγάλου αριθμού περιφερειακών (touch 
screen, διακόπτες, πληκτρολόγιο).  

• Το άτομο με αυτισμό λειτουργεί αυτόνομα κατά την αλληλεπίδρασή του με ένα 
Η/Υ, γεγονός που βοηθά στην ανάπτυξη της έννοιας του «αυτόνομου» εαυτού.  

• Οι επαγγελματίες και οι ερευνητές/τριες που εργάζονται στο χώρο της Ειδικής 
Αγωγής μπορούν να ανταλλάσουν πληροφορίες και τεχνογνωσία, μέσω βάσεων 
δεδομένων.  

• Τα άτομα με αυτισμό διευκολύνονται από τη χρήση του Η/Υ ως μέσου εναλλακτι-
κής επικοινωνίας (με φορητούς Η/Υ, μέσω των οποίων γίνεται επέκταση της χρή-
σης καρτών επικοινωνίας). 

• Ενισχύεται η ενσωμάτωση των ατόμων με αυτισμό μέσω της χρήσης του Η/Υ ως 
μέσου ψυχαγωγίας και μάθησης (Miesenberger et al., 2004). 

Ο Αυτισμός, συνήθως, παρουσιάζει ως συνοδό του τη Νοητική Υστέρηση. Το γεγο-
νός αυτό επιβαρύνει την εκπαίδευση στο γνωσιακό τομέα. Η σύγχρονη έρευνα πάνω 
στις γνωστικές δυσκολίες αλλά και στις ιδιαιτερότητες των παιδιών με αυτισμό έχει 
συμβάλει στην ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και προγραμμάτων 
που κάνουν εφικτή την ενσωμάτωση των παιδιών, ακόμη και με βαριά αυτιστική δια-
ταραχή στο πλαίσιο του σχολείου. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στο χώρο της εκπαί-
δευσης συμβάλλει στην πρόσβαση των μαθητών/τριών με αυτισμό στο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να επεξεργαστούν το υπό μάθηση έργο 
σε ένα σαφές και απόλυτα ξεκάθαρο περιβάλλον όπως είναι ο Η/Υ που προσφέρεται 
για οπτική υποστήριξη του γλωσσικού περιεχομένου. Τα στάδια μάθησης ενός παι-
διού με αυτισμό είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά ενός παιδιού τυπικής ανάπτυξης. Το 
παιδί αυτό κατακτά πρώτα τις έννοιες των αντικειμένων και των γεγονότων που συμ-
βαίνουν στο περιβάλλον του και στη συνέχεια μπορεί να επεξεργαστεί έννοιες υψη-
λότερου επιπέδου (μεγέθη, τόπου, χρόνου και γενικότερες χωροχρονικές έννοιες). 

Ο τρόπος διδασκαλίας για το/τη μαθητή/τρια με αυτισμό διαφέρει ως προς τη μεθο-
δολογία, κυρίως επειδή η αδυναμία αλληλεπίδρασης του παιδιού με το περιβάλλον 
(έμψυχο και φυσικό) δυσχεραίνει την κατάκτηση ακόμη και των πιο βασικών εν-
νοιών.  

Επιπρόσθετα, στο παιδί τυπικής ανάπτυξης βασικός τρόπος μάθησης είναι η μέθοδος 
δοκιμής μέσω λάθους μέχρι την κατάκτηση του σωστού. Αντίθετα, στο παιδί με σο-
βαρή αναπτυξιακή διαταραχή απαιτείται η διδασκαλία, με απόλυτα δομημένο τρόπο, 
συγκεκριμένων εννοιών (ιδιαίτερα σημαντικών για το ίδιο), ούτως ώστε εξελικτικά 
να «χτίζεται» η γνώση του για τον περιβάλλοντα κόσμο (Jordan & Powell, 1995). Ε-
πιπλέον, η χρήση Η/Υ βοηθά το παιδί με αυτισμό να διατηρήσει τη συγκέντρωση και 
την προσοχή του σε μία δραστηριότητα, εισάγοντάς το σε ένα προβλέψιμο και ελεγ-
χόμενο περιβάλλον. Όπως υποστηρίζουν οι Jordan & Powell (1995), «οποιοδήποτε 
άτομο με αυτισμό, είτε παιδί είτε ενήλικας, μπορεί να αισθανθεί άνετα με τους υπο-
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λογιστές και μπορεί να αναπτύξει καλή σχέση με κάποιον άλλο που δουλεύει στον 
υπολογιστή μαζί του». 

Εννοείται πως η χρήση των Τ.Π.Ε. και ειδικότερα του Η/Υ δε θα πρέπει να θεωρηθεί 
πανάκεια και στην περίπτωση των παιδιών με αυτισμό. Παράλληλα με τις ευεργετικές 
επιδράσεις υπάρχουν και αρκετές αδυναμίες. Εστιάζουμε στα βασικότερα: Δουλεύο-
ντας ένα αυτιστικό παιδί με τον Η/Υ λαμβάνει κάποιους ήχους ως λεκτικά μηνύματα. 
Αυτοί οι ήχοι δεν έχουν καμία σχέση με την ανθρώπινη ομιλία, ούτε φυσικά υπάρχει 
ανθρώπινη αμεσότητα που χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες σχέσεις, στη φυσική τους 
διάσταση (Στασινός, 1989). Ένα άλλο εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι η επιλογή 
λογισμικού, καθώς υπάρχουν προγράμματα που δεν προάγουν καθόλου τη διαδικασία 
μάθησης (Σιμάτος,1995). Υπάρχει ανάγκη της συνεχούς ενημέρωσης και παρακολού-
θησης από το δάσκαλο των εξελίξεων στον τομέα του εκπαιδευτικού λογισμικού κα-
θώς επίσης και στην ανάγκη να δοκιμάζονται πρώτα τα εργαλεία και οι σχετικές ε-
φαρμογές πριν εφαρμοστούν στα παιδιά. 

Επίλογος 

Αποδεδειγμένα πλέον μιλάμε για πολύ μεγάλα οφέλη από τη χρήση των Τ.Π.Ε. όταν 
αναφερόμαστε σε παιδιά με αυτισμό. Θεωρούμε όμως απαραίτητη και τη μεταστροφή 
του συνόλου της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, έτσι ώστε η εκπαίδευση κάθε παιδιού να 
ξεκινά βασιζόμενη στις προσωπικές του ανάγκες. Κλείνουμε την παρούσα εργασία, 
εστιάζοντας στα λόγια του Vigotsky «Το Α και το Ω της εξέλιξης του πολιτισμού εί-
ναι η δημιουργία πλάγιων διαδρομών», καθώς και «η ολόπλευρη ανάπτυξη των αν-
θρώπων με ειδικές ανάγκες και η συμμετοχή τους στον πολιτισμό είναι δυνατή με τη 
δημιουργία κατάλληλων πλάγιων διαδρομών και προσβάσεων, πέρα από εκείνες που 
χρησιμοποιεί η κυρίαρχη ομάδα» (Τσιάκαλος, 2001). Αυτή την ανάγκη ανεύρεσης 
«πλάγιων διαδρομών» στο χώρο της εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, έρχο-
νται να καλύψουν οι Τ.Π.Ε. με τις δυνατότητες που μας παρέχουν, αποτελώντας πο-
λύτιμο αρωγό στον/στην εκπαιδευτικό που θα τους εντάξει στη μαθησιακή διαδικα-
σία. 
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Περίληψη 

Η μάθηση των συμβόλων και η μάθηση μέσω των συμβόλων, δηλαδή η αμιγώς συμ-
βολική διαδικασία του λόγου (Καρπαθίου, 2007), αρχίζει με τη φοίτηση του παιδιού 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου και ενδέχεται να εκδηλώσει Ειδικές Μαθησια-
κές Δυσκολίες, οι οποίες δεν μπορούν να βελτιωθούν ή να ξεπεραστούν με την εφαρ-
μογή του κοινού προγράμματος της κλασικής τάξης, παρά μόνο με εξατομικευμένη 
παρέμβαση. Ένα είδος ειδικής μαθησιακής δυσκολίας είναι και η Δυσλεξία, με σαφώς 
προσδιορισμένο εννοιολογικό περιεχόμενο, οριοθέτηση και διαφοροποίηση από τις υ-
πόλοιπες μαθησιακές δυσκολίες. Οι Νέες Τεχνολογίες, από την οπτική γωνία της σύγ-
χρονης παιδαγωγικής, της ψυχολογίας, της νευροψυχολογίας και της νευρογλωσσολο-
γίας, όλο και πιο συχνά ενσωματώνονται σε στρατηγικές παρέμβασης και είναι εξαιρε-
τικής σημασίας, γιατί αποτελούν μέρος πολυαισθητηρικής μεθοδολογικής προσέγγι-
σης. Η παρέμβαση στη Δυσλεξία υπό το πρίσμα των Τ.Π.Ε. δεν εξαφανίζει τη δυσλεξία 
με ένα «Μαγικό ραβδί», ωστόσο δημιουργεί ελκυστικά περιβάλλοντα μάθησης, μειώ-
νει τη διάσπαση προσοχής, βελτιώνει την αυτοεικόνα των μαθητών/τριών και φέρνει 
θεαματικά μαθησιακά αποτελέσματα. 

Λέξεις - Κλειδιά: Εννοιολογικοί - νοητικοί χάρτες, ψηφιακό λεξικό, Ιδεοκατασκευές 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης, εμφανίζεται όλο και πιο συχνά το 
φαινόμενο των μαθητών που διαγιγνώσκονται με μαθησιακές δυσκολίες. Η Δυσλεξία 
είναι η μια από τις πιο δημοφιλείς μαθησιακές δυσκολίες που έχει απασχολήσει τον 
τελευταίο αιώνα πολλούς επιστημονικούς κλάδους, όπως η Ιατρική, η Νευρολογία, η 
Ψυχολογία και η Παιδαγωγική. Η Διεθνής Εταιρεία Δυσλεξίας επιχειρώντας να απο-
δώσει στον όρο δυσλεξία έναν πλήρη ορισμό διατυπώνει τα ακόλουθα: «Η δυσλεξία 
είναι μια διαταραχή με νευρολογική βάση, συχνά κληρονομική, η οποία εμποδίζει την 
κατάκτηση της γλώσσας. Διαφέρει σε σοβαρότητα από άτομο σε άτομο και εκδηλώνε-
ται με δυσκολίες στην αντίληψη και έκφραση της γλώσσας, ιδιαίτερα στη φωνολογική 
επεξεργασία, στην ανάγνωση και στη γραφή, στην ορθογραφία και μερικές φορές στην 
αριθμητική (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006). Αν και η δυσλεξία διαρκεί 
καθ’ όλη τη ζωή του ατόμου, οι δυσλεξικοί συχνά ανταποκρίνονται με επιτυχία σε έ-
γκαιρη και κατάλληλη παρέμβαση» (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006). 
Ο βαθμός δυσκολίας στην παρέμβαση πολλαπλασιάζεται όταν υπάρχει συννοσηρότητα 
της δυσλεξίας με τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας 
(ΔΕΠΥ) με συμπτώματα όπως η απροσεξία, η παρορμητικότητα και η υπερκινητικό-
τητα. Η παρέμβαση μέσω των πολυμέσων, με το ελκυστικό ψηφιακό τους περιβάλλον, 

119

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

mailto:dipappas@sch.gr


κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, μειώνει τη διάσπαση της προσοχής και αυξάνει 
το χρόνο ενασχόλησης με το διδακτικό αντικείμενο (Papadogianni, 2015).  

Η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στη Δυσλεξία 

Οι Νέες Τεχνολογίες είναι ένα δυναμικό μέσο διδασκαλίας που έχει πλέον ενσωματω-
θεί στη σύγχρονη διδακτική πραγματικότητα. Ιδιαίτερη αξία όμως αποκτά η χρήση των 
πολυμέσων στα παιδιά με δυσλεξία, γιατί είναι μέσα πολυαισθητηριακά, πράγμα που 
σημαίνει ότι η πληροφορία που παρέχεται κινητοποιεί περισσότερες από μία αισθήσεις, 
όπως είναι η όραση και η ακοή. Επιπλέον, οι Η/Υ παρέχουν τη δυνατότητα εξατομί-
κευσης και επιλογής του κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, ανάλογα με τις δυνα-
τότητες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. Ακόμα, ο Η/Υ είναι ιδιαίτερα «υπομο-
νετικός», αφού ούτε κριτικάρει, ούτε απορρίπτει το παιδί όταν κάνει λάθος και του 
δίνει τη δυνατότητα να προσπαθεί έως ότου βρει τη σωστή απάντηση. Ο ρυθμός της 
προσωπικής μάθησης βρίσκεται στον έλεγχο του παιδιού-χρήστη του Η/Υ, εφόσον 
μπορεί να επαναλαμβάνει ό,τι δεν κατανόησε ή να προχωράει γρηγορότερα στα σημεία 
που έχει κατακτήσει μαθησιακά, ώστε να μην χάνει άσκοπα το χρόνο του. Στις μέρες 
μας επειδή τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αντιμετωπίζουν 
την εκπαιδευτική ενασχόλησή τους με τον υπολογιστή ως παιχνίδι, ιδιαίτερα μάλιστα 
όταν τυγχάνουν συνεχούς φωνητικής και οπτικής επιβράβευσης κάθε φορά που ολο-
κληρώνουν επιτυχώς την εργασία τους (Κανατά & Παυλίδης 2000). Ο καθηγητής Γε-
ώργιος Παυλίδης, με τη μέθοδο της Οφθαλμοκίνησης, γνωστή ως «PAVLIDIS TEST» 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δυσλεξικοί μαθητές κάνουν οφθαλμικές κινήσεις που 
πηδούν ανοργάνωτα πάνω στη γραμμή του κειμένου, επειδή εστιάζουν την προσπάθειά 
τους στο να αντιληφθούν το κείμενο. Ο Παυλίδης θεωρεί πως η αντιμετώπιση της δυσ-
λεξίας είναι αποτελεσματική με πρωτοπόρα προγράμματα που βασίζονται στη χρήση 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών και κυρίως στη χρήση πολυμέσων (multimedia). Το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON περιλαμβάνει εξειδικευμένα προγράμματα πολυμέ-
σων για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας, της διάσπασης προσοχής και άλλων μαθη-
σιακών δυσκολιών. Χάρη στους Η/Υ οι δυσλεξικοί μαθητές επωφελούνται πολύ-
πλευρα, εφόσον εξοικειώνονται με τις Νέες Τεχνολογίες οι οποίες παρέχουν προγράμ-
ματα ομιλούντων επεξεργαστών κειμένων όπως το «PenDown» και το «FullPhrases» 
και διδακτικά προγράμματα όπως το Speak Easy και το Spellit και βοηθούν τους μα-
θητές να προσλάβουν τη νέα γνώση μέσα από εναλλακτικές διόδους (Κανατά & Παυ-
λίδης, 2000). Υπάρχουν επίσης διαδικτυακές πύλες με ηλεκτρονικά λεξικά, ερμηνευ-
τικά, ορθογραφικά και ετυμολογικά στα οποία ο μαθητής/τρια μπορεί να ανατρέχει είτε 
για να βρει ερμηνείες λέξεων, είτε για αναζήτηση συνώνυμων, παράγωγων, σύνθετων 
λέξεων κτλ. Επίσης, το διαδίκτυο μπορεί να αξιοποιηθεί ως αρχείο άντλησης εικόνων. 
‘‘Όσα λέει μία εικόνα δεν το λένε χίλιες λέξεις’’ (Papadogianni, 2015). Σύμφωνα μά-
λιστα με την εικονογραφική μέθοδο (Μαυρομμάτη, 2004) το παιδί μέσα από τα ερεθί-
σματα των εικόνων, οδηγείται στην απομνημόνευση της θεματικής κυρίως ορθογρα-
φίας και στον εμπλουτισμό του «Οπτικού Λεξικού». Επιπλέον, οι εννοιολογικοί και 
νοητικοί χάρτες οικοδομούν τη νέα γνώση αναπτύσσοντας σχέσεις ανάμεσα στην προ-
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ϋπάρχουσα και τη νέα «αρχειοθετημένη» γνώση των παιδιών (Παπαδόγιαννη & Παπ-
πάς, 2014). Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο νοητικοί χάρτες (mind maps) εννοούμε ει-
κονογραφικούς τρόπους αποτύπωσης της κύριας ιδέας στο χαρτί ή σε ηλεκτρονικό πε-
ριβάλλον, ενώ με τους εννοιολογικούς χάρτες (concept maps) εννοούμε την εικονογρα-
φική αποτύπωση περισσότερων εννοιών. Οι νοητικοί χάρτες στηρίζονται στην κατά-
ταξη και ταξινόμηση του προς εκμάθηση υλικού με συστηματικό τρόπο και μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Για να οργανώσουν ιδέες, 
να κρατηθούν σημειώσεις και να οργανωθούν οι πληροφορίες που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη ενός θέματος και ακόμα για την αρχική κατανόηση και τη σύνδεση της ύλης 
με προηγούμενη γνωστή (Novak, 2004). Για το λόγο αυτό η συνδρομή ηλεκτρονικών 
εργαλείων δεν είναι απλά επικουρική, στη διδασκαλία των παιδιών με δυσλεξία, αλλά 
πρωταρχικής σημασίας, έτσι ώστε η νέα γνώση να μην είναι επιφανειακή και παροδική, 
αλλά μόνιμη κατάκτηση (Κανατά & Παυλίδης, 2000).  

Προτεινόμενη παρέμβαση στη Δυσλεξία μέσω των Τ.Π.Ε. 

Το φάσμα των περιοχών παρέμβασης στη Δυσλεξία είναι πολύ ευρύ. Το προτεινόμενο 
διδακτικό σενάριο είναι σύμφωνο με τις συνηθέστερες προτεινόμενες περιοχές παρέμ-
βασης στη Δυσλεξία που κυριαρχούν στις γνωματεύσεις των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. για τα παιδιά 
με Δυσλεξία και συμβατό με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ, 2003), που προβλέπει τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών κατά τη διδασκαλία 
και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Π., 
2012). Οριοθετούμε λοιπόν ως στόχους του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου ο δυσ-
λεξικός μαθητής/τρια: 

- Να δημιουργεί λίστες λέξεων με κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά. 

- Να δημιουργεί οικογένειες λέξεων. 

- Να δημιουργεί εννοιολογικούς ή νοητικούς χάρτες σχετικούς με τη θεματολογία των 
γλωσσικών διδακτικών ενοτήτων. 

- Να γράφει κείμενο με τη βοήθεια εικόνων ή σχεδιαγραμμάτων.  

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

Σκοπός του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 
Γλώσσας είναι να κατακτήσουν οι μαθητές/τριες το βασικό λεξιλόγιο των διδακτικών 
ενοτήτων του βιβλίου τους, να δημιουργήσουν οικογένειες λέξεων, ώστε να βελτιώ-
σουν τη θεματική και καταληκτική ορθογραφία των λέξεων, να επεκτείνουν και να 
εμβαθύνουν στο βασικό λεξιλόγιο μέσω εννοιολογικών και νοητικών χαρτών και τέλος 
να αξιοποιήσουν το νέο λεξιλόγιο στην παραγωγή γραπτού λόγου. 
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Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

Να δημιουργούν λίστες λέξεων με το βασικό λεξιλόγιο των διδακτικών ενοτήτων στον 
κειμενογράφο, να κάνουν χρήση του ελεύθερου, ορθογραφικού και εννοιολογικού η-
λεκτρονικού λεξικού ‘‘Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα’’, να αναζητούν σχετικές εικό-
νες αξιοποιώντας το διαδίκτυο και να εμπλουτίσουν με εικόνες τις λίστες. Να εξοικειω-
θούν με τη χρήση του λογισμικού Inspiration ή του ελεύθερου λογισμικού Χ-mind και 
να διαρθρώνουν απλούς εννοιολογικούς και νοητικούς χάρτες. Να αξιοποιούν με κα-
θοδήγηση το νέο λεξιλόγιο στην παραγωγή γραπτού λόγου με το ηλεκτρονικό εργαλείο 
Ιδεοκατασκευές και να εκτυπώνουν τις εργασίες τους. 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Να σφυρηλατηθούν μέσα από τις μικροομάδες εργασίας των μαθητών αμφίδρομες δια-
προσωπικές διεργασίες συνεργασίας και επικοινωνίας. Να εξοικειωθούν με τον τρόπο 
αναζήτησης της πληροφορίας αξιοποιώντας με επίβλεψη το διαδίκτυο και να μεταφέ-
ρουν τις πληροφορίες στις εργασίες τους. Οι μαθητές/τριες να υπερπηδούν τις δυσκο-
λίες από τη συμπτωματολογία της Δυσλεξίας ως προς το τελικό προϊόν της εργασίας 
τους, με τη χρήση των ηλεκτρονικών λεξικών και της αυτόματης διόρθωσης του κει-
μενογράφου. Να συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα την προσοχή τους 
στη μαθησιακή διαδικασία, ιδιαίτερα όπου υπάρχει συννοσηρότητα με Διαταραχή Ελ-
λειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα. 

Κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών λογισμικών 

Οι νέες διδακτικές ενότητες στη Γλώσσα, ανοίγουν νέα πεδία λέξεων, με νέα σημασιο-
λογία, όπου οι μαθητές/τριες καλούνται να τις κατακτήσουν και να τις εντάξουν σε 
μεγαλύτερα σύνολα όρων και νοημάτων (Βοσνιάδου, 1997). Οι μνημονικές τεχνικές 
στοχεύουν στη δημιουργία ενός νοητικού πλέγματος που περιλαμβάνει τα μορφήματα 
που έχουν παρόμοια ορθογραφία. (Κολιάδης, 2002). Λόγω του ότι το πλέγμα αυτό 
προσδιορίζεται και ανακαλείται με βάση ελάχιστα στοιχεία και ισχυρές συνειρμικές 
σχέσεις, διευκολύνει την απομνημόνευση και ανάκληση της ορθογραφίας της λέξης. 
Επιπλέον, κάθε εννοιολογικός ή νοητικός χάρτης αποτελεί μια γραφική αναπαράσταση 
εννοιών. Στη μέση βρίσκεται η κεντρική ιδέα, ενώ οι κόμβοι αντιπροσωπεύουν τις σχέ-
σεις μεταξύ των εννοιών. Οι συνδέσεις μεταξύ των εννοιών γίνονται με τόξα ή γραμμές 
και μπορεί να είναι μονόδρομες, αμφίδρομες ή μη κατευθυντήριες. Το Μοντέλο Επε-
ξεργασίας Πληροφοριών (Μ.Ε.Π.), (Information Processing Learning), είναι μια γνω-
στική θεωρία μάθησης, η οποία μελετά τον τρόπο με τον οποίο η γνώση εισέρχεται, 
αποθηκεύεται και ανακαλείται από τη μνήμη. Σύμφωνα λοιπόν με την παιδαγωγική 
κατεύθυνση του Μοντέλου Επεξεργασίας Πληροφοριών, τα μνημονικά συστήματα της 
αισθητηριακής, της βραχυπρόθεσμης και της μακροπρόθεσμης μνήμης λειτουργούν α-
ποδοτικότερα όταν οι νέες πληροφορίες παρέχονται με οργανωμένη δομή (Κολιάδης, 
2002). Για τον λόγο αυτό, οι νέες έννοιες και οι λέξεις κλειδιά του μαθήματος οργανώ-
νονται, μέσω του λογισμικού Inspiration ή του X-mind, σε εννοιολογικούς ή νοητικούς 
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χάρτες, η εξακτίνωση των οποίων θα οδηγήσει σε περαιτέρω διάλογο και ανάλυση. 
Στην κατάκτηση του νέου λεξιλογίου συμβάλλει πολύ και η χρήση ηλεκτρονικών λε-
ξικών, όπως η ‘‘Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα’’. Επίσης, η Γλωσσολογική προσέγ-
γιση για τη διδασκαλία της ορθογραφίας των λέξεων, συμβάλλει στη βαθύτερη προ-
σέγγιση της γλώσσας από πλευράς της ετυμολογικής καταγωγής, της έννοιας και ση-
μασίας των Παραγωγικών Μορφημάτων, της Γραμματικής και του Συντακτικού, της 
εξήγησης της συμβολικής - μεταφορικής σημασίας των εκφράσεων, της Παραγωγής 
Γραπτού Λόγου, Έκθεσης, της συντακτικά σωστής διατύπωσης των ιδεών, και της ορ-
γάνωσης της σκέψης (Papadogianni, 2015). Το λογισμικό ‘‘Ιδεοκατασκευές’’ επιλέ-
χθηκε ως το πιο κατάλληλο ηλεκτρονικό εργαλείο για την παραγωγή γραπτού λόγου 
ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις, γιατί με απλά βήματα μπορεί ο μαθητής/τρια να δημιουρ-
γήσει ένα απλό διάγραμμα κυρίως με εικόνες και κατόπιν παράγραφο- παράγραφο να 
παράγει ένα κείμενο με χρονική αλληλουχία και σωστή διάρθρωση (Papadogianni, 
2015). 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

Η εν λόγω διδακτική παρέμβαση στη Δυσλεξία μπορεί να πραγματοποιηθεί εξατομι-
κευμένα σε Τμήμα Ένταξης ή σε κλασική τάξη οργανωμένη σε μικρο-ομάδες 2-3 μα-
θητών (Ματσαγγούρας, 1987). Επιπροσθέτως, μέσα από τις μικρο-ομάδες προάγεται η 
δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη, αφού ο μαθητής/τρια μειώνει το στρες της εν-
δεχόμενης ατομικής αποτυχίας-λάθους και έτσι η γνώση προάγεται σε παιδαγωγικά 
φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον.  

Υλικοτεχνική υποδομή 

Για την πραγματοποίηση της εν λόγω διδακτικής παρέμβασης απαιτείται εξοπλισμός 
με ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους με το διαδίκτυο και έγχρωμος εκτυπω-
τής. Προαπαιτείται η εγκατάσταση των εκπαιδευτικών λογισμικών Inspiration, X-mind 
και Ιδεοκατασκευές. Μεγάλης αξίας είναι η προηγούμενη επαφή των μαθητών/τριών 
με τα ηλεκτρονικά αυτά εργαλεία από την/τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής του σχο-
λείου.  

Διδακτική προσέγγιση και παιδαγωγικές κατευθύνσεις 

Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα με τη χρήση των προεπιλεγμένων ηλεκτρονι-
κών εργαλείων, προτείνεται να γίνουν με την υιοθέτηση του οικοδομιστικού (κον-
στρουκτιβιστικού) μοντέλου διδασκαλίας σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές οικοδομούν 
μόνοι τους τη γνώση, στα πλαίσια της συνεργατικότητας μέσα από ομάδες εργασίας. 
Επιπροσθέτως, το κάθε μέλος της μικρο-ομάδας διαδραματίζει διαφορετικό ρόλο, μετά 
την κατανομή του ομαδικού έργου στα μέλη της, στα πλαίσια της ατομικής εργασίας, 
όπου το κάθε μέλος συνεισφέρει ανάλογα με τις ικανότητες και τις δεξιότητές του, με 
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αποτέλεσμα να σφυρηλατείται η πρωτοβουλία, να αναπτύσσεται η αυτενέργεια και ο 
αλτρουισμός (Κανάκης, 1987). Στα πλαίσια της συναισθηματικής νοημοσύνης και της 
ενσυναίσθησης το παιδί με δυσλεξία ελέγχει τις συναισθηματικές του παρορμήσεις, 
και εναρμονίζει τις ψυχικές του διαθέσεις στο κλίμα της ομάδας. Γίνεται, επίσης, διυ-
ποκειμενικά και συναισθηματικά ανοιχτό στην ομάδα, αντιλαμβάνεται τον εσωτερικό 
κόσμο των άλλων, διατηρώντας παράλληλα την επίγνωση της διαφορετικότητάς του 
και της άνευ όρων αποδοχής των ψυχικών διαθέσεων, σε ένα είδος εγγύτητας χωρίς 
σύγχυση (Vignemont & Singer, 2006). 

Αναλυτική παρουσίαση του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου 

Αρχικά προτείνεται να γίνει η παρουσίαση της νέας διδακτικής ενότητας από το σχο-
λικό βιβλίο της Γλώσσας. Ως προοργανωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ή περισσό-
τερες εικόνες του βιβλίου. Κατόπιν, γίνεται σιωπηρή ανάγνωση από τους μαθη-
τές/τριες, ώστε με κατάλληλες ερωτήσεις από τον/την εκπαιδευτικό να γίνει σαφής ο 
βαθμός κατανόησης του κειμένου μέσα από ερωταποκρίσεις. Στη συνέχεια προτείνεται 
να γίνει μεγαλόφωνη ανάγνωση από τον εκπαιδευτικό αυτή τη φορά και να επαναληφ-
θούν ερωτήσεις επί της κατανόησης του περιεχομένου του κειμένου. Επόμενο βήμα 
είναι η επικέντρωση της συζήτησης στις λέξεις- κλειδιά του κειμένου και η υπογράμ-
μισή τους. Ύστερα, σύμφωνα με τους προτεινόμενους στόχους, γίνεται πληκτρολό-
γηση των λέξεων με μορφή λίστας, είτε ατομικά είτε σε μικρο-ομάδες. Οι μαθη-
τές/τριες μπορούν να αντιγράψουν τις λέξεις από το βιβλίο ή να υπαγορεύει ο ένας και 
να καταγράφει ο άλλος. Κάθε φορά που γίνεται ορθογραφικό ή οποιοδήποτε άλλο λά-
θος αναφορικά με τη συμπτωματολογία της Δυσλεξίας, αυτό επισημαίνεται από το 
πρόγραμμα του υπολογιστή και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, γίνεται αναζή-
τηση της λέξης στο ηλεκτρονικό λεξικό ‘‘Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα’’, ώστε να 
επισημανθεί η σωστή ορθογραφία της λέξης και να συζητηθεί η ερμηνεία της. Κατόπιν, 
ο μαθητής/τρια κάνει τη διόρθωση της λέξης και μάλιστα το σημείο που διορθώνει το 
γράφει με κόκκινο χρώμα. Αφού ολοκληρωθεί η λίστα του βασικού λεξιλογίου του 
μαθήματος, αναγιγνώσκεται από το μαθητή/τρια και αφού επισημάνει λέξεις που 
του/της αρέσουν, πηγαίνει στην αναζήτηση εικόνων στο διαδίκτυο, με την επίβλεψη 
πάντα του εκπαιδευτικού, για αναζήτηση σχετικού εποπτικού υλικού. Με αντιγραφή-
επικόλληση μεταφέρονται και μορφοποιούνται από τους μαθητές/τριες οι εικόνες στο 
δεξί μέρος της λίστας και αφού η εργασία ολοκληρωθεί, τυπώνεται έγχρωμη εις δι-
πλούν και η μία αναρτάται σε ταμπλό της αίθουσας ή σε ταμπλό για τις εργασίες μα-
θητών από όλες τις τάξεις του σχολείου και η άλλη μπαίνει στο portfolio του μα-
θητή/τριας.  
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Εικόνα 1: Λίστα βασικού λεξιλογίου στο Word 

Η προσέγγιση του δεύτερου και τρίτου διδακτικού στόχου, ως προς τη δημιουργία οι-
κογενειών λέξεων και εννοιολογικών ή νοητικών χαρτών σχετικών με τη θεματολογία 
των γλωσσικών διδακτικών ενοτήτων, γίνεται με τη χρήση του λογισμικού Inspiration 
ή του λογισμικού X-mind. Στην οικογένεια της λέξης «οίκος», για παράδειγμα, οι μα-
θητές με ιδεοκαταιγισμό γράφουν όσες λέξεις σκέφτονται μόνοι τους και στη συνέχεια 
για εμπλουτισμό, αναζητούνται επιπλέον λέξεις από το ηλεκτρονικό λεξικό ή το λεξικό 
της τάξης. Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην ερμηνεία και απομνημόνευση της θεματι-
κής ορθογραφίας των λέξεων. Γιατί π.χ. η λέξη πολυκατοικία και η λέξη κάτοικος έ-
χουν -οι-. Το σημείο -οικ- γράφεται με bold γραφή και υπογράμμιση για επισήμανση. 

 

Εικόνα 2: Η οικογένεια της λέξης «οίκος» στο Inspiration 

Η δημιουργία εννοιολογικών και νοητικών χαρτών μπορεί να έχει τη μορφή αραχνο-
γράμματος ή ψαροκόκαλου. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη διδακτική ενότητα της 
Γλώσσας ΣΤ΄ Δημοτικού ‘‘Επαγγέλματα και τρόποι ζωής’’. Στο κεφάλι του ψαριού 
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μπαίνει η κεντρική ιδέα που είναι ο τίτλος της ενότητας. Στη συνέχεια, με ιδεοκαταιγι-
σμό (brainstorming), οι μαθητές σκέφτονται και δημιουργούν μερικές κατηγορίες ε-
παγγελμάτων ως εξής: Επαγγέλματα υγείας, επικίνδυνα επαγγέλματα, κλασικά, παρα-
δοσιακά και σύγχρονα επαγγέλματα. Κάθε κατηγορία πληκτρολογείται από τους/τις 
μαθητές/τριες πάνω σε διαφορετικό ψαροκόκαλο και σε κάθε κατηγορία αναγράφονται 
και από δύο αντιπροσωπευτικά επαγγέλματα. Στην κατηγορία παραδοσιακά επαγγέλ-
ματα τα παιδιά γράφουν αγγειοπλάστης και γανωτής, ενώ στα σύγχρονα γενετιστής και 
προγραμματιστής. Επιπλέον, στο σχεδιάγραμμα αυτό οι μαθητές εισάγουν και τους πα-
ράγοντες της ανεργίας και υποαπασχόλησης που πλήττει κυρίως τους νέους της κοινω-
νίας μας. 

 
Εικόνα 3: X-mind - Eννοιολογικός χάρτης με μορφή ψαροκόκαλου 

Η προτεινόμενη προσέγγιση του τέταρτου διδακτικού στόχου, ως προς την παραγωγή 
γραπτού λόγου με τη βοήθεια εικόνων ή σχεδιαγραμμάτων, μπορεί να γίνει με δύο τρό-
πους ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Στις μεγάλες τάξεις μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί ο εννοιολογικός ή νοητικός χάρτης ως βοηθητικό σχεδιάγραμμα. Η επεξεργασία 
που έχει γίνει στη διδακτική ενότητα έχει ήδη εφοδιάσει τους μαθητές/τριες με πολλές 
πληροφορίες και ιδέες. Η παραγωγή του γραπτού λόγου γίνεται κατευθείαν στον κει-
μενογράφο του Η/Υ, ώστε οι μαθητές να εστιάσουν στη σύνθεση του κειμένου και όχι 
να επικεντρώνουν την προσοχή τους στο γραφικό χαρακτήρα και τα λάθη που προκύ-
πτουν στη γραφή λόγω Δυσλεξίας. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές είναι σε θέση να 
παράγουν γραπτό κείμενο, σύντομο βέβαια, αλλά με σωστή δομή, ιδέες και έκφραση. 
Οι μαθητές των μικρότερων τάξεων μπορούν να κατακτήσουν τον στόχο της παραγω-
γής γραπτού λόγου, κάνοντας χρήση του λογισμικού των Ιδεοκατασκευών. Λέμε στους 
μαθητές μας να επιλέξουν το εικονίδιο των Ιδεοκατασκευών που βρίσκεται στην επι-
φάνεια εργασίας των υπολογιστών και να πληκτρολογήσουν όνομα, τάξη, τμήμα και 
το θέμα μας που είναι π.χ. από τη Γλώσσα της Α΄ Δημοτικού, ‘‘Η ανοιξιάτικη φύση’’. 
Δεύτερο βήμα της εργασίας αυτής είναι οι μαθητές/τριες να καταγράψουν με τη βοή-
θεια του εκπαιδευτικού τις ιδέες τους και να επιλέξουν τις αντιπροσωπευτικές εικόνες 
κάνοντας κλικ πάνω τους και με το ‘‘Σύρε και άφησε’’, να δημιουργήσουν με εικονίδια 
τις επιμέρους παραγράφους του κυρίως θέματος. Έπειτα σύμφωνα με τις οδηγίες που 
δίνονται από το κατευθυνόμενο αυτό λογισμικό οι μαθητές κάνουν κλικ στις ιδέες που 
θέλουν να μετακινήσουν. Στο επόμενο βήμα πληκτρολογούνται, με τη βοήθεια του εκ-
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παιδευτικού, οι ιδέες που ανακοινώθηκαν και τέλος αφού γίνουν οι απαραίτητες διορ-
θώσεις, η εργασία, εκτυπώνεται εις διπλούν και η μία αναρτάται στο ταμπλό, ενώ η 
άλλη μπαίνει στο portfolio του μαθητή/τριας. 

Αξιολόγηση της προτεινόμενης διδακτικής παρέμβασης 

Η δυσλεξία είναι ειδική μαθησιακή δυσκολία, που με την κατάλληλη παρέμβαση και 
συνεργασία παιδιού, γονέων, εκπαιδευτικών και επιστημονικού προσωπικού, μπορεί 
να παρουσιάσει θεαματική βελτίωση. Για να έχει όμως θετικά αποτελέσματα οποιαδή-
ποτε παρέμβαση, πρώτα από όλα θα πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη το γνωστικό προφίλ 
του παιδιού, οι ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του και ο ψυχικός του κόσμος. 
Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου διδασκαλίας και η κατάρτιση του εξατομικευμένου 
προγράμματος θα πρέπει να διέπονται από συνεχή παροχή κινήτρων για προώθηση του 
μαθησιακού πεδίου και τη δημιουργία ευκαιριών για την αποκόμιση θετικών εμπειριών 
από το σχολείο (Papadogianni, 2015). Ο τρόπος της προτεινόμενης παρέμβασης εφαρ-
μόστηκε για ένα Σχολικό Έτος σε παιδιά όλων των τάξεων του σχολείου, με διαγνω-
σμένη δυσλεξία και είχε θεαματικά αποτελέσματα. Βοήθησε στον εμπλουτισμό του 
λεξιλογίου, στην ορθογραφία, στην προφορική και γραπτή έκφραση των μαθη-
τών/τριών. Το πιο σπουδαίο από όλα είναι ότι η αυτοπεποίθηση και η αυτοεικόνα των 
μαθητών/τριών εκτοξεύτηκε στα ύψη σε σημείο μάλιστα που ένας μαθητής της ΣΤ΄ 
τάξης που στο κλασικό τμήμα ήταν “Το πρόβλημα της τάξης’’, βελτιώθηκε τόσο πολύ 
σε σημείο, που η συμπεριφορά του δεν ήταν πλέον τόσο εκρηκτική, αλλά είχε αποκτή-
σει αυτοέλεγχο και αυτοπειθαρχία και έφτασε στο σημείο να πει : ‘‘Θέλω να γράψω 
βιβλίο!!!’’. 
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Περίληψη 

Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της χρήσης των Τε-
χνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας μέσα από την περιγραφή μιας έρευνας δρά-
σης στο πλαίσιο ψυχοπαιδαγωγικού κέντρου. Έχοντας ως στόχο την κοινωνικο-συναι-
σθηματική ανάπτυξη ενός μαθητή με ΔΕΠ-Υ και στο πλαίσιο ατομικών συνεδριών 
μαζί του έγινε προσπάθεια ενίσχυσης της αυτοπεποίθησής του και των κοινωνικών αλ-
ληλεπιδράσεων με την εκπαιδευτικό. Με αφορμή το έντονο ενδιαφέρον του γύρω από 
το θέμα των πειρατών, δημιουργήθηκε και παράχθηκε από το μαθητή σε συνεργασία 
με την εκπαιδευτικό μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο: «Ο θησαυρός του Κοκκινο-
λαίμη και του κάπτεν- Πάνεζ». Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Windows Μοvie 
Maker για την παραγωγή της ταινίας, ενώ παιχνίδια playmobil αποτέλεσαν τα βασικά 
εργαλεία για τη δημιουργία του. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι οι στόχοι επιτεύ-
χθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό δημιουργώντας συνθήκες ενεργητικής συμμετοχής 
του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία με εργαλείο τις Νέες Τεχνολογίες.  

Λέξεις - Κλειδιά: Έρευνα δράσης, ταινία μικρού μήκους, κοινωνικο-συναισθηματική 
ανάπτυξη  

Εισαγωγή 

Τα παιδιά έχουν ανάγκη για έκφραση, χρησιμοποιώντας ποικιλία μέσων και τεχνικών, 
που να ξεπερνούν τον προφορικό και γραπτό λόγο. Η έκφραση είναι προσωπική γιατί 
το κάθε παιδί προσεγγίζει και διαχειρίζεται την κάθε δραστηριότητα με μοναδικό 
τρόπο. Αν το παιδί έχει την ευκαιρία να σχεδιάσει, να λάβει αποφάσεις και να συμμε-
τέχει σε μια δημιουργική διαδικασία, τότε κάθε ολοκληρωμένη δουλειά είναι τόσο μο-
ναδική και ατομική όσο και το παιδί που τη δημιουργεί. Η δημιουργικότητα είναι εφι-
κτή όταν εφαρμόζει κάποιος «μια ευχάριστη και πειραματική μέθοδο, η οποία βασίζε-
ται στο παιχνίδι αλλά ταυτόχρονα έχει μελετηθεί και έχει την απαραίτητη σοβαρό-
τητα», (Craft, Α., Jeffrey, Β., και Leibling, Μ., 2001). Δηλαδή, ένα καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα προτρέπει τα παιδιά να εκφράσουν τον κόσμο τους, επιτρέποντας σε αυτά να 
διαλέξουν αυτό που θέλουν να φτιάξουν (περιεχόμενο), το πώς θα το φτιάξουν (διαδι-
κασία) και το πώς θα είναι η τελική του μορφή/ φάση (αποτέλεσμα). Μια ταινία που 
έχει δημιουργηθεί από παιδιά, ως μια μορφή τέχνης, μπορεί να προβάλλει τα συναι-
σθήματα και τις ιδέες ρεαλιστικά ή με πιο εξπρεσιονιστικούς και αφηρημένους τρό-
πους. Η εικόνα απεικονίζει και συμβολίζει τις βαθύτερες ιδέες τους. 

Ως μια μορφή επικοινωνίας, η ταινία επιτρέπει στα παιδιά να ανταλλάσσουν απόψεις 
και να μοιράζονται όσα έχουν δημιουργήσει. Όπως, έχει επισημάνει ο Carl R. Rogers 
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(1954 στο Cox C., 1973, σελ.11 ): «Είναι αμφίβολο αν κάποιος άνθρωπος μπορεί να 
δημιουργήσει, χωρίς να επιθυμεί να μοιραστεί τη δημιουργία του. Είναι ο μόνος τρόπος 
για να μετριάσει το άγχος της απομόνωσης/ του διαχωρισμού και να νιώσει μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση, ότι ανήκει στην ομάδα… Κανείς δεν δημιουργεί για να επικοινωνήσει 
αλλά επιθυμεί μέσω αυτού που έχει δημιουργήσει να μοιραστεί με τους άλλους μια νέα 
προοπτική του εαυτού του σε συσχετισμό με το περιβάλλον του». Μέσα από αυτή τη δια-
δικασία, έτσι η μονάδα (του μαθητή) έρχεται σε αλληλεπίδραση με άλλα άτομα και 
αναπτύσσει πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας, (με συμμαθητές, εκπαιδευτικούς κα). 

Η μη αποδοχή του εαυτού, όπως και η χαμηλή αυτοπεποίθηση επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, ιδίως στις περιπτώσεις που υφίσταται 
και η διαχωριστική ταμπέλα της ιατρικής διάγνωσης. Γενικότερα, η αυτοπεποίθηση 
είναι μια 'στάση' που επιτρέπει στο άτομο να έχει μια θετική αλλά και ρεαλιστική αντί-
ληψη για τον εαυτό του και για τις ικανότητές του, να χειρίζεται τις καταστάσεις ή τις 
δυσκολίες που το αφορούν. Με άλλα λόγια, είναι η πεποίθηση του ατόμου ότι έχει την 
ικανότητα να πράξει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και της λογικής, ό,τι επιθυμεί, 
σχεδιάζει και αναμένει. Αντανακλά, επίσης, την εμπιστοσύνη που έχει στις ικανότητές 
του αυτές, αλλά και την αίσθηση ότι ασκεί έλεγχο στη ζωή του. Ακόμα και αν κάτι δεν 
πάει καλά, η θετική στάση και η αποδοχή του εαυτού βοηθάει το άτομο να αντιμετω-
πίσει τη νέα κατάσταση.  

Αντίθετα, τα άτομα που δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους εξαρτώνται υπερβο-
λικά από την αποδοχή και την έγκριση των άλλων για να νιώσουν καλά με αυτόν. Επί-
σης, όταν δεν υφίσταται αποδοχή του εαυτού πολλές φορές τα άτομα επιλέγουν να 
ταυτίζονται με άλλα -πιο «ισχυρά» στην αντίληψη τους (γονείς, μεγαλύτερα αδέρφια 
κλπ)- και να μη διαχωρίζουν τον εαυτό τους από αυτά.  

Η έννοια του εαυτού είναι, όπως παρατηρούμε, πολυδιάστατη και πολυσήμαντη. Η αυ-
τοεκτίμηση αποτελεί μια πλευρά αυτής της έννοιας (Cast & Burke, 2002), ιδιαίτερα 
σημαντική για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Εμπεριέχοντας δύο βασικές διαστάσεις, 
της ικανότητας και της αξίας, επηρεάζει αφενός το βαθμό που το άτομο βλέπει τον 
εαυτό του ικανό και αποτελεσματικό και αφετέρου το βαθμό που το άτομο αισθάνεται 
ότι είναι σημαντικό και αξίζει, (Hertz & Gullone, 1999). Στην παιδική ηλικία βασικός 
παράγοντας που καθορίζει την αντίληψη του ατόμου σχετικά με τις δύο αυτές διαστά-
σεις είναι ο κοινωνικός περίγυρος, και κυρίως οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Τα παιδιά 
μέσα από τα μάτια τους αυτοαξιολογούνται και διαμορφώνουν μέσω της ανατροφοδό-
τησής που λαμβάνουν μια ακριβή εικόνα για τον εαυτό τους, (Robins & Trzesniewski, 
2005, Robins et al., 2002). 

Η εστίαση, λοιπόν, της συγκεκριμένης έρευνας δράσης αφορά το συναισθηματικό το-
μέα ανάπτυξης του μαθητή και τη δημιουργία θετικής εικόνας για τον εαυτό του στα-
διακά. Εξάλλου, γνωρίζουμε ότι το γνωστικό και το συναισθηματικό κομμάτι συνερ-
γάζονται για τη δημιουργία των εμπειριών ενός ατόμου, δηλαδή τη συν-κατασκευά-
ζουν. Η συναισθηµατική ανάπτυξη, επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντική και αυτό διότι 
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όπως είναι πλέον ευρέως γνωστό τα συναισθήµατα επηρεάζουν την ανάπτυξη του ατό-
µου αλλά και πιο συγκεκριμένα επιδρούν στη µάθηση καθορίζουν τη συµπεριφορά και 
παίζουν καταλυτικό ρόλο στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην δηµιουργία της αυτο-
εικόνας του ατόµου.  

Εκτίμηση κατάστασης-θεματικό ενδιαφέρον 

Στο πλαίσιο ατομικών συνεδριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποστήριξης κατ’οίκον 
μαθητών με αναπηρία πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος. Ο μα-
θητής στον οποίο απευθύνθηκε φοιτούσε εκείνη την περίοδο στη Β’ τάξη του Δημοτι-
κού, ενδιαφέρεται για το ποδόσφαιρο και συμμετέχει σε ομάδα ποδοσφαίρου. Η τηλε-
όραση και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του κινούν τον ενδιαφέρον, κυρίως για να βλέ-
πει ποδοσφαιρικούς αγώνες. Έχει πάντα μαζί του μια μικρή μπάλα, που δεν την απο-
χωρίζεται. Επίσης, του αρέσουν τα playmobil, οι πειρατές, οι δράκοι, τα ξωτικά και 
γενικά ότι σχετίζεται με μαγεμένα τέρατα και τέτοιου είδους περιπέτειες. Τα στοιχεία 
αυτά έγιναν γνωστά μέσω της παρατήρησης εκ μέρους μου, ως ειδική παιδαγωγός του 
και μετά από συζήτηση με τη μητέρα του. Οι υπόλοιποι τομείς ανάπτυξης αξιολογήθη-
καν μετά από δραστηριότητες ανίχνευσης, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέ-
γεται να μην αναφερθούν για λόγους που θα γίνουν πιο εύκολα κατανοητοί παρακάτω. 
Ένα πολύ γενικό σχόλιο όσον αφορά τους άλλους τομείς ανάπτυξης θα μπορούσε να 
ήταν ότι ο μαθητής έχει αρκετές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν ακόμα 
περισσότερο. Φυσικά, αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί και να αναλυθεί με πολλές λεπτο-
μέρειες, αλλά δεν αποτελεί κομμάτι ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης έρευνας, όπως 
ήδη αναφέρθηκε. 

Από την πρώτη επαφή μαζί του η επικοινωνία μεταξύ μας ήταν ανύπαρκτη, ενώ η μη-
τέρα χρησίμευε ως διαμεσολαβητής. Υπήρχε ανάγκη, λοιπόν, κοινού κώδικα επικοι-
νωνίας με το μαθητή. Δίνοντας έμφαση στα ενδιαφέροντα του, έγινε προσπάθεια να 
προσελκυστεί μέσω διαφόρων παιχνιδιών, αλλά το αποτέλεσμα και πάλι ήταν η διαλο-
γική συνθήκη να χαρακτηρίζεται από μονολεκτικές προτάσεις και απαντήσεις, ενώ ο 
ίδιος δε λάμβανε καμία πρωτοβουλία για το μάθημα.  

Στόχοι παρέμβασης-Διάρκεια δράσης 

Μέσω της παρακάτω δράσης ορίστηκε ως ευρύτερος στόχος η κοινωνικο-συναισθημα-
τική ανάπτυξη του μαθητή, ενώ ως ειδικοί στόχοι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του, 
η ανάληψη πρωτοβουλιών κατά την εκπαιδευτική πράξη και η ανάπτυξη συνεργατικών 
πρακτικών με την εκπαιδευτικό, δεδομένου της απουσίας άλλων μαθητών. Η δράση 
διήρκησε έξι εβδομάδες. 

 

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

Αφόρμηση 
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Έχοντας ως βάση τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, οι οποίες έχουν παρατηρηθεί ότι ελ-
κύουν το ενδιαφέρον του μαθητή εισήχθη σε πρώτη φάση ένα λογισμικό, κατασκευα-
σμένο για μαθητές Α-Γ Δημοτικού με τίτλο «Ο Ξεφτέρης και ο θησαυρός του Κοκκι-
νομύτη». Η κινητοποίηση του παιδιού ήταν εμφανής, γεγονός που δημιούργησε θετικές 
συνθήκες για τη συνέχεια της δραστηριότητας. Ο μαθητής κλήθηκε να απαντήσει σε 
γλωσσικού τύπου ερωτήσεις, ενώ παρακολουθούσε την περιπέτεια του Ξεφτέρη, ο ο-
ποίος αναζητούσε τον κρυμμένο θησαυρό του πειρατή Κοκκινομύτη.  

Προετοιμασία 

Με την ολοκλήρωση της ιστορίας που προβαλλόταν στο λογισμικό δόθηκαν όλες οι 
πληροφορίες για τον τρόπο δημιουργίας των κινουμένων σχεδίων μέσω αναζήτησης 
στη μηχανή αναζήτησης Google και youtube από τον ίδιο το μαθητή, σε συνεργασία 
με την εκπαιδευτικό. Παραδείγματα ιστοσελίδων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής 
(παρατίθενται αυτολεξεί): βίντεο- ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ-ΜΕΡΟΣ 1/ ΜΑΧ 
STEEL- You Tube, πώς να φτιάξετε κινούμενα σχέδια με απλό τρόπο- You Tube, Πώς 
να φτιάξεις ένα animation με το goanimate - George Kot- You Tube Τεχνικές Κινού-
μενης Εικόνας- google κλπ. Αφού φάνηκε να γίνεται κατανοητό το τι χρειάζεται για τη 
δημιουργία του, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα κινούμενο σχέδιο με ευρύτερο 
θέμα «Πειρατές και θησαυροί». 

Υλοποίηση 

Α’ Επίπεδο 

Μετά από την επιλογή του θέματος, έπρεπε να δημιουργηθεί η ιστορία, η οποία θα 
αποτελούσε τη βάση του κινουμένου σχεδίου. Μέσω της μηχανής αναζήτησης google 
τόσο ο μαθητής όσο και εγώ ψάξαμε εικόνες σχετικές με το θέμα, από τις οποίες δη-
μιούργησε ο πρώτος την ιστορία του. Κατέληξε σε έξι βασικές εικόνες, τις οποίες τις 
έβαλε σε σειρά, περιγράφοντας προφορικά τι απεικονίζουν. 
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Εικόνα 1: Η ιστορία της ταινίας με τη μορφή εικόνων 

Β΄ Επίπεδο 

Στη συνέχεια η ιστορία δραματοποιήθηκε από το μαθητή και εμένα ώστε να ειδωθεί 
στην πράξη και να γίνουν προσθαφαιρέσεις. Μετά την ολοκλήρωση της δραματοποίη-
σης, η ιστορία καταγράφηκε από το μαθητή σε αρχείο Microsoft Word, οπότε έλαβε 
και την τελική μορφή της. Πραγματοποιήθηκε η ανάθεση ρόλων και ξεκίνησε η επι-
λογή των υλικών που θα χρησιμοποιούνταν τελικά.  

Γ΄ Επίπεδο 

Η ιστορία «κόπηκε» σε επιμέρους σκηνές, οι οποίες και εικονογραφήθηκαν από το 
μαθητή σε storyboard. Μετά την ολοκλήρωση του storyboard ξεκίνησε η δημιουργία 
των σκηνών με τα επιλεγμένα υλικά (κουκλάκια playmobil, λούτρινα αρκουδάκια). 
Κάθε σκηνή ετοιμαζόταν και φωτογραφιζόταν περισσότερες από μία φορές. Όλες οι 
σκηνές συγκεντρώθηκαν σε ένα αρχείο, μέσα από το οποίο επιλέχθηκαν οι καλύτερες 
φωτογραφίες από κάθε σκηνή. Επιλέχθηκε, στη συνέχεια, μουσική υπόκρουση μέσω 
της μηχανής αναζήτησης του youtube, όπως και εικόνα εξωφύλλου από το μαθητή. 
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Εικόνα 2: Παράδειγμα γραφής storyboard-η αρχή της ταινίας 

Δ΄ Επίπεδο 

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιήθηκε η παραγωγή του κινουμένου σχεδίου μέσω του 
προγράμματος Windows Movie Maker. Με την ολοκλήρωση αυτού,το κινούμενο σχέ-
διο παρουσιάστηκε στην οικογένεια του μαθητή, όπως και στους φίλους του. 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Κατά την ερευνητική διαδικασία υπάρχει η ανάγκη συλλογής πληροφοριών και δεδο-
μένων για να μπορεί στη συνέχεια να αξιολογηθεί η επίτευξη ή όχι των στόχων που 
τέθηκαν στο επίπεδο του σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα που συλλέχθη-
καν αφορούν τη δική μου δράση, ως εκπαιδευτικό, τον αντίκτυπο αυτής της δράσης 
στην εκπαιδευτική πράξη και στο μαθητή, το βαθμό συμμετοχής του στην όλη διαδι-
κασία και την απόδοση προσωπικού νοήματος σε αυτές. 

Για να είναι εφικτή η συγκέντρωση πληροφοριών που να περιλαμβάνουν τα παραπάνω 
αξιοποιήθηκε η μέθοδος της «τριγωνοποίησης». Καθώς μάλιστα, η εγκυρότητα των 
δεδομένων που συλλέγονται αποτελεί ένα ζητούμενο, η μέθοδος της τριγωνοποίησης 
μπορεί να την εξασφαλίσει, μέσα από την διασταύρωση ποικίλων δεδομένων (Elliott 
& Adelman, 1974, Somekh, 1983, Bassey, 1986, Elliott, 1991,Altrichter, Posch & 
Somekh, 1991, Kατσαρού & Τσάφος, 2003). Πρόκειται για την τριπλή διασταύρωση 
των στοιχείων, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τριών διαφορετικών μεθόδων 
συλλογής: προσωπικό ημερολόγιο, συνέντευξη με μαθητή, ηχογράφηση της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας. Στόχος ήταν αφενός μέσα από τη διαπλοκή των στοιχείων να γίνουν 
αντιληπτές όλες οι παράμετροι που επηρέασαν την παρέμβαση, και αφετέρου να δια-
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σφαλίσω πως τα καταγεγραμμένα λόγια/ διάλογοι των δρώντων προσώπων, εκπαιδευ-
τικού και μαθητή, και η παρουσίαση των δράσεών τους θα αποτελέσουν ακριβή και 
έγκυρα στιγμιότυπα. 

Αξιολόγηση Δράσης 

Η παρούσα αξιολόγηση θα εστιαστεί στην ανάλυση των δεδομένων που συλλέχτηκαν 
από την πραγματοποίηση της παρέμβασης σε άμεση συσχέτιση με τους επιδιωκόμε-
νους στόχους που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Φυσικά, 
τα δεδομένα αυτά δε συμπεριλαμβάνονται στο παρόν άρθρο για ευνόητους λόγους. 

O πρώτος στόχος αφορούσε την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του μαθητή κια μπορεί 
να ειδωθεί σε συνδυασμό με το δεύτερο στόχο, αυτόν που σχετίζεται με την ανάληψη 
πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αρχικά, παρατηρή-
θηκε μια διαφορετική στάση του μαθητή από την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας με τη χρήση του λογισμικού. Το τελευταίο φαίνεται να τον κινητοποίησε έντονα, 
ο οποίος παρέμεινε στο χώρο του μαθήματος χωρίς να περεβληθούν διακοπές και δια-
λείμματα. Επίσης, η ύπαρξη ισχυρού κινήτρου για το συγκεκριμένο τρόπο μαθήματος 
ενίσχυσε την ανάληψη πρωτοβουλιών από τον ίδιο, ο οποίος ενεργά συμμετείχε σε όλη 
τη διαδικασία, έκανε ερωτήσεις και λάμβανε αποφάσεις. Ένα παράδειγμα από την η-
χογράφηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να επιβεβαιώσει το παραπάνω: 

«Εκπ/κος: Έφτασε η ώρα να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το κινούμενο σχεδίο. 

Μαθητής: (σιωπή- αρχίζει να στήνει τις φιγούρες για την πρώτη σκηνή) 

Εκπ/κος: Πολύ καλή η επιλογή των υλικών σου. Μπράβο σου και πάλι! 

Μαθητής: Τώρα κοίτα θα γίνει έτσι. 

Εκπ/κος: Ωραία, ναι κατάλαβα. Από που θέλεις να το φωτογραφίσω; 

Μαθητής: (σιωπή- πηγαίνει πρώτα μπροστά και μετά από το πλάι από το στημένο κα-
ράβι με τα κουκλάκια playmobil) 

Μαθητής: Από το πλάι. Δε φαίνεται πιο καλό έτσι; 

Εκπ/κος: Εντάξει. Ναι, συμφωνώ. Ωραία, ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. 

Μαθητής: (χαμογελά κοιτώντας τα κουκλάκια). Ναι, ας ξεκινήσουν οι φωτογραφίες». 

Η δημιουργία αυτής της ανοικτής δραστηριότητας προς το παιδί φάνηκε να δημιουργεί 
συνθήκες ενεργής συμμετοχής του ίδιου, γεγονός στο οποίο συντέλεσε και η προσπά-
θεια της εκπαιδευτικού να αφήσει τον απαραίτητο χώρο και χρόνο στο μαθητή χωρίς η 
ίδια ουσιαστικά να οργανώνει την εξέλιξη της διαδικασίας. Ο μαθητής ρύθμιζε το τι 
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γινόταν, έχοντας κοντά του την εκπαιδευτικό σε ρόλο συμβουλευτικό. Επίσης, πέρα 
από το γεγονός ότι η επικοινωνιακή συνθήκη αποτελούσε πια ευθύνη του μαθητή όσον 
αφορά την αρχή και τη λήξη της, σημαντικό στοιχείο αλληλεπίδρασης μαζί μου ήταν 
και το γεγονός ότι ζητήθηκε από μέρους του να έχω το ρόλο του φωτογράφου και να 
μπει και το δικό μου όνομα στο εξώφυλλο. Ο μαθητής μοιράστηκε κατά αυτόν τον 
τρόπο τη δημιουργία του μαζί μου, γεγονός που αποτελεί στοιχείο σχετικό με τον τρίτο 
στόχο.  

Όλα τα παραπάνω νομίζω ότι ενισχύθηκαν και από το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποι-
ήθηκε η έρευνα δράσης. Το γεγονός ότι γίνονται κατ’οίκον οι συνεδρίες και είναι ατο-
μικές διευκόλυνε την οργάνωση κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο μοναδικός ο οποίος θα λάμ-
βανε τις αποφάσεις να είναι ο συγκεκριμένος μαθητής και αυτό να τον κάνει ξεχωριστό 
σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό με τη σειρά του θα εμπλουτίσει με θετικούς χαρακτηρισμούς 
την εικόνα που έχει για τον εαυτό του και θα ενισχύσει σταδιακά την αυτοπεποίθηση 
του. Βέβαια, σε πλαίσιο ομαδικών συνεδριών θα ήταν πιο εύκολο να ειδωθεί κατά πόσο 
ο μαθητής όντως παίρνει πρωτοβουλίες και εκφράζεται ανοικτά, αλλά το σημαντικό-
τερο είναι ότι φαίνεται ο ίδιος να «ξεκλειδώνεται». 

Συμπεράσματα 

H παραπάνω περιληπτική αναφορά στην παρούσα έρευνα δράσης επιλέχθηκε καθώς 
αναδεικνύει κατ’εμέ πολλά από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών 
στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τους Kent και McNergney (1999) οι νέες τεχνολογίες 
υπόσχονται την ολοκληρωτική αλλαγή στον τρόπο που οι μαθητές μαθαίνουν και οι 
εκπαιδευτικοί διδάσκουν. 

 Στην περιγραφόμενη ερευνητική διαδικασία, ο υπολογιστής χρησιμοποιήθηκε ως 
μέσο πληροφόρησης, ως εποπτικό και επικοινωνιακό μέσο, ως γνωστικό εργαλείο, α-
ναδεικνύοντας κάποιες από τις βασικές εκπαιδευτικές λειτουργίες του, (Ράπτη & Ρά-
πτη, 2001). To μάθημα έγινε πιο κατανοητό και ευχαριστό, επέτρεψε στο μαθητή να 
λειτουργήσει με το δικό του ρυθμό, τον ενίσχυσε και ενδυνάμωσε τα κίνητρα του για 
μάθηση, δημιούργησε συνθήκες ενεργής συμμετοχής και ανάληψης πρωτοβουλιών 
από το μαθητή, του έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξει μεθοδικό τρόπο σκέψης. 
Eπίσης, ο μαθητής εξασκήθηκε στην «ανάγνωση και συγγραφή» εικόνων, ενισχύοντας 
τόσο τον προφορικό και γραπτό λόγο όσο και την αισθητική, ρυθμική, κινητική του 
ανάπτυξη. Η «συγγραφή εικόνων» αποτελεί, λοιπόν, ένα μέσο έκφρασης και επικοινω-
νίας, μέσω των σχημάτων, του ρυθμού, του χρόνου και της κίνησης, τα οποία λειτουρ-
γούν όλα μαζί. Εξάλλου, οι εικόνες από τις ταινίες animation και τα παιδικά προγράμ-
ματα είναι οι πιο οικείες εικόνες στα παιδιά, οπότε ένα μέρος της εκπαίδευσης τους θα 
έπρεπε να αναφέρεται σε αυτές, (Salomon N., 1996). 

Φυσικά, η χρήση των Τ.Π.Ε. σε εκπαιδευτικές διαδικασίες συνοδεύεται και από μειο-
νεκτήματα, τα οποία ωστόσο δεν έτυχαν προβολής μέσα από τη συγκεκριμένη ερευνη-
τική εργασία. Παραδείγματα αυτών αποτελούν η ακτινοβολία που εκπέμπεται από τον 
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υπολογιστή, η επιβεβλημένη ακινησία, η αίσθηση εξάρτησης. Ο συνδυασμός της χρή-
σης του υπολογιστή με άλλες μεθόδους, όπως η δραματοποίηση, η ζωγραφική στο 
πλαίσιο του storyboard, η χρήση φωτογραφικής μηχανής συνέβαλε στη μείωση των 
μειονεκτημάτων αυτών και στην ανάδειξη τους ως εμπλουτιστικό μέσο της όλης δια-
δικασίας. 
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Περίληψη 

Η σταδιακή μετατόπιση του ενδιαφέροντος από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο ερ-
μηνείας της αναπηρίας υπαγόρευσε την αναγκαιότητα εφαρμογής των αρχών του Κα-
θολικού Σχεδιασμού στην εκπαιδευτική διαδικασία, όρος που αναφέρεται στον σχεδια-
σμό προσβάσιμων προϊόντων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Μάλι-
στα, μία από τις περιοχές στις οποίες εφαρμόστηκαν οι αρχές του Καθολικού Σχεδια-
σμού είναι η κατασκευή ιστοσελίδων που να πληρούν τους όρους προσβασιμότητας. 
Εντούτοις, παρά τη φιλόδοξη επιδίωξη για διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των 
ΑμεΑ, ο οικείος στόχος δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς την επικουρική χρήση 
των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών.  Η παρούσα εργασία ανταποκρίνεται, λοιπόν, σε 
έναν διττό σκοπό. αφενός να σκιαγραφήσει τα σημαντικότερα προβλήματα προσβασι-
μότητας που εντοπίζονται στα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, εστιάζοντας σε συ-
γκεκριμένα παραδείγματα (e-Learning, Μoodle) . αφετέρου να παρουσιάσει τις λύσεις 
που υιοθετούνται, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υπέρβαση των προβλημάτων 
προσβασιμότητας, και να αναδείξει τις προοπτικές που οι Τεχνολογίες της Πληροφο-
ρίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) διανοίγουν για τα ΑμεΑ. 

Λέξεις - Κλειδιά: ΑμεΑ, Καθολικός Σχεδιασμός, εκπαιδευτικά εργαλεία, προσβασι-
μότητα, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Η αναπηρία συνιστά έναν διαφιλονικούμενο όρο του οποίου η εννοιολόγησή  επιχει-
ρείται μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων. Εν αντιθέσει με το ιατρικό μοντέλο ερμη-
νείας της αναπηρίας, που χρεώνει το πρόβλημα στο ίδιο το άτομο, το κοινωνικό μο-
ντέλο εστιάζει στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που δρουν ανα-
σχετικά στην ισότιμη πρόσβασή του σε υπηρεσίες και αγαθά, με απώτερο στόχο την 
ενίσχυση της κοινωνικής του συμμετοχής  (Borg, Larsson & Östergren, 2011. Ellcessor, 
2010). 

Η εν λόγω αλλαγή στον τρόπο θεώρησης της αναπηρίας συνέτεινε στην εφαρμογή των 
αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού στην εκπαιδευτική διαδικασία, στα πλαίσια του ο-
ποίου δίνεται έμφαση στον σχεδιασμό προσβάσιμων προϊόντων για τον μεγαλύτερο 
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δυνατό αριθμό ατόμων. Ειδικότερα, ο  Καθολικός Σχεδιασμός εστιάζει στην αλλαγή 
του περιβάλλοντος του ατόμου κατά τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται η αναγκαιότητα 
για τροποποιήσεις ή προσαρμογές και να μεγιστοποιείται η φυσική συμπερίληψή του 
σε ένα ευρύ φάσμα καθημερινών δραστηριοτήτων (Story, 1998). Mία από τις πρώτες 
περιοχές στις οποίες εφαρμόστηκαν οι αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού είναι η κατα-
σκευή προσβάσιμων ιστοσελίδων βάσει προκαθορισμένων οδηγιών και προτύπων, με 
απώτερο στόχο τη διασφάλιση υψηλού βαθμού χρηστικότητας για τα ΑμεΑ (Adam & 
Kreps, 2009).  

Μολονότι, όμως, η ραγδαία αύξηση της πληροφοριοποίησης καθιστά επιτακτική την 
άρση των εμποδίων και τη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ σε δραστηριό-
τητες που υποστηρίζονται από τις ψηφιακές τεχνολογίες, η επίτευξη πλήρους ισοτιμίας 
στην πρόσβαση δεν είναι υλοποιήσιμη χωρίς την επικουρική χρήση των Υποστηρικτι-
κών Τεχνολογιών (Adam & Kreps, 2009. Seale, Draffan & Wald, 2010. Story, 1998).  

Προβλήματα προσβασιμότητας 

Αναντίρρητα, οι Τ.Π.Ε. ενέχουν σημαντικές προκλήσεις για τα ΑμεΑ, δεδομένου ότι η 
προσβασιμότητα συνδέεται άρρηκτα με τη μορφή που προσλαμβάνει η παρεχόμενη 
πληροφορία (π.χ. εικόνα, πολυμεσικό περιεχόμενο, υπερσυνδέσεις). Φερ’ ειπείν πολ-
λές από τις μορφές δεδομένων του Παγκόσμιου Ιστού δε μπορούν να υποστηρίξουν 
εφαρμογές που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα κριτήρια προσβασιμότητας (υποτιτ-
λισμός, φωνητικές σημειώσεις, υπομνηματισμός κειμένου) (Ellcessor, 2010). Εν συνε-
χεία θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφήσουμε ορισμένα από τα βασικότερα προβλήματα 
προσβασιμότητας, με πεδίο αναφοράς τον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης (e-
learning). 

Σχετική έρευνα που διεξήχθη σε κολλέγια και πανεπιστήμια του Καναδά με τη συμμε-
τοχή σπουδαστών με πολλαπλές μορφές αναπηρίας (αισθητηριακές, νοητικές, κινητι-
κές) κάνει ιδιαίτερη μνεία στη μη προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων και των συ-
στημάτων διαχείρισης των μαθημάτων (Course Management Systems), όπως το 
WebCT, η οποία οφείλεται κυρίως στο περιεχόμενο του αναρτώμενου υλικού (αρχεία 
σε μορφή PDF μη προσπελάσιμα από λογισμικό ανάγνωσης οθόνης και αρχεία βίντεο 
χωρίς υποτιτλισμό) ή στο χρησιμοποιούμενο λογισμικό (π.χ. μη προσβάσιμη διεπαφή 
chat). Προβλήματα, όμως, εντοπίζονται και σε επίπεδο προσβασιμότητας οπτικο-ακου-
στικού υλικού, όπως η αδυναμία αναπαραγωγής αρχείων με υποτιτλισμό από τον Win-
dows Media Player, γεγονός που καθιστά δυσχερή την προσπέλασή τους από άτομα με 
ακουστική ανεπάρκεια ή η έλλειψη ρύθμισης για περιγραφή (υπό μορφή κειμένου) των 
αναρτώμενων βίντεο, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα 
όρασης. Επίσης, μεταξύ των κυριότερων προβλημάτων συγκαταλέγονται οι παρουσιά-
σεις σε πρόγραμμα PowerPoint και οι σημειώσεις των μαθημάτων που είναι διαθέσιμες 
σε μορφή PDF. Τα αρχεία PDF αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσχρηστα-ιδίως για τα ά-
τομα με οπτική ανεπάρκεια-διότι δεν είναι συμβατά με το λογισμικό ανάγνωσης οθό-
νης (αναγνωρίζονται ως εικόνες και όχι ως αναγνώσιμο κείμενο) (Fichten, Ferraro, 
Asuncion, Chwojka, Barile, Nguyen, Klomp & Wolforth, 2009a). 
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Με τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας ευθυγραμμίζεται και μία παρεμφερής έ-
ρευνα που διεξήχθη σε κολλέγια και πανεπιστήμια του Καναδά με τη συμμετοχή σπου-
δαστών με προβλήματα όρασης (χαμηλή όραση ή τύφλωση). Από τις απαντήσεις των 
ερωτηθέντων προέκυψε ότι τα σημαντικότερα προβλήματα προσβασιμότητας-πέραν 
των προαναφερθέντων-εντοπίζονται στην παρακολούθηση τηλεδιασκέψεων, στη συμ-
μετοχή σε on-line κουίζ και δοκιμασίες, στη χρήση CD-ROM εκπαιδευτικού χαρα-
κτήρα και στην προσπέλαση on-line περιεχομένου που χρησιμοποιεί την εφαρμογή 
Flash (πρόκειται για μία πολυμεσική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για την προ-
σθήκη κίνησης και διαδραστικότητας στις ιστοσελίδες). Όπως ήταν αναμενόμενο, τα 
περισσότερα προβλήματα εγγράφονται στην κατηγορία των τυφλών χρηστών και ε-
στιάζουν σε δυσκολίες πλοήγησης σε ιστοσελίδες ή διαχείρισης CMS συστημάτων, 
όπως η ασυμβατότητα του λογισμικού ανάγνωσης οθόνης με τη συνομιλία σε πραγμα-
τικό χρόνο (real-time chat) και η απουσία προσθήκης ετικετών «alt» σε εικόνες, ώστε 
να καθίσταται αναγνώσιμο το περιεχόμενό τους. (Fichten, Asuncion, Barile, Ferraro & 
Wolforth, 2009b). 

Μία από τις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης είναι το Moodle, ένα 
λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο διακρίνεται για την ευελιξία και την προσαρμο-
στικότητά του. Το Moodle παρέχει τη δυνατότητα για σύγχρονη και ασύγχρονη επικοι-
νωνία και έχει ενσωματωμένη μία πληθώρα επιλογών (π.χ. Forum συζητήσεων, επε-
ξεργασία προφίλ του χρήστη), ενώ λειτουργεί και ως μία βάση αποθήκευσης δεδομέ-
νων (Chinyio & Morton, 2006.  Debevc, Stjepanovič & Holzinger, 2014).  

Εντούτοις, η χρήση του συχνά σηματοδοτεί προβλήματα προσβασιμότητας, όταν δε 
λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού. Μεταξύ των εγγε-
νών αδυναμιών του οικείου συστήματος συγκαταλέγονται η έλλειψη απλότητας και 
διαισθητικότητας στην πλατφόρμα, η οποία συναρτάται αφενός με τη δυσκολία πλοή-
γησης των χρηστών σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον (π.χ. δυσκολία εντοπισμού της τε-
λευταίας ανάρτησης στο forum), αφετέρου με την απουσία διεπιφάνειας που βασίζεται 
μόνο σε κείμενο (text-only interface) και επιλογών εκτός σύνδεσης (offline options). Η 
τελευταία αυτή ρύθμιση αποδεικνύεται καθοριστικής σημασίας για χρήστες που αντι-
μετωπίζουν προβλήματα συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο (δεν έχουν πρόσβαση σε ευ-
ρυζωνική σύνδεση δικτύου). Στις αδυναμίες της πλατφόρμας εγγράφεται και η έλλειψη 
αντιληπτικότητας των πληροφοριών, δεδομένου ότι το Moodle δεν υποστηρίζει μία 
σειρά από Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, αναγκαίες για τη διασφάλιση της προσβασι-
μότητας των ΑμεΑ (π.χ. λογισμικό μετατροπής κειμένου σε ομιλία, αναγνώστες οθό-
νης, μεγεθυντές οθόνης, υποτιτλισμός αρχείων εικόνας και ήχου). Mειονέκτημα απο-
τελεί και η απουσία ειδοποιήσεων για ζητήματα ασφαλείας κατά την αποσύνδεση από 
την πλατφόρμα, με αποτέλεσμα ο χρήστης να εκτίθεται-εν αγνοία του-στους κινδύνους 
προσβολής του συστήματός του από ιούς, υποκλοπής προσωπικών του δεδομένων ή 
ηλεκτρονικού ψαρέματος (fishing). Τέλος, η πλοήγηση στην πλατφόρμα απαιτεί κατα-
βολή φυσικής και τεχνικής προσπάθειας, καθώς δεν υπάρχουν ενσωματωμένες οι ρυθ-
μίσεις για αναγνώριση φωνής και πρόβλεψη λέξεων, ώστε να αποφεύγεται η χρονο-
βόρα και επίπονη διαδικασία πληκτρολόγησης των δεδομένων (Elias, 2010). 
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Οι Τ.Π.Ε. στην υπηρεσία της προσβασιμότητας:  
Λύσεις, Προσεγγίσεις, Αξιολογήσεις 

Με δεδομένη την ικανότητα της ηλεκτρονικής μάθησης να προωθεί τη συμπερίληψη 
των ατόμων με πολλαπλές μορφές αναπηρίας (Asuncion, Fichten, Ferraro, Chwojka, 
Barile, Nguyen & Wolforth, 2010. Fichten et al., 2009a), θα εστιάσουμε αρχικά σε δύο 
πιλοτικά προγράμματα που αναπτύχθηκαν για την αύξηση της προσβασιμότητας των 
ατόμων με αισθητηριακές ανεπάρκειες (οπτική, ακουστική). Το πρώτο αφορά στην α-
νάπτυξη ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης, βασισμένου στις προδιαγραφές 
της εταιρίας Cisco, που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες ατόμων με προβλή-
ματα όρασης και να συμβάλει στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τους. Οι βασικές συ-
νιστώσες του προγράμματος ήταν οι εξής: α) Δημιουργία μιας εικονικής τάξης, η οποία 
περιλάμβανε συσκευή προβολής και διαχείρισης των κλήσεων. Για τις ανάγκες του 
προγράμματος δοκιμάστηκαν δύο συστήματα VoIP τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου, το 
Cisco Call Manager και το Ventrilo. β) Εγκατάσταση μιας απομακρυσμένης βιβλιοθή-
κης με τη χρήση του VMWare λογισμικού εικονικοποίησης, ώστε οι δραστηριότητές 
της να προσομοιάζουν με τις αντίστοιχες της φυσικής τάξης. γ) Ανάπτυξη προσβάσι-
μου εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο περιλάμβανε διαλέξεις από τυφλούς εκπαιδευτές 
(δια ζώσης και ακουστικές), των οποίων πραγματοποιήθηκε μεταγραφή σε σύστημα 
Braille, κείμενα που αναγνωρίζονται από λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, περιγραφές 
εικόνων και διαγραμμάτων, διαδραστικές ασκήσεις για εμπέδωση και επανάληψη και 
αξιολογήσεις (κουίζ, δοκιμασίες, εξετάσεις). δ) Διδασκαλία από καταρτισμένους εκ-
παιδευτές (βλέποντες και με οπτική ανεπάρκεια) και ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό 
υλικό (π.χ. η χρήση του iNetSim, ενός εργαλείου προσομοίωσης δικτύου) (Armstrong, 
2009). 

Το δεύτερο σχετίζεται με την ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός μαθήματος βασισμένου 
στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle για άτομα με ακουστική ανεπάρκεια 
και κώφωση. Οι κεντρικοί πυλώνες στους οποίους στηρίχθηκε ο σχεδιασμός και η υ-
λοποίηση του εν λόγω προγράμματος ήταν η διαισθητικότητα κατά την πλοήγηση των 
χρηστών, με την εύκολη μετάβαση από τη μία σελίδα στην άλλη (μέσω βασικών κου-
μπιών πλοήγησης), η γρήγορη φόρτωση αρχείων βίντεο που αναπαριστούν το κείμενο 
σε νοηματική γλώσσα και περιέχουν υποτιτλισμό και η προσαρμογή του περιεχομένου 
του μαθήματος στα διαφορετικά επίπεδα μάθησης των χρηστών (αρχάριοι και προχω-
ρημένοι). Την προσοχή μας εγκαλεί η ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει τη διεπιφάνεια 
χρήσης, με το δεξί μέρος της οθόνης να παρουσιάζει το υλικό σε κειμενική μορφή και 
το αριστερό να παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μεταγραφής του σε νοηματική 
γλώσσα  με διαθέσιμους υπότιτλους. Προκειμένου, μάλιστα, να ενισχυθεί η ποιότητα 
των παρεχόμενων βίντεο, πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίησή τους ως αναπαραγωγή 
μέσων με ροή δεδομένων (streaming media), ενώ προστέθηκαν δείκτες (markers) για 
τη διευκόλυνση της μετάβασης από το ένα βίντεο στο άλλο (Debevc et al., 2014). 

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στην επίλυση δύο βασικών προβλημάτων προσβασιμό-
τητας-στα οποία έχει γίνει αναφορά παραπάνω-που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα 
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των αρχείων σε μορφή PDF και τη χρήση της πολυμεσικής εφαρμογής Flash. Η Adobe 
προτείνει μία διαδικασία μετατροπής των PDF αρχείων σε προσβάσιμη μορφή, η οποία 
διέρχεται μέσα από τα ακόλουθα στάδια: χρήση λογισμικού Οπτικής Αναγνώρισης Χα-
ρακτήρων (OCR), προσθήκη ετικετών στα αρχεία, δυνατότητα που ήδη παρέχεται ως 
πρόσθετο από την έκδοση 5.0 του Adobe Acrobat Reader, αξιολόγηση της προσβασι-
μότητας και επιδιόρθωση των προβλημάτων μέσω των διαθέσιμων επιλογών Quick 
Check και Full Check, επέκταση των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας, και επεξερ-
γασία της δομής ετικετών (tag tree) (Thompson, 2009).  

Τέλος, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών, όπως ο Flash 
Player, ορθώνει απροσπέλαστα εμπόδια για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες.  Το 
πανεπιστήμιο του Nottingham, λοιπόν, προχώρησε στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου-
ανοιχτού κώδικα-εργαλείου, του Xerte, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, αίροντας την εξάρτηση του χρήστη από την Flash 
εφαρμογή. Το Xerte διακρίνεται για την απλότητα και την ευελιξία του, παρέχοντας 
ενισχυμένες δυνατότητες, όπως η προσβασιμότητα μέσω πληκτρολογίου, η μετατροπή 
κειμένου σε ομιλία (διαθέσιμη σε νεότερες εκδόσεις του περιηγητή Internet Explorer), 
η μεγέθυνση της οθόνης χωρίς να προκαλείται παραμόρφωση, οι επιλογές χρώματος 
φόντου και η προσθήκη σήμανσης σε όλα τα αρχεία εικόνας και ήχου (Draffan, 2009). 

Τελικές διαπιστώσεις 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε τα βασικότερα προβλήματα 
προσβασιμότητας που εντοπίζονται στα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, εστιάζοντας 
στις προοπτικές που διανοίγει ο τομέας της ηλεκτρονικής μάθησης για τη συμπερίληψη 
των ΑμεΑ (Asuncion et al., 2010. Fichten et al., 2009a).   

Το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται έγκειται στο ότι η έννοια της προσβασιμότητας 
θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή από μία ευρύτερη σκοπιά, ως προσπάθεια για διασφά-
λιση καθολικής πρόσβασης και μείωση του «ψηφιακού χάσματος» μεταξύ ανάπηρων 
και μη ατόμων. Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται να λαμβάνονται a priori οι ανάγκες, τα 
ενδιαφέροντα, οι ικανότητες και οι προτιμήσεις όλων των χρηστών, ώστε να ελαχιστο-
ποιείται η ανάγκη για Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, που λειτουργούν πολλές φορές ως 
σύμβολο της μειονεξίας και της διαφορετικότητας των ΑμεΑ (Ellcessor, 
2010. Söderström & Ytterhus, 2010). Εξάλλου, η δύναμη της τεχνολογίας δεν έγκειται 
απαραίτητα στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών, αλλά στην  αποτελεσματική αξιοποίηση 
των τρεχουσών (Ray & Atwill, 2004).  
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Η μεταγνωστική δεξιότητα «Σχεδιασμός» των μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες μέσω των Τ.Π.Ε.  

Πολύδωρος Γεώργιος  
Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ 
georgiospolydoros@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία διερευνά νέες μεθόδους διδασκαλίας των μαθηματικών και ιδιαίτερα των 
κλασμάτων σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Μ.Δ.), ενσωματώνοντας τις τεχνο-
λογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Στην εργασία αυτή ως κριτή-
ριο του δείγματος για τις Μ.Δ. θεωρήθηκε η χαμηλή επίδοση στα Μαθηματικά. Επιλέ-
χτηκαν 120 μαθητές της ΣΤ Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι χωρίστη-
καν τυχαία σε τέσσερις πειραματικές ομάδες. Στις ομάδες αυτές εφαρμόστηκαν διδα-
σκαλίες με χρήση α) ηλεκτρονικού υπολογιστή (η/υ) β) video γ) η/υ και video και δ) 
διάλεξης. Για την διδασκαλία χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σενάρια προσαρμο-
σμένα στα λογισμικά Μπάρες, Πίτσα/Τούρτα και Γεωπίνακας του προγράμματος του 
ΠΙ, Τα παιδιά κάνουν Μαθηματικά. Διενεργήθηκαν τεστ με ασκήσεις κλασμάτων και 
πλήρως δομημένες συνεντεύξεις για να αξιολογηθεί η επίδοση της μεταγνωστικής δε-
ξιότητας του «Σχεδιασμού». Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι 
η μεταγνωστική δεξιότητα «Σχεδιασμός» βελτιώθηκε στις ομάδες «η/υ & video» και 
«η/υ», ενώ δεν υπήρξε καμία μεταβολή στις άλλες δύο. Επομένως, είναι αναγκαία η 
ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία των Μαθηματικών και ιδιαίτερα των κλα-
σμάτων. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Μεταγνωστική δεξιότητα, Μαθησιακές Δυσκολίες, Κλά-
σματα.  

Εισαγωγή 

Η Morales (2013) έγραψε ότι η μελέτη των κλασμάτων και ιδιαίτερα οι πράξεις που 
περιλαμβάνουν κλάσματα προκαλούν μεγάλη σύγχυση και στους εκπαιδευτικούς και 
στους μαθητές. 

Σε άλλη έρευνα παρατηρήθηκε ότι από όλες τις θεματικές περιοχές των μαθηματικών, 
τα κλάσματα φαίνεται να προκαλούν στους δασκάλους του δημοτικού τα περισσότερα 

προβλήματα (Stafylidou & Vosniadou, 2004). Πάνω από το 1
5

των εκπαιδευτικών που 

πήραν μέρος στην έρευνα ανέφεραν ότι τα κλάσματα είναι ένα από δυσκολότερα κομ-
μάτια της διδασκαλίας των μαθηματικών στο Δημοτικό. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα από την διεθνή αξιολόγηση εκπαιδευτικής προόδου 
(National Assesment Of Educational Progress), έδειξαν ότι τα προβλήματα κλασμάτων 
βασανίζουν τους μαθητές καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησής τους στο γυμνάσιο (Ni 
& Zhou, 2005). 
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Επομένως, η έννοια του κλάσματος, φαίνεται να είναι αφηρημένη στους μικρότερους 
μαθητές και ιδιαίτερα στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ). Δεδομένης, λοι-
πόν, της δυσκολίας που παρουσιάζεται είναι ανάγκη να σχεδιάζονται δραστηριότητες 
που έχουν σαν σκοπό να παρέχουν στους μαθητές με (ΜΔ) την δυνατότητα να αντι-
ληφθούν καλύτερα την έννοια του κλάσματος. Οι δραστηριότητες αυτές, στην συγκε-
κριμένη εργασία., αναπτύχτηκαν ειδικά για να βοηθήσουν τους μαθητές του Δημοτικού 
στα μαθηματικά του αναλυτικού προγράμματος. Για την ανάπτυξη της μαθηματικής 
σκέψης όπως αναφέρουν οι Ράπτης και Ράπτη (2001, σελ.179), οι περισσότερο αποδο-
τικές μέθοδοι είναι τα πληκτρολόγια που αντιστοιχούν σε εικόνες ή έννοιες και τα λο-
γισμικά που εμπλέκουν τους μαθητές σε διάφορες μετρήσεις και υπολογισμούς. 

Συνεχίζοντας, οι Κόμης και Ντίνας (2011) αναφέρουν ότι, η Γεωμετρία μέσω των λο-
γισμικών γίνεται ένα εξερευνητικό ταξίδι που μπορεί να συναρπάσει με την βοήθεια 
του υπολογιστή. Επιπλέον, στο εικονικό περιβάλλον του υπολογιστή, οι μαθητές που 
αντιμετωπίζουν ΜΔ μαθαίνουν να λύνουν προβλήματα αριθμητικής (Ράπτης & Ράπτη, 
2007). 

Για την διδασκαλία των κλασμάτων χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σενάρια προσαρ-
μοσμένα στα λογισμικά Μπάρες, Πίτσα/Τούρτα και Γεωπίνακας του προγράμματος. 
Τα συγκεκριμένα εργαλεία επιλέχτηκαν γιατί περιλαμβάνουν ασκήσεις για όλο το φά-
σμα της έννοιας του κλάσματος από τον ορισμό του έως και τις πράξεις. 

Τέλος, με συνεντεύξεις που έγιναν πριν και μετά τα τεστ των μαθηματικών αξιολογή-
θηκε η μεταγνωστική δεξιότητα «Σχεδιασμός» των μαθητών με ΜΔ. 

Ο Flavell (1979, στο Francom, 2010) θεωρεί ότι η μεταγνώση είναι η γνώση των μα-
θητών για την δική τους νόηση, δηλαδή είναι η γνώση και η νόηση σχετικά με τα γνω-
στικά φαινόμενα.  

Οι λεγόμενες μεταγνωστικές στρατηγικές καθοδηγούν συνειδητά την σκέψη και µπο-
ρούν να διδαχθούν (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2011). Αυτές είναι ο σχεδιασµός, η παρα-
κολούθηση και η ρύθµιση ενός έργου (Loyens, Magda & Rikers, 2008 . Francom, 2010 . 
Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2011). Επίσης, το πόσο αποτελεσµατικά µαθαίνει κανείς κα-
θορίζεται από την χρήση των κατάλληλων µεταγνωστικών στρατηγικών (Francom, 
2010). 

Οι µεταγνωστικές στρατηγικές καλλιεργούνται µέσα από την άσκηση και αποσκοπούν 
στον έλεγχο και καθοδήγηση της γνωστικής επεξεργασίας σε συνειδητό επίπεδο και 
συμπεριλαμβάνονται στις λεγόµενες στρατηγικές µάθησης (Loyens, Magda & Rikers, 
2008). 

Μεθοδολογία 

Η έρευνα είναι εμπειρική ποσοτική και χρησιμοποιείται η μεθοδολογική τεχνική της 
παρέμβασης. Ως προς την συνέντευξη, ήταν πλήρως δομημένη, για να μπορούν ευκο-
λότερα να αναλυθούν τα δεδομένα. 
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Η επιλογή των 120 μαθητών της έρευνας έγινε με συμπτωματική δειγματοληψία από 
12 Δημοτικά σχολεία του Δήμου Αθηνών. Όλοι οι μαθητές/τριες, σύμφωνα με τις υπο-
δείξεις των δασκάλων τους, είχαν μειωμένη απόδοση στα μαθηματικά και παρουσίαζαν 
προβλήματα κατανόησης των μαθηματικών εννοιών, σε σχέση με τους υπόλοιπους 
συμμαθητές τους. Επιπλέον, οι δάσκαλοι/ες κατείχαν διδακτορικά ή ήταν υποψήφιοι 
διδάκτορες ή ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακών.  
Παρακάτω, στον Πίνακα 1, δίνεται το φύλο των δασκάλων καθώς και οι σπουδές τους, 
σε αριθμούς και ποσοστό.  
 

ΣΠΟΥΔΕΣ  ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 6 5 11 68,75 % 

ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ 2 1 3 18,75 % 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ 1 1 2 12,5 % 

ΣΥΝΟΛΟ 9 7 16  
ΠΟΣΟΣΤΟ 56,25 % 43,75 %   

Πίνακας 1. Αποτελέσματα ανάλυσης διακύμανσης για το τον «Σχεδιασμό» 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες: 
• Ομάδα Α: Την ομάδα «η/υ», στην οποία χρησιμοποιήθηκε μόνο το λογισμικό του 

Π.Ι για τα Μαθηματικά, Τα Παιδιά κάνουν Μαθηματικά. 
• Ομάδα Β: Την ομάδα «η/υ & video», στην οποία χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

Τα Παιδιά κάνουν Μαθηματικά, αλλά και video το οποίο επεξηγούσε την έννοια 
του κλάσματος, τις διαδικασίες της ισοδυναμίας και σύγκρισης. 

• Ομάδα Γ: Την ομάδα «video» στην οποία χρησιμοποιήθηκε video το οποίο επε-
ξηγούσε την έννοια του κλάσματος, τις διαδικασίες της ισοδυναμίας και σύγκρι-
σης. 

• Ομάδα Δ: Την ομάδα ελέγχου, στην οποία τα κλάσματα είχαν διδαχτεί μόνο μέσω 
διάλεξης. 

Το διαγνωστικό κριτήριο για τις ΜΔ που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη εργασία 
ήταν «η Ανταπόκριση στη Διδασκαλία» (Gresham, 1991).  

Επίσης, η κατανόηση των κλασμάτων από τους μαθητές με ΜΔ μετρήθηκε από δύο 
διαφορετικά τεστ, ένα pretest και ένα metatest με 10 ασκήσεις που περιελάμβαναν ε-
ρωτήσεις συμπλήρωσης, αντιστοίχισης, Σωστού-Λάθους και ένα απλό πρόβλημα σύ-
γκρισης τα οποία βασίστηκαν Οι ασκήσεις αντλήθηκαν από την διεθνή βιβλιογραφία 
(Burns, 2001. Jigyel & Afamasaga-Fuata’i, 2007). Η ίδια διαδικασία πραγματοποιή-
θηκε και για τις συνεντεύξεις, δηλαδή έγιναν δύο συνεντεύξεις μία μετά το τεστ των 
κλασμάτων πριν τις μεθοδολογίες και η άλλη μετά το τεστ αφού είχαν πραγματοποιηθεί 
οι διαφορετικές μεθοδολογίες.  
 
Το ερωτηματολόγιο για την μεταγνωστική δεξιότητα «Σχεδιασμός» βασίστηκε στο ε-
ρωτηματολόγιο το Junior MAI, Β, των Sperling, Howard και Murphy (2002), που δια-
μορφώθηκε για την μέτρηση των μεταγνωστικών ικανοτήτων μαθητών 12-13 ετών. 
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Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο για τις μεταγνωστικές δεξιότητες περιείχε, 5 κλειστές 
ερωτήσεις. Σχετικά µε τις απαντήσεις χρησιμοποιήθηκε δεκάβαθμη κλίµακα Likert 
(1= δεν συμφωνώ καθόλου, έως 10 = συμφωνώ απόλυτα). Το ερωτηματολόγιο αυτό 
συμπληρωνόταν αμέσως μετά την συνέντευξη.  

Το εργαλείο των Sperling, Howard και Murphy (2002) έχει αξιολογηθεί πάνω από 0.90 
του δείκτη Cronbach’s a στην διεθνή βιβλιογραφία. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμο-
ποιήθηκε στην εργασία παρουσίασε δείκτη a= 0.88 και κανονικότητα ως προς τις απα-
ντήσεις. 

Για την αξιολόγηση της μεταγνωστικής δεξιότητας ο ερευνητής ή ο δάσκαλος/α διε-
νεργούσε που διαρκούσε περίπου 20 λεπτά, γινόταν αμέσως μετά την διεξαγωγή των 
τεστ των Μαθηματικών για τα κλάσματα με παράλληλη συμπλήρωση του ερωτηματο-
λογίου. Η συνέντευξη, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ήταν πλήρως δομημένη και 
περιελάμβανε ερωτήσεις όπως: Διάβασες την άσκηση αρκετές φορές πριν αρχίσεις να 
την λύνεις, κατάλαβες τι ζητούσε η άσκηση, πριν αρχίσεις να λύνεις την άσκηση ήξε-
ρες τι σου ζητούσε και τέλος, αποφάσισες να λύσεις τις ασκήσεις.  

Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει την μεταγνωστική δεξιότητα «Σχεδιασμός» των 
μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού με ΜΔ. Το ερευνητικό ερώτημα που διερευνήθηκε στην 
εργασία ήταν, κατά πόσο θα βελτιωθεί/αναπτυχθεί η μεταγνωστική δεξιότητα/στρατη-
γική του σχεδιασμού στους μαθητές της ΣΤ Δημοτικού με ΜΔ, μετά την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας των Τ.Π.Ε.. 

Επίδραση των μεθόδων στην μεταγνωστική δεξιότητα «Σχεδιασμός» 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την μεταγνωστική στρατηγική 
του «Σχεδιασμού», πριν και μετά την εφαρμογή των μεθόδων.Στους Πίνακες 2,3 και 4 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τον «Σχεδιασμό» καθώς και τα 
αντίστοιχα Sig. των ελέγχων για την ισότητα των διακυμάνσεων καθώς και για το μο-
ντέλο ANOVA επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Από τον Πίνακα 1 παρατηρείται ότι 
η υπόθεση περί ισότητας των διακυμάνσεων στις δύο χρονικές περιόδους ισχύει 
(W=1.011, x2(2)=0.456, p=0.745>.05) ενώ από την διόρθωση του Greenhouse προκύ-
πτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της επίδοσης πριν και μετά την επί-
δοση (F(1,73)= 104.75 και p<.05), όπως επίσης και υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφορά μεταξύ των μεθόδων ως προς την χρονική στιγμή (F(2,73)= 25.90 και p<.05). 

 MΣ βε F p (Green-
house) 

p 

(Sphericity) 
χρόνος 38.41 1 104.75 0.000 

0.745 
Μέθοδος*χρόνος 9.498 2 25.90 0.000 

σφάλμα 0.367 73 - - - 

Πίνακας2. Αποτελέσματα ανάλυσης διακύμανσης για το τον «Σχεδιασμό» 
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Στη συνέχεια, στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 
τον έλεγχο για την διαφοροποίηση της επίδοσης πριν και μετά την εφαρμογή των με-
θόδων. Από την ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση τόσο 
της μεθόδους «η/υ» (p=0.0015<0.05) όσο και του συνδυασμού «η/υ & video» 
(p=0.000<0.05). Ενώ παρατηρήθηκε ακριβώς η ίδια επίδοση για τους μαθητές που α-
νήκαν στην πειραματική ομάδα ελέγχου και «video» (p=0.987>0.05).  

 
Μέση τιμή  

Sig 
Πριν Μετά 

η/υ 3,27 4,60 0.015* 

video 3,13 3,20 0.987 

η/υ & video 3,25 5,00 0.000* 

Πίνακας 3. Μέση τιμή για την «Σχεδιασμό» σε κάθε πειραματική ομάδα πριν και μετά 

Γραφικά, μπορούν να παρατηρηθούν οι διαφορές ανά χρονική στιγμή σε κάθε ομάδα 
στο Διάγραμμα 1. 

 
Διάγραμμα 1. Μέση τιμή ανά μέθοδο για κάθε χρονική στιγμή 

Στη συνέχεια, στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 
τον έλεγχο για την διαφοροποίηση του «Σχεδιασμού» πριν και μετά την εφαρμογή των 
μεθόδων ως προς τις μεθόδους. Από την ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας της «video» με την ομάδα «η/υ» 
(p=0.000<0.05), και την ομάδα «η/υ & video» (p=0.000<0.05).  
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 Μέση τιμή διαφοράς Sig. 

η/υ – video 0,777 0,000* 
η/υ - η/υ & video  -0,192 0,679 

video - η/υ & video -0,958 0,000* 

Πίνακας 4. Μέση τιμή της διαφοράς για την σύγκριση μεταξύ διαφορετικών ομάδων 

Γραφικά, μπορεί να παρατηρηθούν οι διαφορές ανά πειραματική ομάδα στο Διάγραμμα 
2 από όπου και παρατηρούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση του ‘Σχεδιασμού’ στις 
ομάδες «η/υ» και του συνδυασμού «η/υ & video» με την μεγαλύτερη βελτίωση να έ-
χουν οι μαθητές που ανήκαν στην πειραματική ομάδα «η/υ & video». 

 
Διάγραμμα 2. Μέση τιμή για κάθε χρονική στιγμή ανά μέθοδο 

Τέλος, ελέγχθηκε και η επόμενη προϋπόθεση για την εφαρμογή της ανάλυσης διακύ-
μανσης και από τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov για τα σφάλματα του μοντέλου προ-
έκυψε ότι η προϋπόθεση κανονικότητας των σφαλμάτων είναι αποδεκτή τόσο στην 
πρώτη (D=0.922, β.ε.=73, p=0.761>0.05) όσο και στη δεύτερη (D=2.009, β.ε.=73, 
p=0.234>0.05) χρονική στιγμή. 

Συμπεράσματα 

Η εργασία κατέληξε σε συγκριμένα συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να γενικευτούν 
λόγω του αρκετά μεγάλου δείγματος. Επομένως, σχετικά με την επίτευξη των διδακτι-
κών στόχων προέκυψε ότι σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες οι στόχοι κατακτήθηκαν 
σε μεγάλο βαθμό μόνο από τις πειραματικές ομάδες του «η/υ» και «η/υ & video» και 
ανεπαίσθητη μεταβολή προέκυψε στην ομάδα «video», ενώ στα ίδια επίπεδα έμεινε η 
ομάδα «ελέγχου» στην οποία δεν εφαρμόστηκε καμιά μεθοδολογία.  
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Αν και ο γεωπίνακας χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές, οι αντιδράσεις των μαθητών 
έδειξαν ότι προτιμούσαν τις Μπάρες και την Πίτσα. Αυτό, ίσως δείχνει την δυσκολία 
τους στην Γεωμετρία, γενικά. 

Τέλος, από την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών στα αρχικά και τελικά ερωτη-
ματολόγια της μεταγνωστικής δεξιότητας του «Σχεδιασμού», παρατηρήθηκε ότι όλοι 
οι μαθητές των πειραματικών ομάδων, «η/υ» και «η/υ & video», βελτίωσαν αυτήν την 
μεταγνωστική δεξιότητα. Ενώ δεν υπήρξε βελτίωση στην ομάδα «video» και την ομάδα 
«ελέγχου». 

Δεδομένων των θετικών αποτελεσμάτων τα διδασκαλίας των κλασμάτων μέσω των 
Τ.Π.Ε., θα ήταν εύλογος ο προβληματισμός της ένταξης τους στην διδασκαλία των 
μαθηματικών με την χρήση εκπαιδευτικών σεναρίων στο ωρολόγιο πρόγραμμα. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Νέες 
Τεχνολογίες στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στο 
πώς μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, 
ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες όλων των μαθητών και να υποστηρίζουν την παιδα-
γωγική φιλοσοφία ενός σχολείου για όλους τους μαθητές, που τους προετοιμάζει για 
την ένταξή τους στην ευρύτερη κοινωνία ως ισότιμα μέλη. Πιο συγκεκριμένα, στο σε-
νάριο διδασκαλίας που ακολουθεί, μαθητές της Ε΄ τάξης ενός Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου καλούνται αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και του διαδικτύου, καθώς και συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών, αφενός να 
διερευνήσουν, να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν μέσα από ομαδικές δραστηριό-
τητες τους κινδύνους που διατρέχει η ελληνική γλώσσα και το συντακτικό φαινόμενο 
των δευτερευουσών ονοματικών προτάσεων και αφετέρου να εξασκηθούν στην παρα-
γωγή γραπτού λόγου.  

Λέξεις - Κλειδιά: νέες τεχνολογίες, ειδικές ανάγκες, ένταξη, ελληνική γλώσσα 

Εισαγωγή 

Η ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαι-
δευτική διαδικασία τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται ως ένα ιδιαίτερο πεδίο της παι-
δαγωγικής που βρίσκεται διαρκώς σε εξέλιξη, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνο-
λογίας καθιστά τη χρήση της απαραίτητη τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελμα-
τικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και μέσα από τα κείμενα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, όπου επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος των Τ.Π.Ε. σε όλους τους τομείς 
της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και του ευρύτε-
ρου πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση στις Τ.Π.Ε. έχει ως 
στόχο την προσωπική ανάπτυξη, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον ψηφιακό εγγραμ-
ματισμό και τον κριτικό στοχασμό ως βασικά μέσα διευκόλυνσης της κοινωνικής έ-
νταξης και της προόδου προς μια ανοικτή κοινωνία της γνώσης (European Council, 
2009 ∙ European Commission, 2010).  
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Ειδικότερα, όσον αφορά την προσβασιμότητα και τη χρήση των Τ.Π.Ε., το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο των Υπουργών στα Συμπεράσματα για την Προσβάσιμη Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας (European Council, 2009) αναφέρει σχετικά με το θέμα των Τ.Π.Ε. στη μά-
θηση και τη διδασκαλία ότι «θα πρέπει να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η χρηστικό-
τητα του εκπαιδευτικού υλικού που υποστηρίζεται από τις Τ.Π.Ε., καθώς και οι μέθοδοι, 
ώστε με τον τρόπο αυτό να βελτιωθούν οι ευκαιρίες μάθησης των ατόμων που έχουν 
μικρή εξοικείωση με τις Τ.Π.Ε., καθώς και των ατόμων με αναπηρία» (σ. 5). Ο στόχος 
της διεύρυνσης της πρόσβασης στην εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών ευθυ-
γραμμίζεται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία η οποία αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, 
ώστε να μπορούν όλα τα άτομα με αναπηρία να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο φυσικό, 
κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, στην ενημέρωση και την επικοινωνία και σε 
άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες, επιτρέποντάς τους να απολαμβάνουν πλήρως ό-
λων των δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών τους (United Nations, 2006).  

Στο ίδιο πλαίσιο αναφοράς βρίσκονται και οι απόψεις του Ινστιτούτου για τις Τεχνο-
λογίες της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση της Unesco για την εισαγωγή των Τ.Π.Ε. 
στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «η ένταξη των Τ.Π.Ε. διαδραμα-
τίζει ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για τους μαθη-
τές με αναπηρίες. Οι Τ.Π.Ε. εισήχθησαν στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης, 
προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και να υποστηριχθούν αλλαγές στο αναλυτικό πρό-
γραμμα και νέες μαθησιακές εμπειρίες. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να ικανοποιη-
θούν οι εξατομικευμένες ανάγκες διαφορετικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των 
μαθητών με αναπηρίες» (UNESCO IITE, 2006, σ. 27).  

Είναι γεγονός, όμως, ότι στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει ιδιαίτερη εθνική πολι-
τική για την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή ενώ παρατηρείται και έλλειψη γνώ-
σεων και ειδίκευσης στις Τ.Π.Ε. από τους εκπαιδευτικούς, καθώς και έλλειψη αυτοπε-
ποίθησης στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην τάξη (European Agency for Development in Spe-
cial Needs Education, 2001). Συγκεκριμένα, σε χώρες όπως η Ελλάδα με συγκεντρω-
τική οργάνωση, η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή μπορεί να αποτελεί πρω-
τοβουλία σε επίπεδο σχολείου ή ακόμη και πρωτοβουλία ενός εκπαιδευτικού. Σύμφωνα 
με έρευνα στην Ελλάδα που είχε ως στόχο τη διερεύνηση των γνώσεων και των από-
ψεων των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών στην ει-
δική αγωγή και εκπαίδευση, προέκυψε ότι, ενώ η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
(96%) θεωρεί ότι η αξιοποίηση λογισμικών για ΑΜΕΑ συμβάλλει στην καλύτερη διε-
ξαγωγή του μαθήματος, ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών (51%) είτε χρησιμο-
ποιεί σπάνια ειδικά λογισμικά είτε δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ (Εφόπουλος & συν., 
2014). 

Αν και η έρευνα για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και διαδικτύου αφορά κυρίως τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης και η τρέχουσα γνώση 
είναι περιορισμένη για το πώς οι αρχές και πρακτικές των εκπαιδευτικών τεχνολογιών  
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αλληλεπιδρούν με τις μοναδικές γνωστικές διεργασίες των μαθητών με δυσκολίες μά-
θησης (Greer, Crutchfield & Woods, 2013), διαπιστώθηκε μέσα από την επισκόπηση 
των ερευνών που διενεργήθηκε από την Σαράντη (χχ) για την προσφορά των ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ότι ένας σημαντικός αριθμός 
ερευνητών συμφωνεί ως προς τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρουν οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και τα ηλεκτρονικά μαθησιακά περιβάλλοντα στους μαθητές με μαθησια-
κές δυσκολίες. Επομένως, η ανάγκη για ηλεκτρονικά μαθησιακά περιβάλλοντα σε συν-
δυασμό με εκπαιδευτικές τεχνολογίες που μπορούν να προσαρμοστούν και να υποστη-
ρίξουν τις ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες είναι εμφανής.   

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα αναφέρθηκαν και με βάση την υπόθεση ότι όλα τα παιδιά 
μπορούν να εκπαιδευτούν, η παρούσα διδακτική πρόταση έχει ως στόχο την αξιοποί-
ηση των εκπαιδευτικών λογισμικών, του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου 
για να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών που φοιτούν σε 
μια τάξη ενός ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό 
σενάριο που περιγράφεται στη συνέχεια εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της Νε-
οελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου και συγκεκριμένα στην ενότητα «Γλώσσα-
Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου – Είδη δευτερευουσών προτάσεων» και απευθύ-
νεται σε μαθητές της Ε΄ τάξης του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου.  

Κατά το σχεδιασμό του διδακτικού σεναρίου λήφθηκαν υπόψη τόσο οι αρχές εκπαι-
δευτικού σχεδιασμού με βάση τις γνωστικές θεωρίες μάθησης και συγκεκριμένα οι αρ-
χές της Γνωστικής Θεωρίας Μάθησης με Πολυμέσα (Cognitive Theory of Multimedia 
Learning) όσο και τα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τους μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες. Σύμφωνα με τη Γνωστική Θεωρία Μάθησης με Πολυμέσα που ανέπτυξε ο 
Mayer και οι συνεργάτες του (όπως αναφέρεται στο Greer et al., 2013) η κατασκευή 
της νέας γνώσης προέρχεται από τη λήψη πληροφοριών μέσω δύο καναλιών, του α-
κουστικού και του οπτικού, που οργανώνει το ανθρώπινο μυαλό σε συνδυασμό με την 
προηγούμενη γνώση που ανακτάται από τη μακρόχρονη μνήμη. Η θεωρία αυτή μάθη-
σης θέτει στο επίκεντρο τη μάθηση μέσω υπολογιστή και ηλεκτρονικών περιβαλλό-
ντων μάθησης, καθώς ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα μπορούν εύκολα να ενσωμα-
τωθούν σε ένα πρόγραμμα σπουδών.  

Όσον αφορά τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες τα αποτελέσματα ερευνών δεί-
χνουν ότι κατά τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεναρίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι περιορισμοί που εμφανίζονται στη μνήμη εργασίας αυτών των μαθητών (Παντελιά-
δου και συν., 2004 ∙ Mc Lean & Hitch, 1999 ∙ Swanson & Saez, 2005). Θα πρέπει 
λοιπόν, να επιλέγονται διαδικτυακά και ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης που είναι 
καλά δομημένα, το περιεχόμενο τους περιέχει απλές μορφές με περιορισμένα αλληλε-
πιδρώντα στοιχεία και χωρίζεται σε μικρές ενότητες ενώ οι εικόνες και τα σχεδιαγράμ-
ματα χρησιμοποιούνται με σύνεση, ώστε να ελέγχεται ο βαθμός πολυπλοκότητας του 
γνωστικού φορτίου που εισέρχεται στη μνήμη εργασίας και να περιορίζεται ο βαθμός 
της διάσπασης προσοχής. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι αν οι απαιτήσεις ενός έργου 
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είναι περιορισμένες, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μαθαίνουν όπως και οι συ-
νομήλικοι τους χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Greer et al., 2013).  

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών 

Οι μαθητές είναι απαραίτητο να έχουν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό γνώσεις χειρι-
σμού Η/Υ, προκειμένου να μπορούν να αναζητούν και να καταγράφουν δεδομένα. Πιο 
συγκεκριμένα, θα πρέπει να μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, να 
χειρίζονται ηλεκτρονικά λεξικά, λογισμικό επεξεργασίας κειμένου και εννοιολογικής 
χαρτογράφησης, καθώς και το λογισμικό για την ελληνική γλώσσα «Νέα Λογομάθεια». 
Επίσης, θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε συνεργατικές και βιωματικές δραστηριότητες, 
έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα και αντιδράσεις εκ μέρους των μαθη-
τών κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση οι μαθητές να γνωρίζουν τον παρατακτικό και υποταγμένο 
λόγο, να διακρίνουν τις κύριες από τις δευτερεύουσες προτάσεις και να αντιλαμβάνο-
νται το συντακτικό ρόλο των δευτερευουσών προτάσεων και την αδρή διάκρισή τους 
σε ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις.    

Τέλος, αναμένεται το εκπαιδευτικό σενάριο να τροποποιήσει τις αντιλήψεις των μαθη-
τών σχετικά με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους ίδιους αλλά και τα διάφορα 
μέσα (τηλεόραση, διαδίκτυο, τύπος κ.λπ.), διότι λόγω των μαθησιακών δυσκολιών που 
παρουσιάζουν αλλά και των σποραδικών τους γνώσεων στις ξένες γλώσσες δεν αντι-
λαμβάνονται τους κινδύνους που διατρέχει η ελληνική γλώσσα.    

Σκοπός 

Να συζητήσουν για τους κινδύνους που διατρέχει η ελληνική γλώσσα, να μάθουν να 
διακρίνουν στο λόγο και να χρησιμοποιούν σωστά τις δευτερεύουσες ειδικές, βουλητι-
κές και ενδοιαστικές προτάσεις και να διατυπώνουν αιτιολογημένες κρίσεις. 

Γνωστικοί στόχοι 

α) Να προβληματιστούν για τους κινδύνους που διατρέχει η ελληνική γλώσσα, β) να 
κατανοήσουν τη σημασία και το συντακτικό ρόλο των ειδικών, βουλητικών και ενδοια-
στικών προτάσεων, γ) να αναγνωρίζουν τις δευτερεύουσες ειδικές, βουλητικές και εν-
δοιαστικές προτάσεις μέσα στο λόγο των κειμένων, δ) να ασκηθούν στη σωστή και 
ενδεδειγμένη χρήση των δευτερευουσών ειδικών, βουλητικών και ενδοιαστικών προ-
τάσεων στο δικό τους λόγο, ε) να προβληματιστούν γύρω από το φαινόμενο της αλλη-
λεπίδρασης των γλωσσών, να σκεφτούν ποια μπορεί να είναι τα αίτια της εισροής ξέ-
νων λέξεων στη γλώσσα μας και ποιες οι πιθανές συνέπειες και στ) να ασκηθούν στην 
παραγωγή δικού τους λόγου και να περάσουν από την ανάγνωση και την πρόσληψη 
στη γραφή και τη δημιουργία. 
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Παιδαγωγικοί στόχοι 

α) Να καλλιεργήσουν τις αναγνωστικές τους δεξιότητες και τα αισθητικά τους κριτή-
ρια, β) να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να αξιοποιήσουν δημιουργικά το διαθέσιμο 
σχολικό χρόνο, γ) να εξοικειωθούν με τη χρήση ποικίλων πηγών (εντύπων, ηλεκτρονι-
κών), δ) να αποκτήσουν την ικανότητα να εκτιμούν και να παίρνουν θέση απέναντι 
στις αξίες του πολιτισμού τους και στα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο τους, ε) 
να καλλιεργήσουν συνεργατικές δεξιότητες και να αναπτύξουν πνεύμα συλλογικής δη-
μιουργίας με την ανταλλαγή και σύνθεση διαφορετικών  εκτιμήσεων, απόψεων και  α-
ντιλήψεων και στ) να αναπτύξουν στρατηγικές διερευνητικής και βιωματικής μάθησης.  

Τεχνολογικοί στόχοι 

α) Να ασκηθούν στη χρήση του επεξεργαστή κειμένου, β) να ασκηθούν στη χρήση του 
λογισμικού Νέα Λογομάθεια, γ) να ασκηθούν στη χρήση λογισμικού εννοιολογικής 
χαρτογράφησης, δ) να καλλιεργήσουν δεξιότητες αναζήτησης, αποτίμησης και αξιο-
ποίησης πληροφοριών από το διαδίκτυο, ε) να ασκηθούν στη χρήση ηλεκτρονικού λε-
ξικού.  

Τεχνολογικά Μέσα – Λογισμικά - Διδακτικό υλικό 

Για την υλοποίηση του σεναρίου τα τεχνολογικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι 
τρεις φορητοί υπολογιστές (Laptops) με σύνδεση στο σχολικό δίκτυο και ένας διαδρα-
στικός πίνακας. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, λογι-
σμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, το ηλεκτρονικό λεξικό Τριανταφυλλίδη από την 
Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας και το εκπαιδευτικό λογισμικό Νέα Λογομάθεια του 
Ινστιτούτου Επεξεργασίας της Γλώσσας, καθώς και το σχολικό βιβλίο μαθητή και το 
τετράδιο εργασιών της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου, σε ψηφιακή και εντυπη 
μορφή. 

Ρόλοι διδάσκοντος και μαθητών 

Στο πλαίσιο του διδακτικού σεναρίου διδάσκων και μαθητές αναλαμβάνουν σύνθετους 
ρόλους. Ο διδάσκων οργανώνει τη νέα μαθησιακή διαδικασία, προσδιορίζει τις δρα-
στηριότητες, καθοδηγεί, συμβουλεύει και εμψυχώνει τους μαθητές σε όλα τα στάδια 
των δραστηριοτήτων, ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να ξεπεράσουν 
μαθησιακά και τεχνολογικά εμπόδια και τέλος αξιολογεί την ποιότητα των εργασιών, 
το ενδιαφέρον των μαθητών και την ενεργή συμμετοχή τους με πνεύμα συνεργασίας 
και δημιουργικότητας.  

Οι μαθητές ενεργούν στο πλαίσιο της ομάδας αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους 
και εργασίες, συνεργάζονται εποικοδομητικά για την υλοποίηση των ομαδικών δρα-
στηριοτήτων που τους ανατίθενται και μέσα από διαδικασίες ενεργητικής και διερευ-
νητικής μάθησης εξασκούνται στην έρευνα (π.χ. παρατήρηση, επιλογή και καταγραφή 
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χρήσιμων πληροφοριών, σύγκριση και ερμηνεία, εμβάθυνση και διερεύνηση). Γενικό-
τερα, η ένταξη της νέας τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση δίνει έμφαση στη 
χρήση της ως εργαλείο που προωθεί την ανακάλυψη, τη δημιουργία και την έκφραση 
μέσα από δραστηριότητες που αποτελούν πηγή έμπνευσης και ευκαιρίες για επικοινω-
νία, συνεργασία και συζήτηση μεταξύ των μαθητών.  

Στάδια υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου  

Οι μαθητές ενημερώνονται αρχικά σε εξωδιδακτικό χρόνο από τον διδάσκοντα με τη 
βοήθεια του καθηγητή της πληροφορικής ως προς τα λογισμικά και τα ηλεκτρονικά 
εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν. Κατανέμονται σε τρεις ομάδες των δύο ατόμων 
(συνολικό μαθητικό δυναμικό: 6 μαθητές), προκειμένου να διευκολυνθεί η μαθησιακή 
διαδικασία λόγω των ιδιαίτερων μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και της 
ανομοιογένειας του μαθησιακού τους προφίλ. Στόχος είναι τα ζευγάρια να έχουν αλ-
ληλοσυμπληρούμενες δεξιότητες ως προς την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Τέλος, 
ενημερώνονται σχετικά με τα φύλλα εργασίας που θα έχει η κάθε ομάδα και πως τα 
μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση φορητών υπολογιστών στην αίθουσα του 
διαδραστικού πίνακα. 

Προπαρασκευαστικό μάθημα 

Πραγματοποιείται ένα ωριαίο εισαγωγικό μάθημα για τις δευτερεύουσες ειδικές, βου-
λητικές και ενδοιαστικές προτάσεις. 

Αφόρμηση 

Ως αφόρμηση για τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα παρουσιάζεται μια τηλεοπτική 
διαφήμιση του ΟΤΕ, ώστε οι μαθητές να προβληματιστούν σε ένα πρώτο επίπεδο για 
το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί η πρωταγωνίστρια της διαφήμισης και το πώς αυτό ε-
πηρεάζει την ελληνική γλώσσα και την επικοινωνία. 

Φάσεις διδασκαλίας (4 διδακτικές ώρες) 

Κατά την 1η διδακτική ώρα οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες επιχειρούν τη μελέτη των 
κειμένων που έχουν ως θέμα την ελληνική γλώσσα, μέσα από τις οδηγίες που υπάρχουν 
στα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας. Τα φύλλα εργασίας βρίσκονται αποθηκευμένα σε 
ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας του κάθε φορητού υπολογιστή με τίτλο «Ελλη-
νική γλώσσα», όπου θα αποθηκεύουν και στη συνέχεια τις εργασίες τους. Οι μαθητές 
έχουν, επίσης, στη διάθεσή τους το φύλλο εργασίας και σε έντυπη μορφή, καθώς και 
το σχολικό τους βιβλίο, προκειμένου να διευκολυνθούν στο να κρατούν σημειώσεις 
την ώρα που περιηγούνται στο διαδίκτυο.  

Τα κείμενα που καλούνται να μελετήσουν οι μαθητές είναι διαφορετικά αλλά έχουν ως 
κοινό θέμα τους κινδύνους που διατρέχει η ελληνική γλώσσα τη σημερινή εποχή. Στό-
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χος της δραστηριότητας αυτής είναι να προβληματιστούν οι μαθητές γύρω από τη θε-
ματική αυτή και να παράγουν δικό τους κείμενο χρησιμοποιώντας παράλληλα και τα 
διάφορα είδη των ονοματικών δευτερευουσών προτάσεων. 

Η 2η διδακτική ώρα αφιερώνεται στην εκπόνηση δραστηριοτήτων που αφορούν τη θε-
ωρία για τις δευτερεύουσες ειδικές, ενδοιαστικές και βουλητικές προτάσεις. Η κάθε 
ομάδα θα επεξεργαστεί με τη χρήση του λογισμικού Νέα Λογομάθεια ένα από τα είδη 
των δευτερευουσών προτάσεων και θα δημιουργήσει έναν εννοιολογικό χάρτη που θα 
περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της θεωρίας των προτάσεων αυτών. 

Την 3η διδακτική ώρα οι μαθητές εφαρμόζουν τη θεωρία για τις δευτερεύουσες προτά-
σεις στα κείμενα που είχαν προς μελέτη και στη συνέχεια πραγματοποιούν λεξιλογικές 
ασκήσεις που έχουν ως θέμα τη γλώσσα με στόχο την κατανόηση του λεξιλογικού 
πλούτου της ελληνικής γλώσσας. 

Την 4η διδακτική ώρα οι μαθητές παραδίδουν στον διδάσκοντα σε ηλεκτρονική μορφή 
(αφαιρούμενος δίσκος) τις εργασίες τους. Στη συνέχεια, ανακοινώνουν τα αποτελέ-
σματα της έρευνάς τους ως προς τις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας τους και 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους με τη βοήθεια του διαδραστικού 
πίνακα. Ακολουθεί σχετική συζήτηση ύστερα από κάθε παρουσίαση και παρέχεται α-
νατροφοδότηση στους μαθητές. 

Αξιολόγηση διδακτικού σεναρίου 

Η αξιολόγηση των μαθητών θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο ομάδας α) μέσα από τις 
απαντήσεις τους στα φύλλα εργασίας , β) μέσα από την ανταπόκρισή τους  στους αρ-
χικούς στόχους, και γ) μέσα από τον τρόπο ανταπόκρισης και εναλλαγής των ρόλων 
των μελών της κάθε ομάδας. Τέλος, στο πλαίσιο της αποτίμησης της αποτελεσματικό-
τητας του διδακτικού σεναρίου σε ατομικό επίπεδο, θα δοθεί στους μαθητές προς συ-
μπλήρωση ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου με στόχο τη διερεύνηση των στάσεών 
τους απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες και την αξιολόγηση της συγκεκριμένης διδακτι-
κής προσέγγισης. Ενδεικτικά αναφέρονται ερωτήματα που μπορεί να συμπεριλαμβά-
νονται:  

1) Είστε ικανοποιημένοι από την διδασκαλία του μαθήματος με την χρήση των Τ.Π.Ε.; 
Καθόλου; Λίγο; Αρκετά; Πολύ;       
   

2) Θεωρείτε ότι κατανοήσατε σε βάθος το κείμενο και τα συντακτικά φαινόμενα; Κα-
θόλου; Λίγο; Αρκετά; Πολύ; 

Δημοσίευση 

Τα αποτελέσματα και οι εργασίες των μαθητών θα κοινοποιηθούν στην ιστοσελίδα του 
σχολείου με τη βοήθεια του καθηγητή της πληροφορικής. 
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Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά θα μπορούσε να λεχθεί, ότι η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην ειδική α-
γωγή και εκπαίδευση μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα για ανάπτυξη μεθόδων, υλικού 
και διδακτικών πρακτικών που μπορούν ωφελήσουν πολλαπλά τους μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες σε ένα ειδικό σχολείο. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί που χρησι-
μοποιούν τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία είναι σημαντικό να αξιολογούν τις τρέχουσες δι-
δακτικές πρακτικές τους και να διερευνούν κάθε φορά σε ποιο βαθμό ο εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός εμποδίζει ή ενισχύει τη μάθηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές α-
νάγκες. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας κανείς υπόψη και τα αποτελέσματα του προγράμ-
ματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών» (ICT4I), προκειμένου 
όλοι οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις εκπαιδευτικές ευκαι-
ρίες που παρέχουν οι Τ.Π.Ε., θα πρέπει όλοι οι μαθητές να μπορούν να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικά τις Τ.Π.Ε. στη μάθηση σε ενταξιακά πλαίσια, όλοι οι εκπαιδευτικοί 
να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις Τ.Π.Ε. για την υποστήριξη της 
μάθησης, όλα τα σχολεία να είναι σε θέση να εφαρμόσουν και να διατηρήσουν μία 
αποτελεσματική βιώσιμη υποδομή Τ.Π.Ε. και η υποδομή Τ.Π.Ε. σε εθνικό επίπεδο να 
είναι σε θέση να υποστηρίξει αποτελεσματικά το έργο όλων των σχολείων και των 
εκπαιδευτικών που εργάζονται σε ενταξιακά πλαίσια (European Agency for Develop-
ment in Special Needs Education, 2013). 

Φύλλα Εργασίας  

Α΄ ΟΜΑΔΑ 

1. Να διαβάσετε το κείμενο 4 "Σε κρίση η ελληνική γλώσσα;" (σελ. 21) από το τετράδιο 
εργασιών και να απαντήσετε γραπτώς σε μια μικρή παράγραφο από τι συνήθως λέγεται 
ότι κινδυνεύει η ελληνική γλώσσα ξεκινώντας με μία ειδική πρόταση: Η ελληνική 
γλώσσα λέγεται ότι…. 

2. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Νέα Λογομάθεια να μελετήσετε τη θεωρία για τις 
δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις και να φτιάξετε με το λογισμικό εννοιολογικού χάρτη 
cmap ένα σχεδιάγραμμα όπου θα παρουσιάζετε για τις ειδικές προτάσεις τα ακόλουθα 
στοιχεία: α. τα ρήματα/φράσεις από τα οποία εξαρτώνται οι ειδικές προτάσεις, β. τους 
ειδικούς συνδέσμους με τους οποίους εισάγονται, γ. το συντακτικό τους ρόλο. 

3. Αφού εντοπίσετε στην πρώτη παράγραφο του κειμένου την ειδική πρόταση να προ-
χωρήσετε στις ακόλουθες ενέργειες: α. να την καταγράψετε στο φύλλο εργασίας,  β. 
να βρείτε από ποιο ρήμα ή φράση εξαρτάται, γ. να εντοπίσετε τον συντακτικό της ρόλο.  

4. Χρησιμοποιώντας το Λεξικό Τριανταφυλλίδη από την Πύλη για την ελληνική 
γλώσσα βρείτε τρεις σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό τη λέξη γλώσσα πληκτρολο-
γώντας «γλωσσ*» και σχηματίστε με αυτές τρεις προτάσεις. 

Β΄ ΟΜΑΔΑ 
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1. Να διαβάσετε το κείμενο 5 «Η ελληνική γλώσσα και το Διαδίκτυο» (σελ. 36) από το 
σχολικό βιβλίο και να απαντήσετε γραπτώς σε μια μικρή παράγραφο, εξηγώντας ποιος 
είναι ο φόβος για την ελληνική γλώσσα λόγω της συχνής χρήσης των αγγλόφωνων 
διαδικτυακών κόμβων ξεκινώντας με μία ενδοιαστική πρόταση: Οι επιστήμονες ανησυ-
χούν μήπως… 

2. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Νέα Λογομάθεια να μελετήσετε τη θεωρία για τις 
δευτερεύουσες ενδοιαστικές προτάσεις και να φτιάξετε με το λογισμικό εννοιολογικού 
χάρτη cmap ένα σχεδιάγραμμα, όπου θα παρουσιάζετε για τις ενδοιαστικές προτάσεις 
τα ακόλουθα στοιχεία: α. τα ρήματα/φράσεις από τα οποία εξαρτώνται οι ενδοιαστικές 
προτάσεις, β. τους διστακτικούς συνδέσμους με τους οποίους εισάγονται, γ. το συντα-
κτικό τους ρόλο. 

3. Αφού εντοπίσετε στην τελευταία παράγραφο του κειμένου την ενδοιαστική πρόταση 
να προχωρήσετε στις ακόλουθες ενέργειες: α. να την καταγράψετε στο φύλλο εργασίας, 
β. να βρείτε από ποιο ρήμα ή φράση εξαρτάται, γ. να εντοπίσετε τον συντακτικό της 
ρόλο. 

4. Χρησιμοποιώντας το Λεξικό Τριανταφυλλίδη από την Πύλη για την ελληνική 
γλώσσα βρείτε τρεις σύνθετες λέξεις με δεύτερο συνθετικό τη λέξη γλώσσα πληκτρο-
λογώντας «*γλωσσ*» και σχηματίστε με αυτές τρεις προτάσεις. 

Γ΄ ΟΜΑΔΑ 

1. Να διαβάσετε το κείμενο 10 «Χωρίς γλωσσική αντίσταση»  (σελ. 42)  από το σχολικό 
βιβλίο και να αναφερθείτε σε μια μικρή παράγραφο στον κίνδυνο που μας επισημαίνει 
ο Γιώργος Μπαμπινιώτης για την ελληνική γλώσσα ξεκινώντας με μία βουλητική πρό-
ταση: Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης αισθάνεται την ανάγκη να … 

2. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Νέα Λογομάθεια να μελετήσετε τη θεωρία για τις 
δευτερεύουσες βουλητικές προτάσεις και να φτιάξετε με το λογισμικό εννοιολογικού 
χάρτη cmap ένα σχεδιάγραμμα όπου θα παρουσιάζετε για τις βουλητικές προτάσεις τα 
ακόλουθα στοιχεία: α. τα ρήματα από τα οποία εξαρτώνται οι βουλητικές προτάσεις, 
β. το μόριο με το οποίο εισάγονται, γ. το συντακτικό τους ρόλο.  

3. Αφού εντοπίσετε στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου «κι όταν διασχίζο-
ντας…σερβίρεται» τη βουλητική πρόταση να προχωρήσετε στις ακόλουθες ενέργειες: 
α. να την καταγράψετε στο φύλλο εργασίας, β. να βρείτε από ποιο ρήμα ή φράση εξαρ-
τάται, γ. να εντοπίσετε τον συντακτικό της ρόλο. 

4. Χρησιμοποιώντας το Λεξικό Τριανταφυλλίδη από την Πύλη για την ελληνική 
γλώσσα βρείτε την προέλευση των παρακάτω ξένων λέξεων του κειμένου που χρησι-
μοποιούμε σήμερα και προσπαθήστε να βρείτε τις αντίστοιχες ελληνικές: μπίζνεζμαν, 
σόουμαν, σούπερμαν, κάμεραμαν, σινεμά  
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Όταν το σύνδρομο Down είναι μόνο η αφορμή. Σενάριο διδασκαλίας για την ενό-
τητα «Ήπειροι… Στιγμιότυπα» στο μάθημα της Γεωλογίας – Γεωγραφίας της Α’ 

Γυμνασίου για τάξη συμπερίληψης 
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Περίληψη 

Το προτεινόμενο σενάριο διδασκαλίας αφορά την τελευταία ενότητα «Ήπειροι… Στιγ-
μιότυπα» του μαθήματος της Γεωλογίας- Γεωγραφίας της Α’ γυμνασίου και είναι μία 
εναλλακτική μορφή σύνθεσης της διδασκόμενης ύλης του συγκεκριμένου μαθήματος 
στο πλαίσιο των σχεδίων εργασίας και μπορεί να υλοποιηθεί σε τάξη συμπερίληψης με 
μαθητή με σύνδρομο Down με μέση διανοητική αναπηρία. Γίνεται χρήση των νέων 
τεχνολογιών όπως ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαδίκτυο, ipad. Οι μαθητές προτείνουν 
το θέμα του σχεδίου εργασίας, χωρίζονται σε ομάδες, συλλέγουν τις πληροφορίες που 
χρειάζονται είτε ηλεκτρονικά είτε έντυπα, επεξεργάζονται και συνθέτουν την τελική 
τους εργασία. Στο τέλος την παρουσιάζουν και αξιολογούν τόσο τον εαυτό τους όσο 
και την πορεία του σχεδίου εργασίας. Ο ρόλος του δασκάλου είναι συντονιστικός αφή-
νοντας τους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους το «πώς να μαθαίνουν». 

Λέξεις - Κλειδιά: συμπερίληψη, νέες τεχνολογίες, σχέδιο εργασίας, Γεωγραφία, σύν-
δρομο Down 

Βασική Ιδέα 

Α. Αρχικά γίνεται υπενθύμιση των τριών πρώτων ενοτήτων του βιβλίου (Χάρτες, Φυ-
σικό Περιβάλλον και Ανθρωπογενές Περιβάλλον) με τη βοήθεια χαρτών, φύλλων ερ-
γασίας με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, επισκέψεις στη βιβλιοθήκη, με ηλεκτρονι-
κές παρουσιάσεις των μαθημάτων και με επιλεγμένα βίντεο από το Youtube. 

B. Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση στην τάξη για την επιλογή του θέματος του σχεδίου 
εργασίας που σχετίζεται με την τελευταία ενότητα «Ήπειροι… Στιγμιότυπα» του βι-
βλίου. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες είτε τυχαία επιλεγμένες είτε με συγκεκριμένη 
σύνθεση που θα εξυπηρετούν κάποιο μαθησιακό στόχο. Ορίζεται ένας συντονιστής που 
θα οργανώνει τις ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει την Ήπειρο που θέλει να ασχοληθεί και 
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συζητάνε μεταξύ τους για το πλάνο με τις ενότητες των πληροφοριών που θα πρέπει 
να συλλέξουν. Ο καθηγητής δίνει γενικές οδηγίες για τον τρόπο συλλογής και παρου-
σίασης των εργασιών. Τα μέλη των ομάδων σε διάστημα τεσσάρων διδακτικών ωρών 
χωρίζουν τις αρμοδιότητες, αναζητούν πηγές πληροφόρησης, συλλέγουν πληροφορίες 
κάθε μορφής (ηλεκτρονικής- έντυπης), επεξεργάζονται και συνθέτουν τις πληροφορίες 
με δημιουργικότητα και φαντασία είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά. 

Γ. Στο τέλος οι μαθητές παρουσιάζουν τις ομαδικές εργασίες (έντυπα ή ηλεκτρονικά) 
σε τρεις διδακτικές ώρες και δέχονται ερωτήσεις από τους συμμαθητές τους και από 
τον καθηγητή τους. Οι μαθητές αναρτούν τις εργασίες τους στην ιστοσελίδα του σχο-
λείου και γίνεται στο τέλος των μαθημάτων μία παρουσίαση σε όλους τους μαθητές 
του σχολείου. 

Άξονες της δραστηριότητας 

Καινοτομίες 

Χρησιμοποιούμε τη βιβλιοθήκη και το εργαστήριο της πληροφορικής με όλο τον εξο-
πλισμό που παρέχεται εκεί (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, πρόσβαση στο 
διαδίκτυο) για την αναζήτηση των πληροφοριών που χρειάζονται οι μαθητές για τη 
σύνθεση της ομαδικής τους εργασίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας και της 
σύνθεσης των πληροφοριών στην αίθουσα διδασκαλίας χρησιμοποιείται η συσκευή 
ipad από την ομάδα που συμμετέχει ο μαθητής με σύνδρομο Down για περισσότερη 
πληροφόρηση και οπτική απεικόνιση της πληροφορίας. Τα θρανία της τάξης τοποθε-
τούνται με τέτοιο τρόπο να δημιουργηθούν πέντε τραπέζια εργασίας όσα και οι ομάδες 
των μαθητών. Στους μαθητές παρέχεται κατάλληλο υλικό χειροτεχνίας για την κατα-
σκευή των ομαδικών εργασιών (χαρτόνια, κόλλες, ψαλίδια, χρώματα). Επιλέγουμε ο-
μαδοσυνεργατική μάθηση με χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επι-
κοινωνίας. 

Προστιθέμενη αξία 

Η υιοθέτηση της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και οι ομαδικές εργασίες στοχεύουν στη 
σταδιακή βελτίωση των κοινωνικο- γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών (Μιχαηλίδης, 
2003). Επίσης συμβάλλουν στην ομαλή ανάπτυξη των νέων ατόμων, στην ενίσχυση 
της αυτονομίας τους και της ικανότητάς τους να λαμβάνουν αποφάσεις και έχει άμεση 
επίπτωση στην ποιότητα ζωής τους (Σταθοπούλου κ.α, 2002). Η μέθοδος αυτή βοηθά 
τους μαθητές με περιορισμένη κοινωνικότητα να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία 
της μάθησης και να προσφέρουν στη διαμόρφωση των ομαδικών εργασιών (Νομικού, 
2006). Οι προϋποθέσεις της μεθόδου είναι η λήψη πρωτοβουλίας, η ερευνητική μά-
θηση, η ομαδική εργασία, η εξατομίκευση της διδασκαλίας, η υλοποίηση της εργασίας 
σε περισσότερη από μία σχολική ώρα, η παρουσίαση της εργασίας και ο συντονιστικός 
ρόλος του καθηγητή (Ματσαγγούρας, 2004). Στη συνεργατική μάθηση ο τρόπος ανά-
θεσης των καθηκόντων μέσα στην ομάδα, ο οποίος γίνεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 
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δεξιότητες των μαθητών, διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή του μαθητή με σύνδρομο 
Down (Ματσαγγούρας, 2004).  

Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας προσφέρει πολλά 
οφέλη κατά τη διαδικασία της μάθησης, τόσο στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης όσο 
και στους μαθητές με αναπηρία, όπως η οπτική και ακουστική παρουσίαση της πληρο-
φορίας λόγω της μεγάλης ευκρίνειας των γραφικών και του ήχου, η άμεση ανατροφο-
δότηση και η δυνατότητα για ανεξάρτητη μάθηση (Balanskat et al, 2006). Υποστηρι-
κτική τεχνολογία βελτιώνει τη λειτουργία των ατόμων με αναπηρία παρέχοντας στους 
μαθητές καλύτερο έλεγχο της δικής τους μαθησιακής εμπειρίας, ενεργή συμμετοχή στις 
δραστηριότητες της τάξης, αυτόνομη ολοκλήρωση των σχολικών εργασιών, καλύτερη 
αλληλεπίδραση με τους συνομήλικούς τους, βελτίωση των κοινωνικών τους ικανοτή-
των και κοινωνική αποδοχή (Τσικολάτας, 2003). 

Γνωστικά εμπόδια 

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2002: 76-80): 

«Η κριτική σκέψη αποτελεί ανώτερο είδος σκέψης που χαρακτηρίζεται από τη χρήση 
αξιολογικών κριτηρίων για την επίλυση ποικίλων προβλημάτων και τη λήψη αποφά-
σεων, από διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, από δυνατότητες αμφισβήτησης, επα-
νεξέτασης του αξιολογικού συστήματος, αυτοδιόρθωσης και από την εφαρμογή των 
νόμων της λογικής». 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγι-
κού Ινστιτούτου το 2008 με θέμα «η ποιότητα στην εκπαίδευση», η κριτική σκέψη των 
μαθητών στο ελληνικό σχολείο δεν αναπτύσσεται. Στην ίδια έρευνα μαθητές γυμνα-
σίου που έλαβαν μέρος απάντησαν πως το σχολικό βιβλίο της Γεωγραφίας ανήκει στα 
μαθήματα που δεν έχει κατανοητό περιεχόμενο με ποσοστό 56 %. Επίσης οι ίδιοι μα-
θητές απάντησαν ότι το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου της Γεωγραφίας δεν δίνει 
ιδέες προκειμένου να πραγματοποιηθούν διάφορες δραστηριότητες και ότι ο τρόπος με 
τον οποίο μαθαίνεις στο σχολείο δεν είναι ελκυστικός. Στα αποτελέσματα της συγκε-
κριμένης έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν 
χρησιμοποιούν συχνά τη βιβλιοθήκη του σχολείου για τις εργασίες τους. 

Για τους μαθητές με αναπηρία υπάρχει η άποψη ότι συχνά λόγω των προβλημάτων 
συμπεριφοράς που έχουν παρεμποδίζουν τη διδασκαλία, με αποτέλεσμα αντί να οδη-
γούνται σε ένταξη καταλήγουν σε απομόνωση (Anderson et al., 2007). 

Διδακτικά εμπόδια 

Οι εκπαιδευτικοί δεν πιστεύουν ότι τα σχολικά βιβλία συμβάλλουν στην προώθηση της 
κριτικής σκέψης των μαθητών και αυτό έχει σαν συνέπεια η ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης να μην καλλιεργείται στο ελληνικό σχολείο. Το σχολείο δεν προωθεί τη σημα-
σία της ομαδικής εργασίας και οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν χρήση τη διδακτική μέθοδο 
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του σχεδίου εργασίας κατά τη διδασκαλία. Τα σχολικά βιβλία δεν παρέχουν τη δυνα-
τότητα για πολλαπλή μεθόδευση της διδασκαλίας και δεν ικανοποιούν τις ειδικές ανά-
γκες των μαθητών με αναπηρία (ΥΠΕΠΘ & ΠΙ, 2008). 

Στην έρευνα των Anderson et al. (2007) οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ο 
απαραίτητος χρόνος κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος για την απαραί-
τητη προετοιμασία για να στηρίξουν τους μαθητές με αναπηρία. Ο χρόνος στη σχολική 
τάξη είναι αρκετά περιορισμένος που όχι μόνο δεν επαρκεί για την ενασχόληση του 
εκπαιδευτικού με τους μαθητές με αναπηρία αλλά ούτε και να ολοκληρώσει την ύλη 
του μαθήματος. Ο Baker (2005) εντοπίζει ότι λόγω των προβλημάτων συμπεριφοράς 
οι μαθητές με αναπηρία επηρεάζουν αρνητικά τον βαθμό μάθησης των μαθητών χωρίς 
αναπηρία. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ο όρος συμπερίληψη αναφέρεται στο όραμα της δημιουργίας ενός σχολείου όπου θα 
προσφέρεται ποιοτική εκπαίδευση, χωρίς διακρίσεις, σε όλους τους μαθητές με σεβα-
σμό στην ποικιλομορφία, στις διαφορετικές τους ανάγκες και ικανότητες και στα χα-
ρακτηριστικά τους (UNESCO, 2004). Η επιλογή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, των 
σχεδίων εργασίας, της διαθεματικότητας, της βιωματικής προσέγγισης και της διδα-
σκαλίας με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν 
κριτική σκέψη, να αποκτήσουν αυτονομία, να περάσουν από την απομνημόνευση στην 
έρευνα, να μάθουν «πώς να μαθαίνουν» (Ματσαγγούρας, 2004) και να πραγματοποιή-
σουν το όραμα «ένα σχολείο για όλους». Τα ευρήματα των Ainscow (2004) και Til-
stone (2000) δείχνουν ότι το κέρδος σε μια τάξη συμπερίληψης είναι σημαντικό και 
αμφίδρομο τόσο για τα παιδιά με αναπηρία όσο και χωρίς. Τα παιδιά με αναπηρία σε 
τάξεις συμπερίληψης νιώθουν ότι είναι μέλη μια ομάδας και αυτό τους δίνει κίνητρο 
για μάθηση (Shaffner & Buswell, 2004). Σημαντική απολαβή έχουν επίσης τα παιδιά 
χωρίς αναπηρία αφού αποκτούν ενσυναίσθηση, κατανοούν και αποδέχονται τη διαφο-
ρετικότητα (McCarthy, 2006).  

Οι ΤΠΕ θεωρούνται εργαλείο που εμπεριέχει γνωστικές δομές και μπορεί να προσαρ-
μόζεται στους ιδιαίτερους ρυθμούς μάθησης των μαθητών. Τα αποτελέσματα έρευνας, 
που έγινε σε σχολεία της Ευρώπης για την επίδραση των νέων τεχνολογιών στους μα-
θητές, έδειξαν πως οι νέες τεχνολογίες αποτελούν κίνητρο για τη διαδικασία της μάθη-
σης, χρησιμοποιούνται ως εργαλείο διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος 
σπουδών, βοηθούν στην εμπλοκή μαθητών με χαμηλές επιδόσεις και βελτιώνουν τη 
συμπεριφορά των μαθητών (Balanskat et al., 2006). 

Πλαίσιο εφαρμογής 

Ποια τάξη αφορά: Το σενάριο απευθύνεται στο μάθημα της Γεωλογίας- Γεωγραφίας 
της Α’ τάξης Γυμνασίου και αναφέρεται στην τελευταία ενότητα «Ήπειροι… Στιγμιό-
τυπα». 
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Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο διδασκαλίας θα διαρκέσει επτά διδακτικές ώρες (τέσ-
σερις ώρες στη συλλογή, επεξεργασία και σύνθεση των πληροφοριών και τρεις στην 
παρουσίαση των εργασιών τους και την αξιολόγηση). 

Χώρος υλοποίησης: Η συλλογή των πληροφοριών θα γίνει στο εργαστήριο πληροφο-
ρικής και στη βιβλιοθήκη ενώ η σύνθεση και η παρουσίαση θα γίνει στη σχολική τάξη. 
Προτείνεται η διοργάνωση έκθεσης για την παρουσίαση των εργασιών στην αίθουσα 
εκδηλώσεων στο τέλος της σχολικής χρονιάς και έπειτα παρουσίαση στην ιστοσελίδα 
του σχολείου. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Οι γνώσεις που προαπαιτούνται είναι η ύλη των προηγού-
μενών ενοτήτων του σχολικού βιβλίου της Γεωλογίας- Γεωγραφίας (Χάρτες, Φυσικό 
περιβάλλον, ανθρωπογενές περιβάλλον), η χρήση πλοήγησης στο διαδίκτυο, η αναζή-
τηση στο χώρο της βιβλιοθήκης, οι προϋποθέσεις για τη λειτουργική εργασία σε ομάδες 
και η χρήση των προγραμμάτων Word, PowerPoint. 

Βοηθητικά εργαλεία: Σχολικό βιβλίο, χάρτες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές με εγκατεστη-
μένα προγράμματα, σύνδεση στο διαδίκτυο, ipad, βιβλία με πληροφορίες από τις ενό-
τητες του σχολικού βιβλίου από τη βιβλιοθήκη, βιντεοπροβολέας, διάφορα υλικά χει-
ροτεχνίας (χαρτόνια, ψαλίδια, κόλλες, μπογιές, κ.α). 

Διάταξη- κινητικότητα- ρόλοι μαθητών της τάξης: Στη πρώτη διδακτική ώρα γίνεται 
συζήτηση μεταξύ μαθητών και καθηγητών για την επιλογή του θέματος του σχεδίου 
εργασίας. Οι μαθητές είναι καθισμένοι στα θρανία τους και ο καθηγητής γράφει στον 
πίνακα τα θέματα που προτείνουν οι μαθητές. Η εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης 
βοηθάει τον μαθητή με σύνδρομο Down να κατανοήσει τη διαδικασία επιλογής θέμα-
τος της εργασίας. Στη συνέχεια γίνεται ψηφοφορία για την επιλογή του τελικού θέμα-
τος. Ο καθηγητής ανακοινώνει το θέμα που επιλέχτηκε από τους μαθητές. Στη συνέχεια 
γίνεται συζήτηση για τον τρόπο που θα δουλέψουν οι ομάδες και για τις οδηγίες συλ-
λογής και σύνθεσης των πληροφοριών. Οι μαθητές χωρίζονται σε πέντε ομάδες όσοι 
και οι Ήπειροι είτε με τυχαία σειρά είτε με συγκεκριμένη που να εξυπηρετεί κάποιο 
μαθησιακό στόχο. Κάθε ομάδα επιλέγει μία Ήπειρο με την οποία θέλει να ασχοληθεί. 
Ψηφίζεται ένας μαθητής που θα έχει ρόλο συντονιστή των ομάδων που θα βοηθάει τις 
ομάδες τόσο στη λειτουργικότητά τους όσο και στη τήρηση του χρονικού προγράμμα-
τος παράδοσης της εργασίας.  

Η δεύτερη διδακτική ώρα αρχίζει στην τάξη που έχει μετατραπεί σε χώρο εργασίας με 
πέντε συνθέσεις θρανίων για κάθε ομάδα. Η κάθε ομάδα συζητάει για τις πληροφορίες 
που πρέπει να συνθέσουν και αναθέτει στα μέλη τις εργασίες που απαιτούνται. Κάθε 
ομάδα επιλέγει ένα συντονιστή της ομάδας που θα συνεργάζεται με τον συντονιστή 
όλων των ομάδων. Στη συνέχεια κάποιοι μαθητές πάνε στο εργαστήριο της πληροφο-
ρικής και άλλοι στη βιβλιοθήκη για τη συλλογή των πληροφοριών. Ο μαθητής με σύν-
δρομο Down συλλέγει πληροφορίες από το ipad μαζί με άλλο μέλος της ομάδας.  
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Η τρίτη και η τέταρτη ώρα γίνεται στην τάξη με μετατροπή της διάταξης των θρανίων 
της τάξης σε πέντε μεγάλα τραπέζια εργασίας που πάνω τους έχουν υλικά χειροτεχνίας 
και όλες τις πηγές που έχει συλλέξει κάθε ομάδα για τη σύνθεση της εργασίας. Ο μα-
θητής με σύνδρομο Down μετά την πρώτη διδακτική ώρα δεν χρειάζεται τον εκπαιδευ-
τικό παράλληλης στήριξης γιατί οι ομάδες έχουν εκπαιδευτεί να δουλεύουν ομαδικά 
και να εξατομικεύουν τις εργασίες που δίνουν στα μέλη της ομάδας σύμφωνα με τις 
δεξιότητές τους.  

Στην πέμπτη και έκτη διδακτική ώρα οι ομάδες παρουσιάζουν είτε έντυπα είτε ηλε-
κτρονικά με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα τα σχέδια εργασίας τους. Τα μέλη της 
κάθε ομάδας που παρουσιάζει είναι όρθια και παρουσιάζουν χωρίς σημειώσεις στα χέ-
ρια τους. Οι υπόλοιποι μαθητές κάθονται ημικυκλικά σε καρέκλες και παρακολουθούν 
τους συμμαθητές τους. Στο τέλος οι μαθητές (ακροατές) και ο καθηγητής κάνουν ερω-
τήσεις στην ομάδα που παρουσίασε.  

Στην τελευταία διδακτική ώρα γίνεται συζήτηση και αξιολόγηση των τελικών εργα-
σιών, των ομάδων, των μελών, του συντονιστή των ομάδων και του καθηγητή βάσει 
των αρχικών κριτηρίων που είχαν συζητηθεί στην πρώτη διδακτική ώρα του σχεδίου 
εργασίας. Οι μαθητές κάθονται στα τραπέζια εργασίας ανά ομάδα.  

Στοιχεία δραστηριότητας 

α. Διδακτικοί στόχοι: 

Οι μαθητές: 

• Να γνωρίζουν τα γενικά στοιχεία των Ηπείρων (ονομασία, εντοπισμός στον πα-
γκόσμιο χάρτη, γνώση ανάμεσα σε ποιους παράλληλους και σε ποιους μεσημβρινούς 
εκτίνεται κάθε Ήπειρος και έκταση) 
• Να εντοπίζουν σημαντικά στοιχεία για το φυσικό περιβάλλον των Ηπείρων 
στον χάρτη (μορφολογία, ωκεανούς που βρέχεται κάθε Ήπειρος, ποτάμια, λίμνες, 
βουνά – οροσειρές, έρημοι, δάση, στέπες, σαβάνες, κλιματικές συνθήκες, χλωρίδα- πα-
νίδα και μνημεία της φύσης). 
• Να αναζητούν πληροφορίες για το ανθρωπογενές περιβάλλον των Ηπείρων 
(πληθυσμοί, φυλές, θρησκείες, μεγαλύτερες πόλεις, μνημεία παγκόσμιου πολιτισμού, 
σημαντικά πρόσωπα ή οργανισμοί, αριθμός κρατών, πολιτική σταθερότητα, σημαντικά 
ιστορικά, αθλητικά γεγονότα, πλουτοπαραγωγικοί πόροι, οικονομία και βιοτικό επί-
πεδο). 
• Να συνθέτουν τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει κρίνοντας ποια στοιχεία εί-
ναι κατάλληλα για τη σύνθεση της εργασίας τους. 
• Να εντοπίζουν τις κατάλληλες πηγές απόκτησης των πληροφοριών που χρειά-
ζονται και να είναι σε θέση οι μαθητές να κρίνουν τη χρησιμότητά τους σε σχέση με 
την εργασία τους. 
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β. Κοινωνικοπολιτισμικοί στόχοι: 

Οι μαθητές: 
−  Να συμμετέχουν ισότιμα στην επιλογή του θέματος. 
− Να συζητούν και να συναποφασίζουν τα καθήκοντά τους στην ολομέλεια της ομάδας. 
− Να αναπτύσσουν σχέδιο έρευνας και να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες συνερ-

γασίας, στην τοποθέτηση των χρονικών ορίων ολοκλήρωσης του έργου και στην α-
πόφαση της μορφής της τελικής παρουσίασης. 

− Να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία κατασκευής του τελικού προϊόντος. 
− Να εφαρμόζουν δεξιότητες συνεργασίας, αυτονομίας, προγραμματισμού και υπευθυ-

νότητας. 
− Να συμμετέχουν στη διαμορφωτική αξιολόγηση στη διάρκεια της κατασκευής του τε-

λικού προϊόντος, στην κριτική ανασκόπηση και στην τελική αθροιστική αξιολόγηση 
− Ο εκπαιδευτικός να καθοδηγεί και να κατευθύνει τον προγραμματισμό του έργου. 
− Να αξιολογούν τόσο τον εαυτό τους όσο και τη διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου 

εργασίας. 

γ. Στόχοι που αφορούν τη χρήση εργαλείων 
− Να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως εργαλείο για την απόκτηση γνώσης. 
− Να χρησιμοποιούν τα προγράμματα του Microsoft Office για τη σύνθεση της εργασίας 

τους. 
− Να χρησιμοποιούν τις περιφερειακές συσκευές του υπολογιστή (εκτυπωτές, scanner, 

κάμερα)  
− Να χρησιμοποιούν το ipad ως υποστηρικτική τεχνολογία. 
− Να αξιοποιούν τον βιντεοπροβολέα για καλύτερη εποπτική παρουσίαση των εργα-

σιών τους. 

δ. Ανάλυση της δραστηριότητας 

Η εφαρμογή του παρόντος διδακτικού σεναρίου προϋποθέτει την συχνή ενασχόληση 
της τάξης με ομαδικές εργασίες στις προηγούμενες ενότητες και να έχουν διατεθεί κά-
ποιες διδακτικές ώρες για επανάληψη στις προηγούμενες ενότητες του σχολικού βι-
βλίου (χάρτες, φυσικό περιβάλλον, ανθρωπογενές περιβάλλον) με τη βοήθεια χαρτών, 
φύλλων εργασίας με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, επισκέψεις στη βιβλιοθήκη, με 
ηλεκτρονικές παρουσιάσεις των μαθημάτων και με επιλεγμένα βίντεο από το Youtube.  

Την πρώτη διδακτική ώρα ο καθηγητής παρουσιάζει τους στόχους της τέταρτης ενότη-
τας «Ήπειροι… Στιγμιότυπα» και βάσει της δεύτερης σελίδας της ενότητας που ανα-
φέρει: «Στους χάρτες των ηπείρων που θα βρεις στο Τετράδιο Εργασιών και με όχημα 
τα στιγμιότυπα θα επιχειρήσεις ταξίδια στο φυσικό περιβάλλον, στον πολιτισμό, στις γεύ-
σεις, στις μυρωδιές όλου του κόσμου. Θα κληθείς να προσεγγίσεις τον χώρο με όλες σου 
τις αισθήσεις και να τον ερμηνεύσεις στον βαθμό που σου είναι κάθε φορά δυνατόν...Η 
«γεύση» που θα πάρεις για κάθε ήπειρο είναι πολύ μικρή. Σκοπός είναι να ερευνήσεις 
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θέματα που κινούν το ενδιαφέρον σου, να αναζητήσεις πληροφορίες και εικόνες, να αλ-
ληλογραφήσεις με παιδιά που ζουν σε άλλες ηπείρους, να φτιάξεις τους δικούς σου χάρ-
τες. Σ’ αυτό το κεφάλαιο λοιπόν θα μάθεις...να ταξιδεύεις!!!» κινητοποιεί τους μαθητές 
για την ενασχόλησή τους με ένα σχέδιο εργασίας που να αναφέρεται σε αυτή την ενό-
τητα.  

Οι μαθητές προτείνουν θέματα για το σχέδιο εργασίας που θέλουν να ασχοληθούν και 
ο καθηγητής γράφει στον πίνακα με τη μορφή εννοιολογικού χάρτη τους τίτλους των 
θεμάτων που προτείνουν οι μαθητές. Στη συνέχεια γίνεται ψηφοφορία για την επιλογή 
του τελικού θέματος του σχεδίου εργασίας από τους μαθητές. Οι μαθητές μαζί με τον 
καθηγητή συζητούν για τον τρόπο εργασίας και τη σωστή λειτουργία των ομάδων, τις 
γενικές οδηγίες συλλογής και σύνθεσης των πληροφοριών. Έπειτα οι μαθητές χωρίζο-
νται είτε με τυχαία επιλογή είτε με συγκεκριμένη σε πέντε ομάδες όσες και οι Ήπειροι. 
Κάθε ομάδα επιλέγει μία Ήπειρο με την οποία θέλει να ασχοληθεί. Στη συνέχεια ο 
καθηγητής ρωτάει ποιοι μαθητές θα ήθελαν να γίνουν συντονιστές των ομάδων και 
γίνεται ψηφοφορία για την επιλογή του συντονιστή των ομάδων. Ο καθηγητής συζη-
τάει με τους μαθητές για τα κριτήρια αξιολόγησης των τελικών εργασιών, των ομάδων, 
των μελών και του συντονιστή.  

Η εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης του μαθητή με σύνδρομο Down του εξηγεί και 
συζητάει μαζί του για τη λειτουργία και τους κανόνες της ομάδας εργασίας. Επίσης 
βάζουν μαζί στόχους κατάλληλης συμπεριφοράς, κοινωνικούς και γνωστικούς που θα 
αξιολογηθούν στο τέλος του σχεδίου εργασίας από τον ίδιο τον μαθητή. Τις επόμενες 
διδακτικές ώρες ο εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης δεν θα εμπλακεί εκτός αν 
χρειαστεί ο συγκεκριμένος μαθητής κάποια βοήθεια που δε μπορεί να αντιμετωπιστεί 
από τον ίδιο ή την ομάδα του. Το παραπάνω προϋποθέτει ότι ο μαθητής με σύνδρομο 
Down είναι σε στάδιο αυτονόμησης και έχει προηγηθεί παρέμβαση για την ένταξή του 
στη γενική τάξη. Σημαντική προϋπόθεση είναι ότι ο μαθητής με σύνδρομο Down έχει 
εκπαιδευτεί στη χρήση του ipad. 

Τη δεύτερη διδακτική ώρα οι ομάδες συζητούν μέσα στη σχολική τάξη η οποία έχει 
προσαρμοστεί ειδικά για να δουλεύουν οι μαθητές σε ομάδες (η τακτοποίηση της τάξης 
γίνεται στο διάλειμμα από τους επιμελητές) για το ποιες πληροφορίες χρειάζονται και 
από ποιες διαθέσιμες πηγές θα τις βρουν. Οι ομάδες επιλέγουν από έναν συντονιστή 
της ομάδας που θα συνεργάζεται με τον συντονιστή όλων των ομάδων και θα βοηθάει 
τα μέλη της ομάδας όπου χρειάζεται. Τα μέλη των ομάδων αναλαμβάνουν συγκεκρι-
μένες εργασίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. Στη συνέχεια με-
ρικά από τα μέλη των ομάδων περνούν στο εργαστήριο της πληροφορικής και άλλα 
στη βιβλιοθήκη για την αναζήτηση των πληροφοριών που χρειάζονται. Στο μαθητή με 
σύνδρομο Down ανατίθεται από την ομάδα του να βρει συγκεκριμένες πληροφορίες 
από το ipad. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να βρεθούν και εκτός σχολείου για 
τη συνέχιση της αναζήτησης των πληροφοριών. 
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Η τρίτη και η τέταρτη διδακτική ώρα πραγματοποιούνται στην τάξη η οποία έχει προ-
σαρμοστεί ειδικά όπως έχει προαναφερθεί. Οι μαθητές έχουν φέρει τις πληροφορίες 
που χρειάζονται και δουλεύουν στις ομάδες τους για την επεξεργασία αυτών των πλη-
ροφοριών και την επιλογή του τρόπου σύνθεσης τους. Σε κάθε τραπέζι εργασίας παρέ-
χονται υλικά χειροτεχνίας. Γίνεται χρήση του φορητού υπολογιστή από τις ομάδες που 
έχουν επιλέξει να παρουσιάσουν την εργασία τους ηλεκτρονικά. Δίνεται η δυνατότητα 
στους μαθητές να βρεθούν και εκτός σχολείου για τη συνέχιση της σύνθεσης της τελι-
κής εργασίας και της προετοιμασίας της τελικής παρουσίασης. 

Στην πέμπτη και έκτη διδακτική ώρα γίνεται παρουσίαση των τελικών εργασιών των 
ομάδων είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά με προφορική παρουσίαση στις υπόλοιπες ομά-
δες. Οι ακροατές μαθητές και οι καθηγητές κάνουν ερωτήσεις στα μέλη της ομάδας 
που παρουσίασε.  

Στην τελευταία διδακτική ώρα γίνεται αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων και συζή-
τησης για τις τελικές εργασίες, τις ομάδες, τα μέλη, τον συντονιστή των ομάδων και 
τον καθηγητή ο οποίος είχε ρόλο βοηθού βάσει των αρχικών κριτηρίων που είχαν συ-
ζητηθεί στην πρώτη διδακτική ώρα.  

Οι τελικές εργασίες μπορεί να παρουσιαστούν σε έκθεση στην αίθουσα εκδηλώσεων ή 
ακόμα και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Αξιολόγηση μετά την εφαρμογή 

Ως προς τις επιδιώξεις του σεναρίου 

Μετά την υλοποίηση του σεναρίου ο καθηγητής ελέγχει κατά πόσο επετεύχθησαν οι 
στόχοι του σεναρίου. Αυτό μπορεί να γίνει στις δύο διδακτικές ώρες που παρουσιάζο-
νται οι τελικές εργασίες καθώς και στην τελευταία διδακτική ώρα που γίνεται η συνο-
λική αξιολόγηση των τελικών εργασιών, των ομάδων, των μελών, του συντονιστή των 
ομάδων και του καθηγητή βάσει των αρχικών κριτηρίων που είχαν συζητηθεί στην 
πρώτη διδακτική ώρα του σχεδίου εργασίας. 

Ως προς τα εργαλεία 

Ο καθηγητής θα πρέπει να λάβει υπόψη του, να επανεξετάσει και να επανασχεδιάσει 
το σενάριο με την επιλογή καταλληλότερων εργαλείων αν κατά την εφαρμογή τα ερ-
γαλεία που παρέχονται δεν είναι επαρκή για τη συλλογή των πληροφοριών που χρειά-
ζονται οι μαθητές και αν προκύψουν προβλήματα στο χειρισμό των εργαλείων. 

Ως προς τη διαδικασία υλοποίησης 

Στην πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές, ο καθηγητής και εκπαιδευτικός παράλληλης 
στήριξης είχαν θέσει μέσω συζήτησης τα κριτήρια αξιολόγησης των τελικών εργασιών, 
των ομάδων, των μελών, του συντονιστή των ομάδων και του καθηγητή. Την τελευταία 
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διδακτική ώρα ο καθηγητής δίνει δυο ειδών ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση: α) σε 
κάθε μέλος των ομάδων για αυτοαξιολόγηση, β) σε κάθε ομάδα που συμπληρώνεται 
ύστερα από συζήτηση των μελών της ομάδας. Τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολό-
για αξιοποιούνται για την αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας και όλων των παραμέτρων 
κατά τη διαδικασία υλοποίησης. Η τελική συζήτηση μεταξύ μαθητών και καθηγητών 
είναι καθοριστική για τον απολογισμό του σχεδίου εργασίας. 

Ως προς την προσαρμογή και επεκτασιμότητα 

Το σενάριο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να δίνει ελευθερία κατά την εφαρμογή του και 
να προσαρμόζεται ανάλογα με τα μέλη της τάξης που προορίζεται. Επίσης μπορεί να 
επεκταθεί από τους μαθητές στους οποίους εφαρμόζεται ανάλογα με τα ενδιαφέροντά 
τους, τις δεξιότητές τους και τη δημιουργικότητά τους. 
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Περίληψη 

Η εργασία διερευνά νέες μεθόδους διδασκαλίας των μαθηματικών και ιδιαίτερα των 
κλασμάτων σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ), ενσωματώνοντας τις τεχνολο-
γίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η συγκεκριμένη έρευνα  θα προ-
σπαθήσει να αξιολογήσει τα μαθησιακά στυλ των μαθητών με ΜΔ, πριν και μετά την 
εφαρμογή διαφορετικών διδασκαλιών. Στην εργασία αυτή ως διαγνωστικό κριτήριο για 
τις ΜΔ θεωρήθηκε η Ανταπόκριση στη Διδασκαλία. Επιλέχτηκαν 120 μαθητές της Στ΄ 
Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε τέσσερις πειρα-
ματικές ομάδες. Στις ομάδες αυτές εφαρμόστηκαν διδασκαλίες α) μέσω του Η/Υ β) 
μέσω video γ) μέσω Η/Υ και video και δ) μόνο διάλεξη. Για τη διδασκαλία χρησιμο-
ποιήθηκαν εκπαιδευτικά σενάρια προσαρμοσμένα στα λογισμικά Μπάρες, Πί-
τσα/Τούρτα και Γεωπίνακας του προγράμματος του ΠΙ, Τα παιδιά κάνουν Μαθηματικά. 

Λέξεις - Kλειδιά: Τ.Π.Ε., Μεταγνωστική δεξιότητα, Μαθησιακές Δυσκολίες, Κλά-
σματα 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, οι ΤΠΕ βαθμιαία βρίσκουν εφαρμογή 
στην εκπαιδευτική και διδακτική πρακτική, αφορώντας είτε στη χρήση σύγχρονου τε-
χνολογικού εξοπλισμού είτε, κυρίως, στην εισαγωγή εκπαιδευτικών λογισμικών εφαρ-
μογών που συνδυάζουν επιτυχώς την εκπαίδευση-μάθηση με τη διασκέδαση-ψυχαγω-
γία (Schibeci, MacCallum, Cumming-Potvin, Durrant, Kissane & Miller, 2008). Με 
δεδομένο ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο παιδα-
γωγικό στόχο, καθίσταται σαφές ότι ο δημιουργικός συνδυασμός των ΤΠΕ με την εκ-
παιδευτική δράση μπορεί να έχει ποικίλες μορφές: από τη χρήση του προβολέα σε μια 
παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας, τη χρήση του Διαδραστικού Πίνακα και Λογισμι-
κών Ανοικτού Κώδικα, τη διαχείριση πολυμεσικών, πολυαισθητηριακών, διαδραστι-
κών ή υπερμεσικών εφαρμογών, μέχρι την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την ηλε-
κτρονική μάθηση με τη χρήση κάποιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας (Semenov, 2005).  

Μερικά από τα κυριότερα πλεονεκτήματα από την εισαγωγή των υπολογιστών στην 
εκπαίδευση, όπως αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία, είναι ότι (Ράπτης & Ράπτη, 
2006): 

• Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εποπτικό μέσο σε όλα τα μαθήματα, από 
τη γλώσσα, τα μαθηματικά μέχρι και τις τέχνες. 

• Το μάθημα γίνεται πιο κατανοητό, πιο ευχάριστο και δίνει ερεθίσματα για περισσό-
τερη εμβάθυνση. 

176

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



• Ο υπολογιστής έχει απεριόριστη υπομονή και δεν «τιμωρεί». 
• Η ενίσχυση που δίνεται στο μαθητή από τη σωστή απάντηση είναι άμεση και αυτό 

ενισχύει το κίνητρο για μάθηση.  
• Επιτρέπει στο μαθητή να προχωρήσει στην εργασία του με ρυθμό ανάλογο με τις δικές 

του δυνάμεις. Προεξάρχοντα ρόλο καλείται να παίξει ο εκπαιδευτικός, καθώς εκείνος 
που, λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με τα διαφορετικά μα-
θησιακά στυλ, θα πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο τεχνολογικό εργαλείο ανάλογα με 
την τάξη του και να κινητοποιήσει τους μαθητές, προκειμένου να αξιοποιήσουν στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό τα οφέλη από τις εκάστοτε εφαρμογές των ΤΠΕ (Bates & 
Leary, 2001).  

Οι μελέτες και έρευνες σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ για την επιτυχή ανταπόκριση 
στα μαθησιακά στυλ είναι πολλές και ποικίλλουν στη μεθοδολογία, στους στόχους 
αλλά και στα μοντέλα μαθησιακών στυλ που χρησιμοποιούν (Miller, 2005 ∙ Christou 
& Dinov, 2010). Συχνά, καταγράφονται αντιφατικά συμπεράσματα ως προς την απο-
τελεσματικότητα της ανταπόκρισης των στυλ διδασκαλίας στα στυλ μάθησης 
(Georgiou & Makry, 2004 ∙ Christou & Dinov, 2010). Ακόμη περισσότερο, φαίνεται 
πως το περιεχόμενο και το αντικείμενο της διδασκαλίας, το επιλεγμένο μοντέλο μαθη-
σιακών στυλ καθώς και διάφοροι άλλοι παράγοντες (όπως, για παράδειγμα, το φύλο) 
επιδρούν σημαντικά (Miller, 2005). Όπως υποστηρίζουν οι Coffield, Moseley, Hall και 
Ecclestone (2004), φαίνεται ότι η επιλογή του μοντέλου μαθησιακών στυλ είναι όντως 
σημαντική, ενώ θεωρούν πως η χρήση τεχνολογικών εργαλείων, όταν δεν ευνοεί τη 
συνειδητή συμμετοχή των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία, δε συμβάλλει ου-
σιαστικά στη αποτελεσματικότητα των μαθησιακών στυλ. 

Είναι σημαντικό, πως ο όρος ΜΔ αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ειδικών 
αναγκών και δεν μπορούν να θεωρηθούν όλοι οι τύποι προβλημάτων στη μάθηση απα-
ραιτήτως ΜΔ (Αγαλιώτης, 2000). Κάποια από τα κοινά στοιχεία μεταξύ όλων των ο-
ρισμών που έχουν αναπτυχθεί για να προσδιορίσουν τον όρο «Μαθησιακές Δυσκολίες» 
είναι α) η ανισομέρεια μεταξύ των ικανοτήτων και β) η ασυμβατότητα μεταξύ ικανο-
τήτων και επίδοσης. Έτσι, τα άτομα με ΜΔ θεωρείται ότι έχουν γενική νοητική λει-
τουργία εντός των φυσιολογικών ορίων, με εσωτερικές διακυμάνσεις μεταξύ των γνω-
στικών τους λειτουργιών. Επίσης, η σχολική τους επίδοση είναι κατώτερη από το ανα-
μενόμενο, σε σχέση με την ηλικία και το νοητικό τους δυναμικό (Τζουριάδου, 2011). 

Έχουν διατυπωθεί τέσσερα κριτήρια υπολογισμού της απόκλισης (ή διακύμανσης ή 
ασυμβατότητας) ανάμεσα στη σχολική επίδοση και στη νοητική ικανότητα (Van den 
Broeck, 2002) : 1) Αποκλίσεις από το «μέσο φυσιολογικό» στα τεστ νοημοσύνης και 
στα τεστ επίδοσης, 2) Διαφοροποιήσεις εσωτερικές των δεικτών των κριτηρίων επίδο-
σης και ικανότητας, 3) Το αναμενόμενο για την ηλικία και τη νοητική ικανότητα και 
4) Απόκλιση από τη βαθμολογία όπως αυτή προσδιορίζεται από το κάθε εκπαιδευτικό 
σύστημα. Ένα, ακόμη, κριτήριο απόκλισης αναφέρει  τη διαφορά μεταξύ της πραγμα-
τικής και της αναμενόμενης επίδοσης με βάση την επίδοσή τους πριν και μετά από την 
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παροχή μιας κατάλληλης ποιοτικά εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ανταπόκριση στη Διδα-
σκαλία) (Reschly, 2005). 

Η UNESCO (2011, 2012) αναφέρει ότι η μάθηση απαιτεί την προσοχή στις ιδιαίτερες 
ανάγκες όλων των μαθητών όλων των δυνατοτήτων, αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι μαθη-
τές έχουν διαφορετικά στυλ μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με ήπιες, 
μέτριες ή σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Συνεχίζοντας, επισημαίνει ότι η χρήση της 
τεχνολογίας στην εκπαίδευση διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παρέχοντας τη 
δυνατότητα στην ευέλικτη ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών με σκοπό την βοή-
θεια των μαθητών με ΜΔ (UNESCO, 2011, 2012) .   

Η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS) προτεί-
νει οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), να χρησιμοποιούνται 
σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυ-
ναμικού. Επιπλέον, η χρήση προσβάσιμων ΤΠΕ συνεχίζει να αναδύεται ως το βασικό-
τερο συστατικό ώστε όλοι οι μαθητές να μαθαίνουν  σύμφωνα με τις δικές τους ικανό-
τητες και τον τρόπο μάθησης (UNESCO, 2011, 2012). 

Μεθοδολογία 

Η έρευνα είναι εμπειρική-ποσοτική και χρησιμοποιείται η μεθοδολογική τεχνική της  
παρέμβασης. Η επιλογή των 120 μαθητών της έρευνας έγινε με συμπτωματική δειγμα-
τοληψία από 12 Δημοτικά σχολεία του Δήμου Αθηνών. Όλοι οι μαθητές/τριες, σύμ-
φωνα με τις υποδείξεις των δασκάλων τους, είχαν μειωμένη απόδοση στα μαθηματικά 
και παρουσίαζαν προβλήματα κατανόησης των μαθηματικών εννοιών, σε σχέση με 
τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Μετά την δειγματοληψία των 120 μαθητών με ΜΔ, 
οι μαθητές διαχωρίστηκαν σε 4 ομάδες: 
 
• Ομάδα Α: Την ομάδα «Η/Υ», στην οποία χρησιμοποιήθηκε μόνο το λογισμικό του 

Π.Ι για τα Μαθηματικά, Τα Παιδιά κάνουν Μαθηματικά. 
• Ομάδα Β: Την ομάδα «Η/Υ & video», στην οποία χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό  Τα 

Παιδιά κάνουν Μαθηματικά αλλά και video, το οποίο επεξηγούσε την έννοια του 
κλάσματος, τις διαδικασίες της ισοδυναμίας και σύγκρισης. 

• Ομάδα Γ: Την ομάδα  «video» στην οποία χρησιμοποιήθηκε video το οποίο επεξη-
γούσε την έννοια του κλάσματος, τις διαδικασίες της ισοδυναμίας και σύγκρισης. 

• Ομάδα Δ: Την ομάδα ελέγχου, στην οποία τα κλάσματα είχαν διδαχτεί μόνο μέσω 
διάλεξης. 

Έχουν διατυπωθεί αρκετά κριτήρια υπολογισμού της απόκλισης (ή διακύμανσης ή α-
συμβατότητας) ανάμεσα στη σχολική επίδοση και στη νοητική ικανότητα. Ένα κριτή-
ριο απόκλισης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη εργασία, αναφέρει τη 
διαφορά μεταξύ της πραγματικής και της αναμενόμενης επίδοσης με βάση την επίδοσή 
τους πριν και μετά από την παροχή μιας κατάλληλης ποιοτικά εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας (Ανταπόκριση στη Διδασκαλία) (Gresham, 1991.Reschly, 2005). 
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Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση του μαθησιακού στυλ βασίστηκε στο 
ερωτηματολόγιο «Δείκτης μαθησιακού στυλ» (Index of Learning Style) των Felder και 
Soloman (1999), το οποίο μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά δεδομένα 
για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο 
εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν το καθένα από τα επό-
μενα μαθησιακά στυλ: 1. Οπτικός 2. Λεκτικός 3. Ενεργός/Πρακτικός 4. Ανακλαστικός 
5. Λογικός 6. Θεωρητικός/Οικουμενικός. 

Το ερωτηματολόγιο απαρτιζόταν από 6 ερωτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες καταγρα-
φόταν το μαθησιακό στυλ των μαθητών, για τα έξι μαθησιακά στυλ που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως. Οι απαντήσεις που μπορούσαν να δώσουν οι μαθητές ήταν : Καθόλου, 
Μικρή, Μέτρια, Ικανοποιητική, Μεγάλη, Πολύ Μεγάλη. Δεκτό γινόταν ένα μαθη-
σιακό στυλ αν το σκορ ήταν από Ικανοποιητική και πάνω. Στο τέλος, συγκεντρώθηκαν 
οι απαντήσεις του κάθε μαθητή και εξήχθη ένας δείκτης για κάθε μαθησιακό στυλ, που 
εκπροσωπεί το βαθμό στον οποίο το συγκεκριμένο στυλ χρησιμοποιείται από τον μα-
θητή. Το εργαλείο των Felder και Soloman (1999) έχει αξιολογηθεί πάνω από 0.90 του 
δείκτη Cronbach’sa στην διεθνή βιβλιογραφία. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιή-
θηκε στην εργασία παρουσίασε δείκτη a= 0.89. Το ερευνητικό ερώτημα αφορά το κατά 
πόσο υπάρχει επίδραση των διαφορετικών μεθόδων στο μαθησιακό στυλ των μαθητών 
με ΜΔ. Εφόσον η εξαρτημένη μεταβλητή (μαθησιακό στυλ) είναι ποιοτική και μετρή-
θηκε σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές (εξαρτημένα δείγματα) για να διαπιστωθεί 
η επίδραση των μεθόδων στο μαθησιακό στυλ χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος McNemar 
για εξαρτημένα δείγματα. 

Επίδραση των μεθόδων στο μαθησιακό στυλ των μαθητών 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το μαθησιακό στυλ των μαθητών 
πριν και μετά την εφαρμογή των μεθόδων.  Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτε-
λέσματα για το οπτικό μαθησιακό στυλ πριν και μετά την εφαρμογή των τριών μεθό-
δων. Από την ανάλυση και τον αντίστοιχο έλεγχο McNemar προέκυψε ότι η πειραμα-
τική ομάδα που εφαρμόσθηκε το video είχε βελτίωση του οπτικού στυλ μάθησης 
(p=0.008<0.05) ενώ το ίδιο αποτέλεσμα προέκυψε και για την πειραματική ομάδα που 
εφαρμόσθηκε η μέθοδος του video & Η/Υ (p=0.001<0.05).  

Πίνακας 1. Οπτικό στυλ μάθησης πριν και μετά ανά μέθοδο 

 Οπτικός μετά Sig. 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μέθοδος διδα-
σκαλίας 

Η/Υ Οπτικός 
πριν 

ΝΑΙ 100,0% 0,0% 1.000 
ΟΧΙ 0,0% 100,0% 

video Οπτικός 
πριν 

ΝΑΙ 100,0% 0,0% 0.008* ΟΧΙ 42,1% 57,9% 

Η/Υ & 
video 

Οπτικός 
πριν 

ΝΑΙ 100,0% 0,0% 
0.001* ΟΧΙ 12,5% 87,5% 
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Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το λεκτικό μαθησιακό στυλ πριν 
και μετά την εφαρμογή των τριών μεθόδων από όπου και προκύπτει ότι καμία μέθοδος 
δεν επέφερε βελτίωση στο συγκεκριμένο στυλ μάθησης (p>0.05). 

Πίνακας 2. Λεκτικό στυλ μάθησης πριν και μετά ανά μέθοδο 

 
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το ενεργητικό μαθησιακό στυλ 
πριν και μετά την εφαρμογή των τριών μεθόδων.  Από την ανάλυση και τον αντίστοιχο 
έλεγχο McNemar προέκυψε ότι η πειραματική ομάδα που εφαρμόσθηκε το video είχε 
βελτίωση του ενεργητικού στυλ μάθησης (p=0.025<0.05) ενώ το ίδιο αποτέλεσμα προ-
έκυψε και για την πειραματική ομάδα που εφαρμόσθηκε η μέθοδος του video μαζί με 
Η/Υ (p=0.002<0.05).  
 

Πίνακας 3.  Ενεργό/Πρακτικό στυλ μάθησης πριν και μετά ανά μέθοδο 

Στους Πίνακες 4, 5 και 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το ανακλαστικό, το 
λογικό και το θεωρητικό μαθησιακό στυλ πριν και μετά την εφαρμογή των τριών με-
θόδων από όπου και προκύπτει ότι καμία μέθοδος δεν επέφερε βελτίωση στα συγκε-
κριμένα στυλ μάθησης (p>0.05). 

 
Ανακλαστικός μετά 

Sig. 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ανακλαστικός  ΝΑΙ 100,0% 0,0% 1.000 

 
Λεκτικός μετά 

Sig. 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μέθοδος δι-
δασκαλίας 

Η/Υ Λεκτικός 
πριν 

ΝΑΙ 100,0% 0,0% 
1.000 

ΟΧΙ 0,0% 100,0% 

video Λεκτικός 
πριν 

ΝΑΙ 63,6% 36,4% 
0.687 

ΟΧΙ 10,5% 89,5% 

Η/Υ& video Λεκτικός 
πριν 

ΝΑΙ 100,0% 0,0% 
1.000 

ΟΧΙ 0,0% 100,0% 

 
Ενεργός/Πρακτι-

κός μετά Sig. 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μέθοδος δι-
δασκαλίας 

Η/Υ 
Ενερ-
γός/Πρακτι-
κός     πριν 

ΝΑΙ 100,0% 0,0% 
0.063 

ΟΧΙ 22,7% 77,3% 

video Ενεργός/Πρακτικό 
πριν 

ΝΑΙ 100,0% 0,0% 
0.025* 

ΟΧΙ 15,4% 84,6% 
Η/Υ 

&video 
Ενεργός/Πρακτικός 

πριν 
ΝΑΙ 100,0% 0,0% 

0.002* 
ΟΧΙ 40,0% 60,0% 
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Μέθοδος   δι-
δασκαλίας 

          
Η/Υ 

πριν ΟΧΙ 0,0% 100,0% 

video Ανακλαστικός  
πριν 

ΝΑΙ 100,0% 0,0% 
0.125 

ΟΧΙ 16,7% 83,3% 
 Η/Υ 
&   
video 

Ανακλαστικός  
πριν 

ΝΑΙ 100,0% 0,0% 
0.500 

ΟΧΙ 8,3% 91,7% 

Πίνακας 4. Ανακλαστικό στυλ μάθησης πριν και μετά ανά μέθοδο 

 
Λογικός μετά 

Sig. 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μέθοδος διδα-
σκαλίας 

Η/Υ Λογικός 
πριν 

ΝΑΙ 33,3% 66,7% 
0.125 

ΟΧΙ 0,0% 100,0% 

video 
Λογικός 

πριν 
ΝΑΙ 60,0% 40,0% 

1.000 
ΟΧΙ 8,0% 92,0% 

Η/Υ 
&video 

Λογικός 
πριν 

ΝΑΙ 50,0% 50,0% 
1.000 

ΟΧΙ 3,8% 96,2% 

Πίνακας 5.  Λογικό στυλ μάθησης πριν και μετά ανά μέθοδο 

 
Θεωρητικός μετά 

Sig. 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μέθοδος διδα-
σκαλίας 

Η/Υ Θεωρητικός 
πριν 

ΝΑΙ 50,0% 50,0% 
0.180 

ΟΧΙ 26,9% 73,1% 

video Θεωρητικός 
πριν 

ΝΑΙ 100,0% 0,0% 
1.000 

ΟΧΙ 3,8% 96,2% 
Η/Υ 

&video 
Θεωρητικός 

πριν 
ΝΑΙ 100,% 0,0% 

0.063 
ΟΧΙ 19,2% 80,8% 

Πίνακας 6. Θεωρητικό  στυλ μάθησης πριν και μετά ανά μέθοδο 

Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η εργασία μπορούν να αξιολογηθούν ως σημα-
ντικά λόγω του αρκετά μεγάλου δείγματος. Βάσει των αποτελεσμάτων της στατιστικής 
ανάλυσης, εμφανίζεται βελτίωση του οπτικού μαθησιακού στυλ στις διδασκαλίες μέσω 
video και Η/Υ & video. Επιπλέον, από τον αντίστοιχο έλεγχο McNemar προέκυψε ότι 
η πειραματική ομάδα που εφαρμόσθηκε το video είχε βελτίωση του ενεργητικού στυλ 
μάθησης ενώ το ίδιο αποτέλεσμα προέκυψε και για την πειραματική ομάδα που εφαρ-
μόσθηκε η μέθοδος του video μαζί με Η/Υ. 
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Μια παρατήρηση σχετικά με τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν για τις διδασκαλίες, 
είναι ότι, αν και ο γεωπίνακας χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές, οι αντιδράσεις των 
μαθητών έδειξαν ότι προτιμούσαν τις Μπάρες και την Πίτσα. Αυτό, ίσως δείχνει την 
δυσκολία τους στη Γεωμετρία, γενικά. 

Σχολιάζοντας περαιτέρω τα θετικά αποτελέσματα της διδασκαλίας των κλασμάτων 
μέσω των ΤΠΕ στα μαθησιακά στυλ, διαφαίνεται η ανάγκη της ένταξής τους στη διδα-
σκαλία των Μαθηματικών με τη χρήση εκπαιδευτικών σεναρίων στο ωρολόγιο πρό-
γραμμα. 

Προτάσεις για διερεύνηση 

Η έρευνα αυτή δίνει αφορμή για περαιτέρω διερεύνηση σε θέματα όπως:  
1. Κατά πόσο η ένταξη των ΤΠΕ στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου θα 

βελτίωνε την επίδοση των μαθητών με ΜΔ σε άλλα μαθήματα. 
2. Κατά πόσο η ένταξη άλλων εργαλείων των ΤΠΕ στη διδασκαλία θα βελτίωνε ή θα 

ανέπτυσσε και άλλα μαθησιακά στυλ. 
3. Κατά πόσο θα αναπτύσσονταν/βελτιώνονταν και άλλες δεξιότητες των μαθητών με 

ΜΔ, όπως οι μεταγνωστικές.  
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Περίληψη 

Ένας σημαντικός αριθμός μαθητών αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακαδημαϊκή τους 
απόδοση λόγω ελλειμμάτων στις Επιτελικές Λειτουργίες (ΕΛ). Οι ΕΛ είναι λειτουργίες 
που συμβάλλουν στην επίβλεψη, τη ρύθμιση και το συντονισμό της συμπεριφοράς μας. 
Σημαντική είναι η επίπτωση των ελλειμμάτων αυτών στην ακαδημαϊκή λειτουργικό-
τητα των παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας 
(ΔΕΠΥ). Επίσης, πάνω από το 50% των παιδιών με ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν δυσχέρεια 
στην καθημερινότητά τους ως επακόλουθο των ελλειμμάτων στις Επιτελικές Λειτουρ-
γίες. Η παρέμβαση για τη βελτίωση της καθημερινότητας αλλά και της πρόγνωσης για 
την ακαδημαϊκή και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών με αυτές τις δυσκολίες είναι απο-
λύτως σημαντική. Το ψηφιακό περιβάλλον ΕΠΙΤΕΛΩ υλοποιήθηκε με στόχο την εξά-
σκηση των Επιτελικών Λειτουργιών και ειδικά της προσοχής και της συγκέντρωσης. 
Το ψηφιακό αυτό περιβάλλον παρουσιάζεται στη συνέχεια.  

Λέξεις - Κλειδιά: ΔΕΠΥ, επιτελικές, λειτουργίες, λογισμικό, ΕΠΙΤΕΛΩ 

Εισαγωγή 

Στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού και προσαρμογή 
εκπαιδευτικού περιεχομένου για μαθητές με προβλήματα προσοχής και 
συγκέντρωσης» που προκηρύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(Ι.Ε.Π.) το 2014, η ομάδα εργασίας που αποτελείτο από ………………………. 
ανέλαβε την υλοποίηση ψηφιακού περιβάλλοντος για την εξάσκηση της προσοχής και 
συγκέντρωσης παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας. Το ψηφιακό αυτό περιβάλλον 
περιλαμβάνει δραστηριότητες με τους πιο πάνω στόχους και προσφέρει τη δυνατότητα 
στον εκπαιδευτικό να παραμετροποιήσει το περιβάλλον εργασίας του μαθητή 
προσαρμόζοντας τις δραστηριότητες στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε μαθητή. 

Η υλοποίηση του ψηφιακού περιβάλλοντος βασίστηκε στις προδιαγραφές και οδηγίες 
της ομάδας εργασίας του Ι.Ε.Π. η οποία και επέβλεψε και αξιολόγησε την όλη 
διαδικασία. 
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Επιτελικές λειτουργίες 

Οι Επιτελικές Λειτουργίες (ΕΛ) είναι ομάδα λειτουργιών που μας βοηθά να κατευθύ-
νουμε την προσοχή μας σε πολλαπλές πηγές πληροφορίας ταυτόχρονα, να θέτουμε 
στόχους και να κάνουμε σχέδια, να παίρνουμε αποφάσεις και να τις αναθεωρούμε, κα-
θώς και να μην παίρνουμε βιαστικές αποφάσεις. Οι ΕΛ είναι κομβικής σημασίας δε-
ξιότητες για μια επιτυχή σχολική σταδιοδρομία. Παρότι ο όρος επιτελικές λειτουργίες 
χρησιμοποιείται με ελαφρώς διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικούς ερευνητές οι 
περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι η Ανασταλτική λειτουργία, η Μνήμη εργασίας 
και η Γνωστική ευελιξία είναι οι θεμελιώδεις επιτελικές λειτουργίες (Ο όρος επιτελικές 
λειτουργίες προτείνεται  ως εναλλακτικός του όρου «εκτελεστικές»  ως αποδίδων α-
κριβέστερα το συντονιστικό και εποπτικό χαρακτήρα των λειτουργιών αυτών προς τις 
άλλες γνωστικές δραστηριότητες χωρίς όμως να αναιρείται και ο εκτελεστικός τους 
χαρακτήρας.). 

Ανασταλτική λειτουργία 

Η Ανασταλτική λειτουργία , αναφέρεται στην ικανότητα ενός ανθρώπου να εστιάζει 
την προσοχή του σε ένα ερέθισμα, ενώ ταυτόχρονα αντιστέκεται σε παρεισφρέοντα 
ερεθίσματα που προέρχονται είτε «έσωθεν», δηλ. από τον ίδιο του τον εαυτό, είτε «έ-
ξωθεν» - από το περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Barkley (1997) η ανασταλτική λειτουρ-
γία έχει τρεις διαστάσεις: Πρώτον, αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να ανα-
στέλλει την εκτέλεση μιας μαθημένης συμπεριφοράς,. Η αναστολή αυτή αφορά στην 
εκτέλεση μιας δραστηριότητας με τον τρόπο που έχει συνηθίσει ή με τον τρόπο που 
είναι πιο ικανοποιητικός, αντί για τον πιο ενδεδειγμένο ή τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο π.χ. το να επιλέξει να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο προς την εργασία του 
από αυτόν που συνήθως ακολουθεί λόγω κάποιου απρόβλεπτου εμποδίου. Δεύτερον, 
περιλαμβάνει την ικανότητα του ατόμου να διακόπτει την εκτέλεση μιας συμπεριφο-
ράς που βρίσκεται σε εξέλιξη και τρίτον, στην ικανότητά του να αντιστέκεται στη πα-
ρεμβολή που προκαλείται από παρεισφρέοντα ερεθίσματα, ικανότητα που του επιτρέ-
πει να διατηρεί την προσοχή του και να ολοκληρώνει ένα γνωστικό έργο. Από τα πα-
ραπάνω προκύπτει πόσο σημαντική θεωρείται η ανασταλτική λειτουργία για την ο-
μαλή ακαδημαϊκή πορεία ενός παιδιού, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την δυνατότητά του να 
αναστέλλει την εκδήλωση συμπεριφορών που του είναι ευχάριστες προς όφελος πρά-
ξεων ή συμπεριφορών που είναι κοινωνικά αποδεκτές και μακροπρόθεσμα ωφέλιμες 
για το ίδιο το παιδί. Η ανασταλτική λειτουργία συνδέεται και με την ικανότητα συναι-
σθηματικού αυτό-ελέγχου και αυτορρύθμισης και συμβάλει στην καλύτερη προσαρ-
μογή του παιδιού στο κοινωνικό του περιβάλλον (Rothbart & Posner, 2006).  

Μνήμη Εργασίας 

Η άποψη ότι η μνήμη εργασίας συνδέεται άμεσα με την προσοχή εδράζεται στην δια-
πίστωση ότι η ικανότητα προσοχής επιτρέπει στο άτομο να εστιάζει σε ένα ερέθισμα 
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ή μια πληροφορία και να τη διαχειρίζεται παράλληλα με την διεκπεραίωση άλλων γνω-
στικών έργων. Για παράδειγμα, η εκτέλεση μιας πρόσθεσης με αριθμούς που διαθέτουν 
πολλά ψηφία, δοκιμάζει την χωρητικότητα της εργαζόμενης μνήμης γιατί το άτομο 
εκτελεί πράξεις, ενώ παράλληλα διατηρεί στη μνήμη του τα κρατούμενα και τα ανα-
καλεί όταν τα χρειάζεται. Κατά συνέπεια, η μνήμη εργασίας είναι η ικανότητα διατή-
ρησης πληροφοριών στη μνήμη και παράλληλης διαχείρισής τους. Η μνήμη εργασίας 
είναι η προϋπόθεση για την μετατόπιση αυτή, αλλά και την παραμέληση άσχετων, δια-
σπαστικών ερεθισμάτων. Κατά την Goldman-Rakic (1995) (όπως αναφέρεται στον 
Barkley, 1997) «…η μνήμη εργασίας είναι η ικανότητα διατήρησης μιας πληροφορίας 
στη μνήμη, χωρίς την υποβοήθηση ενός εξωτερικού σημείου, και η χρήση αυτής της 
πληροφορίας για να κατευθυνθεί μια επικείμενη πράξη». Η μνήμη εργασίας δεν ισο-
δυναμεί τόσο με την ικανότητα απομνημόνευσης, με την αυστηρή έννοια του όρου, 
όσο με την ικανότητα διαχείρισης της προσοχής έτσι ώστε εκούσια να διατηρούνται ή 
να παραμελούνται συγκεκριμένες πληροφορίες. Ο κεντρικός ρυθμιστικός ρόλος της 
εργαζόμενης μνήμης συνέβαλλε ώστε κάποιοι ερευνητές να την ονομάσουν Επιτελική 
Προσοχή (Engle, 2002). Φαίνεται ότι η μνήμη εργασίας εμπλέκεται σε μια σειρά από 
γνωστικές διεργασίες όπως η γλωσσική κατανόηση, η ρευστή νοημοσύνη, η γραφή και 
η αριθμητική (Gathercole, Alloway, Willis, Adams, 2006), ενώ ελλείμματα στην 
μνήμη εργασίας συμβάλλουν στην ανάπτυξη αναγνωστικών δυσκολιών (Swanson & 
Jerman, 2007). Από αρκετούς ερευνητές έχει επισημανθεί η ελλειμματική λειτουργία 
της εργαζόμενης μνήμης σε παιδιά που εκδηλώνουν ΔΕΠΥ (Barkley, 1997; 
Pennington & Ozonoff, 1996). Το έλλειμμα αυτό, στην λεκτική καθώς και στην οπτι-
κοχωρική μνήμη εργασίας, παραμένει ακόμα και μετά την συνεκτίμηση της επίδρασης 
στη διακύμανση της ικανότητας εργαζόμενης μνήμης των αναγνωστικών ή γλωσσικών 
δυσκολιών (Martinussen & Tannock, 2006), ενώ έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με τις δυσκο-
λίες στην προσοχή και όχι τόσο με τις δυσκολίες στην υπερκινητικότητα ή την παρορ-
μητικότητα (Wilcutt, Pennington, Olson, Chhabilda, & Hulslander, 2005).  

Γνωστική ευελιξία 

Είναι η ικανότητά μας να εφαρμόζουμε τους κατάλληλους κανόνες στο κατάλληλο πε-
ριβάλλον. Εάν διαθέτουμε γνωστική ευελιξία είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε τα λάθη 
μας και να τα διορθώνουμε, να αναθεωρούμε τον τρόπο που εκτελούμε ένα έργο όταν 
προκύπτουν νέες πληροφορίες, να αντιλαμβανόμαστε κάτι από μια άλλη οπτική γωνία 
ή να μπορούμε να σκεφτόμαστε με έναν μη συμβατικό τρόπο. Τα παιδιά χρειάζονται 
αυτή τη δεξιότητα για να μαθαίνουν τις εξαιρέσεις στους γραμματικούς κανόνες, να 
καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να επιλύσεις ένα πρόβλημα και 
να δοκιμάζουν νέες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων όταν πρέπει να διαχειριστούν 
μια σύγκρουση με κάποιο άλλο παιδί. 

Σαν παραδείγματα γνωστικής ευελιξίας μπορούμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

• Στο διάλειμμα ένας φίλος του Πέτρου του επισημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο 
συμπεριφέρθηκε σε κάποιο άλλο παιδί ήταν άδικος. Ο Πέτρος επεξεργάζεται 
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την πληροφορία και αποφασίζει να ζητήσει συγγνώμη υποβαθμίζοντας την ε-
πίπτωση που ενδέχεται να έχει αυτή η αποδοχή στην αυτοεικόνα του. 

• Ενώ κάνει τα μαθήματά του ο Δημήτρης αντιλαμβάνεται ότι ξέχασε το μολύβι 
του στο σχολείο και δεν έχει άλλο μολύβι. Επιλέγει να ασχοληθεί με μαθήματα 
που δεν απαιτούν γράψιμο για να μην χάσει χρόνο αποφασίζει να ζητήσει από 
τον πατέρα του να του φέρει ένα καινούργιο μολύβι όταν επιστρέψει από την 
δουλειά του.  

• Η Μαρία ο Κώστας και ο Γεράσιμος παίζουν ένα παιχνίδι «uno». Ξαφνικά ο 
Κώστας πετά ένα φύλλο που σηματοδοτεί αλλαγή φοράς. Η Μαρία θυμάται 
ποια ήταν η φορά και την αντιστρέφει αμέσως.  

Γιατί η εκπαίδευση των επιτελικών λειτουργιών είναι σημαντική ; 

Οι επιτελικές λειτουργίες αξιολογούνται ως ιδιαίτερης προγνωστικής αξίας από τους 
εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας (Rimm- Kaufman, Pianta & Cox, 2000) ενώ προ-
βλέπουν με μεγάλη ακρίβεια την μελλοντική ακαδημαϊκή πορεία ενός παιδιού με συ-
σχετίσεις στην επίδοση στα μαθηματικά (Blair & Razza, 2007) αλλά και την ανάγνωση 
(Protopapas, Archonti & Skaloumbakas, 2007). 

Επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και άλλες πτυχές της καθημερινότητάς των παιδιών ό-
πως την ικανότητα προσαρμογής τους σε νέες καταστάσεις, την ικανότητα ελέγχου των 
συναισθημάτων τους - ιδιαίτερα των πιο «τοξικών» - την ικανότητα αντίστασής τους 
απέναντι στους πειρασμούς, καθώς και την ικανότητα συνεργασίας τους με άλλα παι-
διά.  

Συνοψίζοντας, υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η βελτίωση της γνωστικής συνιστώσας 
των επιτελικών λειτουργιών και ιδιαίτερα της προσοχής μπορεί να έχει ευεργετικές ε-
πιπτώσεις στην συναισθηματική ζωή των παιδιών (Rothbart, & Posner,2006). 

Στη χώρα μας έχουν υπάρξει ερευνητικές προσπάθειες εύρεσης παρεμβάσεων με στόχο 
την ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών. Σε μια από αυτές τις προσπάθειες χρησιμο-
ποιήθηκε ειδικό υλικό στα πλαίσια εξατομικευμένης παρέμβασης από ειδικούς θερα-
πευτές με θετικά αποτελέσματα (Σκαλούμπακας & Κόρπα, 2013). Οι ΕΛ αναπτύσσο-
νται καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας 
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Εικόνα 1: Διάγραμμα της εξέλιξης των ΕΛ κατά τη διάρκεια της ζωής 

ΕΠΙΤΕΛΩ - Περιγραφή ψηφιακού περιβάλλοντος 

Στόχος του περιβάλλοντος ΕΠΙΤΕΛΩ είναι η βελτίωση της μαθησιακής ετοιμότητας 
των μαθητών του Νηπιαγωγείου και της Α’ και Β’ Δημοτικού, της γνωστικής τους 
ευελιξίας, καθώς και της ανάπτυξης της ικανότητάς τους στον αυτό-έλεγχο. Το 
ψηφιακό αυτό περιβάλλον θα συμβάλλει στην ανάπτυξη τις ικανότητας των παιδιών να 
προσηλώνουν την προσοχή τους σε ένα ερέθισμα ή δραστηριότητα, να διατηρούν την 
προσοχή τους αντιστεκόμενα σε παρεισφρέοντα ερεθίσματα, να εστιάζουν στα σχετικά 
με τη δραστηριότητα ερεθίσματα, αλλά και να είναι σε θέση να ελέγχουν την 
παρορμητικότητά τους.  

Επιπλέον στόχος του περιβάλλοντος είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών ώστε να 
μπορούν να βοηθήσουν εξατομικευμένα τους μαθητές με προβλήματα προσοχής και 
συγκέντρωσης. Το ειδικό εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο 
εξατομικευμένου προγράμματος προσφέροντας στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα 
ευελιξίας, έτσι ώστε να τροποποιεί το περιεχόμενο των ασκήσεων ή το βαθμό 
δυσκολίας τους ανάλογα με τις ικανότητες και το κίνητρο του παιδιού.  

Αποτελείται από 8 ψηφιακές δραστηριότητες εκ των οποίων η κάθε μια χωριστά περι-
λαμβάνει τμήμα μαθητή και τμήμα εκπαιδευτικού. Εξασκούνται με κατάλληλες δοκι-
μασίες η μνήμη εργασίας, η ανασταλτική λειτουργία, η συντηρούμενη προσοχή, η δια-
μοιραζόμενη προσοχή, η αντίσταση στα παρεισφρέοντα ερεθίσματα και η γνωστική 
ευελιξία.  
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Το περιβάλλον του εκπαιδευτικού επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να παραμετροποιήσει 
την κάθε μια δραστηριότητα σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του μαθητή 
αλλά και να δει το ιστορικό του μαθητή. 

Το περιβάλλον για τον μαθητή του επιτρέπει να αλληλοεπιδράσει με το υλικό της κάθε 
δραστηριότητας όπως το έχει παραμετροποιήσει ο εκπαιδευτικός και επίσης αποθη-
κεύει το ιστορικό της χρήσης του ψηφιακού περιβάλλοντος.  

Το σύστημα διεπαφής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στηρίζεται στην αρχή της ο-
πτικοποίησης της πληροφορίας και της δημιουργίας ενός πολυαισθητηριακού περιβάλ-
λοντος με στόχο την παρακίνηση του ενδιαφέροντος του μαθητή, την ενεργό συμμε-
τοχή και την αλληλεπίδραση και εστίαση αυτού στα αντικείμενα που στοχεύουν στην 
βελτίωση συγκεκριμένων μαθησιακών προβλημάτων.  

Στη συνέχεια περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και των ε-
φαρμογών: 

Η χρήση των εργαλείων, δηλαδή η εκτέλεση των δοκιμασιών και η απόδοση των 
αποτελεσμάτων εκτελείται από τον εκπαιδευτικό ο οποίος θα μπορεί να επιλέγει το 
υλικό εξάσκησης κατά την κρίση του.  

Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης κάθε δραστηριότητας ώστε να 
την προσαρμόζει στις εξατομικευμένες ανάγκες του μαθητή ως προς: το πλήθος των 
καρτών, το κριτήριο τοποθέτησης των καρτών, τα είδη των καρτών (επιλογή από 5 
διαφορετικά είδη), το χώρο τοποθέτησης των καρτών και να ορίσει αν θα ακούγονται 
ή όχι οι οδηγίες προς τον μαθητή. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δει το ιστορικό ενός μαθητή (οθόνη 2) εφόσον επιλέξει από 
τη λίστα με τους εγγεγραμμένους μαθητές αυτόν που τον ενδιαφέρει και πατήσει το 
αντίστοιχο πλήκτρο.  

Το κουμπί «ιστορικό» ενεργοποιείται εφόσον ο μαθητής έχει εργαστεί έστω με μία 
δραστηριότητα. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της επίδοσης του συγκεκριμένου μαθητή 
βάσει των ακόλουθων στοιχείων: ημερομηνία εκτέλεσης της/των δραστηριοτήτων, 
ποιες και πόσες φορές εκτέλεσε την κάθε δραστηριότητα, το ποσοστό επί τοις εκατό 
επιτυχίας στην κάθε μία δραστηριότητα και τον μέσο χρόνο ολοκλήρωσης της αντί-
στοιχης δραστηριότητας. 
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Οθόνη 2: Ιστορικό μαθητή 

Σημείωση: Στην οθόνη αυτή, οι εγγραφές με κόκκινο χρώμα δηλώνουν ότι ο μαθητής 
είναι κάτω από τον μέσο όρο επίδοσης ενώ τα πράσινα ότι είναι πάνω από τον μέσο 
όρο. Τα πορτοκαλί αστεράκια δηλώνουν αδράνεια του μαθητή.  

Δίδεται στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα σύγκρισης της επίδοσης ενός μαθητή με την 
επίδοση των ομηλίκων του σε ομοειδείς ασκήσεις με σκοπό τη δημιουργία προφίλ ε-
ντοπισμού τομέων αδυναμίας του μαθητή. Μόνο ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, και κανείς 
άλλος, μπορεί να δει το όνομα και τα συγκριτικά στοιχεία επίδοσης του μαθητή του. 
Στο διαδίκτυο τα αποτελέσματα στέλνονται κωδικοποιημένα. Για τις ανάγκες όμως α-
ναγνώρισης και ταυτοποίησης των συγκριτικών αποτελεσμάτων επίδοσης του μαθητή 
από τον εκπαιδευτικό, στον προσωπικό σταθμό εργασίας του εκπαιδευτικού εμφανίζε-
ται το όνομα του μαθητή (οθόνη 3). 

 
Οθόνη 3: Συγκριτικά αποτελέσματα επίδοσης μαθητή 
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Η οθόνη 3 παρουσιάζει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τους τομείς αδυναμίας του μα-
θητή με απλή γλώσσα και γραφική μορφή καθώς οι εγγραφές με κόκκινο χρώμα δηλώ-
νουν ότι ο μαθητής είναι κάτω από τον μέσο όρο επίδοσης ενώ οι πράσινες ότι είναι 
πάνω από τον μέσο όρο.  

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα δραστηριότητας ταξινόμησης καρτών 
«Τα πουλιά που διαφωνούν» (οθόνη 4).  

 

Οθόνη 4: Τα πουλιά που διαφωνούν 

Στη δραστηριότητα αυτή ασκούνται οι ΕΛ: Γνωστική Ευελιξία, Συντηρούμενη Προ-
σοχή, Μνήμη Εργασίας. Το βασικό υλικό της δραστηριότητας αποτελείται από 30 κάρ-
τες με κάθε κάρτα να παρουσιάζει 5 πουλιά. Το μεσαίο (τρίτο στη σειρά) πουλί είναι 
το πουλί-στόχος. Υπάρχουν 6 κατηγορίες καρτών:  

• Στην 1η κατηγορία και τα 5 πουλιά στρέφονται προς τα δεξιά (Δεξιά–Συμφωνία),  
• Στην 2η κατηγορία το μεσαίο πουλί στρέφεται προς τα Δεξιά ενώ τα υπόλοιπα 4 

πουλιά στρέφονται Αριστερά (Δεξιά-Σύγκρουση), 
• Στην 3η και τα 5 πουλιά κοιτούν Αριστερά (Αριστερά-Συμφωνία),  
• Στην 4η το μεσαίο πουλί κοιτά Αριστερά, ενώ τα υπόλοιπα 4 πουλιά κοιτούν Δεξιά 

(Αριστερά-Σύγκρουση).  
• Στην 5η κατηγορία υπάρχει ένα πουλί το οποίο κοιτά αριστερά (Αριστερά) ενώ  
• Στην 6η υπάρχει ένα πουλί που κοιτά δεξιά (Δεξιά). 
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Στο κάτω μέρος της οθόνης, εμφανίζεται ο κανόνας της δραστηριότητας που δηλώνει 
την κατεύθυνση προς την οποία στρέφεται το μεσαίο πουλί. Στο μεσαίο και κεντρικό 
μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι κάρτες που το παιδί καλείται να ταξινομήσει. Το 
παιδί θα πρέπει να ταξινομεί τις κάρτες με γνώμονα την κατεύθυνση που στρέφεται το 
μεσαίο πουλί. Σε μια στοίβα ταξινομεί τις κάρτες όπου το πουλί-στόχος στρέφεται 
αριστερά ενώ στην άλλη στοίβα τις κάρτες όπου το πουλί-στόχος στρέφεται δεξιά.  

Ο κανόνας (στις περιπτώσεις που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης), εξαφανί-
ζεται εφόσον καλύπτεται από τις κάρτες που ταξινομεί ο μαθητής. Αναμένεται η τα-
χύτητα ταξινόμησης να μειώνεται όποτε προκύπτει κάρτα σύγκρουσης ενώ να επιτα-
χύνεται όταν προκύπτει κάρτα συμφωνίας. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει 
αρχικά ένα δοκιμαστικό τεστ των 10 ερωτήσεων προκειμένου να εξασκηθεί στη δρα-
στηριότητα. 

Συμπεράσματα 

Το ΕΠΙΤΕΛΩ έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί προκειμένου να αποτελέσει εργαλείο για 
τον εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής. Η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από τον 
τρόπο χρήσης αυτού από τους εκπαιδευτικούς και για το λόγο αυτό προτείνεται η υπο-
στήριξη της επιμόρφωσης με τη διεξαγωγή σεμιναρίων. Ελπίζουμε ότι η εκπαιδευτική 
κοινότητα θα αξιοποιήσει το περιβάλλον αυτό με τρόπο ώστε να προκύψουν τα βέλτι-
στα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές με διάσπαση προσοχής και συ-
γκέντρωσης.  
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Περίληψη 

Οι μαθητές με αυτισμό παρουσιάζουν ιδιαίτερα μαθησιακά χαρακτηριστικά και 
δυσκολίες σε επίπεδο λόγου και επικοινωνίας, Με στόχο την αντιμετώπιση των 
δυσκολιών αυτών και την προσαρμογή της διδακτικής πράξης στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των μαθητών με αυτισμό, υλοποιήθηκε και παρουσιάζεται το 
ψηφιακό περιβάλλον προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που περιλαμβάνει 
προσβάσιμα κείμενα από το βιβλίο του Ανθολογίου της Α και Β Δημοτικού.  

Λέξεις κλειδιά: αυτισμός, ψηφιακό, λογισμικό, περιβάλλον, εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού και προσαρμογή 
εκπαιδευτικού περιεχομένου για μαθητές με αυτισμό» που προκηρύχθηκε από το 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) το 2014, …………. ανέλαβε την 
υλοποίηση ψηφιακού περιβάλλοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που 
βασίζεται στο Ανθολόγιο της Α’ και Β’ Δημοτικού. Το ψηφιακό αυτό περιβάλλον 
προσφέρει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παραμετροποιήσει το περιβάλλον 
εργασίας του μαθητή προσαρμόζοντας τα κείμενα προς διδασκαλία καθώς και τις 
αντίστοιχες δραστηριότητες στις ανάγκες του μαθητή με αυτισμό και να 
παρακολουθήσει την εξελικτική του πορεία. Η υλοποίηση του ψηφιακού 
περιβάλλοντος βασίστηκε στις προδιαγραφές και οδηγίες της ομάδας εργασίας του 
ΙΕΠ η οποία και επέβλεψε και αξιολόγησε την όλη διαδικασία. 

Περιγραφή προσβάσιμων κειμένων 

Η ομάδα εργασίας επίλεξε και προσάρμοσε κείμενα του Ανθολογίου στις ανάγκες 
των μαθητών με αυτισμό, λαμβάνοντας υπόψη της τους βασικούς στόχους του 
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για μαθητές με αυτισμό (Α.Π.Σ. για μαθητές με 
αυτισμό), τις ανάγκες διδασκαλίας των κειμένων του Ανθολογίου Α’ και Β’ 
Δημοτικού (Ανθολόγιο Α’ και Β’ Δημοτικού) και τις αρχές του Κειμένου για Όλους 
(Easy-to-Read) (Αραμπατζή, Κ.2009). .Για τις ανάγκες προσβασιμότητας, η ομάδα 
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εργασίας σε αλλαγές των κειμένων όσον αφορά αλλαγή λέξης, απλοποίηση 
πρότασης, αφαίρεση λέξης και πρότασης.  

Περιγραφή ψηφιακού περιβάλλοντος 

Αντικείμενο του έργου ήταν η υλοποίηση ενός ενδιαφέροντος, ελκυστικού, 
παροτρυντικού, υποστηρικτικού, εμψυχωτικού και μορφωσιογόνου περιβάλλοντος 
ψηφιακού μαθησιακού περιβάλλοντος που απευθύνεται σε:  

• Μαθητές της Α και Β Δημοτικού στο φάσμα του αυτισμού 
• Εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής 

Στόχος του μαθησιακού περιβάλλοντος είναι η βελτίωση της επικοινωνίας, της 
αλληλεπίδρασης, της κινητοποίησης και του ενθουσιασμού των αυτιστικών μαθητών, 
ώστε να προκύψουν λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς, πιο αποτελεσματική 
εκμάθηση των διδασκομένων εννοιών και απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων που θα 
μπορούν να μεταφερθούν και εκτός τάξης. Το περιβάλλον αυτό βοηθά στην ανάπτυξη 
των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών, στη διεύρυνση του γλωσσικού τους 
κώδικα, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, στη συνειδητοποίηση από μέρους 
τους του φωνολογικού, μορφολογικού και σημασιολογικού συστήματος της 
ελληνικής γλώσσας και στην απόκτηση συγγραφικής και αναγνωστικής αυτονομίας 
(Σπαντιδάκης, 2007). 

Επιπλέον στόχος του μαθησιακού περιβάλλοντος είναι η υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στις 
εξατομικευμένες ανάγκες των αυτιστικών παιδιών για περισσότερο αποτελεσματική 
διδασκαλία. 

Το σύστημα επικοινωνίας χρήστη – υπολογιστή (interface) είναι το ένα από τα πιο 
σημαντικά στοιχεία της διαλειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας μιας 
εφαρμογής (Barfield, L. 1993). Όπως αναφέρουν οι Σπαντιδάκης, Γ. & Αναστασιάδης 
Π., 2007, οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού 
λογισμικού μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς που αφορούν 
τον ίδιο το μαθητή και σε εκείνους που αφορούν το μαθησιακό περιβάλλον. Το 
εκπαιδευτικό ψηφιακό περιβάλλον που η ομάδα εργασίας υλοποίησε, αποτελείται από 
2 βασικά τμήματα: το περιβάλλον για τον μαθητή και το περιβάλλον του 
εκπαιδευτικού. Επιπλέον περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων οργανωμένες ανά μάθημα 
αλλά και ανά θεματικό πεδίο όπως : εικόνες (φωτογραφίες), animation, 
εικονογράμματα, ήχοι, μουσική κ.ά. Περιλαμβάνεται επίσης βάση δεδομένων με το 
ιστορικό του μαθητή. Το περιβάλλον του εκπαιδευτικού επιτρέπει στον εκπαιδευτικό 
να επιλέξει από το υπάρχον αλλά και να προσθέσει νέο υλικό ώστε να διαμορφώσει 
κατάλληλα τα κείμενα και τις δραστηριότητες με τα οποία θα ασχοληθεί ο μαθητής 
αλλά και να δει το ιστορικό του μαθητή. Το περιβάλλον για τον μαθητή του επιτρέπει 
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να αλληλοεπιδράσει με τα ψηφιακά μαθήματα (κείμενα και δραστηριότητες) και 
επίσης αποθηκεύει το ιστορικό της χρήσης του ψηφιακού περιβάλλοντος.  

 

Εικόνα 1: Ψηφιακό περιβάλλον 

Το σύστημα διεπαφής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στηρίζεται στην αρχή της 
οπτικοποίησης της πληροφορίας και της δημιουργίας ενός πολυαισθητηριακού 
περιβάλλοντος με στόχο την παρακίνηση του ενδιαφέροντος του μαθητή, την ενεργό 
συμμετοχή και την αλληλεπίδραση και εστίαση αυτού στα προς διδασκαλία 
αντικείμενα και την εμπέδωση των διδασκομένων εννοιών. 

Για το λόγο αυτό το εκπαιδευτικό υλικό ως προς τη διεπαφή χαρακτηρίζεται από 
κατάλληλη αξιοποίηση πολυμεσικών εργαλείων (εικόνων, κίνησης, ήχων, 
ανθρώπινης φυσικής φωνής) ώστε να είναι ελκυστικό, ευχάριστο και να κεντρίζει τη 
φαντασία των μαθητών με αυτισμό. Επίσης, πέραν των ανωτέρω, προβλέπεται η 
αξιοποίηση φωτογραφιών, εικονογραμμάτων, σκίτσων, απεικονίσεων, σχημάτων ή 
και συμβόλων σαν εναλλακτικοί τρόποι αναπαράστασης της πληροφορίας. (εικόνα 3: 
Εναλλακτικοί τρόποι αναπαράστασης της πληροφορίας) 
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Εικόνα 2: Εναλλακτικοί τρόποι αναπαράστασης της πληροφορίας 

Το περιβάλλον προσφέρει στους μαθητές τα εξής:   

• Δυνατότητα εμπέδωσης των διδασκομένων εννοιών με πολλαπλό τρόπο (κείμε-
νο, ήχο, αφήγηση, εικόνα, γραφικά, animation).  

• Ενεργητική εμπλοκή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία.  
• Εξατομίκευση της διδασκαλίας και την παροχή της κατάλληλης ανατροφοδότη-

σης σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
• Παροχή ελέγχου της μαθησιακής διαδικασίας στον μαθητή. 
• Σύνδεση της μαθησιακής δραστηριότητας με τα βιώματα του μαθητή.  
• Δημιουργία συνθηκών συνεργατικής μάθησης και παιδαγωγικού κλίματος. 

Παράλληλα, τα ψηφιακά μαθήματα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Περιλαμβάνουν κείμενα και αντίστοιχες δραστηριότητες κατανόησης κειμένου, 
γλωσσικής ενημερότητας. 

• Αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες κατάλληλες για το γνωσιακό επίπεδο των 
μαθητών της 1ης και 2ας Δημοτικού. 

• Προσφέρουν διαλογικό πολυμεσικό περιβάλλον (γραφικά, κίνηση, ήχος, αν-
θρώπινη φωνή, κείμενο).  

• Χρησιμοποιούν τα πολυμέσα σε μορφή η οποία υποστηρίζει τους παιδαγωγικούς 
στόχους και το αντικείμενο διδασκαλίας χωρίς να γίνεται αυτοσκοπός. 

• Έχουν ενιαίο σχεδιασμό και σύστημα επικοινωνίας χρήστη-υπολογιστή. 
• Προσφέρουν φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον με απλή πλοήγηση, προσαρμο-

σμένο στις ανάγκες των μαθητών, απαλλαγμένη από υπερβολική καθυστέρηση. 
• Προβλέπεται άμεση ανάδραση σε κάθε ενέργεια του μαθητή.  
• Οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση ανταποκρίνονται στο επίπεδο δε-

ξιοτήτων των μαθητών. 
• Χρήση εναλλακτικών μεθόδων χρήσης όπως  
• Mouse,  
• πληκτρολόγιο 
• Βοήθεια διαθέσιμη σε όλες τις οθόνες της εφαρμογής και σαφείς και κατανοητές 

οδηγίες. 
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• Γραφικά αισθητικά κατάλληλα και ελκυστικά, τα οποία θα έχουν λειτουργικό 
ρόλο και όχι απλά διακοσμητικό. 

• Πολυμεσικά στοιχεία (αφήγηση, ήχος, χρώμα και κίνηση) καλής ποιότητας, υ-
ψηλής ευκρίνειας και καλής ηχητικής ποιότητας 

• Λειτουργική γραφική δομή των οθονών η οποία θα ακολουθεί μια συνέπεια και 
συνέχεια. 

• Συμπεριλαμβάνουν κατάλληλα οπτικά και ακουστικά συνθήματα και ανατροφο-
δότηση. 

• Καθοδήγηση του χρήστη και παροχή των κατάλληλων διευκολύνσεων για την 
κατανόηση χρήσης των δραστηριοτήτων. 

• Αρχείο μαθητή όπου θα διατηρούνται τα στοιχεία χρήσης των ψηφιακών μαθη-
μάτων, ανά μάθημα, όπως πότε ασχολήθηκε ο μαθητής με την εφαρμογή, διάρ-
κεια ενασχόλησης, αν ολοκλήρωσε την εργασία ή όχι.  

• Τμήμα Εκπαιδευτικού για την παρακολούθηση της επίδοσης του μαθητή και την 
παραμετροποίηση κάθε ενός ψηφιακού μαθήματος ώστε να συνάδει με τις ανά-
γκες του μαθητή. 

Περιβάλλον εκπαιδευτικού 

Στο Τμήμα του Εκπαιδευτικού δίδεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό : 

• Καταχώρισης χρηστών (μαθητών) 
• Επισκόπησης (και εκτύπωσης) του ιστορικού των χρηστών. Για κάθε μαθητή 

διατηρούνται μέσα από το αρχείο του μαθητή, τα εξής: το ιστορικό χρήσης του 
προγράμματος κατά την ελεύθερη πλοήγηση (ποια τμήματα επισκέφθηκε; πότε 
και για πόσο χρόνο;) και το ιστορικό χρήσης του προγράμματος κατά την εκτέ-
λεση των εργασιών που του είχαν ανατεθεί. 

• Δημιουργίας και επιμέλειας εργασιών (κειμένων-ασκήσεων) με την εισαγωγή 
νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου με εύκολο και εύχρηστο τρόπο στο 
Τμήμα του Εκπαιδευτικού, και την δυνατότητα επεξεργασίας του υπάρχοντος 
εκπαιδευτικού περιεχομένου και προσαρμογής αυτού στις ανάγκες των μαθη-
τών. 

• Ανάθεσης εργασιών σε χρήστες  
• Αλλαγής του κωδικού πρόσβασης  

Όσον αφορά στην παραμετροποίηση του περιβάλλοντος προκειμένου αυτό να 
ταιριάζει με τις δεξιότητες και τις εξατομικευμένες ανάγκες του μαθητή, ο 
εκπαιδευτικός μέσα από το Τμήμα του Εκπαιδευτικού έχει τις εξής δυνατότητες: 

• Εισαγωγή νέου κειμένου 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εισάγει νέα κείμενα που επιθυμεί να μελετήσει ο μαθητής.  

• Επιλογή κειμένου 
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Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει είτε έτοιμα κείμενα είτε φόρμες δραστηριοτήτων 
– οδηγιών προς τον μαθητή. Οι φόρμες αυτές, εφόσον τος συμπληρώσει με λέξεις και 
επιλέξει τον τρόπο εμφάνισης αυτών, θα έχει τη δυνατότητα στη συνέχεια να τις χρη-
σιμοποιήσει για τη βελτίωση της επικοινωνίας του με το μαθητή ή του μαθητή με το 
περιβάλλον του.  

• Επιλογή μορφής εμφάνισης του κειμένου: 

− Από το περιβάλλον του εκπαιδευτικού και αφού έχει επιλέξει κείμενο, ο εκπαι-
δευτικός μπορεί να επιλέξει αν το κείμενο θα εμφανιστεί με κείμενο μόνο, εικο-
νογράμματα, φωτογραφία ή σκίτσα καθώς επίσης και να αλλάξει μια λέξη ή πε-
ρισσότερες του κειμένου με μια άλλη απεικόνιση. Με τον τρόπο αυτό, επιλέγει 
την οπτικοποίηση κάθε επιμέρους σταδίου του περιεχομένου (κειμένων / δραστη-
ριοτήτων) που θα διευκολύνει τη μετάβαση των μαθητών στο επόμενο στάδιο και 
την εστίαση της προσοχής τους. 

− Κάθε κείμενο που θα επιλέξει μπορεί να το παραμετροποιήσει ορίζοντας ποιες 
λέξεις του κειμένου θα αντικατασταθούν με εικόνα και μορφή εικόνας. Επιλέγο-
ντας από την ακόλουθη οθόνη μια μορφή οπτικής αναπαράστασης της λέξης (ει-
κονόγραμμα, σκίτσο, εικόνα) και πατώντας το βελάκι στα δεξιά της αντίστοιχης 
αναπαράστασης μπορεί να δει διαφορετικές εκφάνεις της αναπαράσταση. Επίσης 
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την εμφάνιση του εικονογράμματος της λέξης με 
κίνηση. 

 

Εικόνα 3: Επιλογή αναπαράστασης λέξης 
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• Επιλογή μεγέθυνσης-σμίκρυνσης της σελίδας του κειμένου καθώς και αλλαγή του 
πλάτους αυτής. Επίσης μπορεί να την εκτυπώσει, να την μετατρέψει σε αρχείο pdf 
και να την αποθηκεύσει.  

• Επιλογή και παραμετροποίηση ασκήσεων (μπορεί να επιλέξει από ένα εύρος δρα-
στηριοτήτων όπως : 

−  Αντιστοίχισης 
−  Πολλαπλών επιλογών 
−  Παιχνίδι μνήμης  
−  Πολλαπλών επιλογών με εικόνα 
−  «Συμπλήρωσε τα μπαλονάκια» (δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να γράψει 

το κείμενο που επιθυμεί μέσα στα μπαλονάκια). 

Περιβάλλον μαθητή 

Ο κάθε μαθητής εισέρχεται στις ψηφιακές δραστηριότητες επιλέγοντας το όνομά του 
από τον κατάλογο. Εφόσον ο εκπαιδευτικός του έχει αναθέσει μια εργασία, επιλέγει 
αυτήν, διαφορετικά, χρησιμοποιεί την εφαρμογή στα πλαίσια της ελεύθερης 
πλοήγησης όπως εκείνος επιθυμεί. Η εφαρμογή θα τον παρακολουθεί σε κάθε 
ενέργειά του. Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει να παραμετροποιήσει το κείμενο και τις 
δραστηριότητες για να τα μελετήσει όπως επιθυμεί, αλλάζοντας την εμφάνιση της 
λέξης, του κειμένου για να το δει όλο μαζί ή πρόταση-πρόταση, να χρησιμοποιήσει 
μουσική υπόκρουση.  

 

Εικόνα 4: Παραμετροποίηση εμφάνισης κειμένου και δραστηριοτήτων από τον μαθητή 
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Ο μαθητής μπορεί να μεγεθύνει – σμικρύνει το κείμενο, να χειριστεί τον ήχο, ή να 
μεταβεί στις δραστηριότητες. το ακούσει όλο μαζί. Μπορεί επίσης, καθώς μελετάει το 
κείμενο ο μαθητής να γράφει την πρόταση που σχηματίζουν τα εικονογράμματα ή οι 
εικόνες ή τα σκίτσα, ακριβώς κάτω από αυτά. Ακόμα, ο μαθητής μπορεί να επιλέξει 
μια λέξη του κειμένου, σε οποιαδήποτε μορφή, και να ακούσει τη λέξη αυτή, να δει 
τον νοηματισμό της, την κίνηση ή να τη χρωματίσει αν είναι εικονόγραμμα.  

Τέλος, παρέχεται στο μαθητή η δυνατότητα επιλογής να αλλάξει χρώμα ή να 
χρωματίσει τα εικονογράμματα. 

 

Εικόνα 5: Χρωματισμός εικονογραμμάτων 
 

Συμπεράσματα 

Το ψηφιακό περιβάλλον προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με αυτισμό 
αποτελεί μια προσπάθεια που εξελίσσει τα εργαλεία που έχουν υλοποιηθεί και 
χρησιμοποιούνται στη διεθνή κοινότητα για τους μαθητές με αυτισμό. Η 
επιστημονική ομάδα του ΙΕΠ αξίζει συγχαρητηρίων για την έρευνα που διεξήγαγε με 
αποτέλεσμα την αναλυτική καταγραφή των προδιαγραφών βάσει των οποίων 
υλοποιήθηκε το παρόν περιβάλλον. Ελπίζουμε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα θα 
αξιοποιήσει το περιβάλλον αυτό με τρόπο ώστε να προκύψουν τα βέλτιστα δυνατά 
μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές με αυτισμό.  
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Δημιουργική γραφή και διασχολικές συνεργασίες με εργαλεία WEB.2 
στην τάξη των γαλλικών 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε.05  

Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris III 
dora@leontaridou.eu 

Περίληψη 

Πρόκειται για διασχολική συνεργασία στο μάθημα των Γαλλικών της Γ΄ Γυμνασίου 
που προάγει τη δημιουργία και τη διήγηση μιας ιστορίας στο παρελθόν, με αφορμή 
έναν πίνακα ζωγραφικής. Πραγματοποιήθηκε τα σχ. έτη 2013-4 και 2014-5 με συνερ-
γασία του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνάσιου και του 2ου Γυμνασίου Χολαργού. Οι μα-
θητές και οι μαθήτριες διηγούνται ένα γεγονός στο παρελθόν παίρνοντας αφορμή από 
έναν πίνακα ζωγραφικής που επιλέγουν. Οι ιστορίες που δημιουργεί η κάθε ομάδα του 
τμήματος, μαζί με τους αντίστοιχους πίνακες αναρτώνται σε google doc, προσβάσιμο 
και από τα δύο σχολεία. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του συνεργαζόμενου σχολείου 
συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις ιστορίες του πρώτου σχολείου. Αντίστοιχα αρχίζουν 
και εκείνοι τις ιστορίες τους τις οποίες συνεχίζει και ολοκληρώνει το πρώτο σχολείο. 
Την πρώτη χρονιά χρησιμοποιήθηκαν πίνακες από το κίνημα του ιμπρεσιονισμού ενώ 
τη δεύτερη από το κίνημα του μεταϊμπρεσιονισμού. Και στις δύο χρονιές η δραστηριό-
τητα υλοποιήθηκε από δύο τμήματα της Γ΄ Γυμνασίου, ένα από κάθε σχολείο.  

Λέξεις - Κλειδιά: Δημιουργική γραφή, Τέχνη στην Εκπαίδευση, Ξένες γλώσσες.  

Εισαγωγή 

Είναι αναγκαίο να εναρμονίζεται η διδακτική πράξη με την εποχή της, ώστε να προ-
σελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών και των μαθητριών και να καθιστά την πορεία 
προς τη γνώση ελκυστική και ενδιαφέρουσα. Η δημιουργική γραφή είναι μία μέθοδος 
διδασκαλίας γλωσσικών μαθημάτων που θα μπορούσε να ανανεώσει τις παλιές πρα-
κτικές και να εντάξει τις δυνατότητες της φαντασίας και της δημιουργικότητας στη 
σχολική τάξη. Πολύ περισσότερο όταν συνδυάζεται με τις νέες τεχνολογίες που απο-
τελούν έναν προνομιούχο χώρο για τους νέους και τις νέες του σήμερα.  

Τι είναι δημιουργική γραφή 

Στο ερώτημα τι είναι δημιουργική γραφή ένα φάσμα απαντήσεων μπορεί να προταθεί. 
Αρχίζοντας από εκείνη που ο Μίμης Σουλιώτης διατύπωσε, (Σουλιώτης 2012), ο όρος 
δημιουργική αν και έχει επικρατήσει, δεν προσφέρει τίποτε περισσότερο στον όρο 
γραφή διότι κάθε γραφή είναι από τη φύση της δημιουργική. Ωστόσο ο όρος δημιουρ-
γική γραφή είθισται να αναφέρεται σε δραστηριότητες που έχουν λίγο ή πολύ σχέση με 
κάποιου είδους εκπαιδευτικό πλαίσιο, είτε στην τάξη ή το αμφιθέατρο, είτε στις μη 
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οργανωμένες δομές διδασκαλίας όπως τα ελεύθερα σεμινάρια. Όπως επισημαίνει ο Κα-
ρακίτσιος, ο όρος δημιουργική γραφή, «εμπεριέχει στην ευρεία του σημασία και το σύ-
νολο των διάφορων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν στην κατά-
κτηση συγγραφικών (λογοτεχνικών) δεξιοτήτων» (Καρακίτσιος 2012: 1). 

Ο Κωτόπουλος ωστόσο τονίζει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της δραστηριότητας, την 
οποία αποσυνδέει από το λογοτεχνικό πλαίσιο: « Η Δημιουργική Γραφή αποτελεί μια 
σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδο, πολύ διαδεδομένη στις ευρωπαϊκές χώρες, η οποία φι-
λοδοξεί να αποδώσει και να μεταδώσει ορθά τον πρωτεύοντα ρόλο της έκφρασης, της 
γραφής και του λόγου στους μαθητές [...]».( Κωτόπουλος, 2012 : 2). Όπως επισημαίνει 
ο Γρόσδος επίσης για το θέμα της διδακτικής της και της παιδαγωγικής της διάστασης, 
«Η ολιστική αυτή οπτική της δημιουργικής γραφής δεν περιορίζεται στην αναζήτηση 
των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα άτομο ως δημιουργικό, αλλά διερευνά τις ιδιαί-
τερες συνθήκες μέσα στις οποίες η δημιουργικότητα του ατόμου απελευθερώνεται. Η 
παραπάνω διάσταση συνδέει τη δημιουργικότητα με τον χώρο της παιδαγωγικής και 
της διδακτικής» ( Γρόσδος 2014: 2). Είναι αναμφίβολο ότι θα πρέπει να θεωρούμε τη 
δημιουργική γραφή ως μια δραστηριότητα που σχετίζεται με ένα διδακτικό σχήμα, το 
οποίο αποτελείται από έναν διδάσκοντα-εμψυχωτή και έναν ή πολλούς ασκούμενους – 
διδασκόμενους – μαθητευόμενους.  

Σχετικά με τον όρο δημιουργική έχει σωστά επισημανθεί (Κωτόπουλος 2012: 1-2) υ-
πάρχει ένα ευρύ πεδίο απόψεων σχετικά με τη σημασία της, αφού όπως είναι πρόδηλο 
καλύπτει ένα εκτεταμένο σημασιολογικό πεδίο και αντιστοιχεί σε πολλαπλά σημαινό-
μενα. Για να παρακάμψουμε αυτήν την γόνιμη σε άλλα πεδία συζήτηση, είναι χρήσιμο, 
φρονούμε, να εστιάσουμε τον όρο δημιουργική γραφή και τη χρήση του μέσα στο εκ-
παιδευτικό περιβάλλον. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο είναι δυνατόν να αντιπαραβάλλουμε τον 
όρο και τη δραστηριότητα της δημιουργικής γραφής, με τις συνηθισμένες έως τώρα 
δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου κλειστού τύπου και με αυστηρή δομή όπου 
συνήθως δίνεται ένα θέμα παραγωγής γραπτού λόγου προς ανάπτυξη, ίδιο για όλους 
τους μαθητές και τις μαθήτριες. Συχνά, για περισσότερη διευκόλυνση, δίνονται και ε-
πιπλέον διευκρινήσεις που κατευθύνουν σε συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης. Με αυτόν 
τον τρόπο η γραφή αναπτύσσεται σε συγκεκριμένα μονοπάτια, που πολύ λίγο μπορούν 
να αγγίξουν την πρωτοτυπία. Χωρίς να υποτιμάται αυτός ο τρόπος άσκησης και παρα-
γωγής γραπτού λόγου, που αναμφίβολα έχει τα πλεονεκτήματά του, η «δημιουργική 
γραφή» είναι ακριβώς το αντίθετο. Τα θέματα της δημιουργικής γραφής και άσκησης, 
αφήνουν ακριβώς την ελευθερία στον μαθητή ή τη μαθήτρια να δημιουργήσει με γνώ-
μονα την φαντασία του, την πιο ελεύθερη. Γι’ αυτόν το λόγο οι δραστηριότητες της 
δημιουργικής γραφής είναι δυνατόν να είναι συνθετικές δραστηριότητες ομαδοσυνερ-
γατικές - όπως θα δείξουμε παρακάτω στη διασχολική δραστηριότητα που υλοποιή-
σαμε - όπου όλοι συμμετέχουν με τις ιδέες τους στην παραγωγή της ιστορίας. Ταυτό-
χρονα, ασκείται και η κριτική ικανότητα, όπως ορθά επισημαίνει ο Κωτόπουλος, διότι 
στην υλοποίηση της δημιουργικής γραφής εντοπίζουμε «δύο αλληλοσυμπληρούμενα 
στοιχεία: την πράξη του να γράφεις (δημιουργικά) και την πράξη να σκεφτείς κριτικά 
την πράξη της γραφής και τα αποτελέσματά της». (Κωτόπουλος 2012: 3). Επιπλέον 
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καθίσταται προφανές ότι από μέσα από τη φύση της δραστηριότητας, « ο γράφων υιο-
θετεί μια ενεργή κριτική προσέγγιση για να είναι σε θέση να κατασκευάσει, να επανεξε-
τάσει, να αναθεωρήσει και να διασκευάσει μέρος της δουλειάς του» (Κωτόπουλος 2012: 
9). Είναι φανερό, ότι κατά την εκπόνηση δραστηριότητας δημιουργικής γραφής ιδίως 
ομαδοσυνεργατικού τύπου, η ομάδα παραμένει σε εγρήγορση για να κρίνει και να επι-
λέξει την καλύτερη ιδέα, λύση, έκβαση της ιστορίας κλπ.  

Με αυτού του είδους τις δραστηριότητες, εκτός από την άσκηση στον γραπτό λόγο, 
ασκούνται παράλληλα και άλλες δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η φαντασία, η 
εύρεση λύσης, η συνεργασία, πολύ χρήσιμες στον σύνθετο κόσμο που ζούμε και στον 
ακόμη πολυπλοκότερο που θα ζήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριές μας. Επιπρόσθετα, 
η δυνατότητα συνεργατικής υλοποίησης της δραστηριότητας την καθιστά πιο ενδιαφέ-
ρουσα, παιγνιώδη και ευχάριστη. Ο παιγνιώδης χαρακτήρας που μπορεί να πάρει η 
γλωσσική διδασκαλία έχει επισημανθεί από πολλούς επιστήμονες. Να αναφέρουμε τον 
Wittgenstein για τον οποίο το «γλωσσικό παιχνίδι» σημαίνει μεταξύ άλλων : «Αφηγού-
μαι ένα περιστατικό-Κάνω εικασίες σχετικά με το περιστατικό-Επινοώ μια ιστορία. 
Και τη διαβάζω» (L.Wittgehstein, 1977:36), δραστηριότητες που πολύ συχνά υλοποι-
ούνται στη διδακτική διαδικασία της δημιουργικής γραφής. Ο παιγνιώδης χαρακτήρας 
που εμπεριέχει η εφαρμογή των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής αναδεικνύεται 
και από άλλους ερευνητές ( Καλογεροπούλου 2006: 72-3, Καραγιάννης 2010). 

Όσον αφορά στην τάξη των ξένων γλωσσών, ο όρος δημιουργική γραφή έρχεται να 
καλύψει σαν ομπρέλα μία σειρά από δραστηριότητες γραπτού λόγου, οι οποίες εφαρ-
μόζονταν στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών ήδη από τη δεκαετία του 1980. Εκείνη 
την εποχή η εφαρμογή της επικοινωνιακής μεθόδου στην εκμάθηση των ξένων γλωσ-
σών πρότεινε δραστηριότητες γραπτού λόγου, με αφόρμηση μία ή περισσότερες φωτο-
γραφίες, σκίτσα, ή πίνακες ζωγραφικής. Επίσης πολύ συχνά δίνονταν στους μαθητές 
και τις μαθήτριες κόμικ -χωρίς λόγια εννοείται- για να φανταστούν και στη συνέχεια 
να καταγράψουν την ιστορία που απεικονιζόταν. Η στοχοθεσία στην τάξη των ξένων 
γλωσσών προφανώς διαφέρει από άλλα γλωσσικά ή λογοτεχνικά μαθήματα. Εκεί είναι 
βέβαιο ότι δεν ασκούνται τόσο οι λογοτεχνικές, αλλά οι γλωσσικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες των μαθητών/τριών. Όπως τονίζουν και Bara, Binvallet και Rodier, σχετικά 
με τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας, ο σκοπός της δημιουργικής γραφής 
δεν είναι να διαμορφώσουν συγγραφείς, αλλά να ασκήσουν τη γαλλική γλώσσα με έναν 
άλλο τρόπο, πιο παιγνιώδη, πιο δημιουργικό, με περισσότερη φαντασία και να αποδρα-
ματικοποιήσουν την παραγωγή γραπτού λόγου ( Bara, Bonvallet, Rodier, 2011 : 4). Σε 
αυτό το μεθοδολογικό πλαίσιο «μετατοπίζεται το αντικείμενο της διδασκαλίας. Οι μα-
θητές δεν γράφουν για να μάθουν, για να αξιολογηθούν από τον καθηγητή, για περά-
σουν ένα τεστ ή μία εξέταση, αλλά κυρίως να ευχαριστηθούν» ( Bara, Bonvallet, 
Rodier, 2011 : 3). Ωστόσο δεν πρέπει ο εκπαιδευτικός των ξένων γλωσσών να χάνει 
από τον ορίζοντά του όταν εφαρμόζει δραστηριότητες της δημιουργικής γραφής, τους 
διδακτικούς και παιδαγωγικούς λόγους όπως αυτοί ορίζονται από το Κοινό Πλαίσιο 
Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες, του Συμβουλίου της Ευρώπης και να ορίζει ανάλογα 
τη στοχοθεσία του.  
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Στη συνέχεια, θα δείξουμε μία εφαρμοσμένη για δύο συνεχή έτη διασχολική δραστη-
ριότητα δημιουργικής γραφής στο μάθημα των γαλλικών της Γ΄ Γυμνασίου, στοχοθε-
τημένη σύμφωνα και με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα και με το Κοινό Πλαίσιο Α-
ναφοράς.  

Παρουσίαση της δράσης 

Οργανωμένοι σε ομάδες εργασίας οι μαθητές και οι μαθήτριες του κάθε σχολείου ξε-
κινούν μια ιστορία εμπνεόμενοι από το απείκασμα του πίνακα τον οποίο επέλεξαν. Ό-
ταν φθάσουν στη μέση της ιστορίας, σταματούν. Ο πίνακας και η ιστορία της κάθε 
ομάδας δημοσιεύονται σε ένα κείμενο googledoc στο οποίο έχουν πρόσβαση και οι 
μαθητές και οι μαθήτριες του συνεργαζόμενου σχολείου, οι οποίοι/ες συνεχίζουν και 
ολοκληρώνουν τις ιστορίες του πρώτου σχολείου. Αντίστοιχα αρχίζουν και οι ομάδες 
του δεύτερου σχολείου κάποιες ιστορίες με αφορμή απεικονίσεις πινάκων που επέλε-
ξαν, τις οποίες επίσης δημοσιεύουν στο ίδιο googledoc και τις οποίες θα συνεχίσουν 
και θα ολοκληρώσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του πρώτου σχολείου.  

Όπως έχει επισημανθεί από πολλούς ερευνητές αλλά και έχει επιβεβαιωθεί στην καθη-
μερινή διδακτική πράξη, οι εκπαιδευτικές τεχνολογίες και το Διαδίκτυο ανοίγουν ορί-
ζοντες στη μαθησιακή και διδακτική πρακτική (Bertin J-C, 2001: 88), μεταξύ των ο-
ποίων και η δυνατότητα διάδρασης (Porcher, 2004: 73). Επιπλέον τα εργαλεία web2.0 
προσφέρουν ένα πλήθος εφαρμογών που επιτρέπουν τη συνεργασία, μέσα από έναν 
σημαντικό αριθμό ελεύθερων εφαρμογών (Istance & Kools, 2013), ευνοούν επίσης τη 
δημιουργία διαφορετικού σχεδιασμού και υλοποίησης του μαθήματος που επιτρέπει 
περισσότερη συμμετοχή και εμπλοκή από πλευράς των μαθητών και των μαθητριών, 
με καλύτερα σε πολλές περιπτώσεις μαθησιακά αποτελέσματα. ( Τrucano 2005). 

Επιπρόσθετα, εντάσσεται και ο εικαστικός παράγοντας, αφού οι μαθητές γνωρίζουν 
έργα σημαντικών δημιουργών. Συνδέονται οι Τέχνες με την Εκπαίδευση, όπως εξάλ-
λου προτείνεται και από το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στον τόμο «Αξιοποίηση 
των Τεχνών στην Εκπαίδευση» (2011). Κατ’ αυτόν τον τρόπο πραγματώνεται διαθε-
ματική αλλά και διαπολιτισμική διάσταση στη δραστηριότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η εισαγωγή της Τέχνης στην Εκπαίδευση με την συμβολική της γλώσσα διευρύνει τις 
προσλαμβάνουσες των παιδιών, καλλιεργεί την αισθητική τους και δημιουργεί έναν 
χώρο μέσα στη δημόσια σφαίρα όπου καθίσταται δυνατός ο αναστοχασμός για διάφορα 
ζητήματα (Habermas, 1997: 334–341). Επιπλέον, δίνει την ευκαιρία σε μαθητές και 
μαθήτριες να καλλιεργήσουν εκτός από την αισθητική τους και την κριτική τους σκέψη 
(Efland, 2002).  

Οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με αφορμή μία εικόνα ή ένα έργο τέχνης είναι 
μία από τις ενδιαφέρουσες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής διότι συνδυάζουν την 
τέχνη με τον λόγο, όπου επιχειρείται να εκφραστεί με γλωσσικά μέσα ο εικαστικός 
κώδικας. Σχετικά με αυτό ο Γρόσδος επισημαίνει ότι «Οι εικόνες οι οποίες θα επιλε-
γούν ως ερεθίσματα δημιουργικής γραφής είναι πρωτότυπες ή γνήσιες, διακρίνονται 
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για την πολυτροπικότητά τους, ανασύρονται από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο της 
δράσης των παιδιών, στο όνομα της αναγνωσιμότητάς τους δεν απογυμνώνονται από 
τις οπτικές τους αξίες (αισθητικοκοινωνική διάσταση) και συμβάλλουν στη δημιουργία 
πλαισίων επικοινωνίας» ( Γρόσδος 2014 : 6). 

Στοχοθεσία 

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ορίστηκαν – σύμφωνα με το ισχύον αναλυτικό 
πρόγραμμα και το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες γλώσσες, οι παρακάτω διδα-
κτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι: 

Α. Γλωσσικοί – επικοινωνιακοί. 

1. Λεξιλογικοί και Γραμματικοί Στόχοι: 

− Χρήση παρελθοντικών χρόνων ( Παρατατικού, Αορίστου, Υπερσυντέλικου). 
− Χρονικοί σύνδεσμοι και προθέσεις. 
− Συνδετικές λέξεις και εκφράσεις της διήγησης. 

2. Πραγματολογικοί στόχοι: 

− Διήγηση ενός γεγονότος που έχει συμβεί στο παρελθόν. 
− Ικανότητα συνεχούς λόγου. 
− Συνοχή και συνεκτικότητα. 
− Λογική διάταξη των γεγονότων.  
− Λειτουργική ικανότητα – αφήγηση. 

Β. Κοινωνικο-πολιτισμικοί. 

− Ευαισθητοποίηση στο κίνημα του Ιμπρεσιονισμού-Μεταϊμπρεσιονισμού 
− Παρουσίαση γάλλων ζωγράφων και σημαντικών πινάκων του κινήματος.  
− Κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες : Εργασία σε ομάδες, συνεργασία 

μεταξύ των συμμαθητών, ανάπτυξη συνεργασίας με το άλλο σχολείο.  
− Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας. 

Περιγραφή της διδακτικής διαδικασίας 

1ο Στάδιο: Γίνεται η παρουσίαση του θέματος στην τάξη και ακολουθεί συζήτηση και 
καταιγισμός ιδεών. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η σύνθεση των ομάδων εργασίας 
και ο καταμερισμός των εργασιών των μελών της ομάδας. 

2ο Στάδιο: Παρουσιάζονται από την καθηγήτρια οι ζωγράφοι και οι πίνακες που έχουν 
επιλεγεί. Για την επιλογή προτιμούνται πίνακες οι οποίες απεικονίζουν πρόσωπα. Αν 
είναι αρκετά ακόμη καλύτερα. Πίνακες που αναπαριστούν μόνον τοπία ή αφηρημένης 

207

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



τέχνης μάλλον δεν προσφέρονται για τη δημιουργία ιστορίας. Στις δύο χρονιές που 
υλοποιήθηκε η δράση παρουσιάστηκε στους μαθητές/τριες του κάθε σχολείου ένας με-
γάλος κατάλογος έργων τέχνης, διαφορετικός για κάθε σχολείο - 20 περίπου έργα για 
κάθε τάξη- ώστε να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη στις επιλογές. Ο μεγάλος κατάλο-
γος έργων τέχνης συμβάλλει και στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των μαθητών στο 
αντίστοιχο κίνημα ζωγραφικής. Επιπλέον η ευρύτερη δυνατότητα επιλογής διευκολύ-
νει τους μαθητές/τριες να διαλέξουν έναν πίνακα που τους αρέσει ή που τους προσελ-
κύει το ενδιαφέρον για να συνθέσουν μια ιστορία. 

3ο Στάδιο: Έπειτα, η κάθε ομάδα αρχίζει την ιστορία, με βάση τον πίνακα που επέλεξε. 
Ο καθηγητής ή η καθηγήτρια φροντίζει να εφοδιάζει τις ομάδες με λεξικά ή να έχει 
στην τάξη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά λεξικά μέσω Διαδικτύου. Χρειάζονται δύο με 
τρεις συνεδρίες για να ολοκληρωθεί η σύνταξη του πρώτου μέρους της ιστορίας, το 
οποίο αναρτάται στο googledoc μαζί με τον αντίστοιχο πίνακα και τα ονόματα των 
μαθητών/τριών της ομάδας. Παρουσίαση στην τάξη, κριτική. 

4ο Στάδιο: Ακολουθεί παρουσίαση των ιστοριών του άλλου σχολείου μέσα στην τάξη, 
και κριτικός σχολιασμός. Κατόπιν η κάθε ομάδα επιλέγει ποια ιστορία θα συνεχίσει και 
θα ολοκληρώσει.  

5ο Στάδιο: Σε αυτό το στάδιο γίνεται η ολοκλήρωση των ιστοριών. Συνήθως απαιτού-
νται δύο συνεδρίες. Είναι μάλλον πιο εύκολο να γραφεί η συνέχεια μιας ιστορίας από 
το να συνταχθεί από την αρχή. 

6ο Στάδιο: Ανάρτηση της συνέχειας και του τέλους των ιστοριών στο google doc, μαζί 
με τα ονομάτων των μαθητών και των μαθητριών της δεύτερης ομάδας που τις ολο-
κλήρωσε.  

7ο Στάδιο: Πρόκειται για ένα προαιρετικό στάδιο. Αφού οι ιστορίες ολοκληρωθούν, 
είναι επίσης δυνατόν εκτυπωθούν ώστε να δημιουργηθεί ένα μικρό βιβλίο σε μορφή 
χαρτιού. Εναλλακτικά είναι δυνατόν η κάθε ιστορία να παρουσιαστεί και σε ηλεκτρο-
νική μορφή e-book. 

8ο Στάδιο: παρουσίαση όλων των ιστοριών μέσα στην τάξη, συζήτηση, αξιολόγηση, 
αυτοαξιολόγηση.  

Αξιολόγηση και συμπεράσματα. 

Στην εκκίνηση της δραστηριότητας υπήρχε η προσδοκία από την πλευρά των Εκπαι-
δευτικών για κινητοποίηση και ενεργοποίηση όλων του μαθητικού δυναμικού του τμή-
ματος, για την βελτιστοποίηση της συμμετοχής και της προσπάθειας, αύξηση του εν-
διαφέροντος, την συνειδητοποίηση του «άλλου», την εξάσκηση της κριτικής ικανότη-
τας, προσδοκίες που σε αρκετά μεγάλο βαθμό εκπληρώθηκαν από την ανταπόκριση 
της πλειονότητας των μαθητών. Με την υλοποίηση και την ολοκλήρωση της δράσης 
και μετά από το ανώνυμο φύλλο αξιολόγησης που συμπληρώθηκε από τους μαθητές, 
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αντλήθηκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Οι μαθητές βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα 
αυτή τη δράση και στην πλειονότητά τους κινητοποιήθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν 
προς την υλοποίησή της.  

Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της δράσης το οποίο συμπλήρωσαν α-
νώνυμα οι μαθητές με τη μέθοδο των googlespreads αντλήθηκαν τα ακόλουθα συμπε-
ράσματα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θεώρησαν ότι απέκτησαν γνώσεις σχετικά με τα 
κινήματα του Ιμπρεσσιονισμού και του Μεταϊμπρεσιονισμού αντίστοιχα, όπως επίσης 
και με ζωγράφους και τους πίνακες του κάθε κινήματος. Απάντησαν επίσης ότι μέσα 
από τη δραστηριότητα αύξησαν τις γνώσεις τους στο λεξιλόγιο και τη γραμματική της 
γαλλικής στα πεδία που συνδέονται με τη διήγηση στο παρελθόν. Τους άρεσε πάρα 
πολύ η συνεργασία με το άλλο σχολείο και το γεγονός ότι είχαν άμεση πρόσβαση στις 
άλλες ιστορίες μέσα από το google doc. Πιστεύουν ότι μέσα από τη δραστηριότητα 
αυτήν ανέπτυξαν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους. Επίσης, βρίσκουν ότι 
μέσα από τη διασχολική συνεργασία είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν και την κριτική 
τους ικανότητα. Στη μεγάλη τους πλειονότητα θεωρούν ότι ωφελήθηκαν πολλαπλά από 
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

Η θετική αξιολόγηση από την πλευρά των διδασκομένων επιβεβαιώνει μετά από την 
ολοκλήρωση όλης της διαδικασίες τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών. Είναι επίσης αυ-
τονόητο ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί στη διδασκαλία και 
των άλλων ξένων γλωσσών με αντίστοιχο προσανατολισμό σε εικαστικά έργα που προ-
έρχονται από την αντίστοιχο πολιτισμό.  

Βιβλιογραφικές πηγές. 

Αξιοποίηση των Τεχνών στην Εκπαίδευση (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. 
Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, Τόμος Γ΄, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

Σταύρος Γρόσδος (2014). Εικόνα και Δημιουργική Γραφή: Τα ζωγραφικά έργα, οι ει-
κονογραφήσεις των λογοτεχνικών βιβλίων και οι εικόνες του κινηματογράφου 
ως ερεθίσματα δημιουργικής γραφής στο δημοτικό σχολείο. Μία διδακτική 
πρόταση. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή», 4- 6 Οκτω-
βρίου, 2013, Αθήνα. Φλώρινα: Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή». 

Καλογεροπούλου, Χρ. (2006). Σενάριο. Η τέχνη της αφήγησης στον κινηματογράφο. 
Αθήνα: Νεφέλη. 

Καρακίτσιος, Α. (2012). Δημιουργική Γραφή: μια άλλη προσέγγιση της λογοτεχνίας 
ή η επιστροφή της Ρητορικής. Κείμενα, 15. Διαθέσιμο online: http://kei-
mena.ece.uth.gr/main/t15/02-karakitsios.pdf προσπελάστηκε στις 13 Ιουλίου 
2015. 

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Γλώσσα, Εκμάθηση, Διδασκαλία, Αξιολό-
γηση. (2000). Στρασβούργο: Συμβούλιο της Ευρώπης. 

209

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/02-karakitsios.pdf
http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/02-karakitsios.pdf


Κωτόπουλος Η. Τ. (2012). Η «νομιμοποίηση» της Δημιουργικής Γραφής. Κείμενα, 
15. Διαθέσιμο online: http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/03-kotopoulos.pdf 
προσπελάστηκε στις 23 Ιουλίου 2015. 

Κωτόπουλος Η. Τ. (2012). Η διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής. Η περίπτωση της 
συγγραφής λογοτεχνικών έργων για εφήβους. Πρακτικά Διημερίδας 19-20 Ο-
κτωβρίου 2012, Διαθέσιμο online: http://mareponticum.bscc.duth.gr/in-
dex_htm_files/kotopoulos_prak_2.pdf προσπελάστηκε στις 22 Ιουλίου 2015. 

Σουλιώτης, Μ., (2012) Για το ταλέντο και την έμπνευση» Κείμενα, 15. Διαθέσιμο on-
line: http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/01-souliotis.pdf προσπελάστηκε στις 15 
Ιουνίου 2015. 

Bara, S., Bonvallet, A-M., Rodier, C., (2011). Écritures créatives Grenoble : PUG. 

Bertin J-C,. (2001). Des outils pour les langues Multimédia et apprentissage. Paris: 
Ellipse Édition Marketing. 

Efland, A.(2002). Art and Cognition. Integrating the visual Arts in the curriculum. 
New York and London: Teachers College, Columbia University. 

Habermas, J. (1997). Αλλαγή δομής της δημοσιότητας. Αθήνα: Νήσος. 

Istance, D. & Kools, M. (2013). OECD Work on Technology and Education: innova-
tive learning environments as an integrating framework. European Journal of 
Education, Vol. 48, No. 1, 43-57. 

Porcher L., (2004). L’enseignement des langues étrangères. Paris: Hachette Livre. 

Trucano, M. (2005). Knowledge Maps: ICT in Education. Washington, DC: infoDev/ 
World Bank; Διαθέσιμο online: http://www.infodev.org/en/Publication.8.html  
προσπελάστηκε στις 21 Μαΐου 2015 

Wittgehstein, L.(1977). Φιλοσοφικές έρευνες. Αθήνα: Παπαζήσης.  

210

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/03-kotopoulos.pdf
http://mareponticum.bscc.duth.gr/index_htm_files/kotopoulos_prak_2.pdf
http://mareponticum.bscc.duth.gr/index_htm_files/kotopoulos_prak_2.pdf
http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/01-souliotis.pdf
http://www.infodev.org/en/Publication.8.html


Διαδικτυακός εκφοβισμός και ο ρόλος της οικογένειας 

Θανοπούλου Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.20 

mathanopoulou@gmail.com 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, το διαδίκτυο παρουσιάζει μεγάλη άνθηση και κατ’ επέκταση, ο 
διαδικτυακός εκφοβισμός εμφανίζει και αυτός αυξητικές τάσεις. Ωστόσο, το cyber-
bullying αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις για τα 
μέλη της οικογένειας. Η παρούσα έρευνα εξετάζει το πώς αντιλαμβάνεται και βιώνει 
η ελληνική οικογένεια με ένα παιδί στην εφηβεία το cyberbullying, συγκεντρώνοντας 
τις απόψεις από όλα τα μέλη της, παιδιά και γονείς. Το δείγμα της έρευνας αποτέλε-
σαν συνολικά 316 άτομα, 158 γονείς και 158 έφηβοι. Συγκεκριμένα, από τους γονείς 
συμμετείχαν 74 άνδρες, 84 γυναίκες, και 65 αγόρια, 93 κορίτσια. Σύμφωνα με τα ευ-
ρήματα, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, μεγάλο ποσοστό των παι-
διών και μικρότερο βέβαια ποσοστό των γονέων, να έχουν υπάρξει κάποια στιγμή 
στη ζωή τους cyber-θύματα. Όσον αφορά στους cyber-θύτες διαπιστώθηκε ότι, μεγά-
λο ποσοστό των αγοριών και μικρότερο ποσοστό των κοριτσιών και ακόμα μικρότερο 
των ανδρών, να έχουν υπάρξει κάποια στιγμή στη ζωή τους cyber-θύτες, ενώ για τις 
γυναίκες δεν παρατηρήθηκε κάτι αντίστοιχο. Βρέθηκε, επίσης, ότι ένα μικρό ποσοστό 
των ανδρών και των γυναικών του δείγματος, να δηλώνει ότι έχει συμβεί κάποια 
στιγμή cyber-επίθεση στο παιδί τους. Από την άλλη, πολύ μικρό είναι το ποσοστό 
των γονέων, οι οποίοι δηλώνουν ότι το παιδί τους ήταν cyber-θύτης. Ως προς τις 
γνώσεις των μελών της οικογένειας παρατηρήθηκε ότι, τα παιδιά έλαβαν σχετική ε-
νημέρωση για την ασφάλεια στο Internet, ενώ οι γονείς παρουσιάστηκε να μην έχουν 
λάβει σχετική ενημέρωση. Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι ούτε τα παι-
διά αλλά ούτε και οι γονείς δεν έχουν επαρκή ενημέρωση σχετικά με το φαινόμενο 
του cyberbullying. 

Λέξεις - Κλειδιά: cyberbullying, διαδικτυακός εκφοβισμός, cyber-θύτες, cyber-
θύματα, οικογένεια. 

Εισαγωγή 

Στη δεκαετία του 1980, το διαδίκτυο γνωρίζει μεγάλη άνθηση, καθώς επεκτείνεται 
και εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας, ιδίως μετά το 1985. Σύμφωνα με τον 
Castells (2005), το διαδίκτυο δημιουργήθηκε από τη διασταύρωση της επιστήμης, της 
στρατιωτικής έρευνας και της ελευθεριακής κουλτούρας. Σήμερα το διαδίκτυο πα-
ρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη αφού αναπτύσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα, όχι μόνο 
ως προς τον αριθμό των δικτύων και των χρηστών του, αλλά ως προς τις δυνατότητες 
που παρέχει, αφού οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με άλλους χρήστες ανά τον 
κόσμο σε πραγματικό χρόνο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: το e-mail (Ηλε-
κτρονικό Ταχυδρομείο), το Skype, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 
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Twitter, MySpace, κ.ά.).  

Όπως είναι φυσικό, πέρα από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά που παρέχει το 
διαδίκτυο, έχει και αρνητικές πτυχές, όπως η κατοχή και διακίνηση παράνομου υλι-
κού (πορνογραφία), απάτες, προσβολή στην προσωπικότητα του ατόμου, προσβολή 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δε-
δομένων, ανεπιθύμητη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (spam) με σκοπό να βλά-
ψουν το χρήστη ή να στείλουν κακόβουλο υλικό (ιό), προκειμένου να καταστρέψουν 
το λογισμικό του υπολογιστή. 

Το cyberbullying αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό πρόβλημα τόσο εντός όσο και ε-
κτός της σχολικής κοινότητας. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι, ο διαδικτυακός εκφοβισμός 
αποτελεί εξέλιξη του παραδοσιακού. Τα μέλη της οικογένειας συχνά πέφτουν θύματα 
του διαδικτύου από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, αλλά και του διαδικτύου. Το 
γεγονός αυτό, καθιστά το διαδικτυακό εκφοβισμό ιδιαίτερα επιβλαβή, γιατί τα μέλη 
της οικογένειας μπορούν να εκφοβιστούν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, με σοβα-
ρές επιπτώσεις για τα ίδια, μαθητές – μαθήτριες αλλά και γονείς. Τα τελευταία χρόνια 
το διαδίκτυο παρουσιάζει μεγάλη άνθηση και ως συνέπεια ο διαδικτυακός εκφοβι-
σμός εμφανίζει και αυτός αυξητικές τάσεις στις ζωές των νέων. Με βάση αυτά τα δε-
δομένα, η παρούσα εργασία επιχειρεί να ερευνήσει το πώς αντιλαμβάνεται και βιώνει 
η ελληνική οικογένεια με ένα παιδί στην εφηβεία, το cyberbullying, συγκεντρώνοντας 
τις απόψεις από όλα τα μέλη της, παιδιά και γονείς.  

Σχετική βιβλιογραφία 

Το διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητας των νέων. Έχει α-
ναδειχθεί ως σημαντικό μέσο για την επικοινωνία, την ανταλλαγή πληροφοριών, την 
ακαδημαϊκή έρευνα και την ψυχαγωγία (Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012). 
Παράλληλα όμως με την ανάπτυξη του διαδικτύου, άρχισαν να εμφανίζονται και οι 
αρνητικές εκφάνσεις της χρήσης του. Μία από τις σημαντικότερες είναι ο ηλεκτρονι-
κός εκφοβισμός. Ο όρος ηλεκτρονικός εκφοβισμός, ευρέως γνωστός ως cyberbullying, 
είναι μια έννοια σχετικά καινούρια, αφού στο πρόσφατο παρελθόν ο περισσότερος 
κόσμος δε γνώριζε την ύπαρξη της συγκεκριμένης έννοιας. Το φαινόμενο αυτό είναι 
ιδιαίτερο ανησυχητικό για τους έφηβους χρήστες, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του 
εξωτερικού, εφόσον οι νέοι ζουν τον τρόμο και το φόβο της διαδικτυακής βίας. Η νέα 
αυτή μορφή εκφοβισμού αναδύεται μέσα από την αυξανόμενη χρήση των νέων μέ-
σων και τη διείσδυσή τους στα σπίτια των νέων. Ο όρος cyberbullying δημιουργήθη-
κε από τον Καναδό Bill Belsey (2000), ο οποίος υποστήριξε ότι έχει τις ρίζες του 
στον παραδοσιακό σωματικό ή ψυχολογικό εκφοβισμό. Ο Belsey έδωσε τον εξής ο-
ρισμό: «μια πράξη σκόπιμη, επαναλαμβανόμενη και εχθρική συμπεριφορά από ένα 
άτομο ή μια ομάδα, η οποία έχει σκοπό να βλάψει άλλους με τη χρήση ηλεκτρονικών 
συσκευών». 

O ηλεκτρονικός εκφοβισμός είναι μια μορφή εκφοβισμού που τα τελευταία χρόνια 
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έχει γίνει πιο εμφανής στους νέους με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων, blogs, κινητών τηλεφώνων και ιστοσελίδων 
(Smith, Mahdavi, Carvalho & Tippett, 2006). Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός «είναι μια 
επιθετική, εκ προθέσεως πράξη που πραγματοποιείται από μια ομάδα ή μεμονωμένα, 
με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, επανειλημμένα και διαχρονικά, εναντίον του 
θύματος που δεν μπορεί να υπερασπιστεί εύκολα τον εαυτό του» (Smith και συν. 
2006; Smith, 2004). Τέλος, ο Smith επισημαίνει ότι, το ποσοστό των θυμάτων του 
cyberbullying είναι αξιοσημείωτο, δείχνει ανοδική τάση και θα πρέπει να μας απα-
σχολήσει άμεσα. 

Τα τελευταία χρόνια τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα, οι ερευνητές ασχο-
λούνται όλο και περισσότερο με αυτό το φαινόμενο. Σε έρευνα που πραγματοποιήθη-
κε στον Καναδά από τον Li (2006), διαπιστώθηκε ότι, σχεδόν οι μισοί μαθητές ήταν 
θύματα bullying και περίπου ένας στους τέσσερις μαθητές ήταν θύμα του 
cyberbullying. Σε μια παλαιότερη έρευνα που έγινε στο Λονδίνο από τους Smith, 
Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell και Neil (2008), βρέθηκε ότι, το 57% των cyber-
θυμάτων γνωρίζουν ότι ο θύτης είναι από το σχολείο και το 49% από αυτούς, από την 
τάξη τους. Έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία από τους Appel, Holtz, 
Stiglbauer και Batinic (2012) όπου διαπιστώθηκε ότι, η επίσκεψη σε κοινωνικά δί-
κτυα ήταν η πιο συχνή δραστηριότητα με το 87% του δείγματος να επισκέπτεται τέ-
τοιες ιστοσελίδες συχνά ή πολύ συχνά. Σε μια πρόσφατη μελέτη των Lonigro, 
Schneider, Laghi, Baiocco, Pallini και Brunner (2014) που πραγματοποιήθηκε στην 
Ιταλία, βρέθηκε ότι τα παιδιά μικρότερης ηλικίας ήταν συχνότερα θύματα cyberbully-
ing σε σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά. Σε διαδικτυακή έρευνα των Sasson και Mesch 
(2014) που πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ, παρατηρήθηκε ότι, όσο πιο κοντά νιώθει 
ένα παιδί με τους γονείς του, τόσο μικρότερος είναι ο βαθμός εμπλοκής σε επικίνδυ-
νες online δραστηριότητες. Οι Sampasa-Kanyinga, Roumeliotis, Farrowc και Shi 
(2014) στον Καναδά διαπιστώθηκε ότι, το 17,3% των μαθητών ήταν θύματα cyber-
bullying, το 25,2% ήταν θύματα bullying, ενώ το 10,5% ήταν θύματα και των δυο 
μορφών bullying. 

Σε σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τη μη-κυβερνητική 
οργάνωση Ν.Ε.Ο.Ι (2009) βρέθηκε ότι, οι λόγοι για τους οποίους ωθείται κάποιος να 
κάνει cyberbullying είναι: το 13% γίνεται για λόγους εκδίκησης, το 31% για να γελά-
σουνε και ένα 56% για δυσφήμιση. Σύμφωνα με την Τσίτσικα (2014), το 20% των 
παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο προσεγγίζονται κάποια στιγμή από παιδόφι-
λους, ενώ 1 στους 3 χρήστες του διαδικτύου έχει εκτεθεί ακουσίως σε πορνογραφία 
είτε μέσω μηνυμάτων είτε μέσω διαφημίσεων. Σύμφωνα με την έρευνα του 1ου Πα-
νελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Μ.Δ.Ε.Δ (2009) στην Κω, προέκυψε ότι, το 14,7% του 
δείγματος είχε δεχτεί παρενόχληση μέσω του Διαδικτύου. Από αυτό το ποσοστό, το 
15,2% ήταν αγόρια και το 19,5% κορίτσια. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε για λογαριασμό της ευρωπαϊκής δράσης “Safe Net Ηome” (2010) που ανα-
φέρει το άρθρο της Γκολέμη, οι cyber-θύτες συνήθως προέρχονται από οικογένειες με 
εχθρικούς, απορριπτικούς και αδιάφορους γονείς. Οι κανόνες πειθαρχίας στην οικο-
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γένεια είναι συνήθως ασταθείς, κάτι που διδάσκει στα παιδιά πως η βία και η επιθετι-
κότητα αποτελούν λύση στα προβλήματά τους. Σύμφωνα με την έρευνα της Αβδελί-
δου (2012) στην περιφέρεια Αττικής διαπιστώθηκε ότι, το 44,8% ήταν θύτες και το 
58,4% ήταν θύματα. Σε έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα των Γιαννακάκη και 
Κολοκοτρώνη (2012) διαπιστώθηκε ότι, το 70% πιστεύει πως κινδυνεύει να πέσει 
θύμα μόνον αυτός που δεν προσέχει ή προκαλεί με τη συμπεριφορά του στο διαδί-
κτυο καθώς επίσης ότι υπάρχει έλλειμμα επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και εφή-
βων, καθώς οι μαθητές δήλωσαν, με συντριπτική πλειονότητα, πως δε μίλησαν ή δε 
θα μιλήσουν στους γονείς τους για περιστατικά cyberbullying.  

Ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της έρευνας τέθηκε να διερευνηθεί το πώς αντιλαμβάνεται και βιώνει η ελλη-
νική οικογένεια με ένα παιδί στην εφηβεία το cyberbullying, συγκεντρώνοντας τις 
απόψεις από όλα τα μέλη της, παιδιά και γονείς. 

Επιμέρους στόχοι ήταν να προσδιοριστεί το πόσο ευάλωτα είναι τα μέλη της οικογέ-
νειας στις αρνητικές εμπειρίες του διαδικτύου, αντλώντας στοιχεία από τις απόψεις 
γονέων και εφήβων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.  

Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα που επιχειρείται να απαντηθούν στα πλαίσια 
της ερευνητικής εργασίας είναι τα εξής:  

− Ποιο είναι το επίπεδο γνώσεων των μελών της οικογένειας αναφορικά με τη χρήση 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών; 

− Ποιες είναι οι γνώσεις των μελών της οικογένειας ως προς την έννοια του cyber-
bullying; 

− Τα μέλη της οικογένειας έχουν ανταλλάξει προσωπικά δεδομένα με άγνωστους φί-
λους; 

− Τα μέλη της οικογένειας έχουν υποπέσει στην αντίληψη τους να έχουν υπάρξει θύ-
ματα του cyberbullying; 

− Ποια ήταν η ηλικία, η χρονική διάρκεια και ο τρόπος που τα μέλη της οικογένειας 
αντιμετώπισαν κάποια συμπεριφορά; 

− Συμπεριφέρθηκαν ποτέ τα μέλη της οικογένειας με τρόπο απρεπή σε κάποιον άλλο-η 
στο διαδίκτυο και με ποιο μέσο έγινε η επίθεση; 

− Έχουν αντιληφθεί οι γονείς να έχει υπάρξει το παιδί τους θύμα του cyberbullying; 
− Πώς οι γονείς αντιλήφθηκαν την επίθεση; Ποια μορφή επίθεσης χρησιμοποιήθηκε; 
− Έχουν αντιληφθεί οι γονείς να έχει υπάρξει το παιδί τους θύτης του cyberbullying; 
− Πώς οι γονείς αντιλήφθηκαν την επίθεση; Ποια μορφή επίθεσης χρησιμοποιείσαι το 

παιδί τους; 
− Ποιες είναι οι γνώσεις των μελών της οικογένειας σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση 

στο διαδίκτυο; 
− Έχουν βάλει οι γονείς γονεϊκή επίβλεψη (Parent Control); 

214

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



− Τι πιστεύουν τα μέλη της οικογένειας ως προς την απαγόρευση κινητού τηλεφώνου; 
 

Μέθοδος 

Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων επιλέχθηκε να διενεργηθεί μια ποιοτι-
κή έρευνα με ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης με τη χορήγηση αυτοσχέ-
διου ερωτηματολογίου με κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις, σε εφήβους και τους γο-
νείς τους, στην περιοχή του Νομού Αττικής. Οι έφηβοι που συμμετείχαν στην έρευνα 
ήταν 65 τα αγόρια (ποσοστό 41,1%) και 93 τα κορίτσια (ποσοστό 58,9%). Στο σύνο-
λό τους ήταν 158 μαθητές και μαθήτριες. Η μέση ηλικία των μαθητών κυμαινόταν 
μεταξύ 12 και 16, με σχεδόν τους μισούς (43,9%) να είναι ηλικίας 15 ετών. Αντίστοι-
χα για τους γονείς οι οποίοι συμμετείχαν τελικά στην έρευνα, ήταν ισόποσα μοιρα-
σμένοι καθώς οι άνδρες ήταν 74 (ποσοστό 46,8%) και οι γυναίκες 84 (ποσοστό 
53,2%). Σε ότι αφορά την ηλικία τους η μέση ηλικία ήταν 42,9 έτη, ενώ η ελάχιστη 
ηλικία ήταν 32 έτη και η μέγιστη 62. Επίσης, υπήρξαν και 10 γονείς οι οποίοι δεν έ-
δωσαν απάντηση. 

Για τη διενέργεια της έρευνας σχεδιάστηκαν δύο ξεχωριστά ερωτηματολόγια, το 
πρώτο απευθυνόταν στους έφηβους συμμετέχοντες στην έρευνα και το δεύτερο στους 
γονείς των εφήβων. Το ερωτηματολόγιο των παιδιών αποτελείτο από 17 ερωτήσεις, 
ενώ το ερωτηματολόγιο για τους γονείς περιλάμβανε 23 ερωτήσεις. 

Τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν στο χρονικό διάστημα 10/5/2015 μέχρι 20/5/2015 
σε (γυμνάσιο του Πειραιά, σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης αλλά και ξένων 
γλωσσών) στους μαθητές και τους γονείς τους. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα τα 
οποία διανεμήθηκαν ιδιοχείρως από την ερευνήτρια. Οι ανάλυση των δεδομένων έγι-
νε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 22.0.  

Αποτελέσματα 

Ποιο είναι το επίπεδο γνώσεων των μελών της οικογένειας αναφορικά με τη χρήση 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών; 

Πίνακας 1: Επίπεδο γνώσης παιδιών και γονέων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
 Παιδιά   Γονείς   
 Αγόρι Κορίτσι   Άνδρας Γυναίκα   
 Συχνό-

τητα Ν 
Πο-

σοστό 
% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο  

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο 

Πο-
σοστό 

% 
Καμία 
γνώση 

1 1,5 0 0 1 0,6 14 18,9 12 14,5 26 16,6 

Βασικός 
χρήστης 

23 35,4 47 50,5 70 44,3 34 45,9 49 59,0 83 52,9 

Μέσος 
χρήστης 

17 26,2 42 45,2 59 37,3 16 21,6 19 22,9 35 22,3 

Προηγ-
μένος 
χρήστης 

24 36,9 4 4,3 28 17,7 10 13,5 3 3,6 13 8,3 

Σύνολο 65 100,0 93 100,0 158 100,0 74 100,0 83 100,0 157 100,0 
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Από τη διενέργεια ενός τεστ Mann-Whitney στην περίπτωση των παιδιών έδειξε ότι 
υφίσταται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών (διαμ=3, μέση τά-
ξη=92,70) και κοριτσιών (διαμ=2, μέση τάξη=70,27), με τα αγόρια να παρουσιάζο-
νται ως περισσότερο προηγμένοι χρήστες από ότι τα κορίτσια (U=2164,5, 
p=,001<0,05.). Αντίστοιχη ανάλυση στην περίπτωση των γονέων δεν έδειξε να υφί-
σταται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αντρών και γυναικών του δείγμα-
τος (U=2874, p=,449). 

Διερευνώντας συγκριτικά τους γονείς και τα παιδιά διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατι-
στικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους με τα παιδιά (διαμ = 3, μέση τάξη = 183,40) 
να δηλώνουν ότι έχουν υψηλότερο επίπεδο γνώσης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
από τους γονείς (διαμ = 2, μέση τάξη = 132,44) (U=8390.5, p=,000<,05). 

Ποιες είναι οι γνώσεις των μελών της οικογένειας ως προς την έννοια του cyberbul-
lying; 

Πίνακας 2: Απαντήσεις για το εάν έχουν ακούσει ποτέ για την έννοια του Cyberbullying 

 Παιδιά   Γονείς   

 Αγόρι Κορίτσι   Άνδρας Γυναίκα   

 Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο  

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο 

Πο-
σοστό 

% 
Ναι 51 78,5 76 81,7 127 80,4 61 82,4 73 86,9 134 84,8 

Όχι 14 21,5 17 18,3 31 19,6 13 17,6 11 13,1 24 15,2 

Σύ-
νολο 

65 100,0 93 100,0 158 100,0 74 100,0 84 100,0 158 100,0 

Η διενέργεια χ2 τεστ έδειξε ότι, δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 
απαντήσεις αγοριών και κοριτσιών χ2(1)=0,258, p=0.612>0,05, ενώ το ίδιο διαπι-
στώθηκε και για τους άνδρες και τις γυναίκες χ2(1)=0,611, p=0.434>0,05. Παράλλη-
λα διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις 
παιδιών και γονέων χ2(1)=1,079, p=0,299>0,05. 

Τα μέλη της οικογένειας έχουν ανταλλάξει προσωπικά δεδομένα με άγνωστους φί-
λους; 

Πίνακας 3: Απαντήσεις για το εάν έχουν ανταλλάξει προσωπικά δεδομένα με άγνωστους 

 Παιδιά   Γονείς   

 Αγόρι Κορίτσι   Άνδρας Γυναίκα   

 Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο  

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο 

Πο-
σοστό 

% 
Ναι 18 28,1 30 34,5 48 31,8 11 15,1 14 16,9 25 16,0 

Όχι 46 71,9 57 65,5 103 68,2 62 84,9 69 83,1 131 84,0 

Σύ-
νολο 

64 100,0 87 100,0 151 100,0 73 100,0 83 100,0 156 100,0 

Δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 
χ2(1)=0,687, p=0,407>0,05, ούτε μεταξύ αντρών και γυναικών χ2(1)=0,093, 
p=0,760>0,0. Παρουσιάστηκε σημαντική διαφορά μεταξύ παιδιών και γονέων 
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χ2(1)=10,518, p=0,001<0,05. Συγκεκριμένα, το (31,8%) των παιδιών συνηθίζει να 
ανταλλάσει προσωπικά δεδομένα με άγνωστους φίλους, σε αντίθεση με τους γονείς οι 
οποίοι το κάνουν σε πολύ μικρότερο ποσοστό (16%). 

Τα μέλη της οικογένειας έχουν υποπέσει στην αντίληψη τους να έχουν υπάρξει θύ-
ματα του cyberbullying; 

Τα μέλη της οικογένειας ήταν cyber-θύματα;  

 
Πίνακας 4: Απαντήσεις για το εάν έχουν αντιληφθεί να έχουν υπάρξει θύματα cyberbullying 

 Παιδιά   Γονείς   

 Αγόρι Κορίτσι   Άνδρας Γυναίκα   

 Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο  

Πο-
σοστό 

%  

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο 

Πο-
σοστό 

% 
Ναι 14 21.5 22 23,7 36 22,8 6 8,5 4 4,9 10 6,6 

Όχι 43 66,2 69 74,2 112 70,9 58 81,7 71 87,7 129 84,9 

Δε 
γνω-
ρίζω 

8 12,3 2 2,2 10 6,3 7 9,9 6 7,4 13 8,6 

Σύ-
νολο 

65 100,0 93 100,0 158 100,0 71 100,0 81 100,0 152 100,0 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στις απόψεις 
τους χ2(2)=6,661, p=0,036<0,05. Συγκεκριμένα, περισσότερα κορίτσια απ’ ότι αγό-
ρια δήλωσαν ότι, δεν έχουν αντιληφθεί να έχουν υπάρξει ποτέ θύμα του ηλεκτρονι-
κού εκφοβισμού ((74,2%) των κοριτσιών έναντι (66,2%) των αγοριών). Δεν υπάρχει 
σημαντική διαφορά μεταξύ των απαντήσεων αντρών και γυναικών χ2(2)=1,134, 
p=0,567>0,05. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις παιδιών και 
γονέων χ2(2)=16,176, p=0,000<0,05, με τα παιδιά να έχουν αντιληφθεί ότι έχουν υ-
πάρξει θύματα πιο συχνά απ’ ότι οι γονείς ((22,8%) έναντι (6,6%) των γονέων). 

Διάδοση ψεμάτων / φημών μέσω διαδικτύου 
Πίνακας 5: Διάδοση ψεμάτων ή φημών 

 Παιδιά   Γονείς   
 Αγόρι Κορίτσι   Άνδρας Γυναίκα   
 Συχνό-

τητα Ν 
Πο-

σοστό 
% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο  

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο 

Πο-
σοστό 

% 
Ποτέ 32 50,0 38 41,8 70 45,2 66 93,0 77 95,1 143 94,1 
Σπά-
νια 

8 12,5 28 30,8 36 23,2 2 2,8 3 3,7 5 3,3 

Με-
ρικές 
φορές 

18 28,1 13 14,3 31 20,0 2 2,8 1 1,2 3 2,0 

Συ-
χνά 

3 4,7 6 6,6 9 5,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Πολύ 
συχνά 

3 4,7 6 6,6 9 5,8 1 1,4 0 0,0 0 0,0 

Σύ-
νολο 

64 100,0 91 100,0 155 100,0 71 100,0 81 100,0 152 100,0 
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Δεν υφίσταται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 
U=2839, p=0,778>0,05, ούτε μεταξύ ανδρών και γυναικών U=2811, p=0,560>0,05. 
Υφίσταται ωστόσο μεταξύ παιδιών (διαμ=1, μέση τάξη = 191,55) και γονέων 
(διαμ=1, μέση τάξη = 115,71), U=5960, p=0,000<0,05. 

Ποια ήταν η ηλικία, η χρονική διάρκεια και ο τρόπος που τα μέλη της οικογένειας 
αντιμετώπισαν κάποια συμπεριφορά; 

Ηλικία  

Πίνακας 6: Περιγραφικά στοιχεία για την ηλικία στην οποία βίωσαν απρεπείς συμπερι-
φορές 

 Συχνότητα Ν Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος Όρος Τυπ. απόκλιση 

Παιδιά 87 6 14 12,05 1,758 

Γονείς 18 32 48 41,89 4,993 

Για τα παιδιά, η ηλικία όπου βίωσαν τέτοια συμπεριφορά για πρώτη φορά, ήταν 12,05 
με εύρος ηλικίας από 6 έως 14 χρονών (Πίνακας 6). 

Για τους γονείς, η ηλικία όπου βίωσαν παρόμοια συμπεριφορά για πρώτη φορά, ήταν 
41,89 με εύρος ηλικίας από 32 έως 48 χρονών (Πίνακας 6). 

Χρονική διάρκεια επίθεσης 
Πίνακας 7: Χρονικό διάστημα που διήρκεσε η ηλεκτρονική επίθεση 

 Παιδιά   Γονείς   
 Αγόρι Κορίτσι   Άνδρας Γυναίκα   
 Συχνό-

τητα Ν 
Πο-

σοστό 
% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο  

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο 

Πο-
σοστό 

% 
Μερικές 
μέρες 

17 48,6 35 61,4 52 56,5 6 66,7 6 60,0 12 63,2 

1 εβδο-
μάδα 

1 2,9 2 3,5 3 3,3 1 11,1 0 0,0 1 5,3 

1 μήνα 7 20,0 10 17,5 17 18,5 2 22,2 2 20,0 4 21,1 
6 μήνες 2 5,7 5 8,8 7 7,6 0 0,0 2 20,0 2 10,5 
1 χρόνο 0 0,0 4 7,0 4 4,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Περισ-
σότερο 
από 1 
χρόνο 

4 11,4 0 0,0 4 4,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Συνεχί-
ζεται 
μέχρι 
σήμερα 

4 11,4 1 1,8 5 5,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Σύνολο 35 100,0 57 100,0 92 100,0 9 100,0 10 100,0 19 100,0 

Δε διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών U=818,5, p=0,110>0,05, 
ούτε μεταξύ αντρών και γυναικών U=38, p=0,604>0,05, αλλά ούτε και μεταξύ παι-
διών και γονέων U=770,5, p=0,365>0,05 στις απαντήσεις τους σχετικά με το χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο διήρκεσε η χρονική επίθεση, όπως προκύπτει και από τον 
παραπάνω πίνακα. 

Τρόπος με τον οποίο συνέβη η πράξη 
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Πίνακας 8: Απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο υπέστησαν απρεπή συμπεριφορά 
 Παιδιά  Γονείς 

 Συχνότητα Ν Ποσοστό %  Συχνότητα Ν Ποσοστό % 

E-mail 3 3,3  4 19,0 
Chat room 16 17,6  5 23,8 
Facebook, Twitter 66 72,5  15 71,4 
Κινητό τηλέφωνο 18 19,8  3 14,3 
Σταθερό τηλέφωνο 1 1,1  0 0 
YouTube 6 1,1  1 4,8 
Άλλο 10 11  0 0 
Σύνολο 91   21  

Επιχειρήθηκε να διευκρινιστεί το μέσο από το οποίο έγινε η πράξη τόσο για τα παιδιά 
όσο και για τους γονείς, όπου διαπιστώθηκε ότι για τα παιδιά, τα κοινωνικά δίκτυα 
(facebook, twitter) καταλαμβάνουν πρωταρχική θέση με ποσοστό (72,5%), ακολουθεί 
το κινητό τηλέφωνο (19,8%) και τα chat rooms με (17,6%) (Πίνακας 8). 

Ομοίως, για τους γονείς πρώτη θέση κατέλαβαν τα κοινωνικά δίκτυα με (71,4%), το 
κινητό τηλέφωνο (14,3%),και τα chat room (23,8%) (Πίνακας 8). 

Τα παιδιά που απάντησαν «άλλο» αναφέρθηκαν κατά κύριο λόγο σε κατά πρόσωπο 
εκφοβισμό, ο οποίος έγινε στο σχολείο. 

Συμπεριφέρθηκαν ποτέ τα μέλη της οικογένειας με τρόπο απρεπή σε κάποιον άλλο-
η στο διαδίκτυο και με ποιο μέσο έγινε η επίθεση; 

Τα μέλη της οικογένειας ήταν cyber-θύτες;  
Πίνακας 9: Απαντήσεις σχετικά με το εάν έχουν φερθεί απρεπώς στο διαδίκτυο 

 Παιδιά   Γονείς   

 Αγόρι Κορίτσι   Άνδρας Γυναίκα   

 Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο  

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο 

Πο-
σοστό 

% 
Ποτέ 37 56,9 70 75,3 107 67,7 71 95,9 84 100,0 155 98,1 

Σπά-
νια 

18 27,7 12 12,9 30 19,0 3 4,1 0 0,0 0 0,0 

Με-
ρικές 
φορές 

8 12,3 11 11,8 19 12,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Συ-
χνά 

1 1,5 0 0,0 1 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Πολύ 
συχνά 

1 1,5 0 0,0 1 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Σύ-
νολο 

65 100,0 93 100,0 158 100,0 74 100,0 84 100,0 158 100,0 

Βρέθηκε να υφίσταται στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις αγοριών 
(διαμ=1, μέση τάξη= 87,60) και κοριτσιών (διαμ=1, μέση τάξη = 73,84) U=2496, 
p=0,024<0,05, με τα αγόρια να δηλώνουν ότι έχουν συμπεριφερθεί απρεπώς στο δια-
δίκτυο συχνότερα απ’ ότι τα κορίτσια, ενώ δεν βρέθηκε το ίδιο μεταξύ αντρών και 
γυναικών U=2982, p=0,063>0,05 (σχεδόν ποτέ δεν έχουν κάνει κάτι τέτοιο). Τέλος, 
βρέθηκε ότι υφίσταται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ παιδιών (διάμ = 1, μέ-
ση τάξη = 182,70) και γονέων (διάμεσος= 1, μέση τάξη=134,30), U=8658,5, 
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p=0,000<0,05, με τα παιδιά να δηλώνουν ότι, έχουν συμπεριφερθεί με τρόπο απρεπή, 
σε αντίθεση με τους γονείς, οι οποίοι σχεδόν ποτέ δεν έκαναν κάτι τέτοιο. 

Επιλογή θύματος 

Δε διαπιστώθηκε διαφορά στις απαντήσεις αγοριών και κοριτσιών χ2(2)=3,972, 
p=0,137>0,05, ενώ για τους άνδρες και τις γυναίκες διαπιστώθηκε ότι, οι δύο άντρες 
που συμπεριφέρθηκαν απρεπώς το έκαναν σε κάποιον άλλο ενήλικα. Τέλος, διαπι-
στώθηκε ότι υφίσταται διαφορά στις απαντήσεις παιδιών και γονέων χ2(3)=47,00, 
p=0,000<0,05, με τα παιδιά να δηλώνουν ότι το άτομο αυτό ήταν κάποιος ανήλικος, 
φίλος ή κάποιο άγνωστο πρόσωπο. Από την άλλη, οι γονείς δήλωσαν ότι το έκαναν 
σε κάποιο ενήλικα.  

Αν έχει συμπεριφερθεί και σ’ όλους με αυτόν τον τρόπο 
Πίνακας 11: Απαντήσεις σχετικά με το εάν έχουν συμπεριφερθεί άσχημα και σε κάποιο άλλο πρόσωπο 

 Παιδιά   Γονείς   

 Αγόρι Κορίτσι   Άνδρας Γυναίκα   

 Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο  

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο 

Πο-
σοστό 

% 
Σε 
άλλο 
1 
άτομο 

9 45,0 12 52,2 21 48,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Σε 
άλλα 
2-4 
άτο-
μα 

6 30,0 5 21,7 11 25,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Σε 
άλλα 
πάνω 
από 5 
άτο-
μα 

2 10,0 4 17,4 6 14,0 1 33,3 0 0,0 1 33,3 

Δεν 
θυ-
μάμαι 
πό-
σους 

3 15,0 2 8,7 5 11,6 2 66,7 0 0,0 2 66,7 

Πίνακας 10: Απαντήσεις σχετικά με το άτομο στο οποίο συμπεριφέρθηκαν απρεπώς στο διαδίκτυο 
 Παιδιά   Γονείς   

 Αγόρι Κορίτσι   Άνδρας Γυναίκα   

 Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο  

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο 

Πο-
σοστό 

% 
Σε 
ανή-
λικο 

5 21,7 10 45,5 15 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Σε 
ενή-
λικα 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 2 100,0 

Σε 
φί-
λο/η 

10 43,5 9 40,9 19 42,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Σε 
ά-
γνω-
στο 

8 34,8 3 13,6 11 24,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Σύνο-
λο 

23 100,0 22 100,0 45 100,0 2 100,0 0 100,0 2 100,0 
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Σύ-
νολο 

20 100,0 23 100,0 43 100,0 3 100,0 0 100,0 3 100,0 

Δεν υφίσταται διαφορά στις απαντήσεις αγοριών και κοριτσιών χ2(3)=1,183, 
p=0,757>0,05, ενώ από τους τρείς άντρες που έχουν συμπεριφερθεί απρεπώς και σε 
άλλους, ο ένας δήλωσε ότι το έκανε σε πάνω από 5 άλλα άτομα και οι υπόλοιποι 2 
δήλωσαν ότι , δε θυμούνται σε πόσους. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι διαφέρουν οι απα-
ντήσεις παιδιών και γονέων χ2(3)=8,507, p=0,037<0,05, με το μέσο όρο των παιδιών 
να δηλώνει ότι, συμπεριφέρθηκε άσχημα σε τουλάχιστον 1 άτομο και πάνω. 

Μέσο που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση 
Πίνακας 12: Απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο τον οποίο χρησιμοποίησαν για να συμπεριφερθούν απρεπώς 

 Παιδιά  Γονείς 
 Συχνότητα 

Ν 
Ποσοστό 

% 
 Συχνότητα 

Ν 
Ποσοστό 

% 
Γραπτά μηνύματα 18 36,7  1 33,3 
Chat rooms 11 22,4  0 0 
Facebook/twitter 32 65,3  2 66,7 
Κινητό τηλέφωνο 12 24,5  0 0 
E-mail 6 12,2  0 0 
You tube 2 4,1  0 0 
Άλλο 10 20,4  0 0 
Σύνολο 49   3  

Κατόπιν επιχειρήθηκε να διευκρινιστεί το μέσο το οποίο χρησιμοποίησαν οι θύτες 
του δείγματος. Από τις απαντήσεις των παιδιών, συχνότερη απάντηση ήταν τα κοινω-
νικά δίκτυα (facebook, twitter) με (65,3%), γραπτά μηνύματα (36,7%), κινητό τηλέ-
φωνο (24,5%), chat rooms (22,4%), e-mail (12,2%), και το YouTube με (4,1%) (Πί-
νακας 12). 

Από τις αντίστοιχες απαντήσεις των γονέων η συχνότερη απάντηση ήταν τα κοινωνι-
κά δίκτυα (facebook, twitter) (66,7%) και τα γραπτά μηνύματα με (33,3%) (Πίνακας 
12). 

Τα παιδιά που απάντησαν «άλλο» στο σύνολό τους αναφέρθηκαν σε πρόσωπο με 
πρόσωπο bullying.  

Έχουν αντιληφθεί οι γονείς να έχει υπάρξει το παιδί τους θύμα του cyberbullying; 

Παιδί - θύμα του cyberbullying 
Πίνακας 13: Έχει υποπέσει στην αντίληψή σας να έχει πέσει το παιδί σας θύμα cyberbullying 

 Άνδρας Γυναίκα   
 Συχνότητα Ν Ποσοστό % Συχνότητα Ν Ποσοστό % Σύνολο Ποσοστό % 
Ναι 8 11,1 9 10,7 17 10,9 
Όχι 49 68,1 65 77,4 114 73,1 
Δε γνωρίζω 15 20,8 10 11,9 25 16,0 
Σύνολο 72 100,0 84 100,0 156 100,0 

Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις αντρών και γυναικών 
χ2(2)=2,396, p=0,302>0,05, με τους γονείς να δηλώνουν ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέ-
τοιο. 
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Πώς οι γονείς αντιλήφθηκαν την επίθεση; Ποια μορφή επίθεσης χρησιμοποιήθηκε; 

Πώς το ανακάλυψαν; 
Πίνακας 14: Απαντήσεις γονέων για το πώς κατάλαβαν ότι το παιδί τους να έχει υπάρξει θύμα ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

 Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

 

Από μόνος/η σας 0 0  
Το είπε το παιδί 11 61,1  
Το μάθατε από άλλους 0 0  
Το μάθατε από το σχολείο 2 11,1  
Από παρακολούθηση διαδικτυακών συνομιλιών του παιδιού 5 27,8  
Τίποτα από τα παραπάνω 0 0  
Σύνολο 18   

Επιχειρήθηκε να διευκρινιστεί πώς οι γονείς αντιλήφθηκαν να έχουν πέσει τα παιδιά 
τους θύματα του cyberbullying, μέσω σχετικής ερώτησης, από όπου διαπιστώθηκε 
ότι, το (61,1%) των γονέων δήλωσε ότι, τους το είπε το παιδί τους, το (27,8%) παρα-
κολούθησε τις διαδικτυακές του συνομιλίες και το (11,1%) το έμαθε από το σχολείο 
(Πίνακας 14). 

Μέσο που χρησιμοποιήθηκε 
Πίνακας 15: Απαντήσεις γονέων για τον τρόπο με τον οποίο έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εκφοβισμού το παιδί τους 

 Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

 

Γραπτό μήνυμα 3 17,6  
Chat room 1 5,9  
Facebook 13 76,5  
Κινητό τηλέφωνο 3 17,6  
E-mail 0 0  
You tube 0 0  
Άλλο 0 0  
Χωρίς απάντηση 1 5,9  
Σύνολο 18   

Συμπληρωματικά, επιχειρήθηκε να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλήφθη-
καν ότι έπεσε θύμα το παιδί τους, μέσω σχετικής ερώτησης, από όπου διαπιστώθηκε 
ότι, το (76,5%) από τα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter) και το (17,6%) από το 
κινητό τηλέφωνο (Πίνακας 15). 

Έχουν αντιληφθεί οι γονείς να έχει υπάρξει το παιδί τους θύτης του cyberbullying; 

Παιδί - θύτης του cyberbullying 
Πίνακας 16: Έχει υποπέσει στην αντίληψή σας να έχει κάνει το παιδί σας κάποια επίθεση 

 Άνδρας Γυναίκα   
 Συχνότητα Ν Ποσοστό % Συχνότητα Ν Ποσοστό % Σύνολο Ποσοστό% 
Ναι 1 1,4 1 1,2 2 1,3 
Όχι 56 77,8 70 83,3 126 80,8 
Δε γνωρίζω 15 20,8 13 15,5 28 17,9 
Σύνολο 72 100,0 84 100,0 156 100,0 

Δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις αντρών και γυ-
ναικών χ2(2)=0,780, p=0,677>0,05, με τους γονείς να δηλώνουν ότι δεν έχει συμβεί 
κάτι τέτοιο. 

Πώς οι γονείς αντιλήφθηκαν την επίθεση; Ποια μορφή επίθεσης χρησιμοποιείσαι 
το παιδί τους; 
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Πώς οι γονείς το αντιλήφθηκαν 
Πίνακας 17: Απαντήσεις γονέων για το πώς κατάλαβαν ότι το παιδί τους να έχει υπάρξει θύτης ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

 Συχνότητα Ν Ποσοστό %  

Από μόνος/η σας 0 0  

Το είπε το παιδί 1 50,0  

Το μάθατε από άλλους 0 0  

Το μάθατε από το σχολείο 1 50,0  

Από παρακολούθηση διαδικτυακών συνομιλιών του παιδιού 0 0  

Τίποτα από τα παραπάνω 0 0  

Σύνολο 2 100,0  

Επιχειρήθηκε να διευκρινιστεί πώς οι γονείς κατάλαβαν ότι το παιδί τους έχει υπάρξει 
θύτης ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Από τις απαντήσεις των γονέων διαπιστώθηκε ότι, 
το (50%) τους το είπε το παιδί, ενώ το (50%) το έμαθε από το σχολείο (Πίνακας 17). 

Μέσο που χρησιμοποιήθηκε 
Πίνακας 18: Απαντήσεις γονέων για τον τρόπο με τον οποίο έγινε θύτης ηλεκτρονικού εκφοβισμού το παιδί τους 

 Συχνότητα Ν Ποσοστό %  
Γραπτό μήνυμα 1 0,6  
Chat room 1 0,6  
Facebook 0 0  
Κινητό τηλέφωνο 0 0  
E-mail 0 0  
You tube 0 0  
Άλλο 0 0  
Χωρίς απάντηση 0 0  
Σύνολο 2   

Συμπληρωματικά, επιχειρήθηκε να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο το παιδί έκα-
νε την επίθεση, μέσω σχετικής ερώτησης, από όπου διαπιστώθηκε ότι, το (0,6%) α-
πάντησε μέσω γραπτού μηνύματος και το (0,6%) μέσω chat room (Πίνακας 18). 

Ποιες είναι οι γνώσεις των μελών της οικογένειας σχετικά με την ασφαλή πλοήγη-
ση στο διαδίκτυο; 

Πίνακας 19: Απαντήσεις σχετικά με το εάν τους έχει ενημερώσει κάποιος για το πώς να κάνουν ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο 
 Παιδιά   Γονείς   
 Αγόρι Κορίτσι   Άνδρας Γυναίκα   
 Συχνό-

τητα 
Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα 

Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο  

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα 

Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα 

Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο 

Πο-
σοστό 

% 
Ναι 59 90,8 80 86,0 139 88,0 27 37,0 38 45,2 65 41,4 
Όχι 6 9,2 13 14,0 19 12,0 46 63,0 46 54,8 92 58,6 
Σύ-
νολο 

65 100,0 93 100,0 158 100,0 73 100,0 84 100,0 157 100,0 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, δε διαπιστώθηκε διαφορά στις απαντή-
σεις τόσο μεταξύ αγοριών και κοριτσιών χ2(1)=0,815, p=0,367>0,05, όσο και μεταξύ 
αντρών και γυναικών χ2(1)=1,096, p=0,295>0,05, σχετικά με την ενημέρωση που 
έχουν λάβει για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα 
των παιδιών από τη μια, δηλώνουν ότι έχουν λάβει ενημέρωση για το υπό εξέταση 
θέμα, οι γονείς, από την άλλη, να δηλώνουν κατά κύριο λόγο ότι, δεν έχουν λάβει κά-
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ποια σχετική ενημέρωση. Επομένως, υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε παιδιά και γονείς 
χ2(1)=74,85, p=0,000<0,05, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Έχουν βάλει οι γονείς γονεϊκή επίβλεψη (Parent Control); 

Γονεϊκή επίβλεψη από τα μέλη της οικογένειας 
Πίνακας 20: Απαντήσεις σχετικά με το εάν o υπολογιστής που χρησιμοποιούν έχει εγκατεστημένα Parental control 

 Παιδιά   Γονείς   
 Αγόρι Κορίτσι   Άνδρας Γυναίκα   
 Συχνό-

τητα Ν 
Πο-

σοστό 
% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο  

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο 

Πο-
σοστό 

% 
Ναι 12 18,5 14 15,6 26 16,8 17 23,3 13 16,0 30 19,5 
Όχι 42 64,6 44 48,9 86 55,5 56 76,7 68 84,0 124 80,5 
Δε 
γνω-
ρίζω 

11 16,9 32 35,6 43 27,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Σύ-
νολο 

65 100,0 90 100,0 155 100,0 73 100,0 81 100,0 154 100,0 

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή που χρησιμοποι-
ούν parental controls, υφίσταται διαφορά στις απόψεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 
χ2(2)=6,595, p=0,037<0,05, με τα αγόρια να δηλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό απ’ 
ότι τα κορίτσια ότι, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πολλά κορίτσια δηλώνουν επίσης, 
ότι δε γνωρίζουν σχετικά με το θέμα. Δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ αντρών και γυ-
ναικών χ2(1)=1,283, p=0,257>0,05, οι οποίοι έδωσαν κατά κύριο λόγο αρνητική α-
πάντηση, υπάρχει όμως διαφορά στις απαντήσεις παιδιών και γονέων χ2(2)=50,159, 
p=0,000<0,05, με τα παιδιά από τη μια να δηλώνουν πως ο υπολογιστής δεν έχει pa-
rental controls ή ότι δεν γνωρίζουν εάν έχει και με τους γονείς από την άλλη ότι, δεν 
έχει. 

Τι πιστεύουν τα μέλη της οικογένειας ως προς την απαγόρευση κινητού τηλεφώ-
νου; 

Πίνακας 21: Απαντήσεις σχετικά με το εάν πιστεύουν ότι η απαγόρευση του κινητού και του διαδικτύου στο σχολείο μπορεί να 
βοηθήσει στην αποφυγή του cyberbullying 

 Παιδιά   Γονείς   
 Αγόρι Κορίτσι   Άνδρας Γυναίκα   
 Συχνό-

τητα Ν 
Πο-

σοστό 
% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο  

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Συχνό-
τητα Ν 

Πο-
σοστό 

% 

Σύ-
νολο 

Πο-
σοστό 

% 
Ναι 20 30,8 33 35,5 53 33,5 36 49,3 41 50,0 77 49,7 
Όχι 35 53,8 54 58,1 89 56,3 30 41,1 33 40,2 63 40,6 
Δε 
γνω-
ρίζω 

10 15,4 6 6,5 16 10,1 7 9,6 8 9,8 15 9,7 

Σύ-
νολο 

65 100,0 93 100,0 158 100,0 73 100,0 82 100,0 155 100,0 

Δεν υφίστανται σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις αγοριών και κοριτσιών 
χ2(2)=3,389, p=0,184>0,05, ούτε ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες 
χ2(2)=0,012, p=0,994>0,05.Υπάρχει όμως, στατιστικά σημαντική διαφορά στις απα-
ντήσεις παιδιών και γονέων χ2(2)=8,882, p=0,012<0,05, εφόσον τα παιδιά δηλώνουν 
ότι, η απαγόρευση του κινητού και του διαδικτύου στο σχολείο δε βοηθά ουσιαστικά 
στην αποφυγή του cyberbullying, ενώ οι γονείς από την άλλη, διχάζονται ως προς τις 
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απόψεις τους (77 σε αριθμό δηλώνουν ότι μπορούσε να βοηθήσει και 63 ότι δε θα 
βοηθούσε). 

Συζήτηση 

Η έρευνα είχε ως στόχο να εξετάσει το πώς αντιλαμβάνεται και βιώνει η ελληνική 
οικογένεια με ένα παιδί στην εφηβεία το cyberbullying, συγκεντρώνοντας τις απόψεις 
από όλα τα μέλη της οικογένειας. 

Ως προς το επίπεδο γνώσης πάνω στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαπιστώθηκε ότι, 
τα αγόρια, περισσότερο από ότι τα κορίτσια, παρουσιάζονται ως προηγμένοι χρήστες, 
ενώ οι γονείς από την άλλη, κατέχουν τις βασικές γνώσεις. Αυτό συνάδει με την 
έρευνα που έκανε η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία, (2011). 

Αναφορικά με την έννοια του ηλεκτρονικού εκφοβισμού (cyberbullying), η συντριπτι-
κή πλειονότητα τόσο των μαθητών-μαθητριών όσο και των γονέων τους έχουν ακού-
σει κάποια στιγμή την εν λόγω έννοια, με τα παιδιά να εμφανίζονται περισσότερο ε-
νημερωμένα σε σύγκριση με τους γονείς, οι οποίοι δεν έχουν λάβει κάποια αξιόλογη 
ενημέρωση από την κοινωνία. 

Όσον αφορά το εάν έχουν ανταλλάξει προσωπικά δεδομένα με αγνώστους, αξιοσημεί-
ωτο είναι το γεγονός ότι, τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς δίνουν τα προσωπικά τους 
στοιχεία σε αγνώστους, (γεγονός το οποίο παρατηρήθηκε και σε σχετική έρευνα που 
έκανε (Τσίτσικα, 2014). 

Όσον αφορά στο ερώτημα εάν έχουν αντιληφθεί να έχουν υπάρξει θύματα του cyber-
bullying, βρέθηκε ότι τα κορίτσια σε μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι αγόρια να μην έ-
χουν αντιληφθεί να έχουν υπάρξει ποτέ θύμα του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, ενώ οι 
γονείς σε μεγάλο ποσοστό αναδείχθηκε να μην έχουν πέσει θύματα ποτέ. 

Αναφορικά με την ηλικία, χρονική διάρκεια και τη μορφή επίθεσης διαπιστώθηκε ότι, 
για τα παιδιά, η ηλικία όπου βίωσαν τέτοια συμπεριφορά για πρώτη φορά ήταν τα 12 
τους χρόνια, ενώ για τους γονείς, τα 42. Η συμπεριφορά αυτή, στις περισσότερες των 
περιπτώσεων του δείγματος, διήρκεσε μερικές μέρες μέχρι 1 μήνα, γεγονός το οποίο 
υποστηρίζουν και οι δυο ομάδες του δείγματός μας. Ωστόσο υπάρχει και ένα μικρό 
ποσοστό των παιδιών που δήλωσε ότι, διήρκεσε περισσότερο από ένα χρόνο ή ακόμη, 
ότι συνεχίζεται ως και σήμερα (γεγονός το οποίο παρατηρήθηκε και σε σχετική έρευ-
να που έκαναν Smith και συν., 2008). Τα κοινωνικά δίκτυα κρατούν πρωταρχική θέση 
ως προς τον τρόπο με τον οποίο συνέβη, ενώ ακολουθούν τα κινητά τηλέφωνα για τα 
παιδιά, ενώ οι γονείς δήλωσαν το Facebook και τα chat rooms. 

Όσον αφορά στο αν τα μέλη της οικογένειας συμπεριφέρθηκαν με απρεπή τρόπο στο 
διαδίκτυο, βρέθηκε ότι, η πλειονότητα των γονέων του δείγματός μας δε συμπεριφέρ-
θηκε ποτέ με απρεπή τρόπο σε άλλα άτομα στο διαδίκτυο. Ωστόσο, υπήρξε και ένα 
ποσοστό αγοριών που δήλωσε ότι έχει συμπεριφερθεί απρεπώς στο διαδίκτυο συχνό-
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τερα από τα κορίτσια. Επανέλαβαν την πράξη αυτή, συνήθως σε κάποιον φίλο/η ή σε 
συμμαθητή/τρια ή σε κάποιον ενήλικα, συνήθως πειράζοντας και κοροϊδεύοντας, ή 
στέλνοντας αγενή μηνύματα. Κατόπιν επιχειρήθηκε να διευκρινιστεί το μέσο της επί-
θεσης, όπου τα μέλη της οικογένειας συμφωνούν στις απόψεις τους, με τα κοινωνικά 
δίκτυα να διατηρούν την πρωταρχική τους θέση ως προς τον τρόπο με τον οποίο εκ-
δηλώθηκε η συμπεριφορά αυτή (γεγονός το οποίο παρατηρήθηκε και σε σχετική έ-
ρευνα που έκαναν (Ν.Ε.Ο.Ι, 2009; 'SafeNetΗome', 2010), ενώ ακολουθούν τα γραπτά 
μηνύματα σε υψηλό επίσης, ποσοστό. 

Αναφορικά με την επίγνωση των γονέων σχετικά με το εάν τα παιδιά τους έχουν υπο-
πέσει θύματα του cyberbullying, μόλις ένα μικρό ποσοστό των ανδρών και των γυναι-
κών απάντησε θετικά. Ως προς το πώς ανακάλυψαν οι γονείς την επίθεση, έλαβαν 
γνώση του συμβάντος από το ίδιο τους το παιδί, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό, παρα-
κολουθούσαν τη διαδικτυακή δραστηριότητά του. Το μέσο που χρησιμοποίησαν τα 
παιδιά για την επίθεση ήταν το Facebook και το κινητό τηλέφωνο. 

 Όσον αφορά το εάν οι γονείς έχουν αντιληφθεί να είναι το παιδί τους θύτης του cyber-
bullying, σχεδόν κανένας γονέας δεν απάντησε ότι, έχει αντιληφθεί πως το παιδί του 
πραγματοποιεί επίθεση μέσω διαδικτύου. Αυτό δικαιολογείται εν μέρη από το κοινώς 
παραδεκτό “αξίωμα” στην Ελληνική κοινωνία ότι, σπανίως οι γονείς παραδέχονται 
ότι τα παιδιά τους έχουν διαπράξει κακόβουλες ενέργειες. 

Αναφορικά ως προς τις γνώσεις για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο διαπιστώθηκε 
ότι, τα παιδιά του δείγματός μας, έχουν λάβει την απαιτούμενη ενημέρωση προκειμέ-
νου να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ οι γονείς δήλωσαν ότι δεν έχουν 
λάβει κάποια πλήρη ενημέρωση σχετικά με το θέμα. 

Ως προς το εάν έχουν βάλει οι γονείς γονεϊκή επίβλεψη για τη χρήση του internet βρέ-
θηκε ότι, ο μέσος όρος των γονέων έχουν επιβάλλει περιορισμούς στα παιδιά τους ως 
προς τις ιστοσελίδες που πρέπει να επισκέπτονται, ενώ οι υπόλοιποι όχι, ενώ η πλειο-
νότητα των παιδιών δεν είχε ή δε γνώριζε εάν είχε Parental Controls στον υπολογιστή 
τους. 

Τέλος, ως προς το εάν η απαγόρευση του κινητού και του διαδικτύου στο σχολείο μπο-
ρεί να βοηθήσει στην αποφυγή του cyberbullying, τα παιδιά ανέφεραν ότι, η απαγό-
ρευση του κινητού και του διαδικτύου στο σχολείο δε βοηθά ουσιαστικά στην απο-
φυγή του cyberbullying, ενώ οι γονείς από την άλλη, διχάζονται ως προς τις απόψεις 
τους. 
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Διαθεματική Προσέγγιση του προγραμματισμού σε κινητές συσκευές 
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Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή περιγράφουμε τη διδακτική παρέμβαση και την διαθεματική προ-
σέγγιση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Στοιχεία Προγραμματι-
σμού σε Γραφικό Περιβάλλον, στην Γ΄ Τάξη ενός Επαγγελματικού Λυκείου. Οι μα-
θητές με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού, προσέγγισαν το θέμα της υγιεινής δια-
τροφής, ένα θέμα που επιλέχθηκε από τους ίδιους τους μαθητές, διαθεματικά, μέσα 
από τον οπτικό προγραμματισμό, χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο App In-
ventor. Το App Inventor είναι ελεύθερο και ανοικτό περιβάλλον οπτικού προγραμμα-
τισμού για κινητές συσκευές Android. Στους μαθητές δόθηκαν συμβουλές από δια-
τροφολόγο, οι οποίες ενσωματώθηκαν σε εφαρμογή κινητού. Με την καθοδήγηση της 
εκπαιδευτικού, υλοποίησαν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η οποία δέχεται το ύψος 
και το βάρος του ατόμου και υπολογίζει τον Δείκτη Μάζας Σώματος. Η προσέγγιση 
του προγραμματισμού διαθεματικά, έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην οικοδόμηση της 
γνώσης του προγραμματισμού. 

Λέξεις - Κλειδιά: κινητές συσκευές, οπτικός προγραμματισμός, App Inventor2, δια-
θεματικότητα 

Εισαγωγή 

Η διατροφή αποτελεί πρωταρχική ανάγκη του ανθρώπου, απαραίτητη για τη διατή-
ρηση της ζωής μιας και όλες οι βιολογικές λειτουργίες συντήρησης και ανάπτυξης 
του ανθρώπου υποστηρίζονται από αυτή.  

Το ενδιαφέρον των μαθητών για τη σωστή διατροφή αποτέλεσε το κίνητρο για την 
ενασχόλησή μας με αυτό, στα πλαίσια ενός εργαστηριακού μαθήματος του Τομέα 
Πληροφορικής σε Επαγγελματικό Λύκειο. Οι μαθητές εργάστηκαν στηριζόμενοι 
στην μέθοδο ανάπτυξης εφαρμογών και εμπλέχτηκαν σε όλα τα στάδια της μεθόδου, 
ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση, εκσφαλμάτωση. Μετά από συζήτηση και προβλη-
ματισμό, καταγράφηκαν οι απόψεις των μαθητών και δημιουργήθηκαν μια σειρά ε-
ρωτήσεων που έχριζαν απάντηση από ειδικό. Προσκαλέσαμε τον Κλινικό Διαιτολόγο 
– Διατροφολόγο, κο Μελισσαράτο Μάκη, ο οποίος έλυσε τις απορίες των μαθητών 
και συνέβαλε στο να μάθουν πώς να διατρέφονται σωστά. Υπήρχαν μαθητές ελλειπο-
βαρείς που ήθελαν να μάθουν πως θα πάρουν βάρος, μαθητές που ήθελαν να χάσουν 
βάρος ανάλογα τις ανάγκες και το ημερήσιο πρόγραμμά τους, μαθητές που ενδιαφέ-
ρονταν για την σχέση διατροφής και μεταβολισμού. Όλες οι ερωτήσεις τους κατα-
γράφηκαν αρχικά σε χαρτί και έπειτα συζητήθηκαν στο σχολικό εργαστήριο, παρου-
σία του ειδικού διατροφολόγου.  
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Μετά την ανάλυση της εφαρμογής, οι μαθητές μπήκαν στη φάση του σχεδιασμού. 
Σχεδιάστηκαν σε χαρτί οι οθόνες της εφαρμογής. Η εφαρμογή θα είχε πέντε οθόνες. 
Οι μαθητές αποφάσισαν τον τρόπο σύνδεσης των φορμών και κατέληξαν σε συμπε-
ράσματα. Στη συνέχεια, πέρασαν στην φάση της υλοποίησης. Επιλέχθηκε το διαδι-
κτυακό εργαλείο App Inventor2, ένα ελεύθερο εργαλείο οπτικού προγραμματισμού, 
όπου με την χρήση blocks οι μαθητές «χτίζουν» τον κώδικα της εφαρμογής.  

Προβληματισμός 

Κατά τη διάρκεια διδασκαλίας του προγραμματισμού, οι μαθητές καλούνται να υλο-
ποιήσουν προγράμματα τα οποία εκτελούνται στον υπολογιστή. Αυτός ο μηχανισμός 
δεν είναι τόσο προσιτός στους αρχάριους χρήστες, ούτε και τόσο κατανοητός. Οι μα-
θητές πρέπει να διαθέτουν σημαντικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, εκμάθησης 
προγραμματιστικών δομών, συνδυασμού πρότερων γνώσεων και επέκτασης της γνώ-
σης σε διάφορα προγραμματιστικά περιβάλλοντα, οι οποίες για να αποκτηθούν απαι-
τούν χρόνο και αναπτύσσονται σταδιακά. 

Λόγω της έλλειψης αναπαραστάσεων για το πώς ακριβώς τα δεδομένα ρέουν μέσα σε 
ένα πρόγραμμα, οι μαθητές φαίνεται να αντιμετωπίζουν τον υπολογιστή ως ένα 
«μαύρο κουτί» (black box).  

Το πρόγραμμα App Inventor χρησιμοποιείται για να «ανοίξει αυτό το μαύρο κουτί» 
που αντιλαμβάνονται οι μαθητές, δίνοντας την ευκαιρία να κατασκευάσουν με blocks 
και να προσομοιώσουν προγράμματα σε κινητές συσκευές με λειτουργικό Android. Η 
ομάδα δημιουργίας του App Inventor, χαρακτήρισε το εργαλείο με τον τίτλο «ανοιχτά 
τείχη» (Resnick et al. 2009), γιατί οι χρήστες και οι δημιουργίες τους, μπορούν να 
συνυπάρχουν σαν ένας ανοιχτός οργανισμός.  

Πιστεύοντας ότι η διαθεματική προσέγγιση ενός μαθήματος προγραμματισμού, μέσα 
από ένα ελκυστικό προγραμματιστικό περιβάλλον με παιγνιώδη χαρακτήρα, θα ενερ-
γοποιούσε τους μαθητές και θα τους οδηγούσε αβίαστα στη μάθηση, η εκπαιδευτικός 
μαζί με τους μαθητές, αποφάσισε να ασχοληθούν με το τρίπτυχο: Υγιεινή Διατροφή-
Προγραμματισμός-Σύγχρονο Προγραμματιστικό περιβάλλον.  

Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας του προγραμματισμού  

Ο προγραμματισμός γίνεται για τα παιδιά περισσότερο ελκυστικός και δημιουργικός, 
όταν εμπλέκεται με καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Για αυτό επιλέξαμε την ανά-
πτυξη της εφαρμογής για κινητές συσκευές, με ένα θέμα που ενδιέφερε πολύ τους 
μαθητές. Για την υλοποίηση της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκαν οι βασικές έννοιες 
του προγραμματισμού, όπως η χρήση μεταβλητών, η χρήση δομών επανάληψης και 
επιλογής, μέσα σε ένα σύγχρονο εργαλείο που δίνει την δυνατότητα σύνδεσης του 
περιβάλλοντος με φορητές συσκευές με λειτουργικό Android. Η εφαρμογή υπολογί-
ζει το Δείκτη Μάζας Σώματος και δίνει στο χρήστη κάποιες επιλογές για υγιεινό φα-
γητό. Αυτή η διδακτική προσέγγιση που συνδυάζει την επιλογή ενός θέματος που εν-
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διαφέρει τους μαθητές, από την σκοπιά του προγραμματισμού, χτίζοντας μια εφαρμο-
γή για έξυπνες συσκευές, αποτελεί πρόκληση τόσο για τους μαθητές, όσο και για τον 
εκπαιδευτικό. Σκοπός της διαθεματικής διδασκαλίας, ήταν να υπάρξει αμείωτο εν-
διαφέρον των μαθητών για την εργασία τους, ανακάλυψη της γνώσης μέσα από ποι-
κίλα μονοπάτια μάθησης καθώς και ο πειραματισμός με διαφορετικά γνωστικά αντι-
κείμενα. Η διαθεματική διδασκαλία είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία 
ενοποιούνται δύο ή περισσότερες γνωστικές περιοχές με σκοπό την αύξηση της μά-
θησης σε κάθε περιοχή (Cone et al., 1998).  

Η διαθεματικότητα της εργασίας μας, στηρίχθηκε στην ομαδοσυνεργατική μορφή 
διδασκαλίας με την ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών. Οι εννέα μαθητές 
συμμετείχαν στην επιλογή του θέματος, ενώ η παρέμβαση του καθηγητή ήταν διακρι-
τική, ώστε να ισορροπήσει η «γνωστική διαφορά» μεταξύ των μελών κάθε ομάδας. 

Θεωρητικό πλαίσιο διδακτικής παρέμβασης 

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2003), η διαθεµατική προσέγγιση είναι µία μορφή 
διδασκαλίας, κατά την οποία καταλύονται τα όρια των καθιερωμένων διδακτικών α-
ντικειμένων. ∆εν υπάρχουν στεγανά µεταξύ των διαφόρων µαθηµάτων, ούτε απόλυτη 
ανεξαρτησία και αυτονοµία τους. Το περιεχόµενό τους ανασυγκροτείται γύρω από 
ζητήματα και θέµατα, που έχουν πρωταρχική σηµασία για τους µαθητές. Η γνώση, 
δηλαδή, δεν εµφανίζεται πολυµερισµένη και περιχαρακωµένη, στο πλαίσιο ανεξάρ-
τητων διδακτικών αντικειµένων, αλλά ενιαιοποιηµένη.  

Παράλληλα, βασική θέση της σύγχρονης Παιδαγωγικής είναι η σύνδεση του σχολεί-
ου µε την κοινωνία και τις πραγµατικές καταστάσεις που βιώνει το παιδί εκτός του 
σχολείου (Dewey, 1982, σ. 33-51). Η ανάγκη αυτή προέκυψε από τη διαπίστωση ότι 
το σχολείο µε τη µορφή που είχε δε βοηθούσε στην κοινωνικοποίηση των µαθητών 
ούτε στη γνωριµία µε το περιβάλλον του, αφού ο µοναδικός σκοπός του ήταν πάντα 
η παροχή γνώσεων. Χαρακτηριστικό του σύγχρονου σχολείου θα πρέπει να είναι «το 
µανθάνειν δια του πράττειν», όπως αναφέρει ο Dewey (1924, σ. 82).  

Η σύνδεση του σχολείου µε τη ζωή και τις πραγµατικές κοινωνικές καταστάσεις φέρ-
νει µεγάλες αλλαγές στην όλη διαδικασία της εκπαίδευσης. Το σχολείο σταµατά να 
λειτουργεί σαν ένα κλειστό σύστηµα, ξεκοµµένο από την κοινωνία και γίνεται προ-
παρασκευαστικό της ζωής. Προετοιµάζει δηλαδή το παιδί για τη µεγάλη κοινωνία 
(Roehrs, 1984, σ. 5). 

Η διδακτική προσέγγιση έγινε σύμφωνα με τις αρχές του εποικοδομισμού. Η μαθη-
σιακή διαδικασία του προγραμματισμού, δεν μπορεί να πραγματωθεί ουσιαστικά εάν 
δεν λάβουμε υπόψη τον τρόπο, με τον οποίο οικοδομούν τις γνώσεις τους τα υποκεί-
μενα που μαθαίνουν (Ben-Ari 2001, Κόμης 2001). Οι εποικοδομιστικές μαθησιακές 
διαδικασίες, τοποθετούν το μαθητή στο κέντρο της μάθησης. Ο μαθητής συμμετέχει 
ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και οικοδομεί τις γνώσεις του με βάση μια διερεύ-
νηση της πραγματικότητας, η οποία συμπεριλαμβάνει επιπλέον, τη γνώση μαζί με τις 
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διάφορες μορφές μετάδοσής της (διδασκαλία, επικοινωνία, συνεργασία κ.λπ.). 

Το περιβάλλον του App Inventor 

Το περιβάλλον του App Inventor2 αποτελεί ιδανική λύση για χρήστες με ελάχιστη ή 
και καθόλου σχετική εμπειρία. Αναπτύσσεται και συντηρείται από το MIT, ένα από 
τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα Πανεπιστήμια της Αμερικής στον τομέα της πληρο-
φορικής. Η πλατφόρμα του App Inventor2, είναι κατάλληλα διαμορφωμένη για αρ-
χάριους χρήστες και δίνει την δυνατότητα σε μικρό χρονικό διάστημα να υλοποιηθεί 
μια εφαρμογή για κινητές συσκευές Android. Βασικό χαρακτηριστικό του περιβάλ-
λοντος του App Inventor2, είναι ότι οι χρήστες μπορούν να δουν τις εφαρμογές τους, 
ενώ τις υλοποιούν. Αυτό τους επιτρέπει να αναπτύσσουν εφαρμογές σταδιακά και να 
ενθαρρύνονται να δοκιμάζουν συνεχώς. Στις δημιουργίες των χρηστών, υπάρχει άμε-
ση ανατροφοδότηση και έλεγχος εντοπισμού σφαλμάτων. Το περιβάλλον αποτελείται 
από δύο μέρη: το Designer και το Blocks.  

Στο Designer υλοποιούμε το αισθητικό και λειτουργικό μέρος της εφαρμογής. Εκεί, 
υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές περιοχές, η περιοχή Palette, η περιοχή Viewer, η 
περιοχή Components και η περιοχή Properties.  

Στην περιοχή Palette, υπάρχουν αντικείμενα που μεταφέρονται στην περιοχή Viewer 
με drag and drop (σύρω και αφήνω), ώστε να δομηθεί κάθε φόρμα της εφαρμογής. Τα 
αντικείμενα, έχουν ιδιότητες (Properties) που ρυθμίζονται από τον χρήστη κατάλλη-
λα. Τα αντικείμενα, καθώς τοποθετούνται στην περιοχή Viewer, δημιουργείται μια 
λίστα από αυτά, στην περιοχή Components. Σε κάθε εφαρμογή, μπορεί να ενσωμα-
τωθούν ήχοι, εικόνες, σύνδεσμοι. Το App Inventor δίνει τη δυνατότητα απόκρυψης 
κάποιων αντικειμένων. 

 

Εικόνα 1 Δημιουργώντας στο App Inventor την εφαρμογή μας  

Στην περιοχή Blocks, ο χρήστης δημιουργεί τον κώδικα κάθε αντικειμένου με του-
βλάκια blocks. Υπάρχουν οκτώ διαφορετικές κατηγορίες Blocks, που προσφέρουν 
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απεριόριστες δυνατότητες στους χρήστες. 

 

Εικόνα 2 Οι 8 κατηγορίες των blocks του App Inventor 

Το πρόγραμμα συνδέεται με τις κινητές συσκευές (tablet και κινητά με Android), μέ-
σω ασύρματου δικτύου, usb ή emulator, ώστε να γίνει η εκσφαλμάτωση της εφαρμο-
γής και να βρεθούν τυχόν λάθη. 

Συνεργασία και διερεύνηση 

Οι εννέα μαθητές συνεργάστηκαν και διερεύνησαν το θέμα που επέλεξαν από διαφο-
ρετικές γνωστικές περιοχές. Μετά τον καταιγισμό ιδεών για την επιλογή του θέματος, 
συγκέντρωσαν τις απορίες και τις ερωτήσεις τους στο χαρτί. Μια μαθήτρια, μετέφερε 
τις ερωτήσεις σε ψηφιακό αρχείο κειμένου και ως ομάδα έστειλαν στον διαιτολόγο το 
ψηφιακό αρχείο με ηλεκτρονικό μήνυμα. Ο διαιτολόγος με την σειρά του, απάντησε 
στις ερωτήσεις των μαθητών με λεπτομέρεια και ορίστηκε το ραντεβού στο σχολείο, 
όπου θα μας εξηγούσε περισσότερα. 

 

Εικόνα 3 Ερωτήσεις των μαθητών για τον διαιτολόγο 

Στο διάστημα αυτό, οι μαθητές δημιούργησαν τις φόρμες της εφαρμογής στο προ-
γραμματιστικό περιβάλλον, έκαναν εισαγωγή κουμπιών (buttons), εικόνων, text box, 
label box, καθώς και του εργαλείου activity starter, για την σύνδεση της εφαρμογής 
με το διαδίκτυο. Ο κλινικός διαιτολόγος – διατροφολόγος, κος Μελισσαράτος Μά-
κης, μας επισκέφτηκε στο σχολικό εργαστήριο, όπου εξήγησε τον τρόπο υπολογισμού 
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του ΔΜΣ, έδωσε τον τύπο (ΔΜΣ = Βάρος (σε κιλά) / Ύψος2 (σε μέτρα2), αλλά και 
τον ρόλο του μεταβολισμού σε έναν οργανισμό. Συζητήθηκε ο ρόλος της διατροφής 
στους μαθητές – αθλητές, ο τρόπος διατροφής των εφήβων, οι σωστές επιλογές δια-
τροφής για τους εφήβους και η διατροφή κατά την διάρκεια των εξετάσεων.  

Μετά την επίσκεψη του ειδικού διαιτολόγου, ολοκληρώθηκε η εφαρμογή προσθέτο-
ντας τον τύπο υπολογισμού του Δείκτη Μάζας Σώματος. Η εφαρμογή αποθηκεύτηκε 
σε κινητές συσκευές, όπου οι μαθητές πειραματίστηκαν για να διαπιστώσουν τυχόν 
λάθη. 

 

Εικόνα 4 Επίλυση αποριών από τον διαιτολόγο 

Η ομάδα κατάφερε να επιλέξει, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει την εφαρμογή. Στο 
τελευταίο στάδιο, έγιναν διορθώσεις συνδέοντας τις κινητές συσκευές των μαθητών 
με το προγραμματιστικό περιβάλλον, μέσω ασύρματου δικτύου. Η διαδικασία της 
μάθησης ήταν ενεργή και συνεργατική. Οι μαθητές βοηθούσαν ο ένας τον άλλο και 
προσπαθούσαν να επιλύσουν διάφορα προβλήματα που ανέκυπταν, μέσω της ανακα-
λυπτικής μεθόδου και του πειραματισμού. Ο ρόλος της εκπαιδευτικού, ήταν καθοδη-
γητικός και διευκολυντικός.  

 

Εικόνα 5 Μέρος του κώδικα της εφαρμογής μας1 

1 Τα αρχεία της εφαρμογής. 
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Η εκπαιδευτικός έγινε ένα με τους μαθητές, έδωσε συμβουλές όπου χρειαζόταν, προ-
σπάθησε να τους προβληματίσει και να τους οδηγήσει στην ανακάλυψη της γνώσης. 
Το κλίμα της ομάδας εργασίας ήταν δημοκρατικό, με ελεύθερη έκφραση των απόψε-
ων χωρίς φόβο και άγχος. 

 

Εικόνα 6 Screenshots από την εφαρμογή σε κινητή συσκευή 

Συμπεράσματα  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε µια διδακτική διαθεματική πρόταση για την 
διδασκαλία του προγραμματισμού. Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν θετική. Οι μα-
θητές συνεργάστηκαν για τη δημιουργία της εφαρμογής. Ασχολήθηκαν με τρία δια-
φορετικά γνωστικά αντικείμενα: το θέμα της υγιεινής διατροφής, το θέμα του οπτικού 
προγραμματισμού και την εκμάθηση ενός σύγχρονου εργαλείου προγραμματισμού. 
Επίσης, είχαν την ευκαιρία, να παρουσιάσουν της εργασία τους στο 5ο Μαθητικό Φε-
στιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στο Αγρίνιο, μόνοι τους πάνω σε μια σκηνή, με κοινό 
που αποτελούνταν τόσο από μαθητές, όσο και από καθηγητές Πληροφορικής. Το γε-
γονός αυτό τους γέμισε αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση. Κατά τη διάρκεια της υλο-
ποίησης της εφαρμογής, οι μαθητές έδειξαν έντονο ενθουσιασμό, ενδιαφέρον και με-
θοδικότητα. Έγιναν ενεργά μέλη μιας ομάδας με άποψη και με προσφορά για την επί-
τευξη ενός κοινού στόχου. Όλα τα μέλη της ομάδας, μπόρεσαν να αφομοιώσουν 
σκέψεις, λύσεις και προτάσεις από τα υπόλοιπα μέλη, κάτι που βοήθησε στην κατα-
νόηση εννοιών, στη μάθηση και την ταχύτερη κατάκτηση της γνώσης. Το γνωστικό 
αντικείμενο κατανοήθηκε καλύτερα και επιτεύχθηκε η εμβάθυνση εννοιών του προ-
γραμματισμού και των τεχνικών του προγραμματιστικού περιβάλλοντος App 
Inventor, προσεγγίζοντας το θέμα της υγιεινής διατροφής.  
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Διδακτική αξιοποίηση των φορμών Google: Σκέψεις, Εμπειρίες, Προτάσεις 

Αλεξούδα Γεωργία, Δρ 
alexouda@gmail.com 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για τρία συνεχόμενα σχολικά έτη το σχέδιο έρευνας με 
τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολο-
γίων». Η αξιοποίηση των φορμών Google στη δημιουργία των ηλεκτρονικών ερωτη-
ματολογίων έδειξε να έχει ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Στην παρούσα εργασία κα-
τατίθενται σκέψεις, εμπειρίες και προτάσεις για τη διδακτική αξιοποίηση των φορ-
μών Google που προέκυψαν από την εφαρμογή του παραπάνω σχεδίου έρευνας και 
στηρίζονται στην πορεία της μαθησιακής διαδικασίας και τα παραδοτέα των μαθη-
τών στα τρία σχολικά έτη της εφαρμογής του καθώς και τις απαντήσεις των μαθητών 
σε ερωτηματολόγιο το σχολικό έτος 2014-15. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, φόρμες Google, σχέδιο έρευνας, 
εκπαιδευτική αξιοποίηση Διαδικτύου. 

Εισαγωγή 

To Google drive παρέχει στο χρήστη μέσω αποθηκευτικού νέφους (cloud storage) 
δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα αρχεία του από οποιοδήποτε υπολογιστή, ταμπλέ-
τα (tablet) ή έξυπνο τηλέφωνο (smartphone). Επίσης περιλαμβάνει μια σουίτα εφαρ-
μογών γραφείων, που δίνει τη δυνατότητα συνεργατικής επεξεργασίας κειμένου 
(Google Docs), υπολογιστικών φύλλων (Google Sheets), παρουσιάσεων (Google 
Slieds) και φορμών (Google Forms) (https://www.google.com/drive/). Πολλές εφαρ-
μογές νέφους (cloud applications) όπως Google Apps, Dropbox και άλλες,  χρησιμο-
ποιούνται ήδη ευρέως στην εκπαίδευση, επειδή αποτελούν διαδεδομένα, φιλικά προς 
το χρήστη και αδάπανα εργαλεία που οι μαθητές χρησιμοποιούν στην καθημερινή 
τους ζωή (Gonzalez-Martínez, Bote-Lorenzo, Gomez-Sanchez & Cano-Parra, 2015). 
Οι εφαρμογές της Google προωθούν τη συνεργασία (Saito, 2014) και αξιοποιούνται 
όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση (Railean, 2012). Για αυτό και προβάλλει η 
ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτές (Petersen, 2013). 

Οι φόρμες Google επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη συλλογή δεδομένων. Μια 
φόρμα μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού τύπου και ποικίλους τύπους ερω-
τήσεων κλειστού τύπου, όπως: πολλαπλής επιλογής, πλαίσιο ελέγχου, επιλογή από 
λίστα, κλίμακα και άλλοι. H Google αναφέρεται στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των 
φορμών της εξηγώντας τον εύκολο τρόπο, με τον οποίο ένας εκπαιδευτικός μπορεί 
να τις αξιοποιήσει προκειμένου να λάβει ανατροφοδότηση από τους μαθητές του 
(https://www.google.com/edu/training/get-trained/forms/introduction.html#). Έχουν 
προταθεί ποικίλοι τρόποι για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των φορμών Google, ό-
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πως είναι η συλλογή δεδομένων για μια έρευνα του σχολείου, η αυτοαξιολόγηση των 
μαθητών, η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και άλλοι (Attwell, 2013, 
Avramides, Hunter, Oliver & Luckin,  2014, Firth & Mesureur, 2010). Η παρούσα 
εργασία αναφέρεται στη διδακτική αξιοποίησή τους στο πλαίσιο μιας έρευνας – δη-
μοσκόπησης που σχεδιάζεται και υλοποιείται από τους μαθητές με τη χρήση ηλε-
κτρονικού ερωτηματολογίου. 

Το σχολικό έτος 2011-12 ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του νέου Προγράμματος 
Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό (2011) σε 68 Γυμνάσια της χώρας μας. 
Από το σχολικό έτος 2013-14 εφαρμόζεται στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών για τη γ’ τάξη του Γυμνασίου στις θεματικές 
ενότητες του άξονα μαθησιακών στόχων «Δημιουργώ, επικοινωνώ και συνεργάζομαι 
με ΤΠΕ» μεταξύ άλλων αναφέρεται στη δημιουργία και διαμόρφωση κειμένου και 
παρουσιάσεων  σε συνεργατικό περιβάλλον. Επίσης στη θεματική ενότητα «Λύνω 
προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα» του άξονα μαθησιακών στόχων «Διερευνώ, 
σχεδιάζω και λύνω προβλήματα με ΤΠΕ» μεταξύ άλλων αναφέρεται στη δημιουργία 
και διαμόρφωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και στα υπολογιστικά φύλλα σε 
συνεργατικό περιβάλλον. Τέλος στη θεματική ενότητα «Υλοποιώ σχέδια έρευνας με 
ΤΠΕ» του άξονα μαθησιακών στόχων «Διερευνώ, σχεδιάζω και λύνω προβλήματα 
με ΤΠΕ» ένα από τα προτεινόμενα σχέδια έρευνας αναφέρεται στο σχεδιασμό και 
την υλοποίηση έρευνας. Γενικότερα, δίνεται ιδιαίτερα έμφαση στην ανάγκη η θεμα-
τολογία των σχεδίων εργασίας να εντάσσεται σε ένα νοηματοδοτούμενο πλαίσιο. Στο 
πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σχέδιο έρευνας με τίτλο «Σχεδια-
σμός και υλοποίηση έρευνας με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων». Το συ-
γκεκριμένο σχέδιο έρευνας υλοποιήθηκε τα σχολικά έτη 2012-13, 2013-14 και 2014-
15. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται σκέψεις, εμπειρίες και προτάσεις που 
προέκυψαν από την υλοποίηση του προαναφερθέντος σχεδίου έρευνας.  

Η διδακτική πρόταση 

Ο γενικός σκοπός του σχεδίου έρευνας είναι οι μαθητές να μυηθούν στο σχεδιασμό 
και την υλοποίηση μιας έρευνας με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Τέθη-
κε μία σειρά από διδακτικούς στόχους. Αναμένεται, λοιπόν, από τους μαθητές να εί-
ναι ικανοί, στο πλαίσιο της έρευνας, της οποίας το θέμα επέλεξαν οι ίδιοι: 

• Να διερευνούν το θέμα της έρευνάς τους, να αναζητούν προηγούμενες έρευ-
νες για αυτό και να αξιολογούν τις πηγές τους.  

• Να διατυπώνουν το σκοπό και τους ειδικούς στόχους ή τα ερευνητικά ερωτή-
ματα της έρευνας (με έναν όσο το δυνατό πιο επιστημονικό τρόπο). 

• Να διαμορφώνουν το ερωτηματολόγιο της έρευνας τους με τη χρήση των συ-
νεργατικών εγγράφων Google και στηριζόμενοι σε άξονες που έχουν προη-
γουμένως προσδιορίσει. 

• Να δημιουργούν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της έρευνάς τους με τη 
χρήση των φορμών Google και να το αποστέλλουν  στους συμμετέχοντες της 
έρευνας τους. 
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• Να αντλούν τα αποτελέσματα (απαντήσεις και γραφήματα) της έρευνας τους 
από τη φόρμα Google.  

• Να αναλύουν τα αποτελέσματα και να επιχειρούν να εξάγουν συμπεράσματα.  
• Να προετοιμάζουν την παρουσίαση της έρευνας τους με τη χρήση του συνερ-

γατικού λογισμικού παρουσιάσεων Google. 
• Να παρουσιάζουν την έρευνά τους στην ολομέλεια της τάξης. 

Αρχικά διαμορφώνονται τα θέματα και οι ομάδες. Στη συνέχεια στο πλαίσιο κάθε 
ομάδας γίνεται η διερεύνηση του θέματος της έρευνας, η αναζήτηση προηγούμενων 
ερευνών, η αξιολόγηση των πηγών και η σύνταξη ενός εισαγωγικού κειμένου. Ακο-
λουθεί η διατύπωση του σκοπού και των ειδικών στόχων ή των ερευνητικών ερωτη-
μάτων της έρευνας (με έναν όσο το δυνατό πιο επιστημονικό τρόπο), η διαμόρφωση 
αξόνων του ερωτηματολογίου της έρευνας τους και η διαμόρφωση του ερωτηματο-
λογίου με βάση τους άξονες που προηγουμένως προσδιορίστηκαν.  Οι ομάδες κά-
νουν μια ενδιάμεση παρουσίαση στην ολομέλεια από την οποία λαμβάνουν ανατρο-
φοδότηση. Γίνεται εξοικείωση με τη δημιουργία ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων με 
τη χρήση των φορμών  Google και την αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου. Ακολουθεί η δημιουργία του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου της έρευνας με 
τη χρήση των φορμών  Google και η αποστολή στους συμμετέχοντες της έρευνας. 
Στη συνέχεια γίνεται η άντληση των αποτελεσμάτων (απαντήσεις και γραφήματα) 
από τη φόρμα Google, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και επιχειρείται η εξαγωγή 
συμπερασμάτων. Οι ομάδες προετοιμάζουν τις παρουσιάσεις τους. Η σύνταξη του 
κειμένου και η δημιουργία της παρουσίασης γίνονται με εφαρμογές της Google 
(Google Docs, Google Slides). Πραγματοποιείται η παρουσίαση των ερευνών στην 
ολομέλεια. Ακολουθεί συζήτηση. Οι μαθητές στη συνέχεια με βάση τα σχόλια των 
συμμαθητών τους και του εκπαιδευτικού βελτιώνουν τα τελικά τους παραδοτέα και 
ακολουθεί η αξιολόγηση. 

Η εμπειρία της υλοποίησης 

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου έρευνας τα τρία τελευταία σχολικά έτη στη 
γ’ τάξη του Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης είχε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες μα-
θητές εισήχθησαν στο πειραματικό σχολείο με κλήρωση και όχι με εξετάσεις. Στο 
συγκεκριμένο Γυμνάσιο από το σχολικό έτος 2011-12 εφαρμόζεται το πιλοτικό πρό-
γραμμα σπουδών. Κατά την υλοποίηση του σχεδίου έρευνας οι μαθητές έδειχναν με-
γάλο ενδιαφέρον και με χαρά αναλάμβαναν πολύ ενεργό ρόλο. Οι μαθητές ήταν ήδη 
εξοικειωμένοι με την εργασία σε ομάδες και η συνεργασία τους ήταν αρμονική και 
αποτελεσματική. Η δυνατότητα που τους δίνονταν να επιλέξουν ένα θέμα που τους 
ενδιαφέρει έδειχνε να τους κινητοποιεί ιδιαίτερα. Οι μαθητές επέλεξαν να διερευνή-
σουν τις απόψεις, τις στάσεις, τις προτιμήσεις και τις εμπειρίες των συμμαθητών τους 
σε θέματα όπως είναι ο ρατσισμός, το κάπνισμα, ο αθλητισμός, ο εθισμός στα ηλε-
κτρονικά παιχνίδια, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), οι σχέσεις ηλικιωμέ-
νων με παιδιά, το περιβάλλον, εφηβεία και γονείς, η λογοτεχνία, η μόδα, ο κινηματο-
γράφος, τα κόμικς, οι youtubers, τα γκράφιτι, οι επιλογές κατευθύνσεων – σταδιο-
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δρομίας και ο υγιεινός τρόπος ζωής. Σε όλα τα σχολικά έτη κατά τα οποία υλοποιή-
θηκε το συγκεκριμένο σχέδιο έρευνας, οι μαθητές ερωτήθηκαν αν θέλουν να υλοποι-
ήσουν αυτό το σχέδιο έρευνας ή κάποιο άλλο με βάση το πρόγραμμα σπουδών και οι 
μαθητές προτίμησαν το συγκεκριμένο. 

Το σχολικό έτος 2014-15 δόθηκε ερωτηματολόγιο που αναφέρεται στην εφαρμογή 
του σχεδίου έρευνας στους 25 συμμετέχοντες μαθητές προκειμένου να ληφθεί η κα-
λύτερη δυνατή ανατροφοδότηση. Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
μαθητών είχε άριστη επίδοση στο μάθημα της Πληροφορικής. Πριν την υλοποίηση 
του σχεδίου έρευνας οι μαθητές είχαν ήδη λογαριασμό στο gmail και ήταν πολύ ε-
ξοικειωμένοι με αυτό. Επίσης είχαν προηγουμένως εξοικειωθεί με τις εφαρμογές   
Google Docs, Google Spreadsheets και Google Slides. Διευκρινίζεται ότι δε ζητήθη-
κε από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τα συνεργατικά εργαλεία της Google στο 
σπίτι τους. 

Στις εικόνες 1-7 παρουσιάζονται τα κυκλικά γραφήματα των απαντήσεων των μαθη-
τών σε μερικές ερωτήσεις για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο έρευνας. Οι πιθανές α-
παντήσεις ήταν στην πεντάβαθμη κλίμακα: Καθόλου, Λίγο, Μέτρια, Πολύ, Πάρα 
πολύ.  Όπως φαίνεται στο 72% των μαθητών φάνηκε πολύ ενδιαφέρον να σχεδιάσει 
και να υλοποιήσει τη δική του έρευνα (Εικόνα 1).  Το 76% θεώρησε πάρα πολύ ση-
μαντικό το γεγονός ότι μπορούσε να επιλέξει το θέμα της έρευνας του (Εικόνα 2). 
Στο 28% και το 60% των μαθητών άρεσε πάρα πολύ και πολύ αντίστοιχα το γεγονός 
ότι σχεδίασαν και υλοποίησαν μια δημοσκόπηση για ένα θέμα της αρεσκείας τους 
(Εικόνα 3). Στο 24% και το 48 % των μαθητών άρεσε πάρα πολύ και πολύ αντίστοι-
χα το γεγονός ότι έμαθαν τις απόψεις, τις στάσεις, τις προτιμήσεις, κ.α. των συμμα-
θητών τους για ένα θέμα της αρεσκείας τους (Εικόνα 4). Στις εικόνες 5-7 φαίνεται ότι 
οι μαθητές αντιμετωπίζουν θετικά τα ζητήματα που σχετίζονται με την παρουσίαση 
των ερευνών στην ολομέλεια.  

 

Εικόνα 1  
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Εικόνα 2  

 

Εικόνα 3  

 

Εικόνα 4  

 

Εικόνα 5  
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Εικόνα 6  

 

Εικόνα 7  
 
Στον πίνακα 1 βλέπουμε τις απαντήσεις των μαθητών σε ερωτήσεις που αφορούν τις 
τυχόν δυσκολίες που συνάντησαν. Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι μαθητές δε 
συνάντησαν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Συγκριτικά δείχνουν να δυσκολεύτηκαν 
περισσότερο στον προσδιορισμό των αξόνων του ερωτηματολογίου τους, στη 
σύνταξη των ερωτήσεων και στη διατύπωση του σκοπού της έρευνας τους παρά στη 
χρήση των φορμών Google.  
 
 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 
Πόσο δυσκολεύτηκες να διατυπώσεις 
το σκοπό της έρευνάς σου; 7 10 7 1 0 

Πόσο δυσκολεύτηκες να προσδιορί-
σεις τους άξονες του ερωτηματολογί-
ου σου; 3 10 10 2 0 
Πόσο δυσκολεύτηκες να συντάξεις τις 
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σου;  7 8 8 2 0 
Πόσο δυσκολεύτηκες να δημιουργή-
σεις το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 
της έρευνας σου; 15 6 4 0 0 
Πόσο δυσκολεύτηκες στην αποστολή 
του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 
της έρευνας σου; 21 1 3 0 0 
Στις φόρμες Google πόσο δυσκολεύ- 11 9 5 0 0 
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τηκες να εμφανίσεις τα γραφήματα 
των αποτελεσμάτων της έρευνας σου; 
Στις φόρμες Google πόσο δυσκολεύ-
τηκες να διακρίνεις τους τύπους ερω-
τήσεων «Πολλαπλή επιλογή» και 
«Πλαίσιο ελέγχου»; 13 9 2 1 0 

 Πίνακας 1  

Συμπεράσματα και προτάσεις 

Η τριετής εμπειρία της διδακτικής αξιοποίησης των φορμών Google στο πλαίσιο μιας 
έρευνας – δημοσκόπησης που σχεδιάζεται και υλοποιείται από τους μαθητές με τη 
χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου είναι πολύ θετική. Επιτεύχθηκαν σημαντικοί 
διδακτικοί στόχοι, οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το σχέδιο έρευνας, έ-
δειξαν θετική στάση απέναντι στις φόρμες Google ως μέθοδο συλλογής πληροφο-
ριών, δεν αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες και τα παραδοτέα τους ήταν πολύ καλής 
ποιότητας. 
Με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία προτείνονται τα εξής: 

• Οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι το θέμα της έρευνας 
τους. 

• Να δίνεται η απαραίτητη προσοχή στη διατύπωση του στόχου της έρευνας, τον 
προσδιορισμό των αξόνων του ερωτηματολογίου και τη σύνταξη των ερωτήσε-
ων. Ο διαθέσιμος χρόνος και το επίπεδο των μαθητών επηρεάζουν σημαντικά το 
επίπεδο των ερευνητικών ερωτημάτων. 

• Ο εκπαιδευτικός να διευκολύνει όσο μπορεί τους μαθητές στην επιλογή του 
δείγματος και να καταβάλλει προσπάθεια να εξασφαλίσει έναν ικανοποιητικό 
βαθμό απόκρισης των ερωτώμενων. Η συμμετοχή των μαθητών της β΄ Γυμνασί-
ου στο δείγμα είναι μια ευκαιρία να πάρουν μια γεύση του τι τους περιμένει (αν 
το επιλέξουν) την επόμενη σχολική χρονιά. 

• Οι μαθητές να χρησιμοποιούν συμπληρωματικά και άλλες συνεργατικές εφαρ-
μογές της Google, όπως είναι οι παρουσιάσεις και τα έγγραφα. 

• Οι μαθητές να παρουσιάζουν την έρευνα τους στην ολομέλεια της τάξης και να 
ακολουθεί συζήτηση. 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το μέγεθος του δείγματος των μαθητών είναι σχετικά μι-
κρό για να μπορούν να γενικευτούν τα αποτελέσματα. Επιπλέον, όπως προαναφέρ-
θηκε, στο Γυμνάσιο που υλοποιήθηκε το σχέδιο έρευνας εφαρμόζεται το πιλοτικό 
πρόγραμμα σπουδών και οι περισσότεροι μαθητές είχαν άριστη επίδοση στο μάθημα 
της Πληροφορικής. Συνεπώς κάτω από άλλες συνθήκες είναι πιθανόν να χρειαστεί 
περισσότερος χρόνος υλοποίησης και να αντιμετωπιστούν περισσότερες δυσκολίες. 
Επίσης περιορισμοί στην εφαρμογή του σχεδίου έρευνας μπορεί να προκύψουν από 
την ταχύτητα του διαδικτύου. Πάντως η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει να είναι ενθαρ-
ρυντική για τις επόμενες προσπάθειες. 
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Η διδακτική αξιοποίηση των φορμών Google στο πλαίσιο μιας έρευνας – δημοσκό-
πησης που σχεδιάζεται και υλοποιείται από τους μαθητές με τη χρήση ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου είναι εφικτή στις ερευνητικές εργασίες του Γενικού και του Επαγ-
γελματικού Λυκείου, στη γ’ Γυμνασίου με βάση το πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
για τον Πληροφορικό Γραμματισμό, σε διαθεματικές δράσεις καθώς και στα σχολικά 
προγράμματα. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία περιγράφουμε την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού ιστότοπου 
από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς που απευθύνεται σε συναδέλφους της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Στον ιστότοπο αυτό διατίθενται ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές προτά-
σεις για όλες τις τάξεις του δημοτικού και για τα περισσότερα μαθήματα, συμπερι-
λαμβανομένων της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Φυσικών, της Γεωγραφίας, της 
Ιστορίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος. Κάθε πρόταση περιλαμβάνει ένα αναλυτι-
κό σχέδιο μαθήματος με σαφείς προτάσεις προς τον/την εκπαιδευτικό, το αντίστοιχο 
φύλλο εργασίας, πολυμεσική παρουσίαση PowerPoint για την προβολή στην τάξη 
καθώς και κουίζ τύπου flash. Η μεγάλη διαφοροποίηση από ανάλογες προτάσεις έ-
γκειται στις εξής παραμέτρους: α) το υλικό είναι ανεπτυγμένο από ολιγομελή ομάδα 
εκπαιδευτικών και δεν αποτελεί προϊόν διαμοιρασμού μεταξύ πλήθους εκπαιδευτι-
κών, β) περιλαμβάνει όλες τις ενότητες με συνέπεια στο ωρολόγιο πρόγραμμα, δ) οι 
συγγραφείς του υλικού είναι ενεργοί εκπαιδευτικοί της τάξης με αντίστοιχο γνωσιακό 
και παιδαγωγικό υπόβαθρο, ε) παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας για επί-
λυση γνωσιακών, διδακτικών και παιδαγωγικών προβλημάτων που εμφανίζονται κα-
θημερινά στην τάξη.  

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαιδευτικό υλικό, υποστήριξη εκπαιδευτικών, διαδίκτυο, ιστό-
τοπος 

Εισαγωγή 

 Παρά το πλήθος των ερευνητικών προσπαθειών και των συνεπακόλουθων προτάσε-
ων, το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα στη μάθηση των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων 
είναι μη ικανοποιητικό, ενώ η διδασκαλία τους διατηρεί ακόμα χαρακτηριστικά που η 
έρευνα αποδεικνύει αναποτελεσματικά (Besson et al, 2010). Για παράδειγμα, ενώ η 
παιδαγωγική αξία της βιωματικής και συνεργατικής μάθησης έχει καταδειχθεί σε 
πλήθος εργασιών εδώ και πολλές δεκαετίες, η εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη 
δεν είναι δεδομένη. 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2009) περιγράφοντας τις προδιαγραφές ενός αποτελε-
σματικού προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, αναφέρει τομείς που οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη της επαγγελματική 
τους γνώσης. Στις πρώτες θέσεις αυτών αναφέρονται η σύνδεση της θεωρίας με την 
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πράξη, η αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων της καθημερινής διδακτικής πρακτική, 
καθώς και η ενημέρωση και εξοικείωση με θέματα που αφορούν τα διδακτικά εγχει-
ρίδια, το υποστηρικτικό υλικό, το εποπτικό υλικό καθώς και την αξιοποίηση των 
ΤΠΕ. 

Επομένως, ενώ αναγνωρίζεται από την εκπαιδευτική κοινότητα η ανάγκη μετατόπι-
σης των διδακτικών δράσεων προς κατευθύνσεις μαθητοκεντρικότερες, που θα προά-
γουν τη μάθηση των μαθητών (Υ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2008), παρόλα αυτά συχνά η εκπαι-
δευτική πραγματικότητα απέχει από αυτή την προσμονή. Ένας από τους λόγους που 
συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ελλιπής υποστήριξη των εν ενεργεία 
εκπαιδευτικών.  

Οι εκπαιδευτικοί, νέοι ή έμπειροι, καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε ένα 
ασφυκτικό πλαίσιο που δεν παρέχει ευκαιρίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, εφαρμογής και 
στοχασμού πάνω σε καινοτόμες δράσεις που προάγουν τη διερευνητική προσέγγιση 
της διδασκαλίας. Το αποτέλεσμα είναι η αποθάρρυνση και η προσφυγή στην εύκολη 
λύση δασκαλοκεντρικών προσεγγίσεων. Θεωρούμε, ότι η παροχή εύκολης και συ-
στηματικής πρόσβασης σε εκπαιδευτικές προτάσεις που έχουν αναπτυχθεί από εκπαι-
δευτικούς για εκπαιδευτικούς, μπορεί να βοηθήσει αφενός στην αποσυμφόρηση του 
έργου τους και αφετέρου στην ανάπτυξη της επαγγελματικής αυτοπεποίθησης, στοι-
χεία που πιθανά να οδηγήσουν στην υιοθέτηση περισσότερο μαθητοκεντρικών συ-
μπεριφορών.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με τους Morine-Serdhimer και Kent (1999) οι μαθητές μάθαιναν καλύτερα 
όταν οι εκπαιδευτικοί διένειμαν τον περισσότερο από τον πολύτιμο χρόνο τους εστιά-
ζοντας στο περιεχόμενο, παρέχοντας διδακτικές δραστηριότητες οι οποίες ήταν κα-
τάλληλες για το επίπεδό τους και επίσης κατάφερναν να διατηρήσουν ρυθμό στα βή-
ματα της διδασκαλίας. Οι μαθητές ανταποκρίνονταν θετικά σε μία ενεργό διδασκαλία 
με σαφείς παρουσιάσεις και επαρκή χρόνο στη διάθεσή τους για να απαντήσουν.  

Οι Brophy και Good (1986) ισχυρίζονται ότι η μάθηση επηρεάζεται από τον χρόνο 
που οι μαθητές περνούν πάνω σε κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενώ επί-
σης οι μαθητές μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά όταν οι δάσκαλοί τους δομούν νέες 
πληροφορίες, τις συνθέτουν με τις προηγούμενες γνώσεις τους, παρακολουθούν την 
απόδοσή τους και παρέχουν την αντίστοιχη ανάδραση (feedback). Επίσης, καλύτερη 
κατανόηση επιτυγχάνεται εφόσον οι εκπαιδευτικοί δίνουν την πρέπουσα προσοχή σε 
ένα πλήθος παραγόντων, όπως η αλληλοσύνδεση του περιεχομένου με τις δραστηριό-
τητες όπως και με τους στόχους και τις προθέσεις τους.  

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Peterson (Peterson, 1988; Peterson & Swing, 1982) κατέ-
δειξε τη σημασία της επίγνωσης των εκπαιδευτικών των γενικών αλλά και των εστια-
σμένων επί του συγκεκριμένου αντικειμένου νοητικών διαδικασιών των μαθητών. Οι 
αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί έχουν επίγνωση για τα σημεία του γνωστικού αντι-
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κειμένου που οι μαθητές τους δυσκολεύονται και προσπαθούν να βρουν κατάλληλα 
διδακτικά εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου να τους βοηθήσουν να το 
προσπελάσουν ευκολότερα, χωρίς εκείνοι να αποθαρρυνθούν. Παρατηρώντας τις α-
παντήσεις που δίνουν οι μαθητές, ο εκπαιδευτικός έρχεται αντιμέτωπος με τις κυριό-
τερες εννοιολογικές τους απορίες. Συναισθάνεται τι είναι αυτό που δεν τους οδηγεί 
στην πλήρη κατανόηση και σε ποια σημεία οι στρατηγικές που αναπτύσσουν δεν τους 
φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτά τα συμπεράσματα μπορούν να καταγρα-
φούν και να χρησιμοποιηθούν την επόμενη χρονιά μέσα στη σχολική τάξη. Ο διδά-
σκων βλέπει με άλλο μάτι την διαδικασία της μάθησης, έρχεται στην θέση του μαθη-
τή, μπορεί να προβλέψει την πιθανή απορία του, να επιμείνει περισσότερο σε έννοιες 
που μέχρι πρότινος φαίνονταν ιδιαίτερα εύκολες στην κατανόηση τους. Το γραπτό 
ενός μαθητή σκιαγραφεί το γνωστικό του προφίλ. Το προφίλ αυτό μπορεί να συμπί-
πτει και με πολλούς ακόμη μαθητές. Η αδυναμία του ενός μπορεί να είναι αδυναμία 
πολλών παιδιών που δεν τολμούν να την εκφράσουν ή δεν την έχουν αισθανθεί, μέχρι 
να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα για το οποίο δεν έχουν εκ των προτέρων προετοι-
μαστεί (Πριοβόλου, 2009). 

Επομένως ένα αποτελεσματικός εκπαιδευτικός έχει τη γνώση να αντιληφθεί τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά των μαθητών του, να ιεραρχήσει τα θέματα του γνωστικού α-
ντικειμένου που θεωρεί ότι είναι σημαντικά για αυτούς, να επιλέξει τις διδακτικές 
στρατηγικές και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό που θα τον βοηθήσουν να μετα-
σχηματίσει το γνωστικό αντικείμενο σε μορφές άμεσα προσπελάσιμες από τους μα-
θητές και τέλος θα καταφέρει να αξιολογήσει τη μάθηση των μαθητών του και τις 
δικές του αποφάσεις και ενέργειες.  

Έρευνες, όμως. που έχουν γίνει στον ελλαδικό χώρο (ενδεικτικά αναφέρουμε Γρηγο-
ρίου & Καλκάνης, 2011; Καριώτογλου 2002; Grigoriou & Kalkanis, 2012) σημειώ-
νουν ότι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις 
στην επαγγελματική τους γνώση, στοιχείο που δυσκολεύει τις δράσεις τους και οδη-
γούν στην ανάγκη ενεργούς υποστήριξής τους.  

Επίσης, έρευνες που έγιναν σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης και αφορούσαν τις απόψεις τους γύρω από τα ποια θέματα θεωρούν σημαντικά 
για τους ίδιους σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, ανέδειξαν στις πρώτες θέσεις του 
ενδιαφέροντός τους τους τομείς των σύγχρονων προσεγγίσεων των γνωστικών αντι-
κειμένων, τη χρήση καινοτόμων πρακτικών, την εκπαιδευτική αξιοποίηση των τεχνο-
λογιών στην καθημερινή διδακτική πρακτική (ενδεικτικά αναφέρουμε: Κυριάκη & 
Παρδάλη, 2012; Σιπητάνου et al, 2012)  

Επομένως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το καθημερινό πλαίσιο λειτουργίας ενός μάχι-
μου εκπαιδευτικού, γίνεται φανερό ότι ο χρόνος του για προετοιμασία είναι λιγοστός 
και η ανάγκη για εύστοχη, στοιχειοθετημένη και με σαφείς εκπαιδευτικούς και μεθο-
δολογικούς ορίζοντες υποστήριξη, συνεχής. Αυτή ακριβώς της ανάγκη έρχεται να 
συνδράμει η διαδικτυακή κοινότητα που έχουμε προωθήσει.  
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Η πρόταση 

Η πρότασή μας έγκειται στη δημιουργία μίας διαδικτυακής κοινότητας μάθησης 
(Duderstadt, 1998), στη διεύθυνση www.teacherland.gr, που χρησιμοποιεί τις Τ.Π.Ε. 
για την υποβοήθηση του εκπαιδευτικού έργου. Ο συντονισμός της συγκεκριμένης 
κοινότητας είναι τύπου υψηλού επιπέδου (High e-moderation) καθώς τέσσερις εκπαι-
δευτικοί συντονιστές, ένας για κάθε μία μεγάλη θεματική: Γλώσσα, Μαθηματικά, 
Φυσικές Επιστήμες-Ρομποτική, Μελέτη Περιβάλλοντος-Γεωγραφία, καθορίζει τη 
μορφή, τους στόχους, λαμβάνει αποφάσεις, δίνει οδηγίες και επεμβαίνει άμεσα στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα στη συγκεκριμένη θεματική.  

Οι εκπαιδευτικοί αφού εγγραφούν στην κοινότητα, αποκτούν πρόσβαση τόσο στις 
εκπαιδευτικές προτάσεις που περιλαμβάνουν πλήρη εκπαιδευτικά σενάρια, όσο και 
σε ηλεκτρονική επικοινωνία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της κάθε θεματικής, μέσω 
μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων. Με τον τρόπο αυτό προσδο-
κούμε η γνώση να είναι δυναμικά και ευρέως διαχεόμενη και άμεσα προσπελάσιμη 
(Gros, 2002).  

Σε ότι αφορά τις εκπαιδευτικές προτάσεις, αυτές διατρέχουν όλες τις τάξεις του δη-
μοτικού σχολείου. Στην παρούσα φάση ανάπτυξης της κοινότητας, οι προτάσεις ανά 
τάξη παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας: 1).  

μάθημα 

τάξη 

Γλώσσα Μαθηματικά  Φυσικά Μελέτη Περι-
βάλλοντος 

Γεωγρα-
φία 

Ιστορία Ρομποτική 

Α΄        

Β΄        

Γ΄        

Δ΄        

Ε΄        

Στ΄        

Πίνακας 1:Οι εκπαιδευτικές προτάσεις ανά τάξη 

Κάθε εκπαιδευτική πρόταση αποτελείται από ένα αναλυτικό σχέδιο μαθήματος, το 
οποίο επιδιώκει να είναι ένας χρήσιμος συμπαραστάτης του εκπαιδευτικού και όχι 
ένα κουραστικό κείμενο με τυπικές πληροφορίες. Είναι δομημένο με κριτήριο την 
ευκολία χρήσης του, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς σε θέματα αρτιότητας προσέγγι-
σης του γνωστικού αντικειμένου αλλά και χειρισμού της καθημερινής εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας στην τάξη. Εν προκειμένω: 
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• τοποθετεί την ενότητα μέσα στο υπόλοιπο αναλυτικό πρόγραμμα,  
• αναφέρει τις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές στη συγκεκριμένη ενότητα 

του γνωστικού αντικειμένου, μαζί με διδακτικές προτάσεις χειρισμού τους,  
• αναφέρει τεκμηριωμένα τη στοχοθεσία, προτείνει διδακτικές δράσεις στον 

εκπαιδευτικό για όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας με αναλυτικές και εκπαι-
δευτικά αιτιολογημένες οδηγίες-βήματα,  

• διασυνδέεται με σαφήνεια και απόλυτη συνέπεια με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό 
υλικό που παρέχεται (όπως για παράδειγμα αρχεία PowerPoint και κουίζ σε 
αρχεία flash), 

• περιέχει προτάσεις για πειραματισμό στις Φυσικές Επιστήμες και στα Μαθη-
ματικά, διαθεματικές δραστηριότητες, κατασκευές, παιχνίδια ρόλων, δραμα-
τοποιήσεις κ.ά. 

• δίνει προτάσεις αξιολόγησης της μάθησης των μαθητών, 
• δίνει προτάσεις για εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου, με επιλογή κα-

τάλληλων ιστοσελίδων και εκπαιδευτικών διαδικτυακών παιχνιδιών, 
• παρέχει χώρο για καταγραφή προσωπικών σχολίων από τον εκπαιδευτικό. 

Επίσης, η εκπαιδευτική πρόταση συμπληρώνεται από το αντίστοιχο φύλλο εργασίας 
που είναι δομημένο σύμφωνα με τις αρχές της διερευνητικής μάθησης και ακολουθεί-
ται από τις αναλυτικές του απαντήσεις για τον εκπαιδευτικό. Παράλληλα, συνοδεύε-
ται με ένα αρχείο PowerPoint το οποίο περιέχει το κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός σύμφωνα με τις συμβουλές του σχε-
δίου μαθήματος. Ένα στιγμιότυπο φαίνεται στην εικόνα 1 ακολούθως.  

 

Εικόνα 1:Μια ενδεικτική διαφάνεια από μια παρουσίαση PowerPoint 

Τέλος, η εκπαιδευτική πρόταση ολοκληρώνεται από ένα αρχείο τύπου flash το οποίο 
περιλαμβάνει δραστηριότητες αξιολόγησης. Οι δραστηριότητες αυτές είναι συμπλή-
ρωσης κενών, πολλαπλής επιλογής, σωστού λάθους, αντίστοιχης, τοποθέτησης σε 
σειρά, λογικών τελεστών κ.α. Ένα στιγμιότυπο φαίνεται στην εικόνα 2 ακολούθως.  
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Εικόνα 2:Οι εφαρμογές αξιολόγησης τύπου flash 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα αρχεία που περιέχονται στην εκπαιδευτική πρόταση 
είναι σε ανοιχτή μορφή, το οποίο σημαίνει ότι ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί αφού τα 
«κατεβάσει» να τα προσωποποιήσει σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των δι-
κών του μαθητών. Δηλαδή, παρόλο που έχει ληφθεί πρόβλεψη να είναι όσο το δυνα-
τόν περισσότερο αναλυτικά και να περιλαμβάνουν πλούσιο υλικό που να προσφέρει 
πολλαπλές εναλλακτικές επιλογές στον εκπαιδευτικό για να χειριστεί διαφορετικά 
μαθησιακά περιβάλλοντα, δεν θα ήταν δυνατό να μπορούν να προσαρμοστούν σε κά-
θε μία δυνατή συνθήκη του πολύπλοκου συστήματος που τελικά συνθέτει τη διδακτι-
κή/μαθησιακή διαδικασία. Γι’ αυτό παρέχεται η δυνατότητα της προσωπικής παρέμ-
βασης. 

Σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρονική επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τον υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό της κάθε θεματικής, δίνεται η δυνατότητα μιας προσωποποιημένης ε-
παφής. Κάθε εκπαιδευτικός είναι διαφορετικός και αντιμετωπίζει διαφορετικές κατα-
στάσεις καθημερινά στην τάξη του. Αυτό σημαίνει ότι θα κληθεί να χειριστεί συγκε-
κριμένες θεματικές γνωστικών αντικειμένων για τις οποίες πιθανώς θα επιθυμούσε να 
εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Επίσης, η κάθε θεματική διαθέτει τη δική της στοχοθε-
σία, τα δικά της διδακτικά εργαλεία ώστε να καταστεί επιτυχημένος ένας εκπαιδευτι-
κός μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης σε μία μορφή κατάλληλη για την 
προώθηση της μάθησης των μαθητών. Τέλος, κάθε μαθητής αλλά και συνολικά κάθε 
ομάδα μαθητών παρουσιάζει συγκεκριμένες στάσεις, ενδιαφέροντα και δυσκολίες 
στην προσπέλαση της γνώσης. Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν ένα πολύπλοκο 
δυναμικό σύστημα στο οποίο ο/η εκπαιδευτικός καλείται να λειτουργήσει και να χει-
ριστεί. Επομένως, η επικοινωνία με έναν έμπειρο εκπαιδευτικό, γνώστη του γνωστι-
κού αντικειμένου αλλά και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών στρατηγικών, μπορεί να 
είναι πολύ υποβοηθητική στην επίλυση καθημερινών εκπαιδευτικών προβλημάτων, 
ενώ επίσης μπορεί να αποτελέσει σύμβουλο στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών για 
υιοθέτηση νέων εργαλείων, προσανατολισμών και μεθοδολογιών για το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση των διδακτικών τους δράσεων. Το στοιχείο αυτό αφορά τόσο τους 
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έμπειρους εκπαιδευτικούς όσο και τους άπειρους.  

Συζήτηση 

Το διαδίκτυο διευκολύνει τη δημιουργία μεγάλων και «κινητικών» κοινοτήτων χωρίς 
χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς, αλλά θέτει και συγκεκριμένους περιορισμούς 
που αφορούν τη δόμηση και τη λειτουργία τους. Σύμφωνα με τους Iriberri και Leroy 
(2009), επιτυχής είναι η κοινότητα της οποίας τα μέλη συμμετέχουν ενεργά και ανα-
πτύσσουν σχέσεις σε διάρκεια χρόνου. Οι κοινότητες εξελίσσονται ακολουθώντας 
μια σειρά από στάδια παρόμοια με αυτά του κυκ́λου ζωής των πληροφοριακών συ-
στημάτων, ενώ οι ενέργειες που απαιτούνται για την επιτυχία της κοινότητα εξαρ-
τώνται από το στάδιο ωρίμανσής τους. Διακρίνουν πέντε στάδια: αυτό της σύλληψης 
(inception), της δημιουργίας (creation), της ανάπτυξης (growth), της ωρίμανσης 
(maturity) και του θανάτου (death). Αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει τα δύο 
πρώτα στάδια και διανύουμε το τρίτο φροντίζοντας να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις 
για συνέπεια ανάμεσα στο όραμα και την τελική υλοποίηση, να υιοθετούμε τις κα-
τάλληλες εκπαιδευτικές στρατηγικές που εξειδικεύονται ανά αντικείμενο (topic spe-
cific), να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία και να φροντίζουμε τη 
διάνθιση των σχέσεων ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό της κοινότητας. Είναι επι-
διωκόμενο να έρθει γρήγορα το επόμενο στάδιο, αλλά αντίθετα να καθυστερήσει αρ-
κετά το τελευταίο!  
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Περίληψη 

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, συχνά οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τις διδακτικές δυνα-
τότητες που διανοίγουν τα Web 2.0 εργαλεία, προκειμένου να αναβαθμίσουν τη διδα-
σκαλία τους και να κερδίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους. Τα Κοινωνικά Δίκτυα 
είναι εξαιρετικά διαδεδομένα στις μέρες μας, καθώς διευκολύνουν την επικοινωνία και 
αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει την οργάνωση κοινοτήτων πρακτικής 
και μάθησης. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα έγκειται στο γεγονός ότι οι μαθητές είναι 
εξοικειωμένοι με το περιβάλλον εργασίας τους, και ειδικότερα του facebook. Επιπλέον, 
επιτρέπουν τη σύνδεση του σχολικού με το προσωπικό περιβάλλον των μαθητών, πα-
ρέχοντάς τους δυνατότητες αυτόνομης μάθησης. Η εκπαιδευτική αξιοποίηση συγκε-
κριμένου Κοινωνικού Δικτύου στο μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας, καθώς και σε 
πρόγραμμα Αγωγής Υγείας αποτέλεσε μια αποτελεσματική παιδαγωγική διαδικασία, 
κατά την οποία οι μαθητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον για μάθηση, λειτούργησαν συνερ-
γατικά και συμμετείχαν ενεργά στις διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ξεπερνώ-
ντας, σε κάποιες περιπτώσεις, πιθανούς περιορισμούς της παραδοσιακής διδασκαλίας. 

Λέξεις - Κλειδιά: Web 2.0 εργαλεία, Κοινωνικά δίκτυα, κοινότητες πρακτικής και μά-
θησης 

Εισαγωγή 

Τα Κοινωνικά Δίκτυα (ΚΔ) αποτελούν διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρουν δυ-
νατότητες δημιουργίας on-line κοινοτήτων με στόχο τη διασύνδεση ανθρώπων με 
κοινά ενδιαφέροντα ή κοινές εμπειρίες (Ajjan & Hartshorne, 2008). Τα μέλη ενός κοι-
νωνικού δικτύου ουσιαστικά αποτελούν μέλη μίας ομάδας – κοινότητας, στο πλαίσιο 
της οποίας οι δράσεις και οι αποφάσεις των μελών επηρεάζουν και διαμορφώνουν τόσο 
τις συλλογικές όσο και τις ατομικές δράσεις και αποφάσεις των μελών μεταξύ τους (Θ., 
Μπράτιτσης, Ι., Καρασπύρου, Α., Κυρίδης, 2010).  

Σύμφωνα με τον Wenger E. «η συμμετοχή σε κοινότητες, τις Κοινότητες Πρακτικής», 
όπως ο ίδιος τις ονομάζει, «αποτελεί βασικό παράγοντα μάθησης». Τα μέλη της ανα-
πτύσσουν ένα είδος κοινωνικού κεφαλαίου μέσα από τη συγκρότηση ενός κοινωνικού 
ιστού και ταυτόχρονα ένα είδος γνωστικού κεφαλαίου μέσα από τη συλλογική προσπά-
θεια να δοθούν απαντήσεις στα τιθέμενα ερωτήματα, εμπλουτίζοντας με αυτόν τον 
τρόπο τόσο το ατομικό όσο και το συλλογικό γνωστικό απόθεμα. Μέσω, λοιπόν, της 
αλληλεπίδρασης του ατόμου με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο 
και μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων συντελείται, σύμφωνα με 
τις κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, η μάθηση (Δαγδιλέλης Β., Παπαδόπουλος 
Ι. κ.ά., 2013). 
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Για να υπάρξουν, όμως, τα ΚΔ πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κοινωνικά μέσα. Με τον 
όρο κοινωνικά μέσα αναφερόμαστε στα εργαλεία που επιτρέπουν το διαμοιρασμό των 
δεδομένων, τον σχολιασμό και τη διάχυση των πληροφοριών. Τα κοινωνικά μέσα δί-
νουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να μιλούν, να συμμετέχουν σε συζητήσεις και 
ψηφοφορίες, να επικοινωνούν και να επισημαίνουν ιστοσελίδες, ενώ βρίσκονται στο 
διαδίκτυο (Jones, 2009).  

Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και ειδικότερα το Facebook (FB), έχουν γίνει ιδιαί-
τερα προσφιλείς τα τελευταία χρόνια. Οι ενεργοί χρήστες στο FB είχαν ξεπεράσει τα 
400 Εκατομμύρια ήδη από το 2009 (Βαγγελάτος, Α., Φραγκίσκος, Φ., και Κομνηνός, 
Θ., 2010). Σύμφωνα με τη Θεοδότου Ε. (2015) οι Έλληνες ενεργοί χρήστες του FB 
έφταναν το 1,5 εκατομμύριο το 2011. Η μελέτη που διενεργήθηκε από το Παρατηρη-
τήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας τον Μάιο του 2009 έδειξε ότι το ένα στα δύο 
παιδιά ηλικίας 8-15 ετών είχε λογαριασμό σε μια από τις δημοφιλείς ιστοσελίδες κοι-
νωνικής δικτύωσης. Η εισαγωγή των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερι-
νότητα των μαθητών που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας, αλλά ακόμα και της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιβεβαιώθηκε και από τη νεώτερη μελέτη που χρηματο-
δοτήθηκε από το Πρόγραμμα για το Ασφαλές Διαδίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 
την οποία προέκυψε και ο όρος «ανήλικη» γενιά Κοινωνικής Δικτύωσης (Λιβινγκστό-
ουν Σόνια, 2011).  

Η ευρύτατη διάδοση των κοινωνικών δικτύων στους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης αποτέλεσε έναυσμα για την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων ως κοινοτή-
των πρακτικής και μάθησης. Από τα γνωστά ΚΔ (Edge, Twitter, Edmodo, Elgg, Ning) 
αλλά και τα υπόλοιπα Web 2.0 εργαλεία (Wikis, blogs) επιλέχθηκε το FB, επειδή σχε-
δόν όλα τα παιδιά είχαν δικό τους προφίλ σ’ αυτό και δεν ήταν εξοικειωμένα με τα 
υπόλοιπα.  

Μια πρώτη εφαρμογή των κοινωνικών δικτύων έγινε στα πλαίσια του μαθήματος της 
Ερευνητικής Εργασίας και μια δεύτερη περίπτωση εφαρμογής των κοινωνικών δι-
κτύων στα πλαίσια προγράμματος Αγωγής Υγείας, οι οποίες παρουσιάζονται στη συ-
νέχεια. Για να εκφραστούν ελεύθερα οι μαθητές θα έπρεπε να νιώσουν ψηφιακά ασφα-
λείς, γι’ αυτό δημιουργήθηκαν στην κάθε περίπτωση κλειστές ομάδες επικοινωνίας, 
αφού πρώτα είχαν ενημερωθεί και οι γονείς τους. 

Πρώτη μελέτη περίπτωσης 
Αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας  

Η εισαγωγή του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας στα Γενικά Λύκεια αποτέλεσε 
μια πολυδιάστατη καινοτομία τόσο για τους μαθητές όσο και για τους καθηγητές που 
θα αναλάμβαναν το συγκεκριμένο μάθημα (Ματσαγγούρας Ηλίας, 2013). Πολλά προ-
βλήματα έπρεπε να αντιμετωπιστούν για να μπορεί το μάθημα να διεξαχθεί σε όσο το 
δυνατόν καλύτερες συνθήκες.  

Κύριος στόχος μου, λοιπόν, ήταν η χρήση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης για τη 
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βελτίωση της διδασκαλίας. Ένας δεύτερος στόχος ήταν να ανακαλύψω νέες μορφές 
επικοινωνίας και συνεργασίας με τους μαθητές αλλά και των μαθητών μεταξύ τους, 
πέρα από τους περιορισμούς της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Ενώ, ένας τρίτος στόχος 
ήταν να προσπαθήσω να συνδέσω το σχολικό με το προσωπικό περιβάλλον των μαθη-
τών (Ραπτοπούλου, Χ., – Παπαβασιλείου, Χ., 2011).  

Οι μαθητές στους οποίους επιχείρησα να αξιοποιήσω τα ΚΔ ήταν 20 μαθητές της Α 
τάξης Γενικού Λυκείου τη χρονιά 2011-2012, δηλαδή την πρώτη χρονιά εισαγωγής του 
συγκεκριμένου μαθήματος. Το θέμα της ερευνητικής εργασίας ήταν «Τεχνολογία και 
Ελεύθερος Χρόνος». Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 5 ομάδες και επέλεξαν τα υποθέματα 
που τους ενδιέφεραν περισσότερο.  

Ο μεγάλος αριθμός ερευνητικών εργασιών που υλοποιούνταν την ίδια μέρα και ώρα 
εκείνη τη χρονιά στο σχολείο σε συνδυασμό με τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο 
μόνο μέσα από τα δύο σχολικά εργαστήρια δεν επέτρεπαν στους μαθητές να έχουν 
πρόσβαση στους υπολογιστές του σχολικού εργαστηρίου παρά μόνο μία φορά το μήνα. 
Επιπλέον, πολλοί μαθητές μετακινούνταν με λεωφορεία και υπήρχε μεγάλη δυσκολία 
στο να μπορεί έστω και ένας μαθητής ανά ομάδα να φέρνει το φορητό υπολογιστή του 
στο σχολείο.  

Έτσι, για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω πρακτικά εμπόδια, επιλέχτηκε ως λύση για 
την επικοινωνία και την οργάνωση των ομάδων εργασίας η χρήση του FB. Από τους 
20 μαθητές του τμήματος οι 18 είχαν λογαριασμό στο FB και οι άλλοι 2 χρησιμοποι-
ούσαν το λογαριασμό των γονιών τους. Έτσι, το FB ήταν το επικρατέστερο ΚΔ που 
γνώριζαν οι μαθητές.  

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: Έφτιαξα μια κλειστή ομάδα και στη 
συνέχεια οι μαθητές έκαναν έτοιμα να προστεθούν ως μέλη. Στον χώρο αυτό αναρτού-
σαν οι μαθητές ό,τι υλικό (Link, εικόνες, κείμενα) θεωρούσαν χρήσιμο για όλες τις 
ομάδες και ανακοινώσεις σχετικά με τις διάφορες δραστηριότητες που έπρεπε να υλο-
ποιηθούν. 

Για την επικοινωνία των επιμέρους ομάδων καθώς και για τη συγγραφή της εργασίας 
τους πρότεινα το google drive. Ωστόσο, δεν ήταν όλοι οι μαθητές πρόθυμοι να το χρη-
σιμοποιήσουν. Μάλιστα, μόνο 3 μαθητές στους 20 (οι οποίοι ανήκαν και στην ίδια 
ομάδα) είχαν λογαριασμό gmail και οι υπόλοιποι δεν έδειξαν ενδιαφέρον να φτιάξουν 
λογαριασμό. Τελικά, αποφασίστηκε η μία ομάδα να επικοινωνεί μέσω του google drive 
(οι 3 μαθητές που είχαν λογαριασμό και ο τέταρτος της ομάδας τους που έφτιαξε) και 
οι άλλες 4 ομάδες να φτιάξουν κλειστές υποομάδες στο FB για να βοηθηθούν στη συγ-
γραφή της εργασίας. 

Στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας η ομάδα των μαθητών που είχαν επιλέξει να 
επικοινωνούν μέσω του google drive αποφάσισε να φτιάξει ένα ερωτηματολόγιο σχε-
τικό με το θέμα της και να το διανείμει με τη χρήση του FB, αποφεύγοντας το κόστος 
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της εκτύπωσης. Η επεξεργασία των απαντήσεων έγινε γρήγορα και χωρίς κόπο στο 
google drive, με τη συνδρομή τη δική μου.  

Μόλις, ολοκληρώθηκε η έρευνά μας ξεκινήσαμε την επεξεργασία των απαντήσεων. Τα 
συμπεράσματα που προέκυψαν προβλήθηκαν τόσο στην κλειστή ομάδα μας, αλλά και 
παρουσιάστηκαν μέσα στην τάξη. Αξίζει να αναφερθεί ότι μέσα από τη συζήτηση οι 
μαθητές πρότειναν να φτιαχτεί ένα βίντεο με θέμα την ασφάλεια στις σελίδες ΚΔ και 
πρωταγωνιστές τους ίδιους και να αναρτηθεί στο youtube προκειμένου να βοηθήσουν 
και να συμβουλεύσουν και άλλους μαθητές.  

Όλο το εξάμηνο η συνεργασία των μαθητών του τμήματος είχε πολύ θετικά αποτελέ-
σματα. Η διδασκαλία, με τη συνδρομή των ΚΔ αποδείχτηκε αποτελεσματική. Οι μα-
θητές συνεργάζονταν στο σπίτι τους και στο σχολείο παρουσίαζαν την πρόοδο της ερ-
γασίας τους και έλυναν τις απορίες τους. Ειδικά η ομάδα που χρησιμοποίησε το google 
drive εξήγησε στο υπόλοιπο τμήμα πως μπορούσε να συγγράφει συγχρόνως το ίδιο 
κείμενο, αντιμετωπίζοντας τη συγγραφή ως δυναμική διαδικασία. Εξάλλου, το σύγ-
χρονο περιβάλλον διδασκαλίας είχε ως άμεση συνέπεια την ενεργοποίηση της δημιουρ-
γικότητας των μαθητών και την ευκολότερη επίτευξη των διδακτικών στόχων (Ραπτο-
πούλου, Χ., – Παπαβασιλείου, Χ., 2011).  

Δεύτερη μελέτη περίπτωσης 
Αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στα πλαίσια προγράμματος Αγωγής Υγείας 

Ως εκπαιδευτικός του τμήματος Ένταξης και ταυτόχρονα ως μέλος της Ομάδας Δράσης 
Πρόληψης κατά της Βίας και του Εκφοβισμού (ΟΔΠ) στο σχολείο που εργαζόμουν τη 
σχολική χρονιά 2014-2015 ανέλαβα την υλοποίηση ενός προγράμματος Αγωγής Υ-
γείας με θέμα « Ο άλλος, ο καθρέφτης του εαυτού μου ». Στο πλαίσιο, λοιπόν, το διδα-
κτικού και παιδαγωγικού μου έργου, όπως αυτό προδιαγραφόταν από το συγκεκριμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για την κάθε περίπτωση, σχεδίασα αυτό το πρόγραμμα με τους 
εξής γενικούς σκοπούς:  

Οι μαθητές: α) να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων μέσα από διάφορες δραστηριότητες β) να εργαστούν συνεργατικά για την 
επίτευξη συγκεκριμένου έργου γ) να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις και να αλληλεπιδρά-
σουν με συμμαθητές τους που δεν ήταν φίλοι πριν και δ) να αναγνώσουν ένα ολόκληρο 
βιβλίο λογοτεχνίας, με στόχο να καλλιεργηθεί η αγάπη για διάβασμα βιβλίων κατάλ-
ληλων για παιδιά της ηλικίας τους από άποψη γλώσσας και περιεχομένου. Συγκεκρι-
μένα, επέλεξα το βιβλίο της Γλυκερίας Γκρέκου, Η Μοναξιά των Συνόρων, εκδ. Ψυ-
χογιός. 

Την παιδαγωγική ομάδα αποτέλεσαν 20 μαθητές και μαθήτριες της Α’ τάξης Επαγγελ-
ματικού Λυκείου, της γενικής τάξης και του Τμήματος Ένταξης. Στόχος μου ήταν, με 
τη δημιουργία αυτής της μικτής ομάδας, να αμβλυνθούν ακόμη περισσότερο οι όποιες 
αρνητικές προκαταλήψεις και συμπεριφορές των μαθητών της γενικής τάξης για τα 
παιδιά με κάθε είδους ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και να γίνει κατανοητός 
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πληρέστερα ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής σ’ ένα σχολείο. Εκ των πραγ-
μάτων, λοιπόν, πέρα από το προβλεπόμενο δίωρο μετά τη λήξη των μαθημάτων, υ-
πήρχε πρόβλημα επικοινωνίας και χρόνου για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος και ,κυρίως, για την ανάγνωση του λογοτεχνικού έργου. Η λύση στο 
πρόβλημα αυτό δόθηκε μέσα από τη δημιουργία μιας κλειστής ομάδας συνάντησης στο 
FB. Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο για τους λόγους που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, αλλά και γιατί στόχος ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν και να αντιληφθούν 
τη σημασία του ως πηγή ενημέρωσης, πληροφόρησης και διάχυσης πληροφοριών και 
όχι μόνο ως μέσο ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Ακολουθήθηκαν οι ίδιοι κανόνες λει-
τουργίας της ομάδας, με έμφαση στην ελεύθερη διατύπωση των σκέψεων και της γνώ-
μης του καθενός, χωρίς να αποτελούν τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη εμπόδιο, 
και στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των μελών της ομάδας. Κάθε μέλος θα μπορούσε 
να κοινοποιήσει υλικό (βίντεο, φωτογραφίες, κείμενα) σχετικά με το θέμα που μας α-
πασχολούσε. Ωστόσο, την κύρια ευθύνη της κοινοποίησης υλικού είχα η ίδια ως δια-
χειρίστρια της ομάδας. Έτσι, αναφέρω ενδεικτικά το ερώτημα που αρχικά τέθηκε για 
το αν μπορεί το FB να αξιοποιηθεί ως εργαλείο διδασκαλίας και επικοινωνίας μαθητών 
και εκπαιδευτικών. Στο ερώτημα αυτό απάντησαν με σχόλιο θετικά 10 παιδιά παρόλο 
που το είδαν και τα 20. Αυτό που παρατηρήθηκε από την ψηφιακή συμπεριφορά των 
μαθητών ήταν ότι κάποιοι, οι πιο τολμηροί και επικοινωνιακοί, απαντούσαν σύγχρονα 
και λειτουργούσαν ενθαρρυντικά για τους υπόλοιπους, τους πιο διστακτικούς, οι οποίοι 
συμμετείχαν στη συζήτηση είτε λίγο αργότερα είτε ασύγχρονα σε άλλη στιγμή. Στη 
συνέχεια, ωστόσο, ο αριθμός των παιδιών που σχολίαζαν δικές μου αναρτήσεις αλλά 
και αναρτήσεις των συμμαθητών τους αυξήθηκε σταδιακά. Έτσι, κάποιοι συμμετείχαν 
μέσω αιτιολογημένων και μακροσκελών λεκτικών απαντήσεων, κάποιοι με ένα «Like» 
σε προηγούμενο σχόλιο συμμαθητή τους, ενώ άλλοι μέσω κάποιας εικόνας. Αξιοποιή-
θηκαν, δηλαδή, οι δυνατότητες που προσφέρουν οι on line κοινότητες για διαμοίραση 
υλικού, διαφόρων ντοκουμέντων, και ψηφιακών πόρων, για επικοινωνία χωρίς γεω-
γραφικά και χρονικά όρια, για ομαδοσυνεργατική επεξεργασία θεμάτων (Δαγδιλέλης 
Β., Παπαδόπουλος Ι. κ.ά., 2013). Μερικές από τις δραστηριότητες που τέθηκαν για την 
επίτευξη των γενικών σκοπών, αξιοποιώντας το περιβάλλον του FB ήταν: 
− Ζητήθηκε από τους μαθητές να αναζητήσουν στο FB τις σελίδες συγκεκριμένων μη 

Κυβερνητικών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται, ο καθένας ανάλογα με την ο-
μάδα αναφοράς, στον τομέα της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως 
η Άρσις, το Χαμόγελο του Παιδιού, η Διεθνής Αμνηστία-Ελληνικό Τμήμα, η Unicef 
και να απαντήσουν στα ερωτήματα που τους δόθηκαν στο έντυπο Φύλλο Εργασίας. 
Διαπιστώθηκε ότι παραπάνω από τους μισούς μαθητές δεν γνώριζαν ότι οι συγκεκρι-
μένοι αυτοί Οργανισμοί διέθεταν σελίδα στο FB. Για την επικοινωνία τους μέσα στις 
ομάδες, οι μαθητές αξιοποίησαν τα προσωπικά τους προφίλ στο FΒ.  

− Ως επέκταση της προηγούμενης δραστηριότητας ενθαρρύνθηκαν οι μαθητές σε άλλη 
χρονική στιγμή να διερευνήσουν μόνοι τους, αν ίσχυε το ίδιο και για άλλους οργανι-
σμούς (αθλητικούς, κοινωνικούς, επαγγελματικούς κ.α. ) ανάλογα με τα ενδιαφέρο-
ντά τους, πρακτική που λειτούργησε θετικά στην αυτο-αποτελεσματικότητά τους , ε-
νίσχυσε την αυτο-ρυθμιζόμενη μάθησή τους ( βλ. Θεοδότου,2015) και συνέβαλε στην 
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τροποποίηση της προσέγγισής τους απέναντι σε ένα κοινωνικό δίκτυο, τις δυνατότη-
τες του οποίου, υποτίθεται, γνώριζαν σε μεγάλο βαθμό. 

− Αποσπάσματα του βιβλίου που δεν είχαν σχολιασθεί επαρκώς στις δια ζώσης συνα-
ντήσεις, κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου, σχολιάζονταν on line, καθιστώντας την ανά-
γνωση του βιβλίου μια ευχάριστη διαδικασία, καθώς η συμμετοχή σε μια διαδικτυακή 
λέσχη ανάγνωσης ήταν για όλους μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Αυτό συνέβαλε, κατά τη 
γνώμη μου, στο να απολαύσουν και να συμπαθήσουν οι μαθητές λίγο περισσότερο 
την Λογοτεχνία, που δεν συνδεόταν σ’ αυτό το πλαίσιο με βαθμούς και εξετάσεις.  

Αξιολογώντας όλο το πρόγραμμα, αλλά κυρίως τις δραστηριότητες μέσω του FB, δια-
πίστωσα ότι τα περισσότερα παιδιά που φοιτούσαν στο Τμήμα Ένταξης και συμμετεί-
χαν στο πρόγραμμα βελτιώθηκαν τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο, 
ξεπέρασαν την αρχική τους διστακτικότητα για συμμετοχή σε ομαδικές συζητήσεις και 
ένιωσαν αποδοχή από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Όλοι οι μαθητές ενημερώθηκαν 
για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από μια πηγή πληροφόρησης, μάλλον ά-
γνωστη στους περισσότερους, και απέκτησαν έτσι πιο σφαιρική εικόνα για το κοινω-
νικό δίκτυο που κατά κόρον χρησιμοποιούν άτομα της ηλικίας τους, και ενημέρωσαν 
και τους υπόλοιπους συμμαθητές τους γι αυτό, όταν τους δόθηκε η ευκαιρία. 

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι σε ερώτημα για το αν επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί να 
χρησιμοποιούν την Τεχνολογία και το Διαδίκτυο στην εκπαιδευτική διαδικασία όλα τα 
παιδιά απάντησαν θετικά, με την προϋπόθεση ότι αυτά θα λειτουργούν υποστηρικτικά 
και δεν θα αντικαταστήσουν τη δια ζώσης διαπροσωπική επαφή καθηγητών και μαθη-
τών. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση μιας μαθήτριας η οποία λέει: «Οι μαθητές προ-
τιμούν οι καθηγητές να χρησιμοποιούν τεχνολογία, διότι είναι πιο κοντά στην γενιά και 
στην καθημερινότητα τους, αυτό δεν πάει πει να πει όμως πως αυτή η μέθοδος είναι 
ορθότερη. Φυσικά, σαν άνθρωποι και μαθητές προτιμούμε την άμεση επαφή και επι-
κοινωνία με τους καθηγητές μας». 

Συμπερασματικές παρατηρήσεις και προτάσεις 
για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος 

Όπως προκύπτει και από τις δύο μελέτες περίπτωσης, τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν 
αρκετά σημαντικές ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς για την οργάνωση κοινοτήτων 
πρακτικής και μάθησης, καθώς αποτελούν ένα περιβάλλον ανοιχτού διαλόγου, στο ο-
ποίο οι μαθητές μπορούν να δραστηριοποιούνται συνεργατικά για την επίτευξη συγκε-
κριμένου έργου και να επικοινωνούν σε ένα κλίμα ασφάλειας και αποδοχής. Επιπλέον, 
οι μαθητές καθίστανται πιο ενημερωμένοι χρήστες των ΚΔ και του Διαδικτύου γενικό-
τερα στην καθημερινότητά τους. 

Τα ΚΔ αποτέλεσαν ένα εξαιρετικό εργαλείο για την επικοινωνία των μαθητών μεταξύ 
τους και την οργάνωση των διαφόρων δραστηριοτήτων τους μέσω της διαμοίρασης 
αρχείων (ερωτηματολόγια, αρχεία) ξεπερνώντας τα χρονικά και γεωγραφικά όρια. Η 
όλη διαδικασία και στις δύο περιπτώσεις αποδείχτηκε ευχάριστη και διασκεδαστική 
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και παιδαγωγικά ωφέλιμη καθώς βελτιώθηκαν και οι σχέσεις των μαθητών με τις εκ-
παιδευτικούς. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί οι εκπαιδευτικοί, αφού πρώτα οι ίδιοι γνωρί-
σουν τη λειτουργία και τη χρήση και άλλων Web 2.0 εργαλείων, να αναπτύξουν εκείνες 
τις διδακτικές μεθόδους και πρακτικές που θα επιτρέψουν στους μαθητές τους να συ-
νεργάζονται και να αξιοποιούν πληρέστερα τις δυνατότητες των εργαλείων αυτών και 
εν γένει του Διαδικτύου. Το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και οι εκπαιδευτικοί δεν πρέ-
πει να μένουν κλειστοί στις αλλαγές που, ήδη, συντελούνται στην κοινωνία της πληρο-
φορίας, ούτε όμως να τις εισαγάγουν στην εκπαιδευτική διαδικασία άκριτα, χωρίς να 
τις εντάσσουν σε κάποιο θεωρητικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση των 
ΚΔ στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι αυτοσκοπός, είναι όμως θεμιτή, όταν αξιο-
ποιούνται οι δυνατότητες που αυτά παρέχουν ως ένα μαθησιακό περιβάλλον, με στόχο 
τη βελτίωση του διδακτικού έργου και την αποτελεσματική μάθηση των μαθητών. 
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Περίληψη 

Η ενασχόληση των μαθητών του Λυκείου με ένα θέμα καθαρά ιστορικό πώς θα 
μπορούσε να γίνει ελκυστική και ενδιαφέρουσα; Στο πολιτιστικό πρόγραμμα «Η καθ΄ 
ημάς Μικρά Ασία» που υλοποιήθηκε από μαθητές του Πρότυπου Πειραματικού 
Λυκείου του Πανεπιστημίου Πατρών αποδείχτηκε ότι το παραπάνω ερώτημα έχει 
απάντηση, η οποία συνδέεται με την καινοτομία και τη χρήση της Τεχνολογίας 
Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική πράξη. Η παρούσα 
εργασία προτείνει ως μέθοδο προσέγγισης του προαναφερθέντος θέματος την 
«ψηφιακή αφήγηση». Παρουσιάζονται τα δέκα ψηφιακά εργαλεία που 
χρησιμοποιήθηκαν στην εκπόνηση της ερευνητικής εργασίας και περιγράφονται τα 
αποτελέσματα του πολιτιστικού προγράμματος τα οποία είναι δυνατόν να καλύψουν 
διδακτικές ανάγκες, ενημερωτικές και περιηγητικές αναζητήσεις. Επίσης προτείνεται 
η εφαρμογή της συγκεκριμένης καινοτόμου και σύγχρονης μεθόδου τόσο στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσο στη Δια Βίου Μάθηση. 

Λέξεις - Κλειδιά: καινοτομία, ψηφιακή αφήγηση, ψηφιακά εργαλεία. 

Εισαγωγή 

Η καινοτομία, κατά τον Armstrong (http://www.innovation.edu.gr/) είναι η εισαγωγή 
ενός καινούργιου στοιχείου ή διδάγματος που παρεκκλίνει από τα καθιερωμένα ή 
παραδοσιακά στοιχεία. Βεβαίως, αν και ο όρος «καινοτομία» ακούγεται πολύ στη 
ρητορική όσων χαράσσουν τη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική, μπορούμε να 
διαπιστώσουμε ότι στην πράξη το σχολείο παραμένει ακόμα συντηρητικός 
μηχανισμός αναπαραγωγής των ισχυουσών αντιλήψεων και πρακτικών. Η υποχρέωση 
του εκπαιδευτικού να λογοδοτεί για το καθετί (θεμιτή ως ένα βαθμό) αλλά και ο 
εγκλωβισμός του καθηγητή του Λυκείου ειδικά μέσα στα καλούπια που ορίζει η 
διδακτέα ύλη και ο χρησιμοθηρικός προσανατολισμός της τελευταίας βαθμίδας της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν 
να αναπτύξουν το καινοτόμο πνεύμα τους. Ένας σχετικός βαθμός αυτονομίας του 
εκπαιδευτικού είναι ένα ζητούμενο που θα μπορούσε να λειτουργήσει στη σωστή 
κατεύθυνση. Στην Ελλάδα οι προσπάθειες σχετικής αυτονόμησης του σχολείου και 
του εκπαιδευτικού συνακόλουθα περνάνε κυρίως μέσα από τα Ευρωπαϊκά 
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Προγράμματα που υλοποιούνται στα ελληνικά σχολεία καθώς και μέσα από την 
εκπόνηση των προαιρετικών Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.  

Στις δράσεις αυτές η εφαρμογή παιδοκεντρικών μεθόδων προσέγγισης του 
αντικειμένου, η ευέλικτη οργάνωση της «διδασκαλίας», και η συνεργασία των 
εμπλεκομένων εκπαιδευτικών αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για την εμπέδωση μιας 
κουλτούρας καινοτομίας. 

Στοιχείο σύμφυτο στην έννοια της καινοτομίας είναι η πρωτοτυπία, η εισαγωγή νέων 
ιδεών και η αλλαγή. Αυτά, κατά τους Hannan & Freeman (Hannan & Freeman, 1984) 
μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία μια πιθανή «δομική αδράνεια». Και θα 
μπορούσε κανείς εύλογα να υποστηρίξει ότι στο μάθημα της Ιστορίας τουλάχιστον η 
δομική αδράνεια καταγράφεται ως σχεδόν «υποστασιακό» πλέον χαρακτηριστικό της. 
Με ανάλογο τρόπο, για το μάθημα της Τέχνης η δομική αδράνεια μετατρέπεται σε 
παντελή απουσία, καθώς το μάθημα της Μουσικής και Αισθητικής Αγωγής έχει 
παντελώς εξοβελιστεί από το ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου, θυσιασμένο στο 
βωμό της διδασκαλίας μόνο των μαθημάτων που εξασφαλίζουν την εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στο 
πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων «Η καθ’ ημάς 
Μικρά Ασία» που εκπονήθηκε στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου 
Πατρών κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τριάντα 
μαθητές της Α΄ Λυκείου και εργάστηκαν συστηματικά, ένα δίωρο εβδομαδιαίως, 
μετά το πέρας των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος. Πρόκειται για ένα 
πρόγραμμα με θεματική την Ιστορία, την Τέχνη και τον Πολιτισμό σε μια προσπάθεια 
περιδιάβασης στο χώρο των χαμένων πατρίδων, προκειμένου να γνωρίσουν οι 
μαθητές την ιστορία τους και τα μνημεία του ελληνικού πολιτισμού, που σώζονται 
στην περιοχή ως αδιάψευστοι μάρτυρες του ελληνικού παρελθόντος της. Για το 
σκοπό αυτό επιλέχθηκε η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην προσέγγιση της 
ιστορικής γνώσης. Στόχος ήταν να κεντριστεί το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων 
μαθητών και να προσεγγιστεί η γνώση με έναν τρόπο ελκυστικό που προσιδιάζει στα 
ενδιαφέροντά τους. Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστούν τα ψηφιακά εργαλεία τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος, εργαλεία που 
καθιστούν την προσέγγιση της ιστορικής γνώσης καινοτόμα. Καμιά διάθεση 
καινοτομίας για την καινοτομία δεν αποτέλεσε κίνητρο για τους εμπλεκόμενους 
εκπαιδευτικούς. Αντιθέτως κίνητρό μας ήταν η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων ως 
εργαλείων για την υποστήριξη των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για τη 
μάθηση, την ανταλλαγή καλών πρακτικών με τους συναδέλφους και τη συγκρότηση 
πολλαπλών ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης. Παράλληλα προσδοκία μας υπήρξε η 
διαμόρφωση συνθηκών ίσων ευκαιριών ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων (digital 
competence) και πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο, για όλους τους μαθητές και 
τους εκπαιδευτικούς (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, ΥΠΟΠΑΙΘ). Ουσιαστικότερος σκοπός της παρούσας 
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εισήγησης είναι να προβληθεί μέσω της αναφοράς των ψηφιακών εργαλείων 
πρόσκτησης της γνώσης η δυνατότητα αυτά να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα 
γνωστικά αντικείμενα, ώστε ο μαθησιακός στόχος να κατακτηθεί με διαδικασίες πιο 
μαθητοκεντρικές και με τρόπο τελικά πιο τελέσφορο για τους μαθητές.  

Η ψηφιακή αφήγηση στο πρόγραμμα «Η καθ΄ ημάς Μικρά Ασία» 

Στο πολιτιστικό πρόγραμμα «Η καθ΄ ημάς Μικρά Ασία» το οποίο εκπονήθηκε κατά 
την τρέχουσα σχολική χρονιά στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου 
Πατρών έγινε απόπειρα προσέγγισης της ιστορίας και του πολιτισμού της Μικράς 
Ασίας με τη μέθοδο της ψηφιακής αφήγησης. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική 
στρατηγική, που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση όλο και 
περισσότερο. Η προτίμηση στη μέθοδο αυτή οφείλεται στη διαπίστωση ότι είναι 
ελκυστική αφού οι άνθρωποι μπορούν να απομνημονεύσουν και να ανακαλέσουν πιο 
εύκολα πληροφορίες τις οποίες έλαβαν μέσα από μια ιστορία, ειδικά αν η ιστορία 
αυτή σχετίζεται με προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους. Σύμφωνα με τον 
Matthews (1977), ο τρόπος κωδικοποίησης και παρουσίασης του μαθησιακού 
αντικειμένου, όπως και κάθε είδους πληροφορίας, επηρεάζει σημαντικά τη 
δυνατότητα των ανθρώπων να το απομνημονεύσουν και να το ανακαλέσουν στο 
μέλλον. Μέσω της αφήγησης, οι ιστορίες και τα γεγονότα μεταδίδονται στους 
μαθητές, αποδίδοντας αποτελεσματικά την πλοκή και το νόημα της ιστορίας, 
υποστηρίζοντας την απόκτηση της πραγματικής γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, η 
αφήγηση (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της ακρόασης και κατανόησης 
μιας ιστορίας) οδηγεί τον εκπαιδευόμενο στην εξάσκηση σύνθετων επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων μέσα από τη δόμηση περιεχομένου, την επεξεργασία των πληροφοριών 
και την εξαγωγή νοήματος. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας των αφηγήσεων ενισχύεται 
περαιτέρω και με την δυνατότητά τους να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη 
μετάδοση αντιλήψεων, γνώσεων, αξιών και συμπεριφορών. 
(https://economu.wordpress.com/% -storytelling/). 

Με το παραπάνω σκεπτικό στο Πολιτιστικό πρόγραμμα «Η καθ΄ημάς Μικρά Ασία» 
επιλέχτηκε η μέθοδος της ψηφιακής αφήγησης διότι πρόσφερε τη δυνατότητα 
μελέτης του αντικειμένου με πολλά πρωτότυπα, καινοτόμα και οικεία στους μαθητές 
εργαλεία και τα οποία θα έκαναν το υπό έρευνα θέμα πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό. 
Οι μαθητές του προγράμματος χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας. Σε κάθε ομάδα 
δόθηκαν ερευνητικές εργασίες με στόχο την έρευνα ιστορικών πηγών και τη συλλογή 
πληροφοριών σχετικών με το θέμα του πολιτιστικού προγράμματος. Οι ομάδες 
ασχολήθηκαν με τις εξής θεματικές ενότητες: α) Ιστορία της Μικράς Ασίας. β) 
Πνευματική δημιουργία στη μικρασιατική γη. γ) Μικρασιατικά κέντρα και 
πολιτιστικά μνημεία. Από την έρευνα των μαθητών προέκυψαν αντίστοιχα 
ερευνητικά αποτελέσματα –πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως βάση στο 
δεύτερο στάδιο του προγράμματος που ακολούθησε και το οποίο αποτέλεσε το 
βασικό κορμό του και το θέμα αυτής της εισήγησης.  
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Στο δεύτερο στάδιο εφαρμόστηκε η ψηφιακή αφήγηση. Και πάλι οι μαθητές 
χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας και η κάθε μια ανέλαβε τη χρήση ενός 
συγκεκριμένου ψηφιακού εργαλείου. Συγκεκριμένα, τα εργαλεία που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ψηφιακή αφήγηση της «καθ΄ ημάς Μικράς Ασίας» ήταν: 

Πρόγραμμα «Thing link». Πρόκειται για μια διαδραστική πλατφόρμα πολυμέσων 
που επιτρέπει στους χρήστες της να προσθέσουν σε μια φωτογραφία συνδέσμους και 
βίντεο ώστε να πετύχουν πιο ελκυστικό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιείται επίσης για τη 
δημιουργία διαδραστικών χαρτών, για αφίσες, οικογενειακά άλμπουμ και καταλόγους 
προϊόντων ( https://www.thinglink.com/) 

Με το συγκεκριμένο εργαλείο η μαθητική ομάδα επιχείρησε την ψηφιοποίηση των 
αρχαιολογικών χώρων της Περγάμου και της Εφέσου. Αρχικά οι μαθητές έφτιαξαν 
δύο χάρτες οι οποίοι απεικόνιζαν σε κάτοψη την ακρόπολη της Περγάμου και τον 
αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Εφέσου. Ακολούθησε η τοποθέτηση των σημείων –
θέσεων που αντιστοιχούν στα μνημεία των προβαλλόμενων στους χάρτες χώρων και 
τέλος σε κάθε σημείο –θέση εισήχθησαν οι ιστορικές πληροφορίες και μια εικόνα η 
οποία απεικονίζει το προβαλλόμενο μνημείο στη σωζόμενη σήμερα μορφή του. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλο το φωτογραφικό υλικό προέκυψε από την επιτόπια 
επίσκεψη των μαθητών στους προαναφερόμενους αρχαιολογικούς χώρους. Επιπλέον 
η ίδια ομάδα με τη χρήση του ίδιου εργαλείου κατασκεύασε τρεις ακόμα 
διαδραστικούς χάρτες της Μικράς Ασίας για να παρουσιάσουν σε αυτούς: α) τα 
σπουδαιότερα μικρασιατικά κέντρα, Τροία, Αϊβαλί, Πέργαμο, Φώκαια, Σμύρνη, 
Έφεσο, Πριήνη, Αλικαρνασσό, Μίλητο με τις σχετικές ιστορικές πληροφορίες για 
αυτά, β) τα σημαντικότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως για παράδειγμα 
ο ναός της Αρτέμιδος και η βασιλική του Ευαγγελιστή Ιωάννη στην Έφεσο, ο βωμός 
του Δία στην Πέργαμο, ο ναός του Απόλλωνα στα Δίδυμα, η βιβλιοθήκη και το 
θέατρο της Εφέσου, η Ευαγγελική σχολή της Σμύρνης και η σχολή των Κυδωνιών και 
γ) τους κύριους φορείς –εκπροσώπους του πνεύματος που αναπτύχθηκε στη 
μικρασιατική γη. Το ξεκίνημα έγινε από την τοποθέτηση πάνω στο χάρτη του 
Ομήρου, του Ηροδότου, του Παυσανία και του Στράβωνα, των Ιώνων φιλοσόφων, 
όπως ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Αναξιμένης, ο Αναξαγόρας, ο Αναξίμανδρος, και 
ακολούθησε η μεγάλη σειρά των πνευματικών μικρασιατών γόνων η οποία φτάνει ως 
τις μέρες μας με τους σύγχρονους μεγάλους όπως ο Σεφέρης, ο Βενέζης, ο 
Κόντογλου, η Σωτηρίου .  

Πρόγραμμα issuu. Είναι κοινά αποδεκτό ότι το μέλλον της εκπαίδευσης βρίσκεται 
στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες του διαδικτύου 
επικεντρώνονται σε αυτό, βοηθώντας τους αρχάριους χρήστες, ακόμα και τους 
μικρούς μαθητές, να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό. Το issuu είναι ένα 
εκπαιδευτικό εργαλείο δημιουργίας ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) που δίνει τη 
δυνατότητα δημοσίευσης και διαμοιράσματος χρήσιμων πληροφοριών. 
(http://issuu.com/hellenic_etwinning/docs/collaborative_activities) 
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Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε από την αντίστοιχη ομάδα για τη δημιουργία 
τριών ψηφιακών βιβλίων και τριών συλλογικών τόμων. Στα τρία e-books 
περιλαμβάνεται το σύνολο των ερευνητικών εργασιών που εκπόνησαν οι μαθητές 
στην πρώτη φάση του πολιτιστικού προγράμματος. Το περιεχόμενο του πρώτου e- 
book αναφέρεται στη γεωφυσική και ιστορική επισκόπηση της Μικράς Ασίας. Το 
δεύτερο περιγράφει την ιστορική διαδρομή του βασιλείου της Περγάμου και το τρίτο 
την ιστορία της αρχαίας Εφέσου. Παράλληλα ο πρώτος συλλογικός τόμος προβάλλει 
τα πολιτιστικά κέντρα και τα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο δεύτερος 
τόμος περιλαμβάνει τους δημιουργούς-φορείς του μικρασιατικού πνεύματος και ο 
τρίτος αναφέρεται διεξοδικά στη Σμύρνη. Εικόνες και κείμενα από τη λογοτεχνία και 
τον τύπο έρχονται να μιλήσουν για την τέχνη, τα επαγγέλματα, τα φαγητά, τις παρέες, 
τις οικογενειακές στιγμές, την καθημερινότητα των Σμυρνιών. 

Πρόγραμμα Jigsaw Planet. Το Jigsaw Planet είναι μια δωρεάν ιστοσελίδα, που δίνει 
τη δυνατότητα στο χρήστη να χρησιμοποιήσει έτοιμες εικόνες που εμπεριέχονται στη 
σελίδα ή να εισάγει δικές του για να δημιουργήσει παζλ με αυξανόμενο βαθμό 
δυσκολίας. Ο σκοπός του συνήθως είναι ψυχαγωγικός αλλά ταυτόχρονα αποτελεί 
μέρος αναζήτησης των ορίων της οξυδέρκειας, της μνήμης και της αντιληπτικότητας 
των εμπλεκομένων.  

(http://blogs.sch.gr/vdrimtzias/2011/06/29/jigsawplanet.) 

Η χρήση του εργαλείου αυτού επέτρεψε στους μαθητές να παίξουν ευχάριστα και να 
χτίσουν κομμάτι –κομμάτι τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της Μικράς Ασίας. 
Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές μετατράπηκαν σε μικρούς αρχιτέκτονες –δημιουργούς 
και παράλληλα προσέγγισαν τις σχεδιαστικές αρχές των χρησιμοποιούμενων 
μνημείων, όπως είναι το Αρτεμίσιο, ο βωμός του Δία, η βιβλιοθήκη του Κέλσου, το 
θέατρο της Εφέσου κ.α. 

Πρόγραμμα Hot Potatoes. Tα Hot Potatoes είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού με το 
οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει κλειστού τύπου ασκήσεις διαφόρων 
μορφών (δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξα, 
ασκήσεις αντιστοίχισης, ταξινόμησης και συμπλήρωσης κενών) για χρήση είτε μέσω 
internet είτε μέσω υπολογιστή. Ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει 
όσες ασκήσεις εξάσκησης ή αξιολόγησης επιθυμεί, ανάλογες με το γνωστικό 
αντικείμενο που επεξεργάζεται μέσα από πέντε συγκεκριμένες εφαρμογές και στη 
συνέχεια να τις δημοσιεύσει στον παγκόσμιο ιστό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
από τους μαθητές ή άλλους εκπαιδευτικούς. 

(http://users.sch.gr/basilal/11-hot_potatoes_6.pdf ). 

Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε ως παιχνίδι ψυχαγωγίας και γνώσης. Η ομάδα 
που εργάστηκε με αυτό το εργαλείο αρχικά διατύπωσε ερωτήσεις οι οποίες 
ανιχνεύουν τις γνώσεις που αποκόμισαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
προγράμματος γενικότερα για την ιστορία της Μικράς Ασίας και ειδικότερα για την 
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πολιτιστική ζωή και την πνευματική δημιουργία. Πρόκειται για παιχνίδια με τα οποία 
ασχολούνται οι μαθητές που τα δημιούργησαν αλλά απευθύνονται ως παιχνίδια 
γνώσης και σε μικρούς ή μεγάλους που θα ήθελαν να δοκιμάσουν τις γνώσεις που 
έχουν σχετικά με τη Μικρά Ασία. 

Πρόγραμμα Sony Vegas Pro 12. Το Sony Vegas Pro είναι ένας ισχυρός 
επεξεργαστής οπτικοακουστικού υλικού, κατασκευασμένος από την SONY ο οποίος 
απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες αλλά που και οι ερασιτέχνες και οι λάτρεις του 
είδους μπορούν να εκμεταλλευτούν. Το πρόγραμμα αυτό έχει ικανότητες υψηλής 
τεχνολογίας για επεξεργασία ήχου και βίντεο. Προσφέρει ακόμα καταγραφή βίντεο 
από διάφορες συσκευές, επεξεργασία υποτίτλων, υποστήριξη πολλαπλών ηχητικών 
κομματιών, ηχητικά κανάλια, ηχητικά εφέ, κωδικοποίηση MPEG2 για DVD και 
πολλά άλλα ( https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Vegas_Pro). 

Με τη χρήση αυτού του εργαλείου συγκεντρώθηκε οπτικοακουστικό υλικό με στόχο 
να παρουσιαστεί από τους ίδιους τους μαθητές της ομάδας. Έτσι λοιπόν η ομάδα 
αυτή συνεργάστηκε στην έρευνα των ιστορικών πηγών και τη συλλογή των 
ιστορικών πληροφοριών που αφορούν στα μικρασιατικά κέντρα της Περγάμου και 
της Εφέσου. Μετά την επιτόπια αυτοψία που έκαναν κατά την εξαήμερη 
εκπαιδευτική επίσκεψή τους στη Μικρά Ασία και τη συλλογή φωτογραφικού υλικού 
ήταν έτοιμοι να παρουσιάσουν οι ίδιοι, ως πραγματικοί ρεπόρτερ, τους 
προαναφερόμενους αρχαιολογικούς χώρους. Αποτέλεσμα της δουλειάς τους με τη 
χρήση του προγράμματος Sony Vegas Pro 12 ήταν η δημιουργία δύο ντοκυμαντέρ 
διάρκειας 25 λεπτών το καθένα. Τα ντοκυμαντέρ είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη διδακτικών, ενημερωτικών και περιηγητικών αναγκών τόσο των 
μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και των ενήλικων αναζητητών της 
πληροφόρησης γύρω από την Πέργαμο και την Έφεσο.  

Επιπλέον με το πρόγραμμα αυτό επιδιώχθηκε ο οπτικός εγγραμματισμός ( 
visualization) των μαθητών. 

Πρόγραμμα Movie Maker. Το Movie Maker είναι ένα Offline εργαλείο των 
Windows, με το οποίο οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν βίντεο, ταινίες και 
παρουσιάσεις. Το εργαλείο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εμπλουτίσουν 
το βίντεό τους με την προσθήκη τίτλων, μεταβάσεων μεταξύ των σκηνών του βίντεο, 
εφέ, μουσικής και αφήγησης. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να εισάγουν και να 
τροποποιήσουν κάποιο υπάρχον βίντεο. Το παραγόμενο αρχείο μπορεί να 
αποθηκευτεί τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη, και να δημοσιευτεί στους φίλους 
των χρηστών ( http://windows-movie-maker.el.softonic.com/). 

Η ομάδα των μαθητών που ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα αρχικά 
συνέλεξε το δικό της φωτογραφικό υλικό κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής 
επίσκεψής τους στα Μικρασιατικά παράλια. Στη συνέχεια ακολούθησε η επιλογή των 
αντιπροσωπευτικών δειγμάτων για κάθε ένα από τα μικρασιατικά κέντρα της Τροίας, 
του Αϊβαλιού, της Περγάμου, της Εφέσου και της Σμύρνης. Το αποτέλεσμα της 
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συνεργασίας τους ήταν η δημιουργία πέντε video στα οποία παρουσιάζονται τα 
ισάριθμα κέντρα μέσα από το φωτογραφικό φακό των μαθητών. Πρόκειται για ένα 
αποτέλεσμα που με τη σειρά του και αυτό μπορεί να καλύψει επαρκώς τις διδακτικές, 
τις ενημερωτικές και τις περιηγητικές απαιτήσεις του κοινού καθότι τα συγκεκριμένα 
video έχουν ήδη αναρτηθεί στο κανάλι youtube. 

Πρόγραμμα Power Point. Το πρόγραμμα Power Point της εταιρείας Microsoft 
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία παρουσιάσεων οποιουδήποτε είδους. Ανήκει και 
αυτό στα προγράμματα του Microsoft Office και λειτουργεί στο περιβάλλον των 
windows. Γενικά το Power Point χρησιμοποιείται για σύντομες παρουσιάσεις με 
χρήση διαφανειών (slides), παρουσιάσεις μέσω υπολογιστή και χρήση προβολικής 
συσκευής (video projector), δημιουργία διαφανειών (slides) για παρουσιάσεις μέσω 
αντίστοιχων συσκευών προβολής διαφανειών. 

 (http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-PowerPoint-Simple.html). 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοήθησε τους μαθητές στις παρουσιάσεις των εργασιών 
και στη δημιουργία του «εικονικού μουσείου». Όλες οι απαιτούμενες, κατά τη ροή 
του προγράμματος, παρουσιάσεις που υλοποιήθηκαν είτε από τους μαθητές είτε από 
τους υπεύθυνους του προγράμματος καθηγητές, προβλήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν 
ως γνωστικό υλικό για το σύνολο των μαθητών. Επιπλέον το power point βοήθησε 
στη δημιουργία δύο εικονικών μουσείων με εκθέματα από την Πέργαμο και την 
Έφεσο. Στα δύο μουσεία οι μαθητές «έχτισαν» τις δικές τους «εικονικές αίθουσες» 
μέσα στις οποίες εκτέθηκαν τα αρχαιολογικά ευρήματα των δύο κέντρων. Τέλος το 
αρχείο κάθε «εικονικού μουσείου» με τη βοήθεια του Movie Maker μετατράπηκε σε 
video και έχει ήδη αναρτηθεί στο youtube. 

Πρόγραμμα audacity. Αποκαλείται ως το «λογισμικό που ακούει». Συγκεκριμένα ο 
χρήστης μπορεί να εκτελέσει διάφορες λειτουργίες, όπως η διαχείριση του ήχου, η 
εξαγωγή του σε μια συγκεκριμένη μορφή, η επεξεργασία του ήχου, η προβολή 
κυματομορφών, η εισαγωγή δεδομένων, η ενεργοποίηση θορύβων, οι τροποποιήσεις 
πάνω σε ένα ηχητικό κομμάτι και η ανάλυση του ήχου. Οι παραπάνω εργασίες 
διευκολύνονται ιδιαίτερα, χάρη στην οπτική αναπαράσταση της κυματομορφής των 
τραγουδιών. Αυτό δίνει την δυνατότητα να αναλύονται τα τραγούδια, να επιλέγονται 
με ακρίβεια τα τμήματα που ενδιαφέρουν και να γίνονται πιο σωστές μίξεις. Άλλο 
ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό, είναι η προσθήκη διαφόρων εφέ. Το audacity έχει την 
ικανότητα να αφαιρεί τους θορύβους, να αλλάζει την ένταση και να προσθέτει φίλτρα 
όπως echo, phaser, wahwah και reverse. Επίσης μπορεί να αυξήσει ή να ελαττώσει 
διάφορα εύρη συχνοτήτων και να τροποποιήσει την ακουστική των τραγουδιών 
(http://audacity-beta.el.softonic.com/). 

Με το εργαλείο αυτό υλοποιήθηκε η ηχογράφηση των εννέα μικρασιατικών 
τραγουδιών τα οποία δούλεψε κατά τη διάρκεια του προγράμματος η μαθητική 
ορχήστρα, που απαρτίστηκε από μαθητές μας για την κάλυψη του τομέα της 
μικρασιατικής μουσικής. Οι μαθητές –μουσικοί επέλεξαν εννέα τραγούδια έχοντας 
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ως στόχο να μας μεταφέρουν τον πόνο και τον καημό της πονεμένης γης, αλλά και τη 
δύναμη τον έρωτα και το άρωμα της κατέναντι πλευράς του Αιγαίου. Τα τραγούδια 
αυτά αποτελούν πλέον με τη χρήση του audacity το περιεχόμενο ενός ενδιαφέροντος 
μουσικού CD το οποίο μας γυρνά νοσταλγικά στις όμορφες, αξέχαστες πατρίδες. 

Ιστοσελίδα. Το πλήθος των εργασιών και αντίστοιχα το πλήθος των παραδοτέων του 
συγκεκριμένου πολιτιστικού προγράμματος κρίθηκε αναγκαίο να στεγαστεί σε ένα 
χώρο, ώστε η ψηφιακή αφήγηση της «καθ΄ ημάς Μικράς Ασίας» να είναι 
συγκεντρωμένη, εύκολη, ευπαρουσίαστη, προσβάσιμη, ενδιαφέρουσα και σύγχρονη. 
Κατασκευάστηκε λοιπόν η ιστοσελίδα του πολιτιστικού προγράμματος, η οποία 
φιλοξενεί όλο το παραγόμενο υλικό του και ο επισκέπτης της μπορεί σε σύντομο 
χρόνο και με εύληπτο τρόπο να οσφρανθεί το μικρασιατικό άρωμά της και να 
αφουγκραστεί τις Μικρασιατικές Νότες……….  

http://users.sch.gr/ekyriakoul/wordpress/ 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εισήγηση προβλήθηκε η «ψηφιακή αφήγηση» ως μέθοδος υλοποίησης 
ενός πολιτιστικού προγράμματος. Η ψηφιακή αφήγηση επιλέχθηκε διότι σύμφωνα με 
την Gersie (Gersie, Α. & Κing, Ν. 1989) η αφήγηση μπορεί να συνεισφέρει στην 
αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως χρήσιμο εργαλείο για τη 
διαμόρφωση κατάλληλου, φιλικού και ευχάριστου περιβάλλοντος και ως μέσο για τη 
μεταβίβαση πληροφοριών, γνώσεων, αξιών και συμπεριφορών. 

Επιπλέον αναδείχτηκε η καινοτομία της ψηφιακής αφήγησης και οι δυνατότητες που 
προσφέρει στη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη. Τα δέκα ψηφιακά εργαλεία που 
χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση του πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο «η καθ΄ 
ημάς Μικρά Ασία» συνέβαλαν σε μια πρωτότυπη και ταυτόχρονα σύγχρονη 
προσέγγιση του θέματος. 

Τα αποτελέσματα των ψηφιακών εργαλείων δεν περιορίζονται μέσα στα στενά 
πλαίσια του υλοποιηθέντος πολιτιστικού προγράμματος, αλλά είναι εφικτό να 
καλύψουν τις διδακτικές, τις ενημερωτικές και περιηγητικές ανάγκες τόσο του χώρου 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και εκείνου της δια βίου μάθησης. 

Για άλλη μια φορά διαφάνηκε η ανάγκη των σημερινών μαθητών για σύγχρονη 
προσέγγιση της γνώσης, για δημιουργία, για ανάπτυξη δεξιοτήτων και καλλιέργεια 
ενδιαφερόντων, τα οποία δυστυχώς πνίγει ασφυκτικά το εξεταστικοκεντρικό μας 
σχολείο. 

Υποστηρίζουν πολλοί ότι οι οργανισμοί και τα συστήματα είναι μορφώματα κλειστά 
που με κάποια σχετική «πλατυποδία» παρακολουθούν την αέναη εξέλιξη της 
κοινωνίας. Με άλλα λόγια η κοινωνία προηγείται και τα συστήματα έπονται. Και το 
σχολείο αποτελεί φυσικά ένα σύστημα, μόνο που αυτό δεν είναι κλειστό. Κατά τον 
Σαΐτη (Σαΐτης, 1991), οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί αποτελούν ανοιχτά εκπαιδευτικά 
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συστήματα. Υπό αυτή την έννοια βρίσκονται σε δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης με 
το εξωτερικό περιβάλλον. Μάλιστα σύμφωνα με τις αρχές της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας, η εκπαίδευση οφείλει να προσανατολίζεται στις απαιτήσεις του 
μέλλοντος, όπως αυτές εκφράζονται από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
«πελάτες» της, μαθητές, γονείς, κοινωνία. Για το λόγο αυτό η αξιοποίηση της 
ψηφιακής τεχνολογίας στο διαρκώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό τοπίο δεν αποτελεί 
ένα απλώς χρήσιμο μέσο, αλλά ένα αναγκαίο εργαλείο, που θα πλαταίνει και θα 
ανοίγει τους πνευματικούς ορίζοντες των μαθητών μας σε νέες μεθόδους μάθησης και 
θα τους βοηθά να αποκτήσουν μακροπρόθεσμα περισσότερες ευκαιρίες 
απασχόλησης, αφού θα είναι πιο δημιουργικοί, πιο καινοτόμοι, πιο επιχειρηματικοί 
(Ανδρούλλα Βασιλείου, από το www.digitalplan.gov.gr/.../Anoigma-ths-ekpaideyshs-
gia-thn-tonwsh-ths...). Το όραμα αυτό, απτό σήμερα περισσότερο από οποιαδήποτε 
άλλη εποχή, καθιστά την ψηφιακή στρατηγική στα σχολεία όχι μια περαστική μόδα, 
μια τάση της εποχής, μια μικρής διάρκειας και αμφίβολης αποτελεσματικότητας 
καινοτομία, αλλά ένα δυναμικό τρόπο γνωστικής ανάπτυξης, που θα αναβαθμίσει 
ποιοτικά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Ένα ζητούμενο που αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω είναι ο βαθμός της επάρκειας 
των εκπαιδευτικών στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας ούτως ώστε να μη 
στηρίζονται μόνο στο μεράκι και στο καινοτόμο πνεύμα τους, αλλά στη βάση μιας 
σταθερά και επιστημονικά αποκτημένης γνώσης.  
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Περίληψη 

Η αξιολόγηση του μαθητή είναι διαρκής λειτουργία, ουσιαστική για την ποιότητα της 
εκπαίδευσης και αφορά όχι μόνο γνώσεις, αλλά και στάσεις και δεξιότητες. Στο πλαί-
σιο της χρήσης ποικίλων τεχνικών αξιολόγησης η συμπληρωματική και επικουρική 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη αποτύπωση των μαθη-
τικών επιδόσεων, στη βελτίωση της μάθησης και στην εμπλοκή των μαθητών στην 
αξιολόγησή τους. Καθώς η αξιολόγηση δεν αφορά μόνο το αποτέλεσμα αλλά και τη 
μαθησιακή διαδικασία, στην εργασία προτείνεται η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε αφενός για 
τη δημιουργία δραστηριοτήτων, στις οποίες στηρίζεται η αξιολόγηση της προόδου 
των μαθητών κατά την καθημερινή διδακτική διαδικασία και αφετέρου για την κατα-
σκευή διαγωνισμάτων στη διάρκεια του διδακτικού έτους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαδικασίες αξιολόγησης στηρίζονται στους διδακτικούς στόχους, δίνεται ενδεικτικός 
τύπος δραστηριοτήτων με χρήση Νέων Τεχνολογιών ανά κατηγορία στόχων και τρό-
ποι αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη δημιουργία διαγωνισμάτων και τεστ διαφόρων μορ-
φών. 

Λέξεις - Κλειδιά: αξιολόγηση μαθητή, Τ.Π.Ε., Ιστορία, δραστηριότητες 

Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση της προόδου του μαθητή αποτελεί διαρκή και σκόπιμη εκπαιδευτική 
λειτουργία και βασική διαδικασία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, που αποσκοπεί 
στον εντοπισμό ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων απαραίτητων για τη βελτίωση 
του αξιολογούμενου (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). Η αξιολόγηση του μαθητή δεν 
αναφέρεται μόνο στην επίδοσή του στα διάφορα μαθήματα. Ο διδάσκων συνεκτιμά 
την προσπάθεια που καταβάλλει ο μαθητής, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του, τις 
πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, τη δημιουργικότητά του, τη συνεργασία του με άλλα 
άτομα και το σεβασμό των κανόνων λειτουργίας του σχολείου. Η αξιολόγηση είναι 
ενταγμένη στην καθημερινή διδακτική πράξη και πολύμορφη ως προς τους τρόπους 
και τις τεχνικές της (Παπακωνσταντίνου, 1993). Ο συνδυασμός ποικίλων μορφών και 
τεχνικών αξιολόγησης συμβάλλει στην έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειμενική και αδιά-
βλητη αποτίμηση των γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των πρακτικών δεξιοτή-
των των μαθητών και, επιπλέον, στην αυτογνωσία και την αντικειμενική πληροφό-
ρησή τους (Π.Δ. 409/1994 Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου; Π.Δ. 60/2006 Αξιολό-
γηση των μαθητών του ΓΕΛ; Π.Δ. 50/2008 Αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠΑΛ). Η 
παραδοσιακή αξιολόγηση μετατοπίζει συχνά το ενδιαφέρον από την ουσία της εκπαι-
δευτικής πράξης στον έλεγχο και στη βαθμολογία και αποτιμά συγκεκριμένες δεξιό-
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τητες, κυρίως γνωστικές (Κασσωτάκης, 2003; Κωνσταντίνου, 2000). Επειδή η αξιο-
λόγηση της μάθησης δε σχετίζεται μόνο με τους στόχους και την αποτελεσματικότη-
τα της εκπαίδευσης, αλλά και με το παιδαγωγικό κλίμα και έχει ψυχολογική και κοι-
νωνική διάσταση, ανακύπτει η ανάγκη εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης των μαθη-
τών (Μανωλάκος, 2010). Στην κατεύθυνση της αναζήτησης ευελιξίας και ποικιλίας 
τρόπων αξιολόγησης, η ένταξη καινοτομιών και η αξιοποίηση τεχνικών αξιολόγησης 
με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για τη στήριξη 
της αξιολόγησης του μαθητή και της συμμετοχής του σε αξιολογικές διαδικασίες 
μπορούν να προσφέρουν οφέλη για την εμπλοκή των μαθητών στην αξιολόγησή τους, 
την καλύτερη καταγραφή των μαθητικών επιδόσεων και τη βελτίωση της μάθησης. 
Οι Τ.Π.Ε. ανοίγουν νέες προοπτικές στην αξιολόγηση λειτουργώντας συμπληρωματι-
κά για μια συνδυαστική, ολιστική προσέγγιση της μαθητικής προόδου και για συνεχή 
ανατροφοδότηση του μαθησιακού αποτελέσματος, με τη συνεκτίμηση και άλλων 
στοιχείων πέραν των γνωστικών. 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην αξιολόγηση της 
προόδου του μαθητή στο μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κα-
θώς η τεχνολογικά υποστηριζόμενη αξιολόγηση αποτελεί ένα δυναμικό, σύγχρονο 
και αποτελεσματικό εργαλείο στη διδακτική διαδικασία. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
προτείνεται ως εναλλακτικός και επικουρικός προς την παραδοσιακή αξιολόγηση 
τρόπος, που λειτουργεί συνδυαστικά με αυτήν. Αφορά τόσο τη δημιουργία δραστη-
ριοτήτων με τις οποίες ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την πρόοδο κατά την καθημερινή 
διδακτική διαδικασία στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης όσο και την κα-
τασκευή διαγωνισμάτων και τεστ κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η πρόταση 
στοχεύει στα οφέλη που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. για μαθητές και εκπαιδευτικούς, κα-
θώς, με δραστηριότητες μη τυποποιημένες και με διαγωνίσματα που μειώνουν το 
χρόνο της διόρθωσης και του ελέγχου του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων, 
δίνεται δυνατότητα συχνής επικαιροποίησης της ανατροφοδότησης, η οποία θεωρεί-
ται σημαντικός παράγοντας για την αναθεώρηση και τη βελτίωση της διδασκαλίας 
και της μάθησης. Η αξιολόγηση με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. δίνει, επίσης, ευκαιρίες 
αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης από συμμαθητές και αποβαίνει ελκυστική 
και λιγότερο αγχωτική για τους μαθητές, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με ηλεκτρονι-
κά μέσα και περιβάλλοντα. 

Δραστηριότητες αξιολόγησης. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για το μάθημα Ιστορίας 

Η αξιολόγηση δεν αφορά μόνο το αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας αλλά και 
την ίδια τη διαδικασία και τις επιμέρους δραστηριότητες, οι οποίες συνδέουν διδα-
σκαλία, μάθηση και αξιολόγηση, αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες των μαθητών και συμβάλλουν στην αποτίμηση της τελικής τους επί-
δοσης. Στις δραστηριότητες στηρίζεται η αξιολόγηση των μαθητών και διαπιστώνεται 
η ποιοτική έκφραση της επίδοσής τους και η μαθησιακή πορεία που ακολούθησαν για 
να φτάσουν στην τελική επίδοση (Black & William, 2001; Κατσαρού & Δεδούλη, 
2008). Οι διαδικασίες αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψη τους επιδιωκόμενους διδακτι-
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κούς στόχους και εναρμονίζονται προς αυτούς (Π.Δ. 409/1994 Αξιολόγηση μαθητών 
Γυμνασίου). Με δεδομένο ότι η στοχοθεσία δεν περιορίζεται στο γνωστικό επίπεδο 
και μόνο, αλλά υπηρετούνται και στόχοι υιοθέτησης στάσεων, συμπεριφορών και α-
νάπτυξης δεξιοτήτων, οι δραστηριότητες είναι σημαντικό να αντιστοιχούν σε όλο το 
φάσμα της στοχοθεσίας (Bloom, 1956; Anderson & Krathwohl, 2001). Ο βαθμός της 
ορθότητας και της πληρότητας της ανταπόκρισης των μαθητών κατά την υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων καταδεικνύει αν επιτεύχθηκε ο στόχος και αποτελεί βασική πα-
ράμετρο της αξιολόγησής τους. 

Η χρήση ψηφιακών εργαλείων και πολυμεσικών εφαρμογών συντελεί σημαντικά στο 
σχεδιασμό πρωτότυπων και σύγχρονων δραστηριοτήτων για το μάθημα της Ιστορίας 
που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών και βασίζονται στις αρχές της 
διερευνητικής, βιωματικής και συνεργατικής μάθησης (Kress, 2004). Τα ηλεκτρονικά 
μέσα που μπορούν να αξιοποιηθούν παράλληλα με τα παραδοσιακά στη διαμόρφωση 
δραστηριοτήτων αξιολόγησης των μαθητών στο μάθημα της Ιστορίας είναι ποικίλα, 
όπως διαδίκτυο και εκπαιδευτικές εφαρμογές web 2.0, έγκυρες ηλεκτρονικές διευ-
θύνσεις για θέματα ιστορίας, διαδραστικός πίνακας. Αξιοποιήσιμες ερωτήσεις και 
δραστηριότητες περιλαμβάνονται και σε εκπαιδευτικά λογισμικά, διαθέσιμα στο δια-
δίκτυο ή στο σχολείο, π.χ. «Ιστορία α΄ β΄ γ΄ Γυμνασίου», «Περιπλάνηση στο χώρο-
χρόνο», «Ιστορικός Άτλαντας Centennia», «Το ΄21 εν πλω». Οι δραστηριότητες που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια εντάσσονται στην καθημερινή πρακτική της διαμορφω-
τικής αξιολόγησης, που αποτελεί μόνιμη πηγή ανατροφοδότησης της διδακτικής πρά-
ξης ως προς την επίτευξη των στόχων της. Στο σχεδιασμό τους λήφθηκαν υπόψη ο 
γενικός σκοπός της Ιστορίας που είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και ιστορι-
κής συνείδησης και οι επιμέρους στόχοι της διδασκαλίας του μαθήματος, όπως κατα-
γράφονται στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών. Στην εργασία δίνεται ενδεικτικός 
τύπος δραστηριοτήτων, για να μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό προσαρ-
μόζοντάς τον σε οποιαδήποτε ενότητα διδάσκει, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Για το 
λόγο αυτόν, ενώ οι δραστηριότητες δεν είναι αόριστες, αλλά εστιασμένες σε ορισμέ-
να γεγονότα, πρόσωπα, ενέργειες, δε γίνεται αναφορά συγκεκριμένων κεφαλαίων, 
παραθεμάτων, εικόνων κ.τ.λ.. Ορισμένες από τις δραστηριότητες στηρίζονται σε υλι-
κό αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στα βιβλία Ιστορίας Γυμνασίου και Λυκείου και 
εμπλουτίζονται με τη χρήση των Τ.Π.Ε. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων δί-
νεται ηλεκτρονικός φάκελος εργασιών στους μαθητές, οι οποίοι εργάζονται ατομικά ή 
ομαδικά στο εργαστήριο Πληροφορικής. Ένα μέρος των δραστηριοτήτων, όπως οι 
εργασίες με τα λογισμικά, οι ασκήσεις με αντιστοιχίσεις, συγκρίσεις, παρατήρηση 
χάρτη, εντοπισμό περιοχών, τοποθέτηση αντικειμένων κ.τ.λ. μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί στη σχολική τάξη με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα. Οι ενδεικτικές δρα-
στηριότητες αξιολόγησης παρατίθενται ανά κατηγορία στόχων. 

Στόχοι γνωστικού τομέα 

Δραστηριότητες ανάκλησης γνώσης 

1. Σε υπολογιστικό φύλλο καταγράψτε με τη σειρά την εξέλιξη του πολιτεύματος (α-
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ριστοκρατία, δημοκρατία, τυραννίδα, βασιλεία) και συμπληρώστε τα πρόσωπα που 
αντιστοιχούν σε κάθε πολίτευμα (Κύλωνας, Δράκοντας, Σόλωνας, Πεισίστρατος, Κό-
δρος). 2. Στο διαδραστικό πίνακα κάντε τη σωστή αντιστοίχιση: Αγησίλαος - στρατη-
γός - Αιγός Ποταμοί / Επαμεινώνδας - ναύαρχος - Κορώνεια / Κλέων - βασιλιάς - 
Μαντίνεια / Λύσανδρος - δημαγωγός - Αμφίπολη. Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος 
Μείζονος Ελληνισμού http://www.hellenichistory.gr, επιλέξτε «Ύστερη Βυζαντινή 
Περίοδο» και αντλήστε 2 πληροφορίες επιπλέον, από όσα έχετε μάθει από το βιβλίο 
σας, για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. 4. Επιλέξετε το σωστό: Η διπλωματική 
πράξη με την οποία η Ελλάδα αποκτούσε τη μεγαλύτερη έκταση στην ιστορία της 
ήταν: Συνθήκη Λοζάνης (1923) - Συνθήκη Βουκουρεστίου (1913) - Συνθήκη Σεβρών 
(1920) - Συνθήκη Λονδίνου (1913). 5. Στο διαδραστικό πίνακα τοποθετήστε τα πα-
ρακάτω γεγονότα στη σωστή σειρά: α. Καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στα 
Δερβενάκια β. 2η πολιορκία του Μεσολογγίου γ. Καταστροφή της Χίου δ. Ναυμαχία 
του Γέροντα. 6. Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, να σημειώσετε με αντι-
κείμενα στο χάρτη του λογισμικού «Περιπλάνηση στο χώρο-χρόνο» τα χερσαία πο-
λεμικά γεγονότα του πρώτου χρόνου της περιόδου 1821-1827. Τα αντικείμενα να πε-
ριλαμβάνουν τη χρονολογία και τους σημαντικότερους αγωνιστές κάθε μάχης. 

Δραστηριότητες κατανόησης 

1. Με σχετικό εργαλείο web 2.0 «καρφιτσώστε» σε εικονικό τοίχο διαδικτυακές  ει-
κόνες για το Ευπαλίνειο υδραγωγείο. 2. Στο διαδραστικό πίνακα συμπληρώστε στην 
εικόνα του αρχαίου θεάτρου τις ονομασίες των μερών του. Παρατηρήστε διαδικτυα-
κές εικόνες αρχαίων και σύγχρονων θεάτρων. 3. Στην ιστοσελίδα του σχολείου σας 
αναρτήστε κατάλογο με λογοτεχνικά και κινηματογραφικά έργα, τραγούδια και φω-
τογραφίες που θα αναζητήσετε στο διαδίκτυο και αποτυπώνουν τη μετανάστευση από 
την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ (τέλη 19ου αι. και αρχές 20ού). 4. Από: 
www.hri.org/culture97/gr/eidika_programmata/koinothtes/jewish_community/, α-
ντλήστε πληροφορίες και δημιουργήστε χρονογραμμή με τα σημαντικότερα γεγονότα 
του ολοκαυτώματος της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. 5. Συμβουλευθείτε 
το λεξικό της «Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα»: Με ποιες σημασίες χρησιμοποιού-
με σήμερα τη λέξη λαβύρινθος; / Συντάξτε ερμηνευτικό πίνακα όρων για το δωρικό 
και τον ιωνικό αρχιτεκτονικό ρυθμό. / Αναζητήστε την ετυμολογία των λέξεων μωσα-
ϊκό και ψηφιδωτό. 

Δραστηριότητες εφαρμογής 

1. Παρατηρήστε στον χάρτη του λογισμικού «Περιπλάνηση στο χώρο-χρόνο» τη γε-
ωγραφική θέση της Κρήτης. Με βάση αυτή εξηγήστε τη μινωική θαλασσοκρατία. 2. 
Με το σχετικό εργαλείο του χάρτη του λογισμικού «Περιπλάνηση στο χώρο-χρόνο», 
μετρήστε τις αποστάσεις των πρώτων ελληνικών πόλεων που επαναστάτησαν από τα 
σημαντικότερα στρατιωτικά τουρκικά κέντρα. Τι παρατηρείτε για το ρόλο της από-
στασης αυτής στην εδραίωση της επανάστασης του 1821; 3. Βρείτε εικόνες στο δια-
δίκτυο που αποτυπώνουν τη ζωή των κλεφτών και κατασκευάστε με σχετικό εργαλείο 
web 2.0 εικονική έκθεση με θέμα «η ζωή σε ένα κλέφτικο λημέρι». 4. Στο χάρτη του 
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λογισμικού «Περιπλάνηση στο χώρο-χρόνο» χαράξτε με τα αντίστοιχα εργαλεία την 
πορεία του Ιμπραήμ, χρωματίστε την και σημειώστε τα σημεία όπου οι ελληνικές δυ-
νάμεις προέβαλαν αντίσταση. 5. Αφού αναζητήσετε σχετικά κείμενα, προφορικές 
μαρτυρίες, οπτικοακουστικό και άλλο υλικό στο διαδίκτυο για την επέτειο του Πολυ-
τεχνείου, οργανώστε τη φετινή εκδήλωση του σχολείου σας αξιοποιώντας ψηφιακά 
μέσα της επιλογής σας. 

Δραστηριότητες ανάλυσης 

1. Αναζητήστε διαδικτυακές εικόνες της μινωικής τέχνης που δείχνουν ότι ήταν έντο-
να επηρεασμένη από τη φύση. «Καρφιτσώστε» τες σε εικονικό τοίχο με σχετικά ερ-
γαλεία web 2.0. 2. Στο διαδραστικό πίνακα συγκρίνετε μια ανθρώπινη μορφή σε πί-
νακα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου με μια μορφή του Ντα Βίντσι ή του Ραφαήλ. 
Ποιες διαφορές διαπιστώνετε; 3. Οργανωθείτε σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα αναλάβει, 
με σχετικό εργαλείο web 2.0 ή λογισμικό παρουσίασης, την παρουσίαση εικαστικού 
υλικού για τη βυζαντινή τέχνη μιας περιόδου. 4. Στον Ιστορικό Άτλαντα Centennia 
παρατηρήστε το χάρτη της Ελλάδας πριν και μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους και 
αναφέρετε τα εδαφικά κέρδη της Ελλάδας. 5. Αφού μελετήσετε τις πηγές που δίνο-
νται και λάβετε υπόψη σας όλα όσα γνωρίζετε, εκπονήστε εννοιολογικό χάρτη με 
σχετικό εργαλείο web 2.0 θέτοντας στο κέντρο τον όρο «Αποικιοκρατία» (ή «Ανθρω-
πισμός», «Αναγέννηση», «Διαφωτισμός», «Έθνος», «Μακεδονικό Ζήτημα», «Ψυχρός 
Πόλεμος», «Ενοποίηση της Ευρώπης», «Ολοκαύτωμα», «Γενοκτονία»). 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 

1. Παρατηρώντας το σχετικό χάρτη στο λογισμικό «Περιπλάνηση στο χώρο-χρόνο», 
αξιολογήστε τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα στη διαμόρφωση και εξέλιξη 
του αιγυπτιακού πολιτισμού. 2. Βρείτε από το διαδίκτυο απεικονίσεις αρχαϊκών και 
κλασικών γλυπτών έργων και, αφού τις παρατηρήσετε μαζί με τις εικόνες του βιβλί-
ου, αποτιμήστε την εξελικτική πορεία της γλυπτικής και παρουσιάστε την σε βίντεο, 
με εργαλείο web 2.0. 3. Αναζητήστε στοιχεία και εικόνες για τις ανασκαφές στη Βερ-
γίνα και το Δίο. Με εργαλείο web 2.0, φτιάξτε εικονικό μουσείο και με βάση αυτό 
αξιολογήστε τη συμβολή της αρχαιολογίας στη γνώση του παρελθόντος. 4. Με βάση 
τους χάρτες του λογισμικού «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο», εκτιμήστε τα στρατη-
γικά και γεωγραφικά πλεονεκτήματα της Κωνσταντινούπολης σε σχέση με τη Ρώμη. 
5. Παρουσιάστε με το λογισμικό παρουσίασης τα τεχνολογικά μέσα τα οποία χρησι-
μοποιήθηκαν από τους αντιπάλους στους δύο παγκόσμιους πολέμους αξιολογώντας 
και το ρόλο τους στη διεξαγωγή των πολέμων. 

Δραστηριότητες σύνθεσης (δημιουργίας) 

1. Από το λογισμικό «Ιστορία α΄ β΄ γ΄ Γυμνασίου», αφού μελετήσετε: την ενότητα 5 
(Η διαδικασία ίδρυσης μιας αποικίας, β΄ αποικισμός), την πηγή «Η ίδρυση αποικίας» 
και την 5η εικόνα και τα σχόλιά της, να καταγράψετε τη διαδικασία ίδρυσης μιας α-
ποικίας. 2. Αναζητήστε απεικονίσεις αθλημάτων σε αρχαία αγγεία και φτιάξτε με 
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εργαλείο web 2.0 ηλεκτρονικό λεύκωμα για τα αγωνίσματα στην αρχαιότητα. Σε χω-
ριστές σελίδες τοποθετήστε τα αθλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμε-
ρα. 3. Συγκεντρώστε από το διαδίκτυο χαρακτηριστικές εικόνες και κείμενα για την 
καθημερινή ζωή των βυζαντινών (γέννηση, γάμος, θάνατος, γιορτές, διατροφικές συ-
νήθειες, ένδυση κ.ά..) και, με σχετικό εργαλείο web 2.0, κατασκευάστε εικονική έκ-
θεση. 4. Στο διαδραστικό πίνακα προβάλλονται δύο γραπτές πηγές, τρεις εικόνες και 
ένα διάγραμμα για τις ανακαλύψεις. Συσχετίστε τις πηγές και συνθέστε κείμενο για 
τον τρόπο που μεταχειρίστηκαν οι Ισπανοί κατακτητές τους Ινδιάνους. 5. Φτιάξτε με 
εργαλείο web 2.0 ηλεκτρονική εφημερίδα για τη δίκη του Κολοκοτρώνη και για τη 
δυσφορία που προκλήθηκε στους αγωνιστές του 1821 από τον τρόπο με τον οποίο 
τους αντιμετώπισαν οι Βαυαροί. 6. Βρείτε πληροφορίες για τον παροικιακό Ελληνι-
σμό της Ευρώπης ως προς τους άξονες (διαφορετικός ανά ομάδα): ίδρυση των παροι-
κιών, πληθυσμός, απασχόληση, σχολεία, εκδόσεις και, με σχετικό εργαλείο web 2.0, 
συνθέστε τες συνολικά σε εικονικό τοίχο. 7. Αναζητήστε στο διαδίκτυο στοιχεία και 
εικόνες για το πυρηνικό ολοκαύτωμα της Ιαπωνίας και για τις επιπτώσεις του στις 
μεταγενέστερες γενιές. Με τα κατάλληλα εργαλεία web 2.0, δημιουργήστε μία αφίσα 
για το ολοκαύτωμα αυτό και ένα σύνθημα για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 
8. Αναζητήστε στοιχεία και εικόνες και φτιάξτε βίντεο για τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή. Βάλετε υπότιτλους, με μια εφαρμογή υποτιτλισμού βίντεο. 

Στόχοι συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα 

Οι παραπάνω δραστηριότητες εξυπηρετούν, επιπλέον, τους στόχους του συναισθημα-
τικού τομέα, που αφορούν στάσεις, συμπεριφορές και αξίες και του ψυχοκινητικού, 
που αφορούν δεξιότητες και συμβάλλουν στη διαμόρφωση του αξιακού συστήματος 
των μαθητών και στην απόκτηση δεξιοτήτων σημαντικών για τη ζωή τους. Όσον α-
φορά τις στάσεις και συμπεριφορές, εκπονώντας δραστηριότητες τέτοιου τύπου οι 
μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να εκτιµούν τη συνεισφορά διαφορετικών 
πολιτισμών, να αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγη-
σης ιστορικών πηγών, να δίνουν αξία στους αγώνες των λαών, να είναι αρνητικά δια-
κείμενοι απέναντι σε γενοκτονίες και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, να υιοθε-
τούν θετικά πρότυπα που αναδεικνύονται μέσα από την ιστορική πορεία σε εθνικό 
και παγκόσμιο επίπεδο κ.τ.λ. Όσον αφορά τις δεξιότητες του ψυχοκινητικού τομέα, 
με τις δραστηριότητες οι μαθητές ασκούνται να ερευνούν, να σχεδιάζουν στον ηλε-
κτρονικό χάρτη (π.χ. πορεία Ιμπραήμ) και να τοποθετούν πληροφορίες/αντικείμενα 
σε αυτόν, να μετρούν αποστάσεις ηλεκτρονικά, να κατασκευάζουν πολυτροπικές 
συνθέσεις, να οργανώνουν τις πληροφορίες (π.χ. εννοιολογικοί χάρτες, πίνακες, χρο-
νογραμμές), να συνθέτουν πληροφορίες (εικονικά μουσεία και εκθέσεις, εικονικοί 
τοίχοι, βίντεο), να παρουσιάζουν πολυτροπικά έργα τους σε ακροατήριο κ.τ.λ. Κατά 
την εκπόνηση των ομαδικών δραστηριοτήτων οι μαθητές  βελτιώνουν τις δεξιότητες 
συνεργασίας και επικοινωνίας, μαθαίνουν να αποδέχονται το διαφορετικό, να επιλύ-
ουν προβλήματα (Ματσαγγούρας, 2000). 
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Γραπτές δοκιμασίες με χρήση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Ιστορίας 

Η πρόοδος της μάθησης τόσο στα υπόλοιπα μαθήματα όσο και στην Ιστορία ελέγχε-
ται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και με γραπτές δοκιμασίες (τεστ, διαγωνί-
σματα), που δημιουργούνται από το διδάσκοντα με παραδοσιακό ή και εναλλακτικό 
τρόπο με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και τη χρήση ελεύθερων λογισμικών δημιουργίας 
ερωτήσεων ή σχετικών εργαλείων μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας (Γκίκας, 2013). 
Μπορούν να αξιοποιηθούν και έτοιμα φύλλα αξιολόγησης που υπάρχουν σε λογισμι-
κά Ιστορίας. Οι μαθητές, με κατάλληλες εφαρμογές ηλεκτρονικής αξιολόγησης και 
προγράμματα ανοιχτού λογισμικού, μπορούν να απαντήσουν ή και να κατασκευά-
σουν οι ίδιοι ηλεκτρονικές ασκήσεις, τεστ διαφόρων μορφών, εμβαθύνοντας στην 
ύλη και αποκτώντας μεταγνωστικές δεξιότητες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι απλές 
κλειστού τύπου ή ελεύθερου κειμένου και πιο σύνθετες. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυ-
νατότητα να μελετά άμεσα τα αποτελέσματα της εξέτασης μεγάλου αριθμού μαθη-
τών, να βλέπει τα λάθη και σε ποιο βαθμό κάθε μαθητής κατανόησε το εξεταζόμενο 
μάθημα και να ανατροφοδοτεί επίσης άμεσα. Η αντικειμενικότητα του αριθμητικού 
αποτελέσματος δεν αμφισβητείται από τους μαθητές και τα αποτελέσματα μπορούν 
να αποθηκευτούν, να αποσταλούν στους μαθητές ή να εκτυπωθούν. Η ποικιλία των 
ερωτήσεων αποτρέπει τη μονοτονία και την κούραση, ενώ η εξέταση με τον τρόπο 
αυτόν αποκτά χαρακτήρα παιχνιδιού και οι μαθητές, οι οποίοι βλέπουν την επίδοσή 
τους να αποτυπώνεται με χαρούμενα σχήματα στην οθόνη, συμμετέχουν με ευχαρί-
στηση και χωρίς άγχος. Τα ηλεκτρονικά τεστ και διαγωνίσματα δίνουν, επιπλέον, τη 
δυνατότητα ομαδικής συνεργατικής απάντησης, όπως και αξιολόγησης και ετεροα-
ξιολόγησης των μαθητών σε σύντομο χρόνο. Οι μαθητές αξιολογούν τον εαυτό τους ή 
αξιολογούνται από τους συμμαθητές τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και απο-
κτούν υπευθυνότητα και επίγνωση των αδυναμιών και των δυνατοτήτων τους (Boud, 
1997). Επιπλέον, αυτοαξιολογούνται με τεστ που εύκολα ετοιμάζουν οι συμμαθητές 
τους, ενώ μπορεί να γίνει και ομαδική ετεροαξιολόγηση, αν ένα τμήμα μαθητών α-
ξιολογήσει ένα άλλο. 

Συμπέρασμα 

Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν αξιόλογο εργαλείο στο μάθημα της Ιστορίας για την αξιολόγη-
ση του μαθητή και παρέχουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει με 
ευκολία πολλά και διαφορετικά είδη καινοτόμων δραστηριοτήτων, ασκήσεων, τεστ 
και διαγωνισμάτων, που είναι ευχάριστα, κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών και θα 
ήταν δύσκολο να δημιουργηθούν με παραδοσιακό τρόπο. 

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση του μαθητή, πέρα από την προϋπόθεση εξοικείωσης εκ-
παιδευτικών και μαθητών με τις Νέες Τεχνολογίες και από ενδεχόμενα προβλήματα 
τεχνικής φύσης (αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο, τεχνικά προβλήματα των υπολο-
γιστών κ.ά.), συμβάλλει στην επίτευξη του μορφωτικού σκοπού της Ιστορίας, μειώνει 
τα δυσάρεστα συναισθήματα που συνδέονται με την παραδοσιακή αξιολόγηση, όπως 
είναι το άγχος, η πίεση χρόνου, το αίσθημα αποτυχίας και ενισχύει τη θετική εικόνα 
του μαθήματος. Έχει παιδαγωγική αξία και ο ρόλος της είναι σημαντικός στη δη-
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μιουργία πλαισίου όπου μαθητές και διδάσκοντες ανατροφοδοτούνται συχνά και ά-
μεσα, προκειμένου να προβαίνουν χωρίς χρονοτριβή στις αναγκαίες βελτιωτικές πα-
ρεμβάσεις. Καθώς η μαθησιακή διαδικασία πρέπει να ενθαρρύνεται μάλλον παρά να 
ελέγχεται, η αξιολόγηση αυτού του τύπου δίνει ευκαιρίες στους μαθητές να συμμετά-
σχουν σε δραστηριότητες αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησής τους και εμπλεκόμενοι 
ενεργά να αντιληφθούν δυνατά και αδύνατα σημεία τους, ώστε να αναπτύξουν τα 
πρώτα και να αντιμετωπίσουν τα δεύτερα. 
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Περίληψη 

Η ηλεκτρονική μάθηση αποτελεί στις μέρες μας ένα πολλά υποσχόμενο χώρο για τη 
βελτίωση τόσο της σύγχρονης όσο και της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Ως τα πλέον ευ-
ρέως διαδεδομένα εργαλεία ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης θεωρούνται σήμερα 
τα συστήματα διαχείρισης μάθησης, πλατφόρμες βασισμένες στο διαδίκτυο οι οποίες 
επιτρέπουν στους διδάσκοντες να διαχειρίζονται και να διαθέτουν εύκολα το εκπαιδευ-
τικό τους υλικό, αλλά που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία 
μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός. 
Ο πρώτος έγκειται στη μελέτη απόψεων και στάσεων 40 σπουδαστών, που παρακο-
λουθούν τον κύκλο σπουδών του τομέα της πληροφορικής σε ένα Δημόσιο ΙΕΚ, σχε-
τικά με την ηλεκτρονική μάθηση καθώς και τη μελέτη μαθησιακού υλικού μέσω της 
πλατφόρμας μάθησης Moodle. Ο δεύτερος στόχος αφορά την παρουσίαση και εφαρ-
μογή διδακτικών μεθόδων με τη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας στο εκπαιδευ-
τικό περιβάλλον των ΙΕΚ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και τις απόψεις 
των σπουδαστών, η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να αποτελέσει ένα επιπρόσθετο χρή-
σιμο εργαλείο τόσο για τον εκπαιδευτή όσο και για τους σπουδαστές για την επίτευξη 
καλύτερων αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς οι ίδιοι οι εκπαιδευ-
όμενοι βιώνουν τη μάθηση ως μια ευκαιρία ενίσχυσης και προαγωγής της αυτενέρ-
γειας, της ενηλικιότητας, της ανεξαρτησίας, της αυτοαξιολόγησης και της αυτοανάπτυ-
ξης 

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαίδευση από απόσταση, Moodle, ΙΕΚ, ηλεκτρονική μάθηση 

Εισαγωγή 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με τις νέες παιδαγωγικές μεθόδους 
που χρησιμοποιούνται ανοίγουν νέους δρόμους στον τομέα της μάθησης (Keegan 
2000, Schapiro 2003). Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες στη 
χρήση της τεχνολογίας ως εκπαιδευτικό εργαλείο εστιάζοντας κυρίως σε θέματα μα-
θησιακής τεχνολογίας, διαδικτυακής μάθησης και συνεργατικής μάθησης μέσω υπο-
λογιστή (Conole & Oliver 2007).  

Η εκπαίδευση ενηλίκων συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις σχεδιασμένες δραστηριότητες 
διδασκαλίας και μάθησης ανεξαρτήτως επιπέδου και χαρακτήρα. Έχουν ως σκοπό την 
ολοκληρωμένη προσωπική ανάπτυξη και τη δημιουργική ένταξη των ενηλίκων με 
βάση την ηλικία, τους κοινωνικούς τους ρόλους, την αυτοαντίληψη τους ως προσώπων, 
εργαζομένων και ενεργών πολιτών στο κοινωνικοπολιτικό, πολιτισμικό και οικονομικό 
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γίγνεσθαι (Merriam & Brockett 1997). Μια μέθοδος μάθησης είναι και η εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση (ηλεκτρονική μάθηση) η οποία χρησιμοποιείται ολοένα και περισσό-
τερο στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση που φαίνεται να οδηγεί σε μια σημαντική 
μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο η πληροφορία προσεγγίζεται διαμορφώνοντας μια 
ανεξάντλητη πηγή υλικού εύκολα προσβάσιμη και ανανεώσιμη (Παπανικολάου κ. συν. 
2005).  

Η διείσδυση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρουσιάζει αυξητική τάση στη χώρα 
μας στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση (Αναστασιάδης 2005), επιπροσθέτως, τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον τόσο στη πρωτοβάθμια όσο και στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα τα Πανεπιστη-
μιακά Ιδρύματα παρέχουν εκπαιδευτικά σεμινάρια χρήσης τέτοιων τεχνολογιών σε εκ-
παιδευτικούς των αντίστοιχων βαθμίδων. Ωστόσο, φαίνεται να μην έχει τα ίδια αποτε-
λέσματα στις σχολές κατάρτισης ενηλίκων, όπως τα δημόσια ΙΕΚ, καθώς βρισκόμαστε 
σε εμβρυϊκό στάδιο σε ό,τι αφορά τη χρήση εργαλείων στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση. Στη συνέχεια της εργασίας αναλύονται ερευνητικά δεδομένα όπως αυτά προέ-
κυψαν από τις απαντήσεις των σπουδαστών, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τρόποι 
χρήσης της πλατφόρμας Moodle που έχει υλοποιηθεί αφενός για την ενίσχυση της δι-
δασκαλίας και αφετέρου της μάθησης.  

Ηλεκτρονική Μάθηση 

Στην τάξη η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να υποστηρίξει όλες τις σύγχρονες μεθόδους 
διδασκαλίας (Bate 2010). Σύμφωνα με τους Koh και Chai (2011) κάτι τέτοιο επιτυγχά-
νεται όταν οι δύο παράμετροι τεχνολογία - διδασκαλία συνδυαστούν κατάλληλα. Καί-
ριος παράγοντας για την επιτυχία αποτελεί η γνώση που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαι-
δευτές για το πως μπορούν να συνδυάσουν τη μετάδοση της γνώσης σε συνδυασμό με 
τη χρήση της τεχνολογίας (ICTs) (Karakostas, Demetriadis, Ragazou, Amarlariotou 
2010). Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί που μπορούν να συνδυάσουν τα παραπάνω μπορούν 
πιο εύκολα να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις διδασκαλίας που συναντώ-
νται πλέον σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και δομές (Gill & Dalgarno 2008). 

Η πλατφόρμα του Moodle 

Το Moodle (Moodle.org) είναι μια πλατφόρμα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθη-
μάτων μέσω διαδικτύου και δημιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin 
Dougiamas. Το όνομα Moodle είναι το ακρώνυμο του Modular Object-Oriented Dy-
namic Learning Environment (Αρθρωτό Αντικειμενοστραφές Δυναμικό Μαθησιακό 
Περιβάλλον), διατίθεται δωρεάν κάτω από άδεια GNU/GPL ως ελεύθερο λογισμικό / 
λογισμικό ανοικτού κώδικα Πρόκειται για ένα πολύ ευέλικτο, αρθρωτό λογισμικό, το 
οποίο ενδείκνυται για εξ αποστάσεως μαθήματα, αλλά και για μεικτή μάθηση, καθώς 
συχνά χρησιμοποιείται ως υποστηρικτικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι έχει μεταφραστεί σε 70 γλώσσες 
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μεταξύ των οποίων και η ελληνική και χρησιμοποιεί υποδομές του Πανελληνίου Σχο-
λικού Δικτύου. 

Πλεονεκτήματα 

Επιγραμματικά, το συγκεκριμένο εργαλείο αποτελεί ένα τεχνολογικά εξελιγμένο περι-
βάλλον μάθησης παρέχοντας τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή και εκπαι-
δευόμενου (Arteaga & Duarte 2010). Μέσω των ομάδων συζήτησης δίνεται η δυνατό-
τητα ανταλλαγής απόψεων, επίλυσης αποριών σε θέματα που αφορούν το αντικείμενο 
διδασκαλίας (Νταλούκας, Χρονόπουλος, Συρμακέσης 2008).  

Από την πλευρά του εκπαιδευτικού, παρέχεται η δυνατότητα να οργανώσει την ύλη 
των μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή κάνοντάς την προσβάσιμη διαδικτυακά, χρειά-
ζεται δε να επισημανθεί ότι εξαιτίας της σπουδαιότητας του ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού οι σύγχρονες τάσεις σταδιακά οδηγούν στον μετασχηματισμό του εκπαιδευτι-
κού υλικού από «προκατασκευασμένο» σε ένα περισσότερο «δυναμικό», ανοικτό δη-
λαδή σε παρεμβάσεις, αλλαγές και προσαρμογές στο εκπαιδευτικό πλαίσιο αναφοράς 
της συγκεκριμένης ομάδας των ενήλικων εκπαιδευομένων (Χαρτοφύλακα 2007, 
Bergeetal 2002). Επίσης, είναι δυνατή η δημιουργία για κάθε σπουδαστή ηλεκτρονικού 
φακέλου ο οποίος θα περιέχει τις επιδόσεις του σε ασκήσεις και εργασίες, καθώς και 
τυποποιημένα τεστ για περαιτέρω μελέτη σε θέματα που παρουσιάζει δυσκολία κατα-
νόησης. Η εγκατάσταση του Moodle είναι σχετικά απλή καθώς είτε μπορεί να εγκατα-
σταθεί στο server του κάθε ιδρύματος είτε να χρησιμοποιηθούν έτοιμα online εργαλεία 
που το παρέχουν προεγκατεστημένο. 

Υλοποίηση Εφαρμογής 

Στο ΙΕΚ μέχρι και το σχολικό έτος 2014-2015 «επίσημα» δεν χρησιμοποιείται κανένα 
εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης. Η μοναδική ηλεκτρονική διαδικασία που ακολουθεί-
ται είναι το «ηλεκτρονικό ανέβασμα» των σημειώσεων κάθε εκπαιδευτή στην υπηρε-
σία online αποθήκευσης Dropbox και μέσω αυτής οι σπουδαστές της κάθε ειδικότητας 
έχουν διαδικτυακή πρόσβαση στις σημειώσεις. Ωστόσο, ένας αριθμός εκπαιδευτών 
χρησιμοποιεί διαδικτυακά εργαλεία (blog) ή εφαρμογές ηλεκτρονικών συζητήσεων 
(yahoo groups) για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας του εκάστοτε μαθήματος. Συνε-
πώς, εξαιτίας της έλλειψης μια σύγχρονης και ειδικά σχεδιασμένης για ηλεκτρονική 
μάθηση εφαρμογής έγινε μια προσπάθεια πιλοτικής εφαρμογής της πλατφόρμας του 
Moodle στα δύο τμήματα της ειδικότητας πληροφορικής του Α και του Γ εξαμήνου. 

Βήματα Υλοποίησης 

Η όλη διαδικασία διήρκησε τέσσερις (4) διδακτικές εβδομάδες ήτοι δεκαέξι (16) διδα-
κτικές ώρες. Για την εγκατάσταση της πλατφόρμας χρησιμοποιήθηκε ο τοπικός διακο-
μιστής (server) που λειτουργεί στο ΙΕΚ. Τόσο η εγκατάσταση όσο και η δημιουργία 
του λογαριασμού διαχειριστή πραγματοποιήθηκε από τους διδάσκοντες ενώ για την 
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παραμετροποίηση και τον εμπλουτισμό περιεχομένου με διδακτικό υλικό ακολουθή-
θηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Οι σπουδαστές χωρίστηκαν σε ομάδες των τεσσά-
ρων (4) ατόμων και στην κάθε ομάδα δίνονταν εργασίες που έπρεπε να φέρει εις πέρας 
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών ωρών έγινε από 
τους εκπαιδευτές ενημέρωση για την πλατφόρμα και για τις βασικές της λειτουργίες 
έτσι ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν εξοικείωση με το περιβάλλον χρήσης. Στη 
συνέχεια δύο ομάδες ανέλαβαν να διαμορφώσουν το front end της εφαρμογής. Στις 
επόμενες δύο εβδομάδες πάντα με τη συνεργασία των σπουδαστών δημιουργήθηκαν 
τα μαθήματα που αφορούν την ειδικότητά τους και το «ανέβασμα» του υλικού. 

Δυνατότητες Εφαρμογής 

Στη ενότητα περιγράφονται οι βασικές δυνατότητες της εφαρμογής. Δημιουργήθηκαν 
δύο κατηγορίες βασιζόμενες στις ειδικότητες των σπουδαστών πληροφορικής. Έπειτα 
σε κάθε ειδικότητα δημιουργήθηκαν ξεχωριστά μαθήματα για τις οποίες ανέβηκε ψη-
φιακό εκπαιδευτικό υλικό. Στη συνέχεια, ενεργοποιήθηκε το block «Συμμετέχοντες» 
μέσω του οποίου υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της δραστηριότητας των 
σπουδαστών. Επίσης, κρίθηκε σκόπιμη η ενεργοποίηση του «Ημερολογίου» στο οποίο 
ο εκπαιδευτής μπορεί να προσθέσει ένα γεγονός που αφορά το μάθημα, όπως για πα-
ράδειγμα η ημερομηνία εξέτασης. Επιπροσθέτως, το σύστημα μέσω του μπλοκ βαθμοί 
παρέχει τη δυνατότητα ο εκπαιδευτής να ανεβάζει τους βαθμούς των σπουδαστών είτε 
αυτοί αφορούν την τελική εξέταση είτε εργασίες. Έτσι, οι σπουδαστές έχουν τη δυνα-
τότητα άμεσης πρόσβασης στη βαθμολογία τους. Σημαντική δυνατότητα που υποστη-
ρίζει το Moodle είναι η προσθήκη αλληλεπιδραστικού περιεχομένου κατά την οποία 
με τη βοήθεια των σπουδαστών δημιουργήθηκαν ερωτηματολόγια και ο κάθε σπουδα-
στής μπορεί όχι μόνο να δίνει απαντήσεις αλλά και να αλληλεπιδρά είτε με άλλους 
χρήστες είτε με τον εκπαιδευτή θέτοντας ερωτήσεις. Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να 
γίνει στη δημιουργία forum καθώς, όπως έδειξε η έρευνα, οι σπουδαστές το χρησιμο-
ποιούσαν καθημερινά και το βαθμολόγησαν θετικά. Η ανταλλαγή απόψεων δεν έμεινε 
μόνο σε αμιγώς εκπαιδευτικά ζητήματα αλλά διεξήχθησαν εποικοδομητικές συζητή-
σεις γύρω από την επιστήμη τη πληροφορικής με πολύ θετικά αποτελέσματα. 

Μεθοδολογία Έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη κατά το Α’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 στους 
σπουδαστές των ειδικοτήτων Τεχνικός Η/Υ (Γ΄ Εξάμηνο) και Τεχνικός Εφαρμογών 
Πληροφορικής στα Πολυμέσα (Α΄ Εξάμηνο). Κατά τη διάρκεια της έρευνας συμμετεί-
χαν σαράντα σπουδαστές (Ν=10 γυναίκες και Ν=30 άντρες). Κατά την διεξαγωγή της 
έρευνας χρησιμοποιήθηκε τόσο η ποιοτική όσο και η ποσοτική προσέγγιση διότι δρουν 
αλληλοσυμπληρωματικά και οδηγούν σε μια πιο σφαιρική κατανόηση του υπό διερεύ-
νηση φαινομένου.  
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Για τη συλλογή αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου το 
οποίο διαμοιράστηκε σε κάθε σπουδαστή. Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις δη-
μογραφικών στοιχείων, ερωτήσεις που αφορούσαν την προσωπική χρήση Η/Υ και την 
ηλεκτρονική μάθηση καθώς κι ένα σύνολο ερωτήσεων που αφορούσε την υπάρχουσα 
κατάσταση στο ΙΕΚ σε ότι αφορά την online εκπαίδευση και το τι θα επιθυμούσαν να 
βελτιωθεί. Τέλος, οι σπουδαστές κλήθηκαν να σχολιάσουν τα αποτελέσματα της εργα-
σίας που τους δόθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο σκοπός της δοθείσας εργασίας 
ήταν η συμμετοχή των σπουδαστών στη διαμόρφωση και παραμετροποίηση της πλατ-
φόρμας Moodle καθώς και στην ενεργή συμμετοχή στη δημιουργία του εκπαιδευτικού 
υλικού. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους σαράντα (40) σπουδαστές των 
δύο ειδικοτήτων. Η επεξεργασία των δεδομένων καθώς και η γραφική απεικόνιση των 
αποτελεσμάτων έγινε με την εφαρμογή λογιστικών φύλλων (Excel).  

Αποτελέσματα 

Τα δημογραφικά στοιχεία που προέκυψαν έδειξαν ότι το 60% του δείγματος ανήκει 
στην ηλικιακή ομάδα 18-25, το 25% στην ομάδα μεταξύ 26-33 ενώ το 15% των σπου-
δαστών ανήκει στην ομάδα 34 ετών και πάνω. Επιπρόσθετα, από τους 40 συμμετέχο-
ντες οι 30 (75%) ήταν άνδρες ενώ 10 (25%)  ήταν γυναίκες.  

 

Γράφημα 1: Κατανομή του δείγματος ανάλογα με την ηλικία 

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος 90% (36) δήλωσε ότι κατέχει προσωπικό υ-
πολογιστή, ενώ το 65% (26) δήλωσε ότι έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από την οικία 
του. Επιπροσθέτως, το 75% των σπουδαστών απάντησε ότι η όλη η εμπειρία της χρή-
σης του moodle ήταν θετική και εποικοδομητική, το 20% τη χαρακτήρισε μάλλον θε-
τική ενώ ένα 5% τη βρήκε αδιάφορη. 

Σε επιμέρους στατιστικά οι σπουδαστές δήλωσαν ότι την πλατφόρμα τη χρησιμοποιή-
σαν κυρίως για πρόσβαση στο διδακτικό υλικό αλλά και για να «ανεβάσουν» τις εργα-
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σίες που τους είχαν ανατεθεί. Το τελευταίο στατιστικό στοιχείο χρήζει σχολιασμού κα-
θώς οι σπουδαστές χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα για βασικές εργασίες, ενώ το Moo-
dle ως εργαλείο web 2.0 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα σύστημα μάθησης με το 
οποίο οι χρήστες και οι εκπαιδευτές μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να προ-
χωρούν από κοινού στη διαμόρφωση του υλικού ξεφεύγοντας από τις τετριμμένες λει-
τουργίες οι οποίες συναντώνται και σε απλούστερες εφαρμογές (Paulsen 2003). Εξίσου 
χρήσιμα συμπεράσματα προκύπτουν από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στο πόσο 
εύκολη βρήκαν τη χρήση της πλατφόρμας. Η κατανομή των απαντήσεων όπως φαίνε-
ται στο γράφημα 2 κυμαίνεται σε θετικές απαντήσεις 75% (30 απαντήσεις) ενώ το 25% 
(10 απαντήσεις) βρήκε δυσκολίες στη χρήση του. Πρέπει να επισημανθεί ότι για την 
εκμάθηση των βασικών σημείων της πλατφόρμας αφιερώθηκαν αποκλειστικά δύο δι-
δακτικές ώρες αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου οι σπουδαστές ενημερώ-
νονταν για τη λειτουργία της εφαρμογής με αποτέλεσμα να υπάρξουν τα παραπάνω 
θετικά αποτελέσματα. 

 

Γράφημα 2: Ευκολία Χρήσης 

Τέλος, όταν οι σπουδαστές ρωτήθηκαν για το ποιες λειτουργίες θα ήθελαν να αλλάξουν 
και να γίνουν πιο εύχρηστες οι δημοφιλέστερες απαντήσεις ήταν η εφαρμογή δημόσιας 
συζήτησης (forum) και το ημερολόγιο συμβάντων. Σε ό,τι αφορά την πρώτη, επιση-
μάνθηκε η έλλειψη αυτόματης ενημέρωσης τελευταίων δραστηριοτήτων όταν κάποιος 
χρήστης συνδέεται στην εφαρμογή ενώ στο δεύτερο οι απαντήσεις επικεντρώθηκαν 
στην καθ’ αυτή λειτουργία του πρόσθετου (module). 

Επίλογος - Μελλοντικοί στόχοι 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας που κάναμε προκύπτει ότι το Moodle είναι σε ικα-
νοποιητικό βαθμό αποδεκτό από τους σπουδαστές οι οποίοι θεωρούν ότι είναι εύκολο 
στη χρήση, χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 
διδασκαλίας. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το ενδιαφέρον των σπουδαστών αυξήθηκε, ό-
πως και η αυτοπεποίθηση τους μέσω της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Επιπροσθέτως, 
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παρατηρήθηκε ότι σπουδαστές που δεν είχαν ενεργή συμμετοχή στο μάθημα, όταν κλή-
θηκαν να λειτουργήσουν σε ομάδα παρουσίασαν θετικά αποτελέσματα καθώς αποτέ-
λεσαν ενεργά μέλη των ομάδων τους. Οι μελλοντικοί στόχοι της παρούσας προσπά-
θειας έγκειται στη χρησιμοποίηση της πλατφόρμας από όλες τις ειδικότητες σε συν-
δυασμό με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών στη χρήση της. Τέλος, ύστερα από ένα 
εύλογο χρονικό διάστημα προτείνεται η επέκταση της έρευνας για την αλίευση από-
ψεων και στις υπόλοιπες ειδικότητες που δεν σχετίζονται με την πληροφορική.     
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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει την πρόσφατη εξέλιξη στον 
χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, την διοργάνωση αγώνων ηλεκτρονικού 
αθλητισμού, και να θέσει σημεία αναστοχασμού σχετικά με τα οφέλη, τους κινδύνους 
και τις μελλοντικές προοπτικές των συμμετεχόντων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, φαίνεται 
πως η ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια από δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου 
μετατρέπεται σε επαγγελματική δραστηριότητα για κάποιους, ιδιαίτερα σε χώρες όπου 
υπάρχουν χορηγοί για να ενισχύσουν οικονομικά τη διοργάνωση αγώνων 
ενθαρρύνοντας έτσι το κοινό να συμμετέχει. Η ζωντανή μετάδοση των αγώνων αυτών 
μέσω του διαδικτύου δικαιολογεί τον μεγάλο αριθμό θεατών και οπαδών του 
ηλεκτρονικού αθλητισμού. Ταιριάζει εντούτοις ο όρος «αθλητισμός» σε μια 
δραστηριότητα που δεν απαιτεί φυσική άσκηση; Οι αντιδράσεις είναι αναμενόμενες, 
όμως, η κινητοποίηση φορέων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως 
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για την παροχή ακαδημαϊκών κινήτρων σε 
νικητές τέτοιων αγώνων εγείρει ερωτήματα ως προς το ρόλο της εκπαίδευσης και τις 
αλλαγές που καλείται να λάβει υπόψιν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Λέξεις - Κλειδιά: ηλεκτρονικά παιχνίδια, ηλεκτρονικός αθλητισμός, επαγγελματίες 
παίκτες, οφέλη, υποτροφίες 

Εισαγωγή 

Το παιχνίδι συνιστά μια ευχάριστη δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου και είναι συνάμα 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό ως εκπαιδευτικό μέσο. Τις τελευταίες δεκαετίες η επιθυμία 
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση έχει οδηγήσει στην κατασκευή 
εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών τα οποία άλλοτε υποστηρίζουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία και άλλοτε αποτυγχάνουν να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των 
μαθητών και να επιτελέσουν τον στόχο για τον οποίο διατείνονται οτι υλοποιήθηκαν. 
Την ίδια στιγμή, οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών από μικρή ηλικία και συχνά ασχολούνται με αυτά για πολλές 
ώρες, παραμελώντας κάποιες φορές τα μαθητικά τους καθήκοντα και υιοθετώντας έναν 
καθιστικό τρόπο ζωής μη αναμενόμενο για την ηλικία τους. Παράλληλα με τη 
δικαιολογημένη ανησυχία του οικείου περιβάλλοντος, η πολύωρη ενασχόλησή τους 
έχει κινητοποιήσει τους ερευνητές να μελετήσουν την προοπτική χρήσης εμπορικών 
παιχνιδιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Υπάρχουν άραγε δεξιότητες που μπορούν να 
αποκτήσουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε ηλεκτρονικά 
παιχνίδια (εντός και εκτός τάξης);  
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Οφέλη 

Η συμμετοχή σε παιχνίδια συνδέεται με οφέλη σε τρεις τομείς: στις κοινωνικο-
συναισθηματικές, στις γνωστικές, και στις μεταγνωστικές δεξιότητες.  Πρώτον, οι 
παιγνιώδεις δραστηριότητες δημιουργούν θετικά συναισθήματα και προάγουν τη 
δημιουργικότητα και την φαντασία του ατόμου (McGonigal, 2011).   Δεύτερον, με 
δεδομένο ότι συχνά ο παίχτης καλείται να συνεργαστεί προκειμένου να έχει το 
επιθυμητό αποτέλεσμα, αντιλαμβάνεται ότι συνεργατικότητα είναι απαραίτητο 
στοιχείο της επιτυχίας του (Rodgers, 1981). Επιπλέον, η παρατηρητικότητα και η 
μνήμη οξύνονται, η γνωστική επεξεργασία των πληροφοριών επιταχύνεται (Boot, 
Blakely & Simons, 2011) και το άτομο αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση 
μεταξύ των δικών του ενεργειών και αυτών των άλλων (Gee, 2003). Κατά συνέπεια, 
αναλαμβάνει ευθύνες,  παίρνει αποφάσεις και ενισχύει την αυτονομία του (de Pavoordt, 
n.d.). Τέλος, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό παιχνίδι οι συμμετέχοντες είναι 
ενήμεροι για την πρόοδό τους κατά τη διάρκεια ή/ και στο τέλος του γύρου. Έτσι, 
μπορούν να διαμορφώσουν ρεαλιστική αυτοαντίληψη και σταδιακά 
αυτοαξιολογούνται με μεγαλύτερη εγκυρότητα (Brown & Harris, 2014). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι προαναφερθείσες δεξιότητες μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλα 
περιβάλλοντα.  

Κίνδυνοι 

Η ανησυχία που επισκιάζει συχνά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών προκύπτει 
από τον φόβο του εθισμού στο διαδίκτυο. Ο όρος «εθισμός στο διαδίκτυο» χρονολογεί 
δύο δεκαετίες από την πρώτη του εμφάνιση στο έργο των Goldberg (1995) και Young 
(1996). Αν και ο όρος «εθισμός» σχετίζεται πρωτίστως με την κατάχρηση χημικών 
ουσιών, φαίνεται πως στη συγκεκριμένη περίπτωση χημικές ουσίες του ίδιου του 
οργανισμού των εθισμένων ατόμων αλληλεπιδρούν με συμπεριφορές και καταλήγουν 
σε κλινική εικόνα παρόμοια με εκείνη των εξαρτημένων από άλλες ουσίες, όπως τα 
ναρκωτικά και το αλκοόλ, και απαιτούν ανάλογη θεραπευτική προσέγγιση. 

Οι βασικοί λόγοι ανησυχίας γονέων και εκπαιδευτικών σχετίζονται με την 
κοινωνικοποίηση, την συναισθηματική ανάπτυξη και την υγεία των μαθητών/ παιχτών. 
Οι παίχτες των ηλεκτρονικών παιχνιδιών βρίσκονται απορροφημένοι για ώρες στην 
οθόνη του υπολογιστή ή της τηλεόρασης, απομονωμένοι από τον πραγματικό κόσμο. 
Ταυτόχρονα, εκδηλώνουν δύο ακραίες συμπεριφορές: είτε τρώνε πολύ και κακής 
ποιότητας φαγητό είτε ξεχνούν να φάνε. Πέραν της αλλαγής του βάρους τους, η 
έλλειψη σωματικής άσκησης επηρεάζει αρνητικά την υγεία και το μελλοντικό τρόπο 
ζωής τους. Η ακαδημαϊκή τους πορεία σημειώνει εξίσου καθοδική πορεία. 

Αν και ο εθισμός στο διαδίκτυο σχετίζεται στενά με τον χρόνο ενασχόλησης με αυτό, 
η διάρκεια δεν συνιστά αναγκαία και ικανή συνθήκη για την διάγνωση. Όπως 
διαπιστώθηκε από τους Hyun Han, Kyoon Lyoo και Renshaw (2012), οι περιοχές του 
εγκεφάλου που ενεργοποιούνται στους επαγγελματίες παίχτες ηλεκτρονικών 
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παιχνιδιών διαφέρουν από εκείνες που δραστηριοποιούνται στους ασθενείς που είναι 
εξαρτημένοι από το διαδίκτυο. 

Από τη διασκέδαση στην επαγγελματοποίηση της συμμετοχής 

 Η απαρχή της ενασχόλησης με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια βρίσκεται στην ευχαρίστηση 
που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες στον ελεύθερο χρόνο τους (Hettrick, 2008). 
Εντούτοις, η έμφαση που δίνεται στην βελτιστοποίηση και αναβάθμιση του 
προσφερόμενου υλικού μετουσιώνεται σε στοιχείο διάκρισης των εξελιγμένων από τα 
απλά παιχνίδια και ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό στο χώρο της βιομηχανίας 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Με τη διοργάνωση αγώνων (esports) και την ύπαρξη 
επάθλου οι κατασκευαστές φιλοδοξούν να μετατρέψουν μια δραστηριότητα ελεύθερου 
χρόνου σε επαγγελματική ενασχόληση (Taylor, 2011). 

Σύγκριση παραδοσιακών και ηλεκτρονικών αθλημάτων 

Παρά την αμφισβήτηση και την κριτική του όρου “ηλεκτρονικά αθλήματα” θα άξιζε 
να επιχειρηθεί μια αναζήτηση των κοινών στοιχείων που υπάρχουν σε αυτά και στα 
παραδοσιακά αθλήματα. Πρώτα απ΄όλα, και οι δύο κατηγορίες αθλημάτων έχουν 
πιστούς οπαδούς οι οποίοι θαυμάζουν όσους ασχολούνται επαγγελματικά. Οι  
επαγγελματίες αθλητές προετοιμάζονται με εξάσκηση σε συγκεκριμένες τεχνικές και 
παιχνίδια σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους προκειμένου και είναι έτοιμοι για τους 
αγώνες (Hettrick, 2008), κάποιες φορές ταξιδεύουν σε άλλες χώρες για να αγωνιστούν 
και εναρμονίζουν τον τρόπο ζωής τους με τις απαιτήσεις του αθλήματος (Φαρμάκης, 
2015α). Συνήθως παραμένουν επαγγελματίες για κάποια χρόνια και έπειτα 
αποσύρονται καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν το ίδιο καλά με τους νεώτερους 
συναθλητές τους. Επιπλέον, η διοργάνωση των αγώνων γίνεται με την οικονομική 
συνεισφορά εταιρειών που διαφημίζονται με αυτών τον τρόπο, τους λεγόμενους 
σπόνσορες (Φαρμάκης, 2015α). Δυστυχώς, η χρήση ουσιών για τη βελτίωση της 
επίδοσης προστέθηκε πρόσφατα στα κοινά στοιχεία των αθλημάτων.  

Ως προς τις διαφορές μεταξύ των παραδοσιακών και των ηλεκτρονικών αθλημάτων, 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν αυτονόητες. Οι αθλητές κατά παράδοση διακρίνονται για 
τη σωματική διάπλαση και τις επιδόσεις τους σε αγώνες που απαιτούν καλή φυσική 
κατάσταση, κάτι που φυσικά δεν απαιτείται για τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς 
αγώνες. Το δεύτερο στοιχείο διαφοροποίησης έγκειται στον τρόπο αναμετάδοσης των 
αγώνων. Πιο συγκεκριμένα, οι αγώνες ηλεκτρονικών αθλημάτων μεταδίδονται 
αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο, τα παραδοσιακά αθλήματα 
χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα μέσα ενημέρωσης για την προβολή τους. 

Εμπορικά ηλεκτρονικά παιχνίδια και εκπαίδευση 

Ξενόγλωσση εκπαίδευση 

Το γεγονός ότι τα περισσότερα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι στα αγγλικά αποτέλεσε 
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εφαλτήριο για τους εκπαιδευτικούς των αγγλικών να μελετήσουν εάν υπό την 
καθοδήγηση και επίβλεψή τους θα μπορούσαν συγκεκριμένα εμπορικά παιχνίδια να 
χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Όπως έδειξε ο Παλαιογιάννης (2014), 
οι μαθητές που ασχολήθηκαν με ασκήσεις λεξιλογίου και παραγωγής γραπτού λόγου 
βάσει ενός εμπορικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού που έπαιξαν ήταν σε θέση να 
αναπτύξουν ποικιλία στρατηγικών και να βελτιώσουν το βαθμό αυτονομία και 
ανεξαρτησίας.  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Αν και το ηλικιακό όριο για τη συμμετοχή στα ηλεκτρονικά παιχνίδια συχνά δεν 
τηρείται από το κοινό με αποτέλεσμα οι μαθητές δημοτικού και γυμνασίου να παίζουν 
παιχνίδια που απευθύνονται σε ενήλικες. Για τους αγώνες των ηλεκτρονικών 
αθλημάτων η ηλικία αποτελεί παράγοντα απόρριψης της συμμετοχής κάποιου αν είναι 
κάτω των δεκαεφτά ετών για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ενώ αντίθετα στην Κορέα το 
ίδιο άτομο δε θα χρειαστεί να περιμένει να φτάσει αυτή την ηλικία.  

Πέρα από τις διαπολιτισμικές διαφορές ως προς την ηλικία των συμμετεχόντων, αυτό 
που θεωρείται καινοτομία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι η ίδρυση δυο σχολείων 
στις ΗΠΑ τα οποία δημιουργήθηκαν για να προετοιμάσουν μαθητές κατάλληλα για τα 
ηλεκτρονικά αθλήματα και το ένα μάλιστα χρηματοδοτήθηκε από εταιρεία που παράγει 
παιχνίδια και διοργανώνει αγώνες. Το αναλυτικό τους πρόγραμμα δομείται με τρόπο 
τέτοιο ώστε να μειώνει τις απαιτήσεις προς τα αντικείμενα που δε θα συνεισφέρουν 
στη βελτίωση της επίδοσης των παιχτών/ μαθητών, αλλά δέχονται έντονη κριτική γιατί 
το περιεχόμενο σπουδών είναι κατώτερο από αυτό των υπολοίπων αμερικανικών 
σχολείων. 

Προτάσεις και σκέψεις για τα ηλεκτρονικά αθλήματα στην Ελλάδα 

Έχοντας διαπιστώσει ότι οι συμμετέχοντες σε αγώνες ηλεκτρονικών αθλημάτων έχουν 
περισσότερη αυτοπεποίθηση από πριν και ξεκάθαρους στόχους για το μέλλον τους 
(Martoncik, 2015), θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα ηλεκτρονικά αθλήματα ευκαιρία 
για κάποιες προοπτικές στην Ελλάδα. Η συνεργασία με σχολεία που έχουν ομάδες ή 
προτίθενται να φτιάξουν, θα ήταν ευκαιρία να αποκτήσουν οι μαθητές μια εναργέστερη 
εικόνα για τα ηλεκτρονικά αθλήματα. Επιπλέον, ακολουθώντας τη διαθεματική 
προσέγγιση, οι καθηγητές φυσικής αγωγής θα ήταν σε θέση να ενσωματώσουν τις 
οδηγίες και τεχνικές στο μάθημά τους διατηρώντας το ενδιαφέρον των μαθητών.  

 Κίνητρα και επαγγελματοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών 

Είναι φανερό ότι από ψυχολογική σκοπιά το κίνητρο των παιχτών από εσωτερικό 
γίνεται εξωτερικό, δηλαδή ενώ ξεκινούν να παίζουν λόγω της ευχαρίστησης που 
παίρνουν από τη συμμετοχή τους και την επίτευξη του στόχου τους στη συνέχεια το 
έπαθλο που θα αποκομίσουν καθοδηγεί τις ενέργειες τους. Η πορεία αυτή είναι 
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αντίστροφη από εκείνη που επιθυμούμε στους χώρους της εκπαίδευσης, όπου συνήθως 
με αφετηρία τη συμπεριφοριστική ενίσχυση μετά την εμφάνιση της επιθυμητής 
συμπεριφοράς σταδιακά αφαιρείται η επιβράβευση και το άτομο/ο μαθητής 
κινητοποιείται προς επιτυχία χωρίς την ανάγκη απολαβών, καθώς έχει εσωτερικεύσει 
το κίνητρό του. 

Σε αυτό το σημείο προκύπτουν δυο ζητήματα που αξίζουν την προσοχή μας. Πρώτον, 
στο παρελθόν η μετατροπή της ενίσχυσης από εσωτερική σε εξωτερική έχει φανεί πως 
οδηγεί σε εξάλειψη της αρχικής συμπεριφοράς (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1995). Θα 
μπορούσε άραγε η επαγγελματοποίηση της συμμετοχής σε ψηφιακά παιχνίδια να 
οδηγήσει σε μείωση της συχνότητας και της έντασης της ενασχόλησης με αυτά; 
Δεύτερον, σε ποιο βαθμό οι έφηβοι είναι έτοιμοι να διαχειριστούν ένα οικονομικό 
έπαθλο προς όφελός τους χωρίς να πέσουν θύματα των ηλεκτρονικών αγώνων; 
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Περίληψη 

Η χρήση των web 2.0 εργαλείων στην εκπαίδευση και κυρίως των κοινωνικών δικτύων 
παραμένει ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται από διάφορες οπτικές γωνίες, μεταξύ των 
οποίων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα θέματα της ασφάλειας, της ιδιωτικότη-
τας και της λαθεμένης χρήσης τους από μαθητές και εκπαιδευτικούς, από όπου απορ-
ρέουν διαφορετικής φύσεως προβλήματα με κοινούς όμως τους προαναφερθέντες πα-
ρονομαστές. Στην εισήγηση παρουσιάζονται τέτοιου είδους ζητήματα, εξετάζεται ο ρό-
λος του εκπαιδευτικού υπό αυτό το πρίσμα και εξετάζεται η δυναμική των κοινωνικών 
δικτύων ως διδακτικών εργαλείων. 

 Λέξεις - Kλειδιά: web 2.0 εργαλεία, κοινωνικά δίκτυα, ασφάλεια, ιδιωτικότητα 

Εισαγωγή 

Ορόσημο για τον επαναπροσδιορισμό των διδακτικών πρακτικών θα μπορούσε να θε-
ωρηθεί, η καινοτομία που χαρακτηρίζει το web 2.0, όρος που περιγράφει τη "δεύτερη 
γενιά" υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού, που συμβάλλοντας στη γενικότερη αναθεώ-
ρηση της μαθησιακής διαδικασίας, συνετέλεσε και στην εμφάνιση του όρου Learning 
2.0 (Redecker et al, 2009). Από τα web 2.0 εργαλεία ξεχωρίζουν τα κοινωνικά δίκτυα 
τα οποία έχουν σχεδόν κατακλύσει τη ζωή των μαθητών, ανοίγοντας το δρόμο για να 
προσδώσουν οι εκπαιδευτικοί σε αυτά διδακτικά αξιοποιήσιμες προεκτάσεις. Η πα-
ρούσα εισήγηση εξετάζει την ένταξη των καινοτομικών αυτών εργαλείων στη διδα-
κτική πράξη, δίνοντας βαρύτητα στα θέματα για το οποία παρατηρείται μια έντονη βι-
βλιογραφικά καταγεγραμμένη ανησυχία τόσο από τη μαθητική κοινότητα όσο και από 
την εκπαιδευτική. Καθότι καθίσταται αδύνατη η ανάλυση όλων των διαθέσιμων κοι-
νωνικών δικτύων βάσει του παραπάνω πεδίου διερεύνησης, ενδεικτικά γίνεται ανα-
φορά στα facebook, Twitter, Google+ και Edmodo, τα οποία είναι από τα πλέον διαδε-
δομένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Εκπαιδευτική χρήση κοινωνικών δικτύων – Ζητήματα προβληματισμού 

Τα κοινωνικά δίκτυα αναμφισβήτητα έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της 
μεγάλης πλειοψηφίας των μαθητών και ιδιαίτερα των εφήβων. Εν τούτοις, οι εκπαιδευ-
τικοί φαίνονται διχασμένοι καθώς διατυπώνονται αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με 
τη χρήση των μέσων αυτών κυρίως από παιδιά και εφήβους. Για παράδειγμα, άλλοι 
θεωρούν ότι μέσω της ενασχόλησης με τα κοινωνικά δίκτυα τα παιδιά δύνανται να 
αποκτήσουν θετικότερη στάση και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως προς τη γραφή 

295

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



(Baird, 2009) ενώ αντίθετα άλλοι διατυπώνουν την άποψη πως η ενασχόληση αυτή 
επιδρά αρνητικά στην ορθογραφική και γραμματική δεξιότητά τους (Barrow, 2013).  

Ωστόσο, η ανησυχία περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτι-
κής ζωής, βιβλιογραφικά συναντάται με στατιστικά μεγαλύτερη συχνότητα, προκαλώ-
ντας ίσως τους ισχυρότερους ενδοιασμούς στην εκπαιδευτική κοινότητα για την περαι-
τέρω αξιοποίηση αυτών των εργαλείων στο σχολικό περιβάλλον. Συγκριμένα, σε 
πολλά κοινωνικά δίκτυα οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη δραστηριότητα των 
χρηστών υπόκεινται σε διαδικασίες ανάλυσης έτσι ώστε να αξιοποιηθούν για διαφημι-
στικούς σκοπούς, τοποθετώντας σχετικές με τα ενδιαφέροντά τους διαφημίσεις στις 
προσωπικές στους σελίδες (Stanciu et al, 2012). Για παράδειγμα, οι Debatin et al (2009) 
αναφέρονται στο «The facebook Iceberg Model», δηλαδή στους κινδύνους που δεν εί-
ναι ορατοί παρότι είναι υπαρκτοί (π.χ. η εξόρυξη δεδομένων), και για τους οποίους οι 
χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι.  

Όσον αφορά στο Google+, οι χρήστες δεν βομβαρδίζονται με διαφημίσεις. Στην πραγ-
ματικότητα, το Google+ δείχνει από τεχνικής πλευράς να έχει τη δυναμική που απαι-
τείται για να αξιοποιηθεί σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Εν 
τούτοις, η επισήμανση +1, η οποία υποδηλώνει ότι ένα βίντεο, εικόνα κ.ά. έχει προ-
σελκύσει το ενδιαφέρον ενός χρήστη λειτουργεί όπως το «like» στο facebook, δίνοντας 
τα κατάλληλα στίγματα για την εξόρυξη πληροφοριών αναφορικά με τις προτιμήσεις 
των χρηστών (Yee & Hargis, 2011). Αναλυτικότερα, η Miller (2014) υποστηρίζει πως 
μέσω της εγγραφής του χρήστη στο Google+, αυτόματα η εταιρεία συνδέει τη δραστη-
ριότητά του έτσι όπως αυτή καταγράφεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της (Gmail, 
YouΤube, Google maps κ.ά.), σκιαγραφώντας ένα εμπλουτισμένο προφίλ για αυτόν. Η 
περιγραφείσα ταυτοποίηση του, διευκολύνει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
στοιχεία της καταγεγραμμένης δραστηριότητάς του. Ωστόσο, οι διαφημίσεις είναι πε-
ρισσότερο στοχευμένες, μέσω των συλλεχθέντων από πολλές πηγές προσωπικών δε-
δομένων, όχι στο κοινωνικό δίκτυο αυτό καθ’ αυτό αλλά στη μηχανή αναζήτησης της 
Google (Efrati, 2013, Elliot, 2013).  

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και εν συγκρίσει με τα facebook και Google+, 
φαίνεται πως στη χρήση του Twitter για εκπαιδευτικούς σκοπούς παρατηρείται μικρό-
τερη ανησυχία για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και την 
πιθανή εκμετάλλευσή τους για εμπορικούς σκοπούς. Εν τούτοις, θα πρέπει να τονιστεί 
ότι τα προσωπικά δεδομένα και η online δραστηριότητα των χρηστών, κατόπιν σχετι-
κής επεξεργασίας τους από ειδήμονες του αγοραστικού τομέα, ενδέχεται να χρησιμο-
ποιηθούν προς όφελος των επιχειρήσεων (Berinato & Clark, 2010). Επίσης, αν λά-
βουμε υπόψη ότι είναι πιθανότερο οι έφηβοι να διαθέτουν ένα λογαριασμό στο face-
book ή στο Gmail, για το Twitter, θα μπορούσε να επισημανθεί πως η δημιουργία ενός 
ακόμη λογαριασμού σε συνδυασμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται (π.χ. τη τακτική επίσκεψη 
του ιστοτόπου, τη μνημονική καταχώρηση κωδικών κ.ά.), ενδέχεται να αντιμετωπιστεί 
ως ένα υπερβολικό φορτίο και μπορεί να οδηγήσει σε «log-in overload»(Welch & 
Bonnan-White, 2012:338).  
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Πέραν των προαναφερθεισών πηγών προβληματισμού, κατά τον Crook (2008), δεν 
μπορεί να ληφθεί ως δεδομένο ότι οι μαθητές θα μεταφέρουν τον ενθουσιασμό τους 
για τα web 2.0 εργαλεία και στο σχολικό περιβάλλον, όπου θα τα πρέπει να τα συσχε-
τίσουν με μια περισσότερο κριτική και συνθετική αντιληπτική ικανότητα. Αυτό ισχύει 
επίσης και συγκεκριμένα ως προς τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία οι μαθητές τα έχουν 
συνδυάσει με την κοινωνικοποίηση και όχι τόσο με τη μάθηση (Luckin et al, 2009). 
Για παράδειγμα, στην έρευνα των Hershkovitz, & Forkosh-Baruch (2013) μέρος των 
μαθητών εκφράζει την άποψη πως δεν χρειάζεται οι καθηγητές να χρησιμοποιούν το 
facebook για ανακοινώσεις, όταν υπάρχουν αντίστοιχες εκπαιδευτικές πλατφόρμες και 
προσθέτουν πως το facebook δεν προσφέρεται για διάβασμα. Τέλος, τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών συχνά αντιμετωπίζονται με καχυποψία στα σχολεία 
λόγω των καταγεγραμμένων περιστατικών της, εκτός των επιτρεπτών ορίων, αλληλε-
πίδρασης καθηγητών- μαθητών.  

Ορθή χρήση κοινωνικών δικτύων - Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα για τη θετική έκβαση ενός τέ-
τοιου διδακτικού εγχειρήματος. Πιο συγκεκριμένα, ως ουσιαστικής σημασίας και ά-
μεσα συσχετιζόμενα με το ρόλο τους, μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω: 

• Σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα των μαθητών. Τα κοινωνικά δίκτυα, ε-
πιτρέπουν τη δημοσιοποίηση των εργασιών σε ένα ευρύ και ανώνυμο κοινό. 
Ωστόσο, προτού οι εκπαιδευτικοί επιλέξουν τη δυνατότητα αυτή για χάρη της 
προστιθέμενης αυθεντικής διάστασης των εργασιών, θα πρέπει να κατανοηθούν 
και να συνυπολογιστούν οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την καταλλη-
λότητα του περιεχομένου και τα θέματα ιδιωτικότητας. Οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει να διαβάζουν τους γενικούς όρους χρήσης των ιστοσελίδων και να σέ-
βονται τα πνευματικά δικαιώματα των μαθητών καθώς δεν έχουν το δικαίωμα 
να δημοσιεύουν προσωπικές εργασίες των μαθητών χωρίς τη συγκατάθεσή τους 
διότι αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς (Jouneau-Sion 
& Sanchez, 2011). 

• Καθορισμός κανόνων συμπεριφοράς στον ψηφιακό κόσμο καθώς σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον εκδηλώνεται ευκολότερα ο εκφοβισμός μεταξύ μαθητών 
«cyberbullying» (Sharples et al, 2009).  

• Ενημέρωση μαθητών. Καθότι μια καταγεγραμμένη ανάρμοστη συμπεριφορά 
μπορεί να επιφέρει ανεπιθύμητες καταστάσεις, οι Fodeman & Monroe (2009) 
θεωρούν πως οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν συγκεκριμένα παραδείγματα 
χρηστών οι οποίοι με τη συμπεριφορά που επέδειξαν διαδικτυακά δέχτηκαν κυ-
ρώσεις (π.χ. αποβολή από σχολεία, απόρριψη από πανεπιστημιακά ιδρύματα 
κ.ά.). Κατά αυτόν τον τρόπο, θα συνειδητοποιήσουν επακριβώς τις συνέπειες 
των πράξεων τους στο διαδικτυακό κόσμο.  
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• Διεξαγωγή συζήτησης, η οποία θα εμβαθύνει στο κομμάτι της ιδιωτικότητας 
των μαθητών. Στην περίπτωση που μέρος των μαθητών επιδείξει απροθυμία ως 
προς τη συμμετοχή σε δραστηριότητες σε ένα κοινωνικό δίκτυο, προτείνεται ο 
σεβασμός στην επιλογή τους και η ανάθεση εναλλακτικής εργασίας από τους 
εκπαιδευτικούς (Hattem, 2014). 

• Προτίμηση λύσεων που ελαχιστοποιούν την κατάργηση των διακριτών ορίων 
μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή. Για παράδειγμα, προτείνεται η δημιουργία ενός 
γκρουπ ή μιας σελίδας στο facebook, καθώς και οι δυο αυτές επιλογές επιτρέ-
πουν την αλληλεπίδραση καθηγητών-μαθητών χωρίς απαραιτήτως να γίνουν 
«φίλοι». Επιπροσθέτως, η δημιουργία ενός γκρουπ στο Google+ σε συνδυασμό 
με τη δυνατότητα προσθήκης επαφών σε κύκλους, επιτρέπει την ελεγχόμενη 
αλληλεπίδραση των μελών του χωρίς τον κίνδυνο να μοιράζονται καθηγητές 
και μαθητές πληροφορίες που δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο σκοπό δη-
μιουργίας της online κοινότητας. 

• Επιλογή κοινωνικών δικτύων με εκπαιδευτικό προσανατολισμό (education – 
based SNSs) (Holcomb et al, 2010) που εξαλείφουν την ανησυχία περί της προ-
στασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το Edmodo. Πρόκειται για ένα μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης με αυστηρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα καθώς απευθύνε-
ται αποκλειστικά σε καθηγητές και μαθητές και δεν περιλαμβάνει διαφημίσεις. 
Χαρακτηρίζεται ως το «facebook της εκπαίδευσης» (Cunningham, 2013), λόγω 
της ομοιότητας που παρουσιάζουν οι υπηρεσίες που προσφέρει με αυτές του 
πιο δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου. Στο κοινωνικό αυτό δίκτυο ευπρόσδεκτοι 
είναι και οι γονείς των ανήλικων μαθητών έτσι ώστε να μπορούν να παρακο-
λουθούν τη διαδικτυακή δραστηριότητα των παιδιών τους και ειδικότερα την 
πρόοδο τους. 

• Επιμόρφωση. Η σωστή κατάρτιση κρίνεται βαρύνουσας σημασίας προκειμένου 
να καταστούν οι εκπαιδευτικοί ικανοί να χρησιμοποιούν με υπευθυνότητα και 
ασφάλεια τα νέα αυτά εργαλεία (Sharples et al, 2009).  

Η δυναμική των κοινωνικών δικτύων 

Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς: 

• ευνοούν σε μεγαλύτερο βαθμό την εμπλοκή των χρηστών και τη συμμετοχή 
τους στην τάξη, είναι εργαλεία επικεντρωμένα στον χρήστη (user‐centered) 
και ενθαρρύνουν τη δημιουργία ενός αισθήματος κοινότητας εντός και εκτός 
σχολικής αίθουσας. Σύμφωνα με την Smith (2009), αντιπαραβάλλοντας μια 
πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (LMS) με ένα κοινωνικό δίκτυο, παρατηρείται πως 
οι συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στην πρώτη τείνουν να έχουν ένα χαρα-
κτήρα περισσότερο εστιασμένο και λιγότερο προσωπικό. Για παράδειγμα, οι 
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καθηγητές θέτουν ένα ερώτημα και κάθε μαθητής απαντάει σε αυτό, χωρίς ό-
μως αυτές οι αναρτήσεις να αποτελούν στην πραγματικότητα αλληλεπιδράσεις, 
αλλά απλώς μια συνεδρία ερωταπαντήσεων. Αντίθετα, στα κοινωνικά δίκτυα 
οι χρήστες ορίζουν τις δικές τους συζητήσεις, δημιουργούν τις δικές τους ομά-
δες ενώ σε μια πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης αυτά καθορίζονται από τον διδά-
σκοντα.  

• ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Πράγματι, προσφέροντας 
ένα ασφαλές μέρος αλληλεπίδρασης για τους μαθητές (π.χ. μια πλατφόρμα προ-
σβάσιμη μόνο από τα μέλη μιας σχολικής κοινότητας) ίσως να μην είναι ο κα-
λύτερος τρόπος να προετοιμαστούν οι μαθητές για την web 2.0 εποχή. Αν το 
σχολείο θεωρηθεί ένας απομονωμένος κόσμος, οι μαθητές δεν θα μπορούν να 
επωφεληθούν από αυθεντικές εμπειρίες αλληλεπιδρώντας με συνομήλικους και 
ειδικούς από άλλα σχολεία (Jouneau-Sion & Sanchez, 2011). Επίσης, υπάρχει 
η πιθανότητα οι μαθητές να λαμβάνουν ανάμεικτα μηνύματα. Η συζήτηση με-
ταξύ διευθυντών, καθηγητών και γονέων για τα θέματα αυτά θα βοηθούσε στη 
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ μαθητών και ενηλίκων αναφορικά με την τε-
χνολογία (Levinson, 2010).  

• συμβάλλουν στην αποτελεσματική προσέγγιση και αντιμετώπιση του θέματος 
της ανάρμοστης συμπεριφοράς στα διαδικτυακά περιβάλλοντα. Είναι κεντρικής 
σημασίας να καθοδηγήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν πότε ξεπερνάνε το 
όριο της επιτρεπτής συμπεριφοράς στα κοινωνικά δίκτυα (Sharples et al, 2009). 
Αντίθετα, εφαρμόζοντας μια τακτική απαγόρευσης, οι μαθητές δεν θα μπορέ-
σουν ενδεχομένως να εξοικειωθούν με την ορθή χρήση ενός μέσου κοινωνικής 
δικτύωσης. Επίσης, τα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα να 
αποτρέψουν και το διαδικτυακό εκφοβισμό. Για παράδειγμα, σε έρευνα των 
Asterhan et al (2013), ερωτηθέντες καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που επικοινωνούσαν μέσω facebook με τους μαθητές τους, κυρίως μέσω ενός 
γκρουπ, δήλωσαν πως παρενέβησαν σε περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού 
και εκδήλωσης επιθετικότητας, που δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να ανιχνεύ-
σουν και να διευθετήσουν.  

Επίλογος 

Εν κατακλείδι, η χρήση των κοινωνικών δικτύων σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι 
συχνά συνυφασμένη με δυσκολίες που ενδέχεται να αποτρέψουν τους εκπαιδευτικούς 
από τη λήψη μια τέτοιου είδους πρωτοβουλίας. Εν τούτοις, η παραδοχή και η, κατά το 
μέτρο του δυνατού, αντιμετώπισή τους φαίνεται να έχει σπουδαιότερο ρόλο στην απο-
τελεσματικότερη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. 
Πράγματι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύνανται να αποφέρουν μαθησιακά οφέλη 
για τους μαθητές, αξιοποιούμενα με σύνεση και υπευθυνότητα. Πολλά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, αναγνωρίζοντας την εν δυνάμει εκπαιδευτική τους αξία προέβησαν στην έκ-
δοση οδηγιών αναφορικά με τη σωστή χρήση των κοινωνικών δικτύων στη διδακτική 
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πράξη προκειμένου μην στερηθούν οι μαθητές τα οφέλη των εργαλείων αυτών αλλά 
να περιοριστούν τα περιστατικά της μη σωστής χρήσης τους από τους εκπαιδευτικούς 
(Chen & McGeehan, 2012). Επίσης, η ένταξη των κοινωνικών δικτύων στην εκπαί-
δευση, πέρα από τα οποία εκπαιδευτικά οφέλη συσχετιζόμενα με τη μαθησιακή πρόοδο 
πιθανώς να προκύψουν, δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να ενημερώσουν τους 
μαθητές για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις σελίδες κοινωνικές δικτύωσης, να 
τους παρέχουν τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές και να τους προετοιμάσουν για 
την ορθή ένταξη τους στην ψηφιακή κοινωνία (Waddington, 2011).  
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Περίληψη 

Θέμα της παρούσας εισήγησης αποτελεί η παρουσίαση ενός μουσειοπαιδαγωγικού 
προγράμματος για μαθητές Γ’ τάξης Λυκείου στο πλαίσιο του οποίου διαμορφώθηκε 
η εκπαιδευτική ιστοσελίδα με τίτλο Πολιτικοί κρατούμενοι στην Ελλάδα της εποχής των 
άκρων. Το πρόγραμμα αξιοποιεί γραπτές και εικονιστικές πρωτογενείς πηγές από τα 
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) ως μέσο για την προσέγγιση ζητημά-
των που αφορούν την καθημερινότητα και την υποκειμενικότητα των πολιτικών κρα-
τούμενων, όπως και τις συνθήκες ανάδυσης και εξέλιξης του φαινομένου. Μέσα από 
τη ζωή και τα έργα του Κυριάκου Τσακίρη –πολιτικού κρατούμενου και αυτοδίδακτου 
ζωγράφου–  και με θεωρητικό υπόβαθρο τις έννοιες της μικροϊστορίας, της μνήμης, 
του τραύματος, της ιστορικής συνείδησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, η εκπαιδευ-
τική ιστοσελίδα στοχεύει στην ενδυνάμωση της ατομικής και συλλογικής μνήμης, κα-
θώς και στην αναγνώριση της συγκρουσιακής διάστασης στην παραγωγή του ιστορι-
κού λόγου και της ιστοριογραφίας. 

Λέξεις - Κλειδιά: μουσειοπαιδαγωγική, ιστοσελίδα, ιστορία, πολιτικοί κρατούμενοι 

Εισαγωγή 

Το μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα και η εκπαιδευτική ιστοσελίδα που περιλαμβάνει 
αποτελούν το αντικείμενο της διπλωματικής μου εργασίας για το Διαπανεπιστημιακό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία» του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με επιβλέποντες 
καθηγητές τους Ανδρέα Ανδρέου και Κώστα Κασβίκη. Έχουν ως θέμα τους πολιτικούς 
κρατούμενους σε διάφορες περιόδους της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας, από τη δι-
κτατορία του Μεταξά (δεκαετία 1936), τον εμφύλιο πόλεμο (1946-1949) έως τη δικτα-
τορία των συνταγματαρχών (1967-1974). Ειδικότερα, επικεντρώνονται στη ζωή και 
στα έργα του Κυριάκου Τσακίρη, αυτοδίδακτου ζωγράφου και πολιτικού κρατούμενου 
κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους της ενήλικης ζωής του. Η πληρότητα και η ποικιλία 
του αρχείου του Κυριάκου Τσακίρη –μέρους των συλλογών των Αρχείων Σύγχρονης 
Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)– όπως και ο πλούτος μαρτυριών και αφηγήσεων από τις 
εμπειρίες του, αποτέλεσαν μία γερή βάση για να στηθεί η παρούσα εργασία. Σκοπός 
της ιστοσελίδας είναι η συνεισφορά στη διδασκαλία της Ιστορίας τόσο με τη μεθοδο-
λογία που βασίζεται στην επαφή των μαθητών με πρωτογενείς πηγές, όσο και με το 
περιεχόμενο που αφορά σχεδόν ανέγγιχτες από το σχολείο όψεις της ιστορίας μας. 

304

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

mailto:elizaneofytou@gmail.com


 Η ομάδα κοινού στην οποία απευθύνεται η εκπαιδευτική ιστοσελίδα είναι οι μαθητές 
της Γ’ τάξης Λυκείου, μία ηλικιακή ομάδα που έχει μόλις αποκτήσει ή θα αποκτήσει 
εκλογικό δικαίωμα, γεγονός που καθιστά σημαντική την κατανόηση εννοιών όπως η 
ελευθερία, τα πολιτικά δικαιώματα, η δημοκρατία και οι ευθύνες που επιφέρει η ιδιό-
τητα του πολίτη. Ταυτόχρονα, η διπλή λειτουργία της ιστοσελίδας –ως διαδικτυακή 
έκθεση και εκπαιδευτικό πρόγραμμα– επιτρέπει την αξιοποίησή της από μικρότερες 
ηλιακές ομάδες, όπως και από ενήλικες επισκέπτες. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η θεωρητική προσέγγιση που βρίσκεται στη βάση του σχεδιασμού της ιστοσελίδας 
δίνει έμφαση στην κοινωνική διάσταση των γεγονότων της εκάστοτε εποχής, ξεφεύγο-
ντας από την ιστορία-αφήγημα προς μία ιστορία-πρόβλημα. Σε ένα εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα, δομημένο πάνω στην άμεση επαφή των μαθητών με ποικίλες γραπτές και ει-
κονιστικές πρωτογενείς πηγές, η μικροϊστορία –η ιστορία του κοινού, του καθημερι-
νού, του ανώνυμου– μας παρέχει τα εργαλεία για να αφουγκραστούμε τα τεκμήρια 
αυτά. Στο πλαίσιο της μικροϊστορίας δε μιλάμε πλέον για τεκμήρια που δυνητικά θα 
μπορούσαν να μας δώσουν μία εικόνα του παρελθόντος, αλλά για «ενδείξεις», στοιχεία 
που ενέχουν σημασία και επιδέχονται ερμηνεία (Κόκκινος, 1998). Από αυτά τα υπο-
κειμενικά, μεμονωμένα στοιχεία –αντικείμενα, έργα τέχνης, γραπτές και προφορικές 
μαρτυρίες, απομνημονεύματα– μέσα από μία επαγωγική ιστορική διεργασία, γίνεται η 
αναγωγή στο ευρύτερο, στο συνολικό, στη μακροϊστορία. 

Η μικροϊστορία δίνει μία απάντηση στο ερώτημα που ταλανίζει τη σύγχρονη ιστοριο-
γραφία: να διασώσουμε τη συλλογική μνήμη, αλλά για ποια μνήμη μιλάμε; (Μαυρο-
σκούφης, 2000) Η επίσημη εθνική ιστορία που διδάσκεται στα σχολεία και αναπαρά-
γεται στο δημόσιο λόγο συγκροτείται «από τα πάνω», μέσα από επιλογές, αποκλει-
σμούς και αποσιωπήσεις. Το μοναδικό σχολικό εγχειρίδιο που παρέχεται, εκλαμβάνε-
ται ως «ακλόνητο επιστημονικό θέσφατο» (Κόκκινος, 1998: 412). Χαρακτηριστικά, η 
μόνη αναφορά σε ζητήματα πολιτικών διώξεων στο σχολικό εγχειρίδιο γίνεται με τη 
φράση: «Το ΚΚΕ τέθηκε εκτός νόμου τον Δεκέμβριο του 1947 και παρέμεινε στην 
παρανομία έως το 1974» (Κολιόπουλος, Σβολόπουλος, Χατζηβασιλείου, Νημάς & 
Σχολινάκη-Χελιώτη 2010: 145). Η τραυματική φύση, τα αίτια, οι επιπτώσεις, η επί-
δραση στο άτομο και στην κοινωνία, δεν κατέχουν καμία θέση στη σχολική διδασκα-
λία. Αντιθέτως, η μικροϊστορία αναδεικνύει την προσωπική μαρτυρία για να μελετήσει 
την καθημερινότητα, τις κοινωνικές σχέσεις, τις νοοτροπίες, τους φόβους, τις ελπίδες 
και τα όνειρα των «κοινών» ανθρώπων. 

Η διδακτική της ιστορίας στην ψηφιακή εποχή 

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας σήμερα ανοίγει νέους δρόμους για την παραγωγή της 
ιστορικής γνώσης, όπως και για την εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες και τις 
μεθόδους με βάση τις οποίες το παρελθόν γίνεται ιστορία. Η ψηφιακή εποχή επιφέρει 
ριζικές αλλαγές στην επιστημονική διάσταση της ιστοριογραφίας από τη μία πλευρά, 
και στην απλή, καθημερινή δυνατότητα πρόσβασης σε ιστορικές πηγές και αρχεία από 
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την άλλη. Στο διαδίκτυο όλα είναι παρόντα και προσβάσιμα, αλλά ταυτόχρονα απόμα-
κρα και διαμεσολαβημένα από τα τεχνολογικά μέσα. 

Σύμφωνα με τον Simson (1995), η διδασκαλία με χρήση τεχνολογίας πρέπει να βασί-
ζεται σε αυθεντικές πηγές, να στοχεύει στην ανακάλυψη νέων και χρήσιμων πληροφο-
ριών, να εμπλέκει τους μαθητές συναισθηματικά μέσα από βιωματικές δραστηριότη-
τες, να προωθεί τον ανοιχτό σε κριτική διάλογο και να ωθεί τους μαθητές στο σχεδια-
σμό της μαθησιακής διαδικασίας. Η διδασκαλία με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφο-
ριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), μέσα από την αλληλεπίδραση των μαθητών με τα μα-
θησιακά μέσα, τους καθιστά ενεργούς παραγωγούς γνώσης, αντί για παθητικούς δέκτες 
πληροφοριών (Βλάχου, Λαφάρα & Τζώρτζης, 2011).   

Η εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός 
μη-γραμμικού μοντέλου επικοινωνίας μεταξύ του φορέα και του κοινού, στο οποίο η 
διαμόρφωση, η μετάδοση και η ερμηνεία μηνυμάτων αποτελούν μία αδιάκοπη διαδι-
κασία (Hooper-Greenhill, 1995). Η σχέση φορέα-κοινού –στην προκειμένη περίπτωση 
μεταξύ της ιστοσελίδας και των μαθητών– αποκτά μέσα από την αλληλεπίδραση μία 
δυναμική μορφή, καθώς οι χρήστες καλούνται να ανατροφοδοτήσουν τον φορέα με 
σχόλια, συμπεράσματα και κριτική, με στόχο την αναμόρφωση και προσαρμογή του 
στις επιθυμίες και στις ανάγκες του κοινού.  

Η στοχοθεσία 

Η διαμφισβητούμενη και συγκρουσιακή φύση των υπό μελέτη ζητημάτων απαιτεί μία 
κατά το δυνατόν διυποκειμενική προσέγγιση και επομένως μία σαφώς ορισμένη και 
επικεντρωμένη στα επίμαχα ζητήματα στοχοθεσία. Για τη διδασκαλία της ιστορίας, οι 
βασικοί στόχοι που συμπλέουν με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπου-
δών Ιστορίας για το Λύκειο, είναι οι μαθητές: 
- να αναγνωρίζουν τη φύση των εμπειριών, αφηγήσεων και αναπαραστάσεων του πα-

ρελθόντος σε σχέση με τις διαδικασίες της επιστήμης της Ιστορίας, καθώς και να κα-
τανοήσουν την έννοια της ιστορικής ερμηνείας, την πολλαπλότητα των πιθανών ερ-
μηνειών και τους τρόπους με τους οποίους αυτές δομούνται (Νάκου, 2008). 

- να μπορούν να διατυπώνουν ιστορικά ερωτήματα, να προβληματίζονται και να επε-
ξεργάζονται υποθέσεις, αναζητώντας εναλλακτικές ερμηνείες και όχι προϋπάρχουσες 
απαντήσεις στις οποίες πρέπει να οδηγηθούν. Να είναι σε θέση να αμφισβητούν στε-
ρεοτυπικές, μονοδιάστατες ιστορικές αφηγήσεις.  

- να αποκτήσουν την ικανότητα να ερμηνεύουν ιστορικά φαινόμενα μέσα από την τριβή 
με έναν συνδυασμό από υλικά, εικαστικά, προφορικά και γραπτά τεκμήρια και να 
μυηθούν σε μία διαδικασία προσωπικής ανακάλυψης με βάση τις ιστορικές πηγές. 

 
Η ψηφιακή τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί με στόχο: 
- να οργανώσει τη διαδικασία μάθησης, κατέχοντας δομικό ρόλο στο σχεδιασμό και τη 

διεξαγωγή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, σε αντίθεση με τη συνήθη χρήση της 
ως κατάληξη μιας μονόπλευρης μετάδοσης πληροφοριών με στόχο την εμπέδωση 
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- να αποτελέσει μέσο έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας. Να συμβάλλει 
στην ανάπτυξη των κοινωνιογνωστικών χαρακτηριστικών του διαλόγου και της συ-
νεργασίας μέσω κατάλληλων εφαρμογών (Δημαράκη, 2008). 

Η εκπαιδευτική ιστοσελίδα 

Το ψηφιακό περιβάλλον 

Από τις διαθέσιμες συλλογές και από άλλους διαδικτυακούς τόπους και βιβλιογραφικές 
πηγές, όπως οι ιστοσελίδες των ΑΣΚΙ, του Μουσείου Δημοκρατίας Άγιος Ευστράτιος 
και του Μουσείου Μακρονήσου, συγκροτείται το σώμα των εκθεμάτων, με κυρίαρχα 
τα έργα τέχνης και τα χειροποίητα αντικείμενα των πολιτικών κρατούμενων. Από την 
ποικιλία των εικόνων της ιστοσελίδας αναμένεται να δημιουργηθούν στις συνειδήσεις 
των μαθητών «εικονιστικά μνημονικά ίχνη» από εικόνες φορτισμένες με νοήματα που 
συμπυκνώνουν τα χαρακτηριστικά της εποχής τους. Ταυτόχρονα, οι μαρτυρίες και οι 
αφηγήσεις θα προσφέρουν στους μαθητές διόδους προς το παρελθόν, οι οποίες με δια-
κριτή την απόστασή τους από το οικείο σε μας παρόν θα τους φέρουν σε επαφή με την 
οπτική του Άλλου, με τη διαφορετικότητα, τις επιλογές, τις στάσεις και τις αντιδράσεις 
των ανθρώπινων χαρακτήρων του παρελθόντος (Κόκκινος, Μαυροσκούφης, Γατσωτής 
& Λεμονίδου, 2010).  

Η μουσειοπαιδαγωγική δραστηριότητα 

Η διάρκεια του μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος προτείνεται να είναι τρεις έως έξι 
διδακτικές ώρες και να διεξάγεται προς το τέλος του σχολικού έτους, για να έχει κα-
λυφθεί το μεγαλύτερο μέρος της διδακτέας ύλης, έως την πτώση της δικτατορίας το 
1974. Οι μαθητές προτείνεται να χωριστούν σε ομάδες, αν και εναλλακτικά ο σχεδια-
σμός της δραστηριότητας επιτρέπει και τη διεξαγωγή της σε ατομικό επίπεδο, μόνο με 
χρήση υπολογιστή, από οποιοδήποτε μέρος. Εν γένει, παρέχονται επιλογές με στόχο η 
διάρκεια και ο τρόπος υλοποίησης του μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος να εξαρ-
τάται από τις επιλογές των εκπαιδευτικών και των μαθητών, με βάση τα διαθέσιμα 
υλικά μέσα και χρονικά περιθώρια.  

Σε πρώτη φάση ο εκπαιδευτικός επιλέγει αν οι μαθητές θα πλοηγηθούν στην ιστοσε-
λίδα ατομικά ή σε ομάδες. Προτείνεται οι μαθητές να εργαστούν σε ομάδες των 4-5 
ατόμων ανά υπολογιστή, ούτως ώστε να βρίσκονται εξαρχής σε ένα διαλεκτικό και 
συνεργατικό κλίμα. Η μουσειοπαιδαγωγική δραστηριότητα συνίσταται σε μία διαδικα-
σία αναζήτησης πηγών και εκθεμάτων μέσα στην ιστοσελίδα αλλά και σε άλλους δια-
δικτυακούς κόμβους, με κατάληξη τη σύνθεση μίας αφίσας για ένα συγκεκριμένο θέμα 
από μία λίστα προτεινόμενων θεμάτων. Η λίστα αυτή αποτελείται από συνδυαστικά 
θέματα που απαιτούν την επίσκεψη μεγάλου μέρους των ενοτήτων της ιστοσελίδας, 
όπως και την αναζήτηση πληροφοριών σε άλλες ιστοσελίδες. Φυσικά, και οι ίδιοι οι 
μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς παρακινούνται να παραλλάξουν, να 
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εμπλουτίσουν και να διαμορφώσουν νέες θεματικές με τις οποίες ενδιαφέρονται να α-
σχοληθούν. Με αυτόν τον τρόπο κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών θα διανύσουν μία 
ξεχωριστή ιστορική διαδρομή στο παρελθόν, μέσα από μία διερευνητική διαδικασία. 

Όσον αφορά στη λειτουργία της ιστοσελίδας, η αρχική σελίδα (εικ. 1) αποτελείται από 
έναν χάρτη της Ελλάδας, στον οποίον σημαίνονται οι σταθμοί της διαδρομής που κα-
λούνται να κάνουν οι επισκέπτες.  

Κατά τη διάρκεια όλης της πλοήγησης στην ιστοσελίδα, στο αριστερό μέρος της οθό-
νης βρίσκεται μία στήλη-δείκτης.  

Εκεί υπάρχει σταθερά μία χρονογραμμή, πάνω στην οποία καταγράφονται τα συμβά-
ντα που πραγματεύεται η ιστοσελίδα και ταυτόχρονα τα γεγονότα της ζωής του Κυριά-
κου Τσακίρη.  

Κάνοντας κλικ σε έναν τόπο του χάρτη ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα της αντί-
στοιχης ενότητας (εικ. 2), όπου έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ένα εισαγωγικό κείμενο 
και να πλοηγηθεί στις φωτογραφίες, στα έργα και στις μαρτυρίες.  

Επιλέγοντας το κάθε έκθεμα, αυτό μεγεθύνεται και μαζί του εμφανίζεται ένα υπερκεί-
μενο με συνδέσμους προς επιπλέον πληροφορίες. 

 

Εικόνα 1: Η αρχική οθόνη της ιστοσελίδας 
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Εικόνα 2: Η οθόνη μιας ενότητας της ιστοσελίδας 

Με βάση το επιλεχθέν θέμα, οι μαθητές θα εργαστούν ως ιστορικοί, αναζητώντας τις 
κατάλληλες πηγές, τόσο γραπτές όσο και υλικές, εικαστικές ή πολυμεσικές για να υπο-
στηρίξουν την ιστορία που θα διηγηθούν.  

Τα εκθέματα και τα αποσπάσματα κειμένων που θα επιλέξουν, οι μαθητές καλούνται 
να τα αφουγκραστούν, να τα ερμηνεύσουν, να τα συσχετίσουν και να παράξουν νοή-
ματα. Με αυτόν τον τρόπο, δε θα είναι απλώς παθητικοί δέκτες πληροφορίας, αλλά θα 
ωθούνται να μελετήσουν ενεργητικά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και να βιώσουν 
μία διαφορετική εμπειρία μάθησης, έχοντας την αίσθηση πως η δραστηριότητά τους 
δεν είναι απλώς μια σχολική άσκηση, αλλά η διερεύνηση μίας ουσιώδους προβλημα-
τικής που μας αφορά όλους (Δημαράκη, 2008).  

Στο δεξί τμήμα της ιστοσελίδας βρίσκεται η στήλη της μουσειοπαιδαγωγικής δραστη-
ριότητας, με τίτλο Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία;  

Η κατακόρυφη στήλη έχει τη μορφή παλιού συρταριού, στο οποίο μπορεί κανείς να 
αποθηκεύσει τα στοιχεία που επέλεξε, σύροντας και αποθέτοντάς τα.  

Στάδια υλοποίησης της δραστηριότητας 

Κατά την πρώτη φάση, κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών θα τοποθετεί τα εκθέματα που 
επιλέγει στο παλιό συρτάρι και στη συνέχεια θα καλείται να εργαστεί ως αρχειονόμος 
και να τεκμηριώσει τις φωτογραφίες, τα έργα και τις μαρτυρίες, με πληροφορίες από 
την ιστοσελίδα και από τους διαθέσιμους υπερσυνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς 
κόμβους.  
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Με βάση ψηφιακά εργαλεία συλλογής, οργάνωσης και υπομνηματισμού κάθε μαθητής 
ή ομάδα θα δημιουργήσει μία προσωπική μικρή βάση δεδομένων (εικ. 3) μαζί με ένα 
πλέγμα από παρατηρήσεις και συνεισφορές.  

Ενσωματωμένη θα υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού και μετασχηματισμού εικόνας, ώ-
στε οι μαθητές να μπορούν να απομονώσουν και να τονίσουν στοιχεία, να συνδυάσουν 
εικόνες με κείμενα, να προσθέσουν τίτλους και λεζάντες και ούτω καθεξής.  

Επίσης θα υπάρχει επεξεργαστής κειμένου, ώστε να μπορούν να ασκηθούν στη γραφή, 
προσθέτοντας πληροφορίες, δεδομένα και προσωπικά σχόλια.  

 

Εικόνα 3: Η οθόνη της βάσης δεδομένων των μαθητών 

Μετά την ολοκλήρωση των βάσεων δεδομένων έπεται η δεύτερη φάση, όπου οι μαθη-
τές θα συνεργαστούν μεταξύ τους και θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους στο σύνολο 
της τάξης.  

Στο επίπεδο της ομάδας, οι μαθητές θα μελετήσουν τις βάσεις δεδομένων τους, θα ε-
πανεξετάσουν τις επιλογές τους, τα σχόλιά τους και τις ερμηνείες που έδωσαν και θα 
προσπαθήσουν μέσα από μία διαδικασία διαλόγου και επαναπροσέγγισης του θέματος 
να συνθέσουν μία συλλογική αφίσα.  

Πρακτικά, θα αξιοποιούν τις βάσεις δεδομένων που έφτιαξαν και θα παράγουν ένα 
κολλάζ, με τη βοήθεια μιας ειδικής εφαρμογής που παρέχει η ιστοσελίδα (εικ. 4).  
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Εικόνα 4: Η οθόνη της δραστηριότητας παραγωγής αφίσας 

Το εργαλείο της αφίσας επιλέγεται ως ένα δημιουργικό μέσο έκφρασης που απαιτεί 
την επιλογή, σύνθεση και ιεράρχηση στοιχείων, με στόχο την κατασκευή μίας εύλη-
πτης, ισχυρής οπτικά και νοηματικά εικόνας. Αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει τους μα-
θητές να συνοψίσουν, να αξιολογήσουν και να μεταδώσουν τα κεκτημένα της πλοή-
γησής τους στην διαδικτυακή έκθεση, με ένα οικείο μέσο που τους περιβάλλει στην 
καθημερινότητά τους. Επιπλέον, η παραγωγή συνθηματικού λόγου που απαιτεί ο σχε-
διασμός μίας αφίσας, όταν μπαίνει σε ιστορικά συμφραζόμενα ωθεί τους μαθητές να 
οξύνουν την κριτική τους σκέψη, την επικοινωνιακή τους ικανότητα και την ευρημα-
τικότητά τους (Κόκκινος κ.ά., 2010). 

Στη συνέχεια, όλες οι αφίσες θα παρουσιαστούν από τις ομάδες στην τάξη προς περαι-
τέρω ανάλυση, συζήτηση και προβληματισμό. Τέλος, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα 
να αποθηκεύσουν και να αναρτήσουν τις αφίσες τους στην ιστοσελίδα, ώστε να δη-
μιουργηθεί εκεί ένα ψηφιακό αρχείο εργασιών. Από το αρχείο αυτό, θα μπορέσουν και 
οι διαχειριστές της ιστοσελίδας να λάβουν ανατροφοδότηση και να προσαρμόσουν κα-
ταλλήλως το περιεχόμενο και τη λειτουργία της ιστοσελίδας. 

Συμπεράσματα 

Ελλείψει πρακτικής εφαρμογής του προγράμματος, συμπεράσματα για την αποτελε-
σματικότητα τέτοιου τύπου προσεγγίσεων στην ιστορική εκπαίδευση δε μπορούν να 
εξαχθούν. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί, εν είδει επιλόγου, είναι η ανάγκη αξιοποί-
ησης εναλλακτικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων που θα προωθούν το 
δημοκρατικό διάλογο και την κριτική σκέψη στη σχολική τάξη, μετατρέποντας την σε 
εργαστήρι παραγωγής ιδεών και ανταλλαγής επιχειρημάτων⋅ ένα εργαστήρι που θα 
διαχειρίζεται περίπλοκα, κοινωνικά και ιδεολογικά φορτισμένα ζητήματα, με άξονα 
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την αναζήτηση της συνθετότητας και της πολυπρισματικότητας των ιστορικών φαινο-
μένων μέσα από ερευνητικές και συλλογικές διαδικασίες. 
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Περίληψη 

Τη σημερινή εποχή, η τάση για αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
(ΜΚΔ) στην εκπαίδευση βαίνει συνεχώς αύξουσα. Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να 
συμβαδίζει με τις εξελίξεις, ώστε πέρα από την τυπική μαθησιακή του λειτουργία να 
οδηγεί και σε μια παιδαγωγική – κοινωνικοποιητική προσέγγισης της γνώσης, που 
προάγει την κοινωνική συνοχή, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και ενισχύει το ά-
νοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Ο κοινός βηματισμός του σχολείου με την εποχή 
και η αξιοποίηση των ΜΚΔ στην εκπαίδευση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεισφορά των ΜΚΔ στο εκπαιδευτικό έργο 
τους. Από τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς που 
υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία της Αττικής προέκυψε ότι, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 
πολύ σημαντική την παιδαγωγική – κοινωνικοποιητική συνεισφορά των ΜΚΔ στην 
εκπαίδευση, ενώ διατηρούν πολλές επιφυλάξεις (κυρίως οι άνδρες) για τη συνεισφο-
ρά τους στο μαθησιακό επίπεδο. 

Λέξεις - Κλειδιά: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) αποτελούν την πιο σύγχρονη αντίληψη και 
εξέλιξη στο χώρο του διαδικτύου που επιτρέπει, υποστηρίζει και στηρίζεται στην ε-
νεργό συμμετοχή και την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Τα τελευταία χρόνια 
η χρήση των ΜΚΔ στο χώρο της εκπαίδευσης κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς και 
πλέον αποτελεί μία ιδιαίτερα δημοφιλή τάση. Κατά τον Peachey (2009), όπως αναφέ-
ρεται στις Μανούσου και Χαρτοφύλακα (2011: 502), όταν τα ΜΚΔ λειτουργούν σε 
ένα παιδαγωγικό πλαίσιο, όπου υποστηρίζεται η συνεργασία στην αναζήτηση, στη 
δημιουργία και στο διαμοιρασμό της πληροφορίας, ενδυναμώνεται η κοινωνικοποίη-
ση, η καλλιέργεια πολύπλευρων δεξιοτήτων και στάσεων-συμπεριφορών επικοινωνί-
ας, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα με αποτέλεσμα τα αυθεντικά προϊόντα 
μάθησης να εξελίσσονται διαρκώς.  

Το σύγχρονο σχολείο είναι σημαντικό να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να συμμετέ-
χει, να εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και μορφές οργάνωσης της σχο-
λικής τάξης, να χρησιμοποιεί σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα, να είναι καινοτόμο, ευέ-
λικτο, δημιουργικό, ανοικτό σε ιδέες, στην κοινωνία και στη γνώση και να αυξάνει τα 
μαθησιακά κίνητρα του μαθητή ενισχύοντας τη συνεργατική μάθηση και ενθαρρύνο-
ντας την επικοινωνία. Δηλαδή το σχολείο πέρα από την τυπική, παραδοσιακή, μαθη-
σιακή του λειτουργία που συνήθως συνδέεται με τη μηχανιστική αποστήθιση, οφείλει 
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να ενισχύσει και την παιδαγωγική - κοινωνικοποιητική του λειτουργία ώστε να οδη-
γήσει σε μια διαδικασία προσέγγισης της γνώσης, που να είναι πρωτογενώς και ου-
σιαστικά παιδαγωγική, μέσα από την οποία να επιδικώκεται η ανάπτυξη αυτόνομων 
προσωπικοτήτων και η προετοιμασία των μαθητών για τη ζωή. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ως Mέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), θεωρούνται τα ηλεκτρονικά ΜΚΔ που 
στοχεύουν στη δημιουργία on-line κοινοτήτων από ανθρώπους με κοινά ενδιαφέρο-
ντα και δραστηριότητες και που παρέχουν ως υπηρεσία την παραγωγή και δημοσίευ-
ση περιεχομένου από τους ίδιους τους χρήστες του διαδικτύου (Τζικόπουλος, 2013: 
5). Τα ΜΚΔ διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με: το αντικείμενό τους, τον τρόπο 
εγγραφής και συμμετοχής μελών, το είδος του περιεχομένου τους και τον τρόπο επι-
κοινωνίας μεταξύ των μελών τους. Σύμφωνα με τον Παπαθανασόπουλο, κ.α. (2013), 
υπάρχουν έξι κατηγορίες ΜΚΔ: α) Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, MySpace και 
Bebo), β) Blogs, γ) Wikis, δ) Podcasts, ε) Forums και στ) Κοινότητες περιεχομένου 
(YouTube, Flickr, del.icio.us). 

Τα ΜΚΔ προσφέρουν στην εκπαίδευση εναλλακτικούς τρόπους μάθησης. Η χρήση 
τους ανοίγει νέους ορίζοντες στη μάθηση αναμορφώνοντας τις μεθόδους διδασκαλίας 
σε μια εναλλακτική προοπτική, παρέχει περισσότερες και διαφορετικές ευκαιρίες μά-
θησης και βοηθάει στο να ξεπεραστούν υλικά και τεχνικά εμπόδια στη διδασκαλία 
και τη μάθηση ελαχιστοποιώντας μια σειρά γεωγραφικών, θεσμικών και χρονικών 
περιορισμών. Δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης, αποτελεσματικότητας, διαδραστικό-
τητας και ευελιξίας με την εφαρμογή συγχρονικών και ασύγχρονων μορφών αλληλε-
πίδρασης στη διδασκαλία, με εμπλοκή διδασκόντων και διδασκόμενων σε δραστηριό-
τητες που ενθαρρύνουν την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και παρουσίασης 
ιδεών και πληροφοριών, με στόχο την ικανοποίηση ποικίλων αναγκών (Γιαννούλης, 
2011). 

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, το ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη συνει-
σφορά των Μέσων Κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) στην εκπαίδευση και την αξιοποί-
ηση των δυνατοτήτων τους, κυρίως στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
έχει καταλήξει στο γεγονός, ότι η χρήση των ΜΚΔ επιφέρει θετικά αποτελέσματα 
στο παιδαγωγικό έργο (Κασκαντάμη & Καλογερόπουλος, 2010. Νερατζίδου, 2011. 
Πετράκη, 2011. Τρυφιάτης & Στιβακτάκη, 2011. Ελευθεριάδου,  2012. Μποφίλιου, 
2013. Θεοδότου, 2013, κ.α.). Ωστόσο καμμιά από τις ανωτέρω έρευνες δεν έχει ε-
στιάσει αποκλειστικά ούτε στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς 
πυλώνες για την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ούτε στην πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση, που είναι η σημαντικότερη βαθμίδα εκπαίδευσης για την υιοθέ-
τηση κοινωνικών ρόλων, συμπεριφορών και απόκτηση αξιών που συνοδεύουν τους 
μαθητές σε όλη τη μετέπειτα ζωή τους.  
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Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη συνεισφορά των ΜΚΔ στην εκπαίδευση. Η συνει-
σφορά αυτή επιμερίζεται τόσο στην τυπική μαθησιακή λειτουργία του σχολείου, όσο 
και στην κοινωνικοποιητική - παιδαγωγική του λειτουργία που αφορά στην ολόπλευ-
ρη εξέλιξη και καλλιέργεια του παιδιού. 

Τα ευρήματα της έρευνας δύνανται να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς, για να αυτο-
βελτιωθούν και να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υπενθυ-
μίζεται ότι η βάση στην οποία θα στηριχτεί ο κάθε εκπαιδευτικός για να αναζητήσει 
την αυτοβελτίωσή του και να διατηρήσει ζωντανή την επικοινωνία με την επιστημο-
νική κοινότητα συνίσταται από τις αντιλήψεις του, τις πεποιθήσεις του, τις εικόνες 
που έχει, τις αξίες και τις στάσεις του (Ματσαγγούρας, 1998: 176).  

Τα ερωτήματα στα οποία απαντά η παρούσα έρευνα είναι τα εξής: α) Πιστεύετε ότι 
τα ΜΚΔ μπορούν να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση; β) Ποια από τα παρακάτω 
«παιδαγωγικά» οφέλη (επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων, ομαδικό αίσθημα, προ-
βολή εκπαιδευτικού έργου, εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση και ενημέρωση για εκπαιδευ-
τικά θέματα) θεωρείτε ότι προσφέρουν τα ΜΚΔ στην εκπαίδευση; γ) Σε ποιο βαθμό 
θεωρείτε ότι τα ΜΚΔ μπορούν να βελτιώσουν τη μάθηση; 

Για τις τις απαντήσεις χρησιµοποιήθηκε η πεντάβαθµη κλίµακα Likert (καθόλου, λί-
γο, μέτρια, πολύ, πάρα πολύ). Χρησιμοποιήθηκαν τα πιο δημοφιλή ΜΚΔ σύμφωνα 
με την κατηγοριοποίηση του Alexa Toolbar. Αυτά είναι: Facebook,  Twitter, 
YouTube, Blogger, Wordpress, LinkedIn, Flickr και MySpace. Ο λόγος που χρησιμο-
ποιήθηκαν περισσότερα του ενός ΜΚΔ και δεν επικεντρώθηκε η έρευνα σε ένα ή δυο 
ΜΚΔ, είναι για να υπάρχει μεγαλύτερη, σφαιρικότερη και πιο εκτεταμένη πληροφό-
ρηση από τη συλλογή δεδομένων. 

Πρόκειται για μια δειγματοληπτική, ποσοτική έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε με 
ερωτηματολόγια κλειστού τύπου. Ο πληθυσμός – στόχος ή αλλιώς το πλαίσιο δειγμα-
τοληψίας της παρούσας έρευνας είναι οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και οι 
διευθυντές που υπηρετούν στα δημόσια δημοτικά σχολεία. Δείγμα διανομής, αποτέ-
λεσαν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και οι διευθυντές, που υπηρετούσαν το 
σχολικό έτος 2014-15 στα δημόσια δημοτικά σχολεία της Αττικής και κυρίως των 
διευθύνσεων Π.Ε. της Α΄, Δ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής. Άρα στο δείγμα, με 
δεδομένο ότι τα περισσότερα σχολεία λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαι-
δευτικό Πρόγραμμα, συμμετέχουν όχι μόνο δάσκαλοι και διευθυντές αλλά και εκπαι-
δευτικοί που προέρχονται από διάφορες ειδικότητες π.χ. φυσικής αγωγής, πληροφο-
ρικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής, μουσικής και αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανι-
κής γλώσσας.  Στην προκειμένη περίπτωση δεν γνωρίζουμε αν το δείγμα διανομής 
του ερωτηματολογίου είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού – στόχου και δεν μπο-
ρούμε να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα. Ωστόσο μπορούμε να πάρουμε χρήσιμες 
πληροφορίες και απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνάς μας, με δεδομένο ότι έγινε 
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προσπάθεια το δείγμα να είναι μεγάλο διότι ως γνωστόν, όσο πιο πολύ αυξάνουμε το 
δείγμα τόσο πλησιάζουμε τον πληθυσμό και έχουμε κατά συνέπεια καλύτερη αντι-
προσωπευτικότητα του πληθυσμού. 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν δια ζώσης κατά τη διάρκεια 
επιμορφωτικών ημερίδων, σε 250 εκπαιδευτικούς. Συμπληρώθηκαν 211 ερωτηματο-
λόγια, στα 14 από τα οποία δεν είχε σημειωθεί η ένδειξη του φύλου, άρα αξιοποιήθη-
καν τα 197. 

Συνεισφορά των ΜΚΔ στην εκπαίδευση 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το βαθμό συνεισφοράς των ΜΚΔ στην εκπαίδευση 
κυμαίνονται στο σύνολό τους ανάμεσα στην επιλογή πολύ (43,7%) και στην επιλογή 
μέτρια (28,9%), οι οποίες αθροιστικά πλησιάζουν σχεδόν τα τρία τέταρτα του συνό-
λου των απαντήσεων (72,6%). Στην ανάλυση σε σχέση με το φύλο των εκπαιδευτι-
κών, σε σύνολο 197 απαντήσεων, σύμφωνα με το σχήμα 1, προέκυψε ότι οι γυναίκες 
συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες στις επιλογές πολύ και μέτρια 
(73,3% έναντι 67,3%), γεγονός που σημαίνει ότι θεωρούν μεγαλύτερη τη συνεισφορά 
των ΜΚΔ στην εκπαίδευση από τους άνδρες. Έτσι κι αλλιώς οι γυναίκες είναι πιο 
ενεργές στα ΜΚΔ από τους άνδρες διότι γι’ αυτές, η επικοινωνία και η εμπλοκή σε 
μεγάλες συζητήσεις με τους άλλους είναι πολύ σημαντικότερη (όπως και στην πραγ-
ματική ζωή) και τα ΜΚΔ ικανοποιούν τέλεια αυτή τους την ανάγκη.  

 

                                     ★Χωρίς Απάντηση 

Σχήμα 1. Απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεισφορά των ΜΚΔ στην εκπαίδευση 
κατά φύλο 
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Παιδαγωγικά – κοινωνικοποιητικά οφέλη 

Σχετικά με τα παιδαγωγικά οφέλη που προσφέρουν τα ΜΚΔ στην εκπαίδευση, οι εκ-
παιδευτικοί είχαν την ευχέρεια να επιλέξουν όσες απαντήσεις ήθελαν, χωρίς περιορι-
σμό, ανάμεσα στην επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων, το ομαδικό αίσθημα, την 
προβολή του εκπαιδευτικού έργου, την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση και την ενημέρω-
ση για εκπαιδευτικά θέματα. Σε σύνολο 197 εκπαιδευτικών δεν έδωσαν καμιά απά-
ντηση 20 άτομα (ποσοστό 10,2%). Οι απόψεις των υπολοίπων εκπαιδευτκών παρου-
σιάζονται στο σχήμα 2.  

 

Σχήμα 2. Απόψεις εκπαιδευτικών για τα παιδαγωγικά οφέλη που προσφέρουν τα ΜΚΔ 
στην εκπαίδευση 

Αναλυτικότερα: 

1. Το Facebook, από το 66% των εκπαιδευτικών θεωρείται ότι προάγει την επικοινω-
νία και ανταλλαγή απόψεων, από το 39,8% ότι προάγει το το ομαδικό αίσθημα και 
από το 35,6% ότι ενημερώνει γύρω από εκπαιδευτικά θέματα. Αυτές είναι οι επικρα-
τέστερες επιλογές, με την επιλογή προβολή του εκπαιδευτικού έργου και 
εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση να συγκεντρώνουν γύρω στο 20%, ενώ υψηλό ποσοστό 
εμαφανίζεται και στην επιλογή κανένα όφελος (11,5%). Συγκεντρώνει τα υψηλότερα 
ποσοστά από όλα τα ΜΚΔ στην επιλογή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων.  

2. Το Twitter, δεν ξεπέρασε το 29,4% σε καμμιά επιλογή. Προφανώς οι εκπαιδευτικοί 
δεν εκτιμούν ιδιαίτερα την παιδαγωγική συνεισφορά του. Ως επικρατέστερα θεωρού-
νται τα οφέλη που προσφέρει στην επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων (29,4%), στη 
δημιουργία ομαδικού αισθήματος (15,7%) και στην ενημέρωση γύρω από εκπαιδευ-
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τικά θέματα (14,7%). Εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό στην επιλογή κανένα όφελος 
(13,6%), ξεπερνώντας και το Facebook.  

3. Tο Youtube, θεωρείται σημαντικό από τους εκπαιδευτικούς στην προβολή εκπαι-
δευτικού έργου σε ποσοστό 55,5%, που είναι και το υψηλότερο στην επιλογή αυτή. 
Ακολουθούν οι επιλογές ενημέρωση γύρω από εκπαιδευτικά θέματα (37,7%) και 
εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση (26,7%), ενώ μόνο 2,6% του συνόλου των εκπαιδευτικών 
θεωρεί ότι δεν προσφέρει κανένα όφελος.  

4. Το Blogger, δεν ξεπερνά το 21,5%, που είναι γενικότερα το υψηλότερο ποσοστό 
που συγκεντρώνει και ευρίσκεται στην επιλογή προβολή του εκπαιδευτικού έργου. 
Ακολουθεί η επιλογή ενημέρωση γύρω από εκπαιδευτικά θέματα (19,9%) και η επι-
κοινωνία και ανταλλαγή απόψεων (15,2%). Ένα μικρό ποσοστό (2,6%), θεωρεί ότι 
δεν προσφέρει κανένα όφελος.  

5. Το Wordpress, παρουσιάζει γενικά χαμηλά ποσοστά με υψηλότερο ποσοστό το 
10,5% στην επιλογή προβολή του εκπαιδευτικού έργου.  

6. Το LinkedIn, εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό στην επικοινωνία και ανταλλαγή 
απόψεων (12%), ενώ αυξημένη σχετικά με τα χαμηλά ποσοστά του είναι η επιλογή 
κανένα όφελος (3,1%).  

7. Το Flickr, δεν ξεπερνά το 5,6% στην επικρατέστερη επιλογή του, που είναι η προ-
βολή του εκπαιδευτικού έργου, ενώ εμφανίζει σχετικά υψηλό ποσοστό στην επιλογή 
κανένα όφελος (3,7%).  

8. Τέλος το MySpace, εμφανίζει το ίδιο με το προηγούμενο χαμηλά ποσοστά, με ση-
μαντικότερο το ποσοστό 5,2% που αφορά στις επιλογές ενημέρωση για εκπαιδευτικά 
θέματα και κανένα όφελος.  

Συγκεντρωτικά, οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα παιδαγωγικά – κοινωνικοποιη-
τικά οφέλη που προσφέρουν τα ΜΚΔ στην εκπαίδευση και στο άνοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία, κατέδειξαν ως επωφελέστερα το Facebook και το Youtube. Το 
Facebook συγκέντρωσε γενικά τις περισσότερες προτιμήσεις, ενώ στην επιλογή επι-
κοινωνία και ανταλλαγή απόψεων έρχεται πρώτο με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοι-
πα. Το αμέσως επόμενό του διαφέρει κατά 36,6 ποσοστιαίες μονάδες και είναι το 
Twitter με ποσοστό 29,4%. Επίσης, πρώτο στις προτιμήσεις είναι το Facebook και 
στην επιλογή δημιουργίας ομαδικού αισθήματος με ποσοστό 39,8%. Δεύτερο στις 
προτιμήσεις έχεται το Youtube, το οποίο επελέγει από το 55,5% των εκπαιδευτικών 
ως το επικρατέστερο για την προβολή του εκπαιδευτικού έργου. Το Youtube, συγκέ-
ντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις των εκπαιδευτικών και στην ενημέρωση για 
εκπαιδευτικά θέματα (37,7%) και στην εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση (26,7%). Από τα 
υπόλοιπα ΜΚΔ αξίζει να σημειωθούν τα σχετικά υψηλά ποσοστά του Blogger στην 
προβολή του εκπαιδευτικού έργου (21,5%) και του LinkedIn  στην επικοινωνία και 
ανταλλαγή απόψεων (12%). Τέλος επισημαίνεται ότι το Twitter έρχεται πρώτο στην 
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επιλογή κανένα όφελος (13,6%), με δεύτερο το Facebook (11,5%), το οποίο φαίνεται 
να βρίσκεται ψηλά και στις «αρνητικές» επιλογές. 

Μαθησιακά οφέλη 

Σχετικά με το βαθμό βελτίωσης της μάθησης από τη χρήση των ΜΚΔ, οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών έχουν καταχωρηθεί κατά φύλο. Στους άνδρες το 5,5% δεν συμμετείχε 
με απαντήσεις στην ερώτηση αυτή, ενώ στις γυναίκες το 19%. Στο σύνολο των απα-
ντήσεων των υπολοίπων εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει από το σχήμα 3, στους μεν 
άνδρες δεσπόζει η επιλογή καθόλου με 30,1% και έπονται οι επιλογές πολύ (24,8%), 
λίγο (19,7%) και μέτρια (18,5%), στις δε γυναίκες η επιλογή πολύ με 28,9% και έπο-
νται οι επιλογές καθόλου (25,7%), μέτρια (22,8%) και λίγο (16,3%).  

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η επιλογή καθόλου είτε στην πρώτη θέση είτε 
στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά. Δηλαδή ένας ση-
μαντικός αριθμός εκπαιδευτικών (κυρίως άνδρες) δεν θεωρεί ότι η χρήση των ΜΚΔ 
βελτιώνει τη μαθησιακή λειτουργία, σύμφωνα με την οποία το σχολείο παρέχει στους 
μαθητές εκείνα τα στοιχεία (π.χ. γραφή, ανάγνωση κ.α) τα οποία αποτελούν αντικεί-
μενο μάθησης (Σαΐτη και Σαΐτης, 2012:81). Ταυτόχρονα ένας εξίσου μεγάλος αριθμός 
εκπαιδευτικών (κυρίως γυναίκες) θεωρεί πολύ σημαντική τη βελτίωση της μάθησης 
από τα ΜΚΔ. 

 

 

Σχήμα 3. Απόψεις εκπαιδευτικών για το βαθμό βελτίωσης της μάθησης από τη χρήση 
των ΜΚΔ 
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Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το σχήμα 4, οι άνδρες εκπαιδευτικοί, διατηρούν στην 
πρώτη θέση το Facebook, στην επιλογή καθόλου και λίγο. Στις επιλογές μέτρια, πολύ 
και πάρα πολύ στην πρώτη θέση ευρίσκεται το Youtube με μεγάλη διαφορά από τα 
υπόλοιπα ΜΚΔ κυρίως στην επιλογή πολύ. Επισημαίνεται ότι στις ίδιες επιλογές (μέ-
τρια, πολύ και πάρα πολύ), το Facebook έρχεται δεύτερο, το οποίο όπως φαίνεται εί-
ναι όχι μόνο «αρνητικά» αλλά και «θετικά» δημοφιλές, σε αντίθεση με το Youtube 
που έχει μόνο «θετική» δημοφιλία εφόσον παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό στην 
επιλογή καθόλου. Το Twitter, παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό στην επιλογή κα-
θόλου (19,2%) ενώ το Blogger, στην επιλογή πολύ (11,5%), όπως και το Wordpress 
(14%), προφανώς λόγω των χρήσεών τους για σχολικά ή προσωπικά ιστολόγια. Τα 
υπόλοιπα ΜΚΔ συγκεντρώνουν λίγες προτιμήσεις και μάλιστα ως επί το πλείστον 
σ΄αυτές υπερέχουν οι αρνητικές επιλογές καθόλου και λίγο.  

Στις γυναίκες εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με το σχήμα 5, προέχει η επιλογή πολύ 
(41,7%) στο Youtube και καθόλου στο Twitter (26,1%) και στο Facebook (23,5%). 
Το Blogger σημειώνει σχετικά υψηλό ποσοστό στην επιλογή πολύ (15,6%). Τα υπό-
λοιπα ΜΚΔ συγκεντρώνουν λίγες προτιμήσεις και μάλιστα ως επί το πλείστον 
σ΄αυτές υπερέχουν οι αρνητικές επιλογές καθόλου και λίγο. 

 

Σχήμα 4. Απόψεις των ανδρών εκπαιδευτικών για για το βαθμό βελτίωσης της μάθησης 
από τη χρήση των ΜΚΔ 
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Σχήμα 5. Απόψεις των γυναικών εκπαιδευτικών για για το βαθμό βελτίωσης της μάθη-
σης από τη χρήση των ΜΚΔ 

Συγκεντρωτικά, οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα μαθησιακά οφέλη από τη χρήση 
των ΜΚΔ, διΐστανται. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (σε μεγαλύ-
τερο βαθμό), θεωρούν σημαντική τη συνεισφορά του Youtube για τη βελτίωση της 
μάθησης, προφανώς λόγω της δυνατότητάς του για αποθήκευση και αναπαραγωγή 
εκπαιδευτικών βίντεο. Όμως δεν φαίνεται να συμφωνούν όσον αφορά στο Facebook, 
για το οποίο κυρίως οι άνδρες στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι δεν βελτιώνει κα-
θόλου τη μάθηση, αν και οι γυναίκες, λόγω της φύσης τους, φαίνεται να είναι πιο «ε-
πιεικείς» απέναντί του. Παρόλα αυτά το Facebook, λόγω της δημοφιλίας του συγκε-
ντρώνει σε όλη την κλίμακα των προτιμήσεων υψηλά ποσοστά αν και αντιμετωπίζε-
ται κυρίως σαν ένα πολύ απλό μέσο ανταλλαγής μηνυμάτων, χωρίς να αξιοποιούνται 
οι δυνατότητές του στην εκπαιδευτική διαδικασία για τη βελτίωση της μάθησης. Τέ-
λος αξίζει να σημειωθεί η θετική εικόνα του Blogger και του Wordpress ( κυρίως 
στους άνδρες) όπως και η «αρνητική» εικόνα του Twitter.  

Συμπέρασμα 

Το σύγχρονο σχολείο δεν παρέχει απλώς γνώσεις, αλλά διαπλάθει συνειδήσεις και 
εμπνέει αξίες και προετοιμάζει τους αυριανούς ενεργούς πολίτες της κοινωνίας μας, 
στηριζόμενο σε ορισμένες λειτουργίες ανάμεσα στις οποίες πρωτεύουσα θέση έχει  
τόσο η παιδαγωγική - κοινωνικοποιητική όσο και η μαθησιακή του λειτουργία. Oι 
απόψεις των εκπαιδευτικών για τη γενκή συνεισφορά των ΜΚΔ στην εκπαίδευση 
συμφωνούν και είναι πολύ θετικές. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα 
ΜΚΔ συνεισφέρουν πολύ θετικά στο παιδαγωγικό – κοινωνικοποιητικό έργο του 
σχολείου, κατέδειξαν μάλιστα ως επωφελέστερα  το Facebook και το Youtube. Αντί-
θετα οι απόψεις τους διΐστανται όσον αφορά στη μαθησιακή συνεισφορά των ΜΚΔ, 
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όπου με εξαίρεση το Youtube το οποίο θεωρούν ότι βελτιώνει τη μάθηση, για τα υπό-
λοιπα ΜΚΔ είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Όπως φαίνεται πολλοί εκπαιδευτικοί δεν 
θεωρούν τόσο σημαντική τη δυνατότητα βελτίωσης της μάθησης μέσω της ευκαιρίας 
που παρέχουν τα ΜΚΔ στους χρήστες να αυτορρυθμίζουν τη μάθησή τους, να πα-
ρεμβαίνουν δηλαδή ενεργητικά και ενσυνείδητα στη διαδικασία του «μανθάνειν», να 
θέτουν στόχους και να ρυθμίζουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις δράσεις τους 
ώστε να πετυχαίνουν μαθησιακούς στόχους. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί προφανώς δίνουν 
μεγαλύτερη αξία στα εξωτερικά κίνητρα και στον εκπαιδευτικό ο οποίος μπορεί να 
μεταδώσει γνώσεις, να διευκολύνει, να συντονίσει και να εμψυχώσει τη διαδικασία 
μάθησης και όχι τα εσωτερικά κίνητρα που ωθούν τα άτομα σε μια ενέργεια που απο-
τελεί για τα ίδια αυτοσκοπό. 

Θα ήταν σημαντική κάθε επέκταση της έρευνας αυτής στους εκπαιδευτικούς της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν πιο ώριμους συναισθηματικά μαθητές, αλλά 
και στους μαθητές τόσο της πρωτοβάθμιας (των μεγαλύτερων τάξεων) όσο και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι αρκετά έως πολύ εξοικειωμένοι με τα ΜΚΔ, 
επειδή θα μας πρόσφερε τη δική τους οτπική γωνία. Τέλος, κάθε σχετική προσπάθεια 
με στόχο να συμπεριλάβει και τις παραμέτρους που αφορούν στην ηλικία των εκπαι-
δευτικών, στα έτη προϋπηρεσίας τους, στην επιμόρφωσή τους στις νέες τεχνολογίες, 
στην πρόσβασή τους στο διαδίκτυο και στη θέση τους στην ιεραρχία, θα πρόσφερε 
μεγαλύτερη εμβάθυνση στην έρευνα. 
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Παράρτημα 

Ερωτηματολόγιο 

1. Φύλο:   Άνδρας   ☐   Γυναίκα   ☐ 

2. Πιστεύετε ότι τα ΜΚΔ μπορούν να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

     

3. Ποια από τα παρακάτω οφέλη θεωρείτε ότι προσφέρουν τα ΜΚΔ στην εκπαίδευση; 
(Μπορείτε να επιλέξετε όσες απαντήσεις θέλετε για το κάθε ένα ΜΚΔ) 

Κοινω-
νικά Δί-

κτυα 

Επικοινω-
νία -

Ανταλλα-
γή από-
ψεων 

 

Ομαδι-
κό αί-
σθημα 

Προβολή 
εκπαιδευτι-
κού έργου 

Εξ΄αποστάσε
ως εκπαίδευ-

ση 

Ενημέρω-
ση για εκ-
παιδευτικά 

θέματα 

Κανέ-
να 

όφε-
λος 

 
      

         
       
       

4. Σε ποιό βαθμό θεωρείτε ότι τα ΜΚΔ μπορούν να βελτιώσουν τη μάθηση; (άνδρες) 
Κοινωνικά Δί-

κτυα Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

Facebook      
Twitter        
Youtube      
Blogger      
Wordpress      
LinkedIn        
Flickr      
MySpace      
Άλλο      
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Πρόταση αξιολόγησης μαθητών στο μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών με τη χρήση ΤΠΕ 
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Περίληψη 

Η αξιολόγηση της διδακτικής πράξης πρέπει να αποτελεί στόχο για κάθε εκπαιδευτικό 
που θέλει να είναι αποτελεσματικός στην προσπάθειά του να μεταδώσει γνώσεις, δε-
ξιότητες και στάσεις στους μαθητές του. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια πρόταση 
αξιοποίησης της υπηρεσίας δημιουργίας φορμών που προσφέρεται μέσω της ιστοσελί-
δας της Google στο διαδίκτυο, για την κατασκευή ερωτηματολογίου στο μάθημα Αρχές 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών Γενικού Λυκείου, με το οποίο 
είναι δυνατή η αξιολόγηση των μαθητών χωρίς να απαιτείται η φυσική και ταυτόχρονη 
παρουσία τους στην τάξη. Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και η α-
ξιολόγηση των μαθητών με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών τεκμηριώνεται μέσα από 
σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση, ενώ γίνεται περιγραφή των βημάτων που πρέπει 
να ακολουθηθούν για να χρησιμοποιηθεί μια φόρμα αξιολόγησης μαθητών στο διαδί-
κτυο. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διαδίκτυο, Ηλεκτρονική Αξιολόγηση, Φόρμες, Ερωτηματολόγιο 

Εισαγωγή 

Κεντρική δραστηριότητα ενός εκπαιδευτικού είναι η διδασκαλία. Μέσα από αυτή κα-
λείται να μεταφέρει γνώσεις, να καλλιεργήσει δεξιότητες και να διαμορφώσει στάσεις 
στους μαθητές του. Μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατό-
τητα να χρησιμοποιήσει, πέρα από συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές, εκπαιδευτικά 
μέσα ικανά να τον βοηθήσουν να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας. Οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο δεν αποτελούν από μόνα 
τους ένα παιδαγωγικό μέσο, αλλά η χρήση τους είναι αυτή που τους προσδίδει μια 
τέτοια προοπτική (Τσιτουρίδου, 2003). Η αξιολόγηση των μαθητών από τον καθηγητή 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς έρχεται να δια-
πιστώσει την επιτυχή επίτευξη των στόχων της με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποτε-
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λεσματικότητας αυτής της πολύπλοκης διαδικασίας. Η Εκπαιδευτική Αξιολόγηση συ-
νίσταται κατά βάση στην μέτρηση της απόδοσης του εκπαιδευτικού έργου, αποδίδο-
ντας ένα σύνολο αποτελεσμάτων αποτίμησης ή ανάλυσης αποτελεσμάτων οποιασδή-
ποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας, πρακτικής άσκησης ή ομάδας σχετιζόμενης με την 
εκπαιδευτική διαδικασία (Λάσκαρη κ.α., 2005). Οι Birley & Morel (1998) ορίζουν ως 
αξιολόγηση τη διαδικασία συγκέντρωσης και/ή χρήσης πληροφορίας για τους σκοπούς 
προσδιορισμού της αξίας ενός αντικειμένου της αξιολογικής διαδικασίας. Η Rubin 
(1995) αναφέρει πως αξιολόγηση είναι η κατανόηση της αξίας ενός πράγματος προκει-
μένου αυτό να βελτιωθεί. Ως μία μορφή ελέγχου ποιότητας, η αξιολόγηση πρέπει να 
παρέχει πληροφορίες που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση ή βελτί-
ωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών αλλά και των διαδικασιών (Λιοναράκης & Σπα-
νακά, 2010). Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση πρέπει να οδηγεί στη βελτίωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας συνολικά ή τμηματικά. 

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση 

Ένα ενδιαφέρον ζήτημα για την εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεί η δυνατότητα αξιο-
ποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με τρόπο που να δί-
νουν τη δυνατότητα σε μαθητές και καθηγητές να εμπλακούν σε διαδικασίες αξιολό-
γησης χωρίς χωροταξικούς και χρονικούς περιορισμούς. Η ηλεκτρονική αξιολόγηση 
ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο της δυναμικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, της συ-
νεχούς βελτίωσής της καθώς και της προσαρμογής της στα σύγχρονα δεδομένα (Λά-
σκαρη κ.α., 2005). Η αξιολόγηση με τη χρήση λογισμικού είναι δυνατό να πραγματο-
ποιηθεί με δύο διαφορετικές διαδικασίες: μέσω ερωτήσεων ηλεκτρονικών ερωτηματο-
λογίων (ηλεκτρονική αξιολόγηση) και μέσω ηλεκτρονικού φακέλου αξιολόγησης (e-
portfolio) (Παπαγρηγορίου κ.α., 2008). Η επιλεκτική εφαρμογή της τεχνολογίας για 
την αξιολόγηση των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών μπορεί 
να προσφέρει οφέλη για τη βελτίωσης της διδασκαλίας και την καλύτερη καταγραφή 
των μαθητικών επιδόσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτό αναφέρεται σε έρευνα 
με τίτλο «Οι Αξιολογήσεις που βασίζονται στην Τεχνολογία Βελτιώνουν τη Διδασκα-
λία και τη Μάθηση» η οποία προτείνει μεταξύ των άλλων πως η χρήση των τεχνολο-
γιών για την αξιολόγηση των μαθητών με λιγότερο τυποποιημένο τρόπο μπορεί να 
προσφέρει σημαντικά οφέλη όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτι-
κούς (Στασινάκης, 2008). Από τα βασικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης των μαθη-
τών με τη χρήση ΤΠΕ που αναφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2006) τονίζουμε τη 
Διαθεσιμότητα (η αξιολόγηση μπορεί να γίνει οπουδήποτε, αρκεί να υπάρχει πρόσβαση 
στο server όπου τα τεστ αξιολόγησης βρίσκονται), καθώς και τη Συγκρότηση βάσης 
δεδομένων με τις απαντήσεις των μαθητών, για περαιτέρω επεξεργασία ώστε να προ-
κύψουν συμπεράσματα σχετικά με τις «αδυναμίες» και τις «παρανοήσεις» των μαθη-
τών. 

Σύμφωνα με τη Λάσκαρη (2005), οι οντότητες που συναντάμε σε ένα οποιοδήποτε μο-
ντέλο ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι α) οι «Αξιολογητές» (οι μαθητές που καλούνται 
να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο), β) οι «Αρχές» (ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 
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που διαχειρίζεται τις αξιολογήσεις), γ) οι «Επιλογές αξιολόγησης» (οι τύποι ερωτή-
σεων που προσφέρονται στα μέλη μιας αξιολόγησης). Στο ζήτημα του τύπου των ερω-
τήσεων που περιέχονται σε ένα σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης υπάρχουν διάφο-
ρες απόψεις (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006; Παπαγρηγορίου κ.α., 2008; Λάσκαρη, 
2005), οι οποίες συγκλίνουν στους παρακάτω τύπους: 
• Αξιολογήσεις τύπου Ναι / Όχι (Σωστού / Λάθους). 
• Πολλαπλής επιλογής, (επιλογή μίας από πολλές περιπτώσεις ως σωστή). 
• Πολλαπλής απόκρισης, (επιλογή περισσότερων από μια περιπτώσεις ως σωστές). 
• Συμπλήρωσης κενών. 
• Αντιστοίχισης / Συσχέτισης, (αντιστοίχιση πληροφοριών δύο στηλών μεταξύ τους). 
• Ταξινόμησης, (ταξινόμηση μιας σειράς από επιλογές με βάση δεδομένα κριτήρια). 
• Σύντομων απαντήσεων. 
• Αριθμητικές, (αριθμητικό αποτέλεσμα που αξιολογείται ως σωστό ή λάθος). 
• Πίνακα (συνδυασμός περισσοτέρων από μια ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ένα 

σύνθετο ερώτημα σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο θέμα). 

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή αξιολόγηση, η ηλεκτρονική αξιολόγηση είναι μια 
προγραμματισμένη, συστηματική και ακριβής διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, η διαδι-
κασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης μπορεί να είναι αυτόματη αλλά και η επεξεργα-
σία των αποτελεσμάτων να διενεργείται αυτόματα ή μετά από σχετικά απλή εντολή. 
Ένα δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι η δυνατό-
τητα αποθήκευσης και ανάκλησης των αποτελεσμάτων, επιτρέποντας τα αποθηκευ-
μένα αυτά αποτελέσματα να μπορούν να αποτελέσουν καλό υλικό μελέτης και εξαγω-
γής συμπερασμάτων για βελτίωση, για έλεγχο πειραματικών τεχνικών και στατιστικών 
αναλύσεων (Λάσκαρη κ.α., 2005). Η online αξιολόγηση χρησιμοποιείται για διάφο-
ρους λόγους, όπως για ανατροφοδότηση στον καθηγητή ή το μαθητή ειδικότερα για 
αυτούς με χαμηλές επιδόσεις, προσθετικά για την προαγωγή των μαθητών και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις να διευκολύνει τη βελτιστοποίηση των δοκιμασιών που τίθενται 
σε εθνικό επίπεδο (π.χ. πανελλαδικές εξετάσεις). Σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ χρη-
σιμοποιούνται λογισμικά και συστήματα τεχνολογίας που δίνουν τη δυνατότητα στους 
καθηγητές μέσω τυπικών και μη-τυπικών αξιολογήσεων να καταγράψουν την εβδομα-
διαία ή ημερήσια πρόοδο των μαθητών τους. Αυτοί οι τύπου εποικοδομητικής αξιολό-
γησης κρατούν τους μαθητές σε επαφή με τους στόχους που έχουν βάλει δίνοντάς τους 
ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε αναδυόμενες δραστηριότητες βάσει των ικανοτήτων 
τους και των αναγκών τους (Στασινάκης, 2008). Πλεονέκτημα επίσης της ηλεκτρονι-
κής αξιολόγησης αποτελεί ο ασύγχρονος χαρακτήρας της σε σχέση με την παραδο-
σιακή αξιολόγηση, καθώς και το γεγονός ότι μπορεί να βοηθήσει αρκετά και στην αρχή 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνδράμοντας στην κατανομή των εκπαιδευομένων 
σύμφωνα με τα υπόβαθρο το οποίο έχουν (αρχάριοι, μέσου επιπέδου, προχωρημένοι 
κλπ). Με την ηλεκτρονική αξιολόγηση ο αριθμός των αξιολογήσεων στη διάρκεια του 
εκπαιδευτικού έτους αυξάνεται και μπορούν να γίνουν πολλές και διαρκείς αξιολογή-
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σεις, ώστε να λαμβάνονται δυναμικά υπόψη για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας και του συνοδευτικού υλικού που ενδεχομένως απαιτείται (Λάσκαρη κ.α., 
2005). 

Το μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών 

Το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών», από μά-
θημα Γ’ τάξης τεχνολογικής κατεύθυνσης πανελλαδικά εξεταζόμενο, μετατράπηκε σε 
μάθημα επιλογής της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου με το νόμο 4327/2015. Μέχρι τώρα οι 
διδάσκοντες καθηγητές αφιέρωναν χρόνο για ανακεφαλαίωση της ύλης και για αξιο-
λόγηση των μαθητών, όταν ολοκλήρωναν τη διδασκαλία κάθε κεφαλαίου. Η αξιολό-
γηση γινόταν κατά βάση με ερωτήσεις κλειστού τύπου (σωστού/λάθους, πολλαπλής 
επιλογής, αντιστοίχησης), ενώ υπήρχαν και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (σύντομης απά-
ντησης και ανάπτυξης). 

Φόρμες Google: διαδικτυακό εργαλείο για κατασκευή ερωτηματολογίων 

Καθώς διευρύνεται το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος οι καθηγητές δεν 
διαθέτουν το χρόνο να χρησιμοποιήσουν κλασικές μεθόδους με χαρτί προκειμένου να 
επιτύχουν εποικοδομητική αξιολόγηση όταν την ίδια στιγμή είναι διαθέσιμα ποικίλα 
τεχνολογικά εργαλεία, όπως ισχυρές συσκευές χειρός ή λογισμικά. Τα ιστολόγια 
(blogs) οι συζητήσεις (chats) και τα Wikis χρησιμοποιούνται στην τάξη βοηθώντας 
τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τι είναι αυτό που γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν οι 
μαθητές τους (Στασινάκης, 2008). Στο διαδίκτυο υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία εξειδι-
κευμένων, στην παραγωγή κριτηρίων αξιολόγησης, λογισμικών, μερικά από τα οποία, 
όπως το Hotpotatoes (http://hotpot.uvic.ca/) παρέχουν και τη δυνατότητα μετατροπής 
σε αλληλεπιδραστικά αρχεία html για δημοσίευση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006). Η 
γνωστή ιστοσελίδα www.google.com διαθέτει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα δημιουρ-
γίας φορμών, δηλαδή ενός συστήματος δημιουργίας ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. 
Αυτές οι φόρμες, αφού δημιουργηθούν, είναι εύκολα προσβάσιμες από οποιονδήποτε 
χρήστη μέσω διαδικτύου. Ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει τις απαντήσεις του στη 
φόρμα και να τις υποβάλει για έλεγχο στο δημιουργό της φόρμας. Στα πλαίσια αυτής 
της λογικής, μπορεί ένας καθηγητής να κατασκευάσει μια φόρμα η οποία θα χρησιμο-
ποιηθεί ως ερωτηματολόγιο – φύλλο αξιολόγησης των μαθητών του. Η συμπλήρωση 
της φόρμας από τους μαθητές είναι δυνατό να γίνεται μέσα στο σχολικό εργαστήριο 
πληροφορικής, όπου ταυτόχρονα όλοι οι μαθητές θα εργάζονται (τεστ ημέρας), είτε να 
γίνεται εκτός σχολείου (εξ αποστάσεως) από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο μαθητής 
και σε χρόνο που θα καθορίσει ο καθηγητής. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η 
καταγραφή της επίδοσης του κάθε μαθητή ώστε ο καθηγητής να διαμορφώσει κατάλ-
ληλα τη διδασκαλία του και να παρέμβει όπου υπάρχει καταγεγραμμένη μαθησιακή 
αδυναμία. Επίσης, στόχος είναι η εξάσκηση των μαθητών με ερωτήσεις αντίστοιχου 
τύπου με αυτές στις οποίες θα εξεταστούν στο τέλος του σχολικού έτους. Η αξιολόγηση 
αυτού του είδους δεν προβλέπεται από τη σχολική νομοθεσία, ωστόσο μπορεί να απο-
τελέσει σε σημαντικό βαθμό μετρήσιμο κριτήριο για τη βαθμολόγηση των μαθητών, 
επικουρικά με τις τυπικές αξιολογήσεις. 
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Τα Google Docs επιτρέπουν τη δημιουργία φόρμας γρήγορα και εύκολα. Η φόρμα μπο-
ρεί να μοιραστεί μέσω e-mail ή να ενσωματωθεί σε μια ιστοσελίδα ή blog. Ο καθηγητής 
μπορεί να δημιουργήσει γρήγορα μέσα από αυτές τις φόρμες ένα τεστ και να λάβει 
άμεσα τις απαντήσεις σε αρχείο λογιστικού φύλλου. Εκεί, χρησιμοποιώντας κατάλλη-
λες συναρτήσεις μπορεί να υπολογίσει αυτόματα τα αποτελέσματα. Τα Google Docs 
είναι εύκολα προσβάσιμα μέσα από το Google Drive. Αρχικά ο καθηγητής μεταβαίνει 
στη διεύθυνση drive.google.com, όπου κάνει είσοδο με τον κωδικό που πρέπει να δια-
θέτει στην Google. Για να δημιουργηθεί μια φόρμα, από το κουμπί «ΝΕΟ» (NEW) 
επιλέγει «Περισσότερα» (More) και στη συνέχεια «Φόρμες Google» (Google Forms). 
Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο για τη δημιουργία της φόρμας. Ο καθηγητής μπορεί 
να κάνει διάφορες γενικές επιλογές σχετικά με την εμφάνιση και λειτουργία της φόρ-
μας που κατασκευάζει (όνομα, περιγραφή κλπ), καθώς και να αρχίσει να προσθέτει τις 
ερωτήσεις που θέλει. Το όνομα της φόρμας προτείνεται να είναι το κομμάτι της ύλης 
του μαθήματος για το οποίο κατασκευάζεται η φόρμα. 

  
Εικόνα 1: Εκκίνηση της δημιουργίας φόρμας 

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ερωτήσεων που μπορεί να επιλέξει ο καθηγητής για να 
προσθέσει στην φόρμα: Πλαίσιο κειμένου (Text), Παράγραφος (Paragraph Text), Πολ-
λαπλή επιλογή (Multiple Choice), Πλαίσια επιλογής (Checkboxes), Λίστα επιλογής 
(Choose from a list), Κλίμακα (Scale), Πλέγμα (Grid). Για τις ανάγκες του μαθήματος 
«Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών», προτείνονται να α-
ξιοποιηθούν οι ακόλουθοι τύποι ερωτήσεων: Ο τύπος ερώτησης «πλαίσιο κειμένου» 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εισάγει ο μαθητής το ονοματεπώνυμό του, το σχολείο 
του και το τμήμα του. Ο τύπος ερώτησης «παράγραφος» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να δώσει ο μαθητής μια σύντομη απάντηση σε μια ανοικτού τύπου ερώτηση. Ο τύπος 
ερώτησης «πολλαπλή επιλογή» μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για ερωτήσεις πολλα-
πλής επιλογής (μία σωστή απάντηση ανάμεσα σε τέσσερις πιθανές), είτε για ερωτήσεις 
Σωστού / Λάθους. Τέλος, ο τύπος ερωτήσεων «πλαίσια επιλογής» μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για ερωτήσεις όπου ο μαθητής μπορεί να επιλέξει παραπάνω από μια πιθανή 
απάντηση από τις προτεινόμενες. 

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα η φόρμα να είναι προσβάσιμη σε συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο, δηλαδή να έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, επιτρέποντας στον 
καθηγητή να ενεργοποιεί (accepting responses) και να απενεργοποιεί (not accepting 
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responses) τη δυνατότητα να είναι ορατή και να δέχεται απαντήσεις, όποτε κρίνει αυ-
τός. Παράδειγμα 1: ο καθηγητής μπορεί να προτρέψει τους μαθητές του να ασχοληθούν 
με τη φόρμα μέσα στο Σαββατοκύριακο, πέραν του οποίου η φόρμα δεν θα είναι προ-
σβάσιμη, ενεργοποιώντας την το πρωί του Σαββάτου και απενεργοποιώντας την το 
βράδυ της Κυριακής. Παράδειγμα 2: μπορεί να ενεργοποιεί την φόρμα την Κυριακή το 
απόγευμα στις 17:00 και να παραμένει ενεργή για μισή ώρα, ώστε μόνο τότε να μπο-
ρούν οι μαθητές να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης. 

Ανά πάσα στιγμή ο καθηγητής μπορεί να δει πως θα φαίνεται η φόρμα που κατασκευ-
άζει πατώντας «Προβολή Φόρμας Ζωντανά». Τότε ανοίγει νέα καρτέλα. Έτσι θα έχει 
δύο καρτέλες ανοικτές, μια για να επεξεργάζεται τις ερωτήσεις και μια για να βλέπει 
τη φόρμα ζωντανά. Κάθε αλλαγή που κάνει στην επεξεργασία θα φαίνεται άμεσα στην 
φόρμα, αρκεί να κάνει ανανέωση της σελίδας. Εδώ μπορεί και να επεξεργαστεί την 
εμφάνιση της φόρμας πατώντας «Επεξεργασία αυτής της φόρμας». Τότε ανοίγει και 
τρίτη καρτέλα για την επεξεργασία της εμφάνισης της φόρμας και σε αυτήν την καρ-
τέλα μπορεί να αλλάξει σχεδόν τα πάντα. 

Για να δημοσιευτεί η φόρμα στο διαδίκτυο ή για να σταλεί σε κάποιον να τη συμπλη-
ρώσει πρέπει να πατηθεί η ένδειξη «Αποστολή Φόρμας». Τότε ανοίγει ένα πλαίσιο 
διαλόγου με επιλογές για την αποστολή της φόρμας. Η αποστολή της φόρμας προϋπο-
θέτει να γνωρίζει ο καθηγητής τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μαθητών 
στους οποίους θα στείλει τη φόρμα, κάτι που είναι όμως χρονοβόρο. Εναλλακτικά, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας ο σύνδεσμος που εμφανίζεται κάνοντας κλικ στην 
ένδειξη «Προβολή φόρμας ζωντανά», γνωστοποιώντας το στους μαθητές, ή τοποθετώ-
ντας το στην ιστοσελίδα του σχολείου ως παραπομπή (link), ή και στην προσωπική 
ιστοσελίδα του καθηγητή, προκειμένου να διευκολύνει τους μαθητές στην εύρεση και 
εμφάνιση της φόρμας αξιολόγησης. Ο μαθητής, αφού εμφανίσει τη φόρμα αξιολόγη-
σης (άμεσα με πληκτρολόγηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της φόρμας που θα του 
δώσει ο καθηγητής, είτε έμμεσα μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου ή της προσωπικής 
ιστοσελίδας του καθηγητή) και απαντήσει στις ερωτήσεις, πατάει στο κουμπί «Υπο-
βολή». Οι απαντήσεις του μαζί με τις απαντήσεις των υπολοίπων αποθηκεύονται σε 
αρχείο υπολογιστικού φύλλου το οποίο δημιουργείται αυτόματα στο σύστημα Google 
Drive και φέρει το ίδιο όνομα με αυτό της φόρμας, με την προσθήκη όμως της λέξης 
«Απαντήσεις» στο τέλος. 

 
Εικόνα 2: Το υπολογιστικό φύλλο με τις απαντήσεις των χρηστών της φόρμας 

330

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Σε αυτό το αρχείο υπολογιστικού φύλλου, μπορεί ο καθηγητής να εφαρμόσει συναρ-
τήσεις υπολογισμού των αποτελεσμάτων (π.χ. τη συνάρτηση "IF": η έκφραση «IF 
A3="ΣΩΣΤΟ"; 1; 0» ελέγχει την τιμή του κελιού Α3 στο οποίο υπάρχει η απάντηση 
του μαθητή σε μια ερώτηση Σωστού / Λάθους και ανάλογα με την τιμή αυτού του 
κελιού δίνει σε ένα άλλο κελί 1 βαθμό αν ο μαθητής απάντησε σωστά ή 0 βαθμό εάν ο 
μαθητής απάντησε λάθος). Οι μονάδες τελικά θα αθροίζονται με την βοήθεια της συ-
νάρτησης "SUM". Εναλλακτικά είναι δυνατόν, με την επιλογή "Μορφοποίηση Υπό Ό-
ρους" να μορφοποιήσουμε κατάλληλα (χρώμα γεμίσματος ή γραμματοσειράς) και αυ-
τόματα, τα σωστά ή τα λάθος αποτελέσματα. Επιπρόσθετα μπορούμε μέσω στατιστι-
κών συναρτήσεων να κρατάμε στατιστικά στοιχεία σημαντικά για την εκπαιδευτική 
διαδικασία, όπως Μέσος Όρος ή Διασπορά των αποτελεσμάτων. 

Συμπεράσματα 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση του συ-
νόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η χρήση ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι σή-
μερα εφικτή διότι, όχι μόνο μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς τα προβλήματα της πα-
ραδοσιακής αξιολόγησης, αλλά συγχρόνως παρουσιάζει πλεονεκτήματα αναφορικά με 
την ποιότητα, την χρονική διάρκεια και το κόστος της διαδικασίας αξιολόγησης. Επι-
πρόσθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δυναμική βελτίωση του εκπαιδευτικού 
αλλά και ως καθοδήγηση για τον προσδιορισμό του συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλι-
κού που μπορεί να απαιτηθεί (Λάσκαρη κ.α., 2005). Η αξιολόγηση βοηθά στην τροπο-
ποίηση ενός προγράμματος με βάση την εκτίμηση των αδυναμιών και των δυνατών 
σημείων του. Στόχος είναι η αναγνώριση και ο προσδιορισμός των προβλημάτων όταν 
αυτά συμβαίνουν, ώστε να μπορέσουν άμεσα να διορθωθούν (Λιοναράκης & Σπανακά, 
2010). Με την υπηρεσία φορμών της google η εκπαιδευτική κοινότητα έχει στη διά-
θεσή της τη δυνατότητα επέκτασης των εφαρμοζόμενων μεθόδων ως προς την αξιολό-
γηση των μαθητών, πέρα από χρονικά και τοπικά όρια, ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου. 
Αναπτύσσεται έτσι μια διαδραστική σχέση καθηγητή και μαθητών, ξεπερνώντας τα 
όρια του σχολείου. Οι φόρμες google μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε γνωστικό 
αντικείμενο για εξ αποστάσεως αξιολόγηση των μαθητών, όταν κρίνεται σκόπιμη η 
επανάληψη της διδαχθείσας ύλης μέσα από επαναληπτικές ερωτήσεις εξάσκησης των 
μαθητών. Η δυνατότητα αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χρήση του διαδικτύου 
θεωρείται πλέον δεδομένη για όλους τους μαθητές, καθιστά την παρουσιαζόμενη υπη-
ρεσία εύκολα υλοποιήσιμη στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική μαθητών και κα-
θηγητών. 
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Πώς θα χωριστούν και θα εργαστούν οι μαθητές σε ομάδες; TeamUp! 

Σιατήρα Σταυρούλα  
Φιλόλογος, M.Sc. 
stsiatira@sch.gr 

Περίληψη 

Η συνεργασία βρίσκεται στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού διαλόγου. H ομαδοσυνερ-
γατική προσέγγιση εφαρμόζεται από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη με γνώμονα τη 
συνεργασία και την αλληλοβοήθεια μεταξύ των μαθητών, την πρόοδό τους και την 
καλύτερη διεκπεραίωση του μαθήματος. Σημαντικές παράμετροι για την εργασία των 
μαθητών σε ομάδες είναι ο χωρισμός τους σε αυτές, ένα πολύ σημαντικό βήμα από τα 
πρώτα βήματα που έχει να κάνει ο εκπαιδευτικός και η παρακολούθηση των εργα-
σιών τους. Η Τεχνολογία έρχεται και εδώ να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό. Το Tea-
mUp είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που βοηθά τον εκπαιδευτικό να διαμορφώσει 
ομάδες εργασίας με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τους μαθητές, ενώ εργά-
ζονται ομαδικά, να καταγράφουν ηχητικά την πρόοδό τους. Αποβαίνει χρήσιμο, αφού 
οι μαθητές, για παράδειγμα, μαθαίνουν ο ένας για τον άλλο, αναπτύσσουν κριτική 
σκέψη, βελτιώνουν τον προφορικό λόγο. Ακόμη, η καταγραφή της πορείας των εργα-
σιών διευκολύνει στην εκπόνηση ερευνητικών εργασιών (projects) ή Προγραμμάτων 
Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ομαδοσυνεργατική μάθηση, ομάδες μαθητών, TeamUp 

Εισαγωγή 

Κρίσιμα ερωτήματα απασχολούν τον εκπαιδευτικό που επιθυμεί να εφαρμόσει την 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο στην τάξη του, όπως πώς θα τα καταφέρει, από πού να 
ξεκινήσει, πώς θα χωρίσει τους μαθητές του σε ομάδες, πώς θα αντιμετωπίσει τους 
μαθητές που είναι συνεσταλμένοι, εσωστρεφείς ή αυτούς που είναι δυναμικοί, υπερι-
σχύουν και επιβάλλονται στους άλλους, πόσο χρόνο θα δουλεύουν οι ομάδες μόνες 
τους, αν θα απευθύνεται στην τάξη ως σύνολο ή όχι, αν θα ανακύψουν ίσως ζητήματα 
ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ομάδων. Αναφορικά με τον προβληματισμό, πώς θα 
χωρίσει τους μαθητές του σε ομάδες, τα κριτήρια ποικίλουν και μπορεί να είναι ο α-
ριθμός των μαθητών της τάξης, το φύλο, η επίδοση, ο χαρακτήρας, η καταγωγή. Α-
κόμη, ο εκπαιδευτικός καλείται να πάρει θέση για το αν θα διαμορφώσει ο ίδιος τις 
ομάδες των μαθητών ή θα τους αφήσει να συστήσουν τις ομάδες μόνοι τους.  

Αυτό που αναμφίβολα πρέπει να λάβει υπόψη του ο εκπαιδευτικός, πριν προβεί στη 
διαμόρφωση των ομάδων των μαθητών, είναι να εξασφαλίζονται βασικές προϋποθέ-
σεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Η αλληλεξάρτηση, η αλληλεπικοι-
νωνία και η αλληλοβοήθεια, η αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο και η αποκέ-
ντρωση εξουσίας είναι αναγκαίες συνισταμένες για ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Οι πα-
ραπάνω προϋποθέσεις διασφαλίζονται με τη διαμόρφωση ενός οικείου και ευχάρι-
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στου σχολικού περιβάλλοντος που ευνοεί την ανάπτυξη θετικού ψυχολογικού κλίμα-
τος, τον διάλογο και τη συνεργασία (Ματσαγγούρας, 2000· Σταυρίδου, 2001∙ Καζέ-
λα, 2009). Σήμερα οι μαθητές έχουν ανάγκη να μάθουν να διαμορφώνουν και να α-
ναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις, όση ανάγκη έχουν να μορφωθούν, ίσως και πε-
ρισσότερη (Οικονόμου, 2007).  

Σταθερός γνώμονας για τον χωρισμό σε ομάδες είναι να μην παγιωθούν κατά τη 
διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους μαθητές 
να συνεργαστούν μεταξύ τους και να μη δημιουργηθούν «κλίκες», ούτε να ενισχυ-
θούν περισσότερο από όσο πρέπει οι ήδη υπάρχουσες φιλίες. Ακόμη, οι ομάδες δεν 
πρέπει να υποκαταστήσουν σε καμία περίπτωση την ολομέλεια της τάξης. Γι’ αυτό 
πάντοτε, στο τέλος της ομαδικής εργασίας, κύριο μέλημα του εκπαιδευτικού είναι η 
αναφορά όλων στο σύνολο της τάξης. Μόνο τότε μπορεί να θεωρηθεί πως έχει ολο-
κληρωθεί με επιτυχία η διδασκαλία σε ομάδες (Χοντολίδου, 2007: 26-27).  

Ως προς το μέγεθος των ομάδων, συνίσταται η ομάδα να ξεκινά ως διμελής, στη συ-
νέχεια αρκετοί ερευνητές υποδεικνύουν ως άριστες τις ομάδες των τριών ή των τεσ-
σάρων μελών, ενώ άλλοι των πέντε ως οκτώ μελών. Γενικά, όμως, δεν ενδείκνυται 
μία ομάδα να υπερβαίνει τα έξι μέλη. Σε κάθε περίπτωση για το μέγεθος μιας ομάδας, 
σημαντικό ρόλο παίζει η φύση του μαθησιακού αντικειμένου, οι στόχοι που επιδιώ-
κονται, οι συνθήκες, όπως η αίθουσα, τα εποπτικά μέσα, κ.λπ. Αναφορικά δε με τη 
σύνθεση των ομάδων τα περισσότερα μοντέλα υποστηρίζουν τη δημιουργία ανομοιογε-
νών ομάδων: α) ως προς την επίδοση και τις δεξιότητες των μαθητών, γιατί δίνεται η 
δυνατότητα στους αδύναμους μαθητές να ωφεληθούν από τους «καλούς» και αναπτύσ-
σεται εμπιστοσύνη και συμπάθεια μεταξύ των μελών, β) ως προς το φύλο, γ) την ισότιμη 
αντιμετώπιση και συμμετοχή μαθητών διαφορετικής εθνικής και φυλετικής προέλευσης, 
δ) την ανομοιογενή σύνθεση, συνδυασμένη με ομάδες κοινών ενδιαφερόντων, τυχαίας 
σύνθεσης, ε) την ανίχνευση των προτιμήσεων των μαθητών με το κοινωνιόγραμμα, για 
να καταγραφεί το πλέγμα των διαπροσωπικών σχέσεων και στ) η φιλία φαίνεται να 
διευκολύνει, αρχικά τουλάχιστον, τη συνεργασία, αλλά δε διασφαλίζει την ποιότητα του 
παραγόμενου προϊόντος (Κακανά, 2011).  

Μεγάλη είναι η σπουδαιότητα και πολλά τα οφέλη που προκύπτουν από την ομαδο-
συνεργατική προσέγγιση. Αποτελεί μία μορφή οργάνωσης της τάξης που εξασφαλίζει 
τη μέγιστη ανάπτυξη των παιδιών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, τεί-
νει να επιφέρει ψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις απ’ ότι τα ατομικά, ανταγωνιστικά 
προγράμματα και αυτό ισχύει για όλες τις σχολικές ηλικίες και για όλα τα διδακτικά 
αντικείμενα. Ειδικότερα, ας υπογραμμιστεί ότι η μάθηση μεγιστοποιείται μέσα από 
αντιπαράθεση απόψεων και ιδεών, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιχειρηματολο-
γεί, να αναπτύξει στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, να αξιολογεί, να αναπτύσσει 
τεχνικές για την πραγματοποίηση στόχων. Παράλληλα, ενδυναμώνεται το ενδιαφέρον 
μαθητών για το διδακτικό αντικείμενο, αναβαθμίζεται ο μαθητικός λόγος και η ανά-
πτυξη κριτικής ικανότητας. Οι μαθητές που δουλεύουν συνεργατικά αναπτύσσουν 
θετικές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους και έτσι είναι δυνατή η αποδοχή κάθε 
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είδους διαφορετικότητας. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών εξα-
σφαλίζουν τη μείωση των κρουσμάτων αρνητικής συμπεριφοράς και αντικοινωνικών 
τάσεων και αυξάνουν τις πιθανότητες υιοθέτησης συμπεριφορών κοινωνικά αποδε-
κτών. Τέλος, οι αδύνατοι μαθητές νιώθουν ψυχολογικά ασφαλείς, απαλλάσσονται 
από το άγχος της αποτυχίας, εξασφαλίζουν βοήθεια και υποστήριξη στην προσπάθεια 
τους για κατάκτηση της γνώσης. Γενικά, η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση απελευθε-
ρώνει τους μαθητές από την παθητική ακρόαση, σφυρηλατεί την πρωτοβουλία, ανα-
πτύσσει την αυτενέργεια και καθιστά τους μαθητές καλύτερους συμμαθητές (Κακα-
νά, 2008· Καζέλα, 2009 ).  

Την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση έρχεται υποστηρίζει η Τεχνολογία με εργαλεία, 
όπως το TeamUp. Εφόσον ο εκπαιδευτικός γνωρίζει να χρησιμοποιεί το εργαλείο και 
είναι σίγουρος για τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα και για την απο-
τελεσματικότητα που επιφέρει, μπορεί να προχωρήσει στην εφαρμογή του στην τάξη. 
Το TeamUp οδηγεί στη δημιουργία ομάδων μαθητών με ανομοιογενή σύνθεση, έχο-
ντας κυρίως ως βάση τα κοινά τους ενδιαφέροντα. Παράλληλα, η ηχητική καταγραφή 
της προόδου των εργασιών με το TeamUp βοηθά, όταν η εργασία που έχουν να διεκ-
περαιώσουν οι μαθητές είναι χρονικής διάρκειας αρκετών μηνών, όπως σε περιπτώ-
σεις ερευνητικών εργασιών (projects) ή Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

Παρουσίαση του TeamUp  

Το TeamUp είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που βοηθά τον εκπαιδευτικό να διαμορ-
φώσει ομάδες εργασίας με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών του και τους μαθητές, 
ενώ εργάζονται ομαδικά, να καταγράφουν την πρόοδο της ομάδας τους. Η χρήση του 
είναι ελεύθερη και προσφέρεται σε αρκετές γλώσσες, αλλά όχι στην ελληνική. Η 
χρήση της αγγλικής γλώσσας όμως, μπορεί να κάνει εφικτή την εφαρμογή του εργα-
λείου στην τάξη από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές. Το TeamUp δίνει τη δυνα-
τότητα ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες να υλοποιηθεί με τη χρήση της Τεχνολο-
γίας, με την οποία είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές, και με βάση κυρίως τα ενδιαφέρο-
ντά τους, τα οποία οι ίδιοι επιλέγουν, ενώ συμπληρώνουν το προφίλ τους.  

Η είσοδος του εκπαιδευτικού στο περιβάλλον του TeamUp γίνεται με το σύνδεσμο: 
http://teamup.aalto.fi/. Εκεί ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη δημιουργία μιας νέας 
τάξης, καταγράφει το όνομα της τάξης του στα αγγλικά, ενώ παράλληλα δίνει και τη 
διεύθυνση του προσωπικού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αφού καταχωρήσει τα 
μικρά ονόματα των μαθητών του χωρισμένα με κόμμα στο σχετικό πεδίο στα αγγλι-
κά, προχωρά στη δημιουργία της τάξης του. Την ίδια στιγμή ο εκπαιδευτικός λαμβά-
νει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είχε καταχωρήσει δύο συνδέσμους. Ο ένας του 
δίνει πρόσβαση στο περιβάλλον της τάξης του ως διαχειριστή και ο δεύτερος δίνει 
πρόσβαση στους μαθητές της τάξης του ως χρήστες. Οι δύο αυτοί σύνδεσμοι είναι 
καλό να αποθηκεύονται για κάθε μελλοντική χρήση και παράλληλα είναι απαραίτητο 
ο εκπαιδευτικός να κοινοποιήσει το σύνδεσμο του TeamUp που δίνει πρόσβαση 
στους μαθητές-χρήστες στη νέα τάξη τους. 
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Με την είσοδο στο περιβάλλον της τάξης ο εισερχόμενος έχει μπροστά του σε διάτα-
ξη τα ονόματα όλων των καταχωρημένων μαθητών και ένα πλαίσιο που αφορά στον 
καθένα από αυτούς. Πατώντας πάνω στο πλαίσιο-τετράγωνο με το όνομα ενός μαθη-
τή, μπορεί να συμπληρωθεί το προφίλ του, κάτι που μπορεί να γίνει από τον κάθε μα-
θητή ατομικά ή και από τον εκπαιδευτικό με την παρουσία και των υπόλοιπων συμ-
μαθητών, ώστε να υπάρχει επαφή του ενός με τους άλλους και καλύτερη γνωριμία 
όλων. Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει και να σύρει εικονίδια από το κάτω μέρος της 
οθόνης για την παρουσίαση βασικών πληροφοριών που τον αφορούν. Έχει τη δυνα-
τότητα με την επιλογή και το «σύρσιμο» κάποιων από τα υπάρχοντα εικονίδια να κα-
ταχωρήσει το φύλο του και να παρουσιάσει τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές του, 
όπως τα καλλιτεχνικά, ο αθλητισμός, η μαγειρική, η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλί-
ων, η επαφή με τη φύση και η κατασκήνωση, κ.λπ.. Βέβαια, αν ο χωρισμός των ομά-
δων δεν υπάρχει σχεδιασμός να βασιστεί στα παραπάνω χαρακτηριστικά, η συμπλή-
ρωση του προφίλ δεν είναι απαραίτητη. Είναι όμως καλό να γίνεται, γιατί όλοι -ο εκ-
παιδευτικός και οι μαθητές- μπορούν να γνωρίσουν στοιχεία ο ένας για τον άλλο. Τέ-
λος, μπορεί ο κάθε μαθητής να φωτογραφηθεί με τη χρήση της κάμερας του ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή, ώστε να υπάρχει η εικόνα του στο προφίλ του. 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός ως διαχειριστής του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος της 
τάξης κάνει επιλογές, όπως ο αριθμός των μελών της κάθε ομάδας (από δύο ως έξι 
μέλη), αν θα εμφανίζονται τα ονόματα των μαθητών-μελών της κάθε ομάδας πάντα, 
ποια θα είναι η γλώσσα στο περιβάλλον της τάξης (για παράδειγμα η Αγγλική, η 
Γερμανική, κ.ά.), αν θα υπάρχει η δυνατότητα στους μαθητές να έχουν πρόσβαση 
στις διάφορες πληροφορίες-σημειώσεις που καταχωρούνται, αν θα είναι δυνατή η α-
ναδιαμόρφωση-αλλαγή των μελών των ομάδων από τους ίδιους τους μαθητές. Τέλος, 
πατώντας την επιλογή διαμόρφωση ομάδων, οι ομάδες εργασίας των μαθητών είναι 
έτοιμες. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέμβει και με ένα απλό «σύρσιμο» 
του εικονιδίου ενός μαθητή να τον μεταφέρει σε άλλη ομάδα.  

 
Εικόνα 1: Διαμόρφωση ομάδων στο περιβάλλον του TeamUp 

Σε κάθε ομάδα που διαμορφώθηκε υπάρχει στο κέντρο της ένα μικρόφωνο. Στη διάρ-
κεια της εργασίας τους οι μαθητές, πατώντας πάνω στο εικονίδιο με το μικρόφωνο 
που έχει το χρώμα της ομάδας τους, μπορούν να καταγράψουν την πρόοδό τους. Κα-
ταγράφοντας την πορεία εργασίας τους, ουσιαστικά εστιάζουν σε τρεις παραμέτρους, 
όπως, τι κάναμε, τι θα κάνουμε και ποια προβλήματα αντιμετωπίσαμε. Κάθε κατα-
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γραφή ομάδας έχει ανώτατο όριο εξήντα δευτερολέπτων. Οι μαθητές πρέπει εδώ να 
είναι πολύ προσεχτικοί και να καλοσκεφτούν τι χρειάζεται να πουν και πώς. Επιπρό-
σθετα, το στενό χρονικό περιθώριο των εξήντα δευτερολέπτων διασφαλίζει ότι ο εκ-
παιδευτικός μπορεί να παρακολουθήσει γρήγορα την πρόοδο της κάθε ομάδας.  

 
Εικόνα 2: Το περιβάλλον του TeamUp για τις ηχητικές εγγραφές 

Οι ηχητικές εγγραφές των ομάδων αποθηκεύονται, διατηρούνται και είναι προσβάσι-
μες από τον εκπαιδευτικό και όλες τις ομάδες. Είναι χρήσιμο ο εκπαιδευτικός να ενη-
μερώσει για τη δυνατότητα αυτή όλους τους μαθητές του. Με αυτόν τον τρόπο ο εκ-
παιδευτικός και οι μαθητές μπορούν να ακούσουν την πρόοδο των εργασιών οποιασ-
δήποτε ομάδας και να μοιραστούν ιδέες. Η εμπειρία έδειξε ότι η πρώτη καταγραφή 
μιας ομάδας μπορεί να διαρκέσει ως και τριάντα λεπτά. Μόλις όμως ασκηθούν οι μα-
θητές στις ηχητικές εγγραφές, μία καταγραφή μπορεί να διαρκέσει από δύο ως δέκα 
λεπτά. Ειδικά σε ερευνητικές εργασίες (projects) ή στην εκπόνηση Προγραμμάτων 
Σχολικών Δραστηριοτήτων, η καταγραφή της προόδου των ομάδων από την αρχή ως 
το τέλος των εργασιών αποβαίνει χρήσιμη. Οφέλη από τις ηχογραφήσεις των ομάδων 
θεωρούνται ο προβληματισμός σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα και τους στό-
χους, η εξάσκηση στη σύνοψη των εργασιών, η διατήρηση της επαφής και της επι-
κοινωνίας μεταξύ των ομάδων, ενώ οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, η εξάσκηση 
στο μελλοντικό προγραμματισμό, η γρήγορη ανασκόπηση, οι υπενθυμίσεις για τη συ-
νέχιση των εργασιών της ομάδας (Keune, 2013). 

Αξιολόγηση του TeamUp  

Το TeamUp χρησιμοποιήθηκε σε Πολιτιστικό Πρόγραμμα τη σχολική χρονιά 2014-
2015 διάρκειας περίπου πέντε μηνών. Η πρόταση για τη χρήση του έγινε από την υ-
πεύθυνη εκπαιδευτικό του Προγράμματος και βρήκε θετική ανταπόκριση από τους 
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συμμετέχοντες μαθητές. Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνταν το TeamUp για 
το χωρισμό των συμμετεχόντων μαθητών –μαθητριών στο Πρόγραμμα σε ομάδες ερ-
γασίας και η πρώτη φορά που οι ηχητικές καταγραφές αποτελούσαν ένα είδος ημερο-
λογίου για την πορεία των εργασιών της κάθε ομάδας που ήταν όμως προσβάσιμες 
για ακρόαση και από την εκπαιδευτικό και από τους υπόλοιπους.  

Στην προκείμενη περίπτωση στους μαθητές –μαθήτριες με την ολοκλήρωση του Πο-
λιτιστικού Προγράμματος δόθηκε ερωτηματολόγιο σε έντυπη μορφή για την αξιολό-
γηση του νέου εργαλείου, τη χρήση του TeamUp με ερωτήσεις κλειστού τύπου, προ-
κειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία των αποτελεσμάτων (Bell, 1997) και διατυ-
πωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην ανάλυση και 
στην ερμηνεία τους (Howard & Sharp, 1996). Το Ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε και 
απαντήθηκε και από τους δεκαπέντε μαθητές –τριες οι οποίοι συμμετείχαν στο Πολι-
τιστικό Πρόγραμμα. Το δείγμα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, όπως προβλέπει η χρήση 
ερωτηματολογίων (Παπαδόπουλος, 2005), αλλά αυτός ήταν ο αριθμός των μαθητών 
που εφαρμόστηκε ο χωρισμός των ομάδων και οι ηχητικές εγγραφές της προόδου των 
εργασιών με το TeamUp. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους μαθητές –μαθήτριες 
απεικονίζονται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 
Εικόνα 3: Οι ερωτήσεις και οι καταγεγραμμένες απαντήσεις του Ερωτηματολογίου 

Από τις καταγεγραμμένες απαντήσεις των μαθητών –τριών που χρησιμοποίησαν το 
TeamUp διαπιστώνεται ότι θεωρούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρωτότυπο 
και πρακτικό το χωρισμό των ομάδων με το διαδικτυακό εργαλείο. Ακόμη, είχε απο-
δοχή η διαμόρφωση των ομάδων με βάση κυρίως τα ενδιαφέροντα που οι ίδιοι συ-
μπλήρωσαν στο προφίλ τους. Θετική στάση είχαν οι μαθητές απέναντι και στη διατή-
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ρηση ημερολογίου για την πρόοδο των εργασιών της ομάδας τους με ηχητικές εγγρα-
φές, αφού στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι ήταν ένας πρωτότυπος, πρακτικός και 
χρήσιμος τρόπος για την παρακολούθηση της πορείας τους. Το γεγονός δε ότι οι κα-
ταγραφές τους ήταν εστιασμένες στο τι έκαναν, τι θα κάνουν και ποια προβλήματα 
αντιμετώπισαν φαίνεται ότι τους διευκόλυνε σε μία γρήγορη ανασκόπηση της δου-
λειάς που έγινε και πρέπει να γίνει. Επιπρόσθετα, εξυπηρέτησε με έναν πρωτότυπο, 
πρακτικό και ενδιαφέροντα τρόπο την επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτι-
κού. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι οι μαθητές εξοικειώθηκαν εύκολα με το νέο 
εργαλείο, το TeamUp, που βρήκαν εύκολο στη συντριπτική τους πλειοψηφία ως προς 
τη χρήση του και ότι το αξιολόγησαν θετικά ως προς την εφαρμογή του στη διάρκεια 
της εκπόνησης του Πολιτιστικού Προγράμματος που συμμετείχαν. 

Συμπεράσματα 

Πολλά είναι τα οφέλη του TeamUp, αφού είναι εύκολο στη χρήση, ελκύει την προσο-
χή των μαθητών, κάνει τη διαδικασία εργασίας σε ομάδες πιο ενδιαφέρουσα, μετα-
τρέποντας την σε παιχνίδι, διευκολύνει πολύ τη συνεργασία των μαθητών, ενώνει 
τους μαθητές οι οποίοι μπορούν να συζητούν άνετα, χρησιμοποιώντας χρόνο, για να 
σκεφτούν, να απαντήσουν και να παρουσιάσουν συνοπτικά την πορεία τους, καλύπτει 
κενά, καθοδηγεί σωστά. Είναι σημαντικό ότι οι μαθητές γίνονται πιο ενεργητικοί. 
Πλεονεκτήματα υπάρχουν και για τον εκπαιδευτικό που εφαρμόζει κάτι καινούριο, το 
οποίο επιδρά θετικά στην τάξη του. Η χρήση του TeamUp καθιστά ευκολότερη την 
παρακολούθηση της πορείας των εργασιών των ομάδων όχι μόνο τη στιγμή της διε-
ξαγωγής τους μέσα στην τάξη, αλλά και σε ύστερο χρόνο. Μπορεί κατά συνέπεια και 
η βοήθεια του εκπαιδευτικού προς τους μαθητές να είναι πιο ουσιαστική. Παρακο-
λουθώντας την πρόοδο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και το σχεδιασμό των 
επόμενων ενεργειών τους μέσω των ηχητικών εγγραφών, τους καθοδηγεί χωρίς να 
τους δίνει έτοιμες λύσεις, κάνοντας την όλη διαδικασία ενδιαφέρουσα, ευχάριστη και 
αποτελεσματική και για τον ίδιο. 
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Περίληψη 

Ο διδακτικός σχεδιασμός ή προγραμματισμός της διδασκαλίας αφορά τις προδιδακτι-
κές δραστηριότητες που υλοποιεί ο εκπαιδευτικός πριν εισέλθει στην τάξη για το μά-
θημα. Στη φάση του διδακτικού σχεδιασμού λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τη 
μορφή και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, καθορίζεται η ακολουθία των διδακτικών 
ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε η ροή του μαθήματος να είναι ο-
μαλή και να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι. Ο πίνακας Lino είναι ένα εργαλείο 
που συνεπικουρεί προς αυτή την κατεύθυνση και μπορεί να αποβεί πολύτιμος στον 
σχεδιασμό και στην οργάνωση της διδασκαλίας. Ο πίνακας Lino είναι μία επιφάνεια 
επικόλλησης, ένας πίνακας εύκολος στη χρήση, στον οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να επικολλήσει όλα όσα κρίνει απαραίτητα για τη διεξαγωγή του μαθήματος. Με τη 
χρήση του η διδασκαλία μπορεί να γίνει πολυτροπική και «πολύχρωμη», να διαφωτί-
σει ορισμένα σημεία της ύλης, να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να 
υποστηρίξει τη συνεργασία των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διδακτικός σχεδιασμός, οργάνωση μαθήματος, πίνακας Lino 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι η φυσική που συντελεί-
ται ασυνείδητα, ευκαιριακά και οπουδήποτε εκτός σχολείου. Η δεύτερη είναι η συ-
στηματική, μία ενσυνείδητη, μεθοδικά οργανωμένη διδασκαλία που συντελείται στο 
σχολείο. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση ο εκπαιδευτικός θέτει στόχους σύμφωνα με 
τις ανάγκες του μαθητή και της κοινωνίας, χρησιμοποιεί μεθοδολογικά σχήματα και 
στρατηγικές, λαμβάνοντας υπόψη τους μαθητές, το γνωστικό αντικείμενο και το πε-
ριβάλλον της τάξης και αξιολογεί με έγκυρα και αντικειμενικά κριτήρια το βαθμό ε-
πίτευξης των στόχων που αρχικά είχε θέσει, εξωτερικεύοντας και κάνοντας πράξη 
στοιχεία της δημιουργίας και της προσωπικής σύλληψής του (Τριλιανός, 2004). 

Ο προγραμματισμός της συστηματικής διδασκαλίας θεωρείται απαραίτητος. Πολλοί 
είναι οι λόγοι που οδηγούν στην αποδοχή της αναγκαιότητας του διδακτικού προ-
γραμματισμού. Αρχικά, μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα της διδασκαλίας ενός θέμα-
τος σε περιορισμένα χρονικά όρια. Επιπλέον, βοηθά τον εκπαιδευτικό να φανταστεί 
εκ των προτέρων την εξελικτική διαδικασία της διδασκαλίας και του δίνει αίσθημα 
ασφάλειας και αυτοπεποίθησης, διευκολύνοντας τον αυτοέλεγχό του. Ακόμη, βοηθά 
στην έγκαιρη πρόβλεψη των προβλημάτων και συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρό-
νου, προσανατολίζοντας τον εκπαιδευτικό στο μαθησιακό έργο που πρέπει να επιτευ-
χθεί. Τέλος, αποκαλύπτει τις παιδευτικές δυνατότητες του περιεχομένου που πρόκει-
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ται να διδαχτεί (Ματσαγγούρας, 2001; Τριλιανός, 2004). 

Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας δεν αποτελεί μία απλή υπόθεση. Πολλοί παράγοντες 
επηρεάζουν τον εκπαιδευτικό, όταν καλείται να βάλει σε τάξη όλα όσα κρίνει χρήσι-
μα και αναγκαία για τη διδακτική του εργασία. Πρώτα έρχονται οι μαθητές. Η προγε-
νέστερη γνώση, η νοητική και αντιληπτική τους ικανότητα, οι ιδιαιτερότητες της 
προσωπικότητάς τους, τα ερεθίσματα που πρέπει να δώσει, για να εξασφαλίσει την 
ενεργό συμμετοχή τους, είναι μία πρώτη σημαντική παράμετρος. Παράλληλα, συνυ-
πολογίζονται και οι συνθήκες που επικρατούν στην τάξη, δηλ. ο αριθμός των μαθη-
τών, το επίπεδό τους, οι μεταξύ τους σχέσεις, η συνεργατικότητά τους. Επίσης, λαμ-
βάνεται υπόψη και το περιεχόμενο και ο σκοπός του μαθήματος της ημέρας. Βασική 
προϋπόθεση είναι ο εκπαιδευτικός να έχει ξεκαθαρίσει τι πρόκειται να διδάξει, και να 
έχει συνειδητοποιήσει τους σκοπούς που επιδιώκει να επιτύχει με τη διδασκαλία μιας 
συγκεκριμένης ύλης. Ακολουθούν οι επί μέρους στόχοι, δηλαδή τι ακριβώς θέλει να 
γνωρίζουν και ποια συμπεριφορά να έχουν οι μαθητές, όχι μόνο στο τέλος της διδα-
κτικής ώρας αλλά και κατά τα ενδιάμεσα στάδια. Σημαντικές παράμετροι στο σχε-
διασμό της διδασκαλίας αποτελούν τόσο η μελέτη και κατάστρωση της στρατηγικής 
(π.χ. μορφή μαθήματος, ερεθίσματα που μπορεί να δοθούν στην τάξη, πώς θα γίνει η 
πρώτη προσέγγιση του θέματος και πώς θα προχωρήσει η διδασκαλία, ποια εποπτικά 
μέσα θα χρησιμοποιηθούν, ποια μέθοδο διδασκαλίας θα ακολουθηθεί) όσο και η α-
ξιολόγησή της, ο έλεγχος δηλαδή, αν αποκτήθηκαν οι γνώσεις, αν διαμορφώθηκαν 
στάσεις και συμπεριφορές, αν γενικά πέτυχε τους στόχους που είχαν αρχικά τεθεί και 
σε ποιο ποσοστό (Στέρπη, 2004).  

Στα εποπτικά μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός ανήκει και ο πίνα-
κας, είτε είναι ένας απλός πίνακας είτε διαδραστικός. Η χρήση ειδικότερα του δια-
δραστικού πίνακα, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, παρουσιάζει πολλά οφέλη. Μέ-
ρος της διεθνούς εμπειρίας εμφανίζεται ενθαρρυντικό ως προς την αποτελεσματικό-
τητά τους. Προσφέρουν πιο αποτελεσματικές και με ποικιλία παρουσιάσεις για την 
ενίσχυση της διδασκαλίας, καθώς είναι ιδιαίτερα εύκολη η χρήση πολυμεσικών πη-
γών που συνδυάζουν κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχο, διαδικτυακές πηγές και άλλα. Υ-
ποστηρίζεται επίσης ότι επιταχύνεται ο ρυθμός του μαθήματος, καθώς ο εκπαιδευτι-
κός δε χρειάζεται να γράφει, αλλά χρησιμοποιούνται τα έτοιμα αρχεία που προετοί-
μασε στη διάρκεια του σχεδιασμού και της οργάνωσης της διδασκαλίας. Αυτό το υλι-
κό που παρουσιάζεται στον πίνακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα και να 
τροποποιείται σε κάποιο βαθμό, όταν ο εκπαιδευτικός το κρίνει απαραίτητο (Higgins 
et al., 2007; Smith et al., 2005). Τέλος, αναφορικά με τους μαθητές, ας υπογραμμιστεί 
ότι με τη χρήση του πίνακα και κυρίως του διαδραστικού, οπτικοποιούν δεδομένα. 
Μέσα από τα οπτικά και κιναισθητικά ερεθίσματα θεωρείται πως αναπτύσσουν καλύ-
τερη κατανόηση, αλληλεπίδραση και αξιολόγηση, καθώς γίνεται αποτελεσματικότερη 
η σχετική διαδικασία από τον εκπαιδευτικό (BECTA, 2004).  

Ο πίνακας Lino 

Ο πίνακας Lino είναι μία δωρεάν επιφάνεια επικόλλησης, εύκολη στη χρήση, αφού 
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απαιτεί μόνον ένα Φυλλομετρητή. Είναι διαθέσιμη η συγκεκριμένη υπηρεσία για Η-
λεκτρονικό Υπολογιστή, για iPhone, iPad και για Andriod beta. Για τη δημιουργία 
λογαριασμού απαιτείται όνομα χρήστη, κωδικός εισόδου και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Ο κάθε λογαριασμός δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας περισσότερων 
του ενός πινάκων. Στον πίνακα που δημιουργείται ο χρήστης δίνει ένα όνομα και ορί-
ζει το φόντο της επιλογής του. Μπορεί να παραμείνει ιδιωτικός, αλλά μπορεί και να 
γίνει δημόσιος. Όταν ένας πίνακας γίνεται δημόσιος, υπάρχουν επιλογές, όπως του να 
είναι ορατός από όλους, να διαμοιραστεί σε μία ομάδα χρηστών οι οποίοι μπορούν να 
παρέμβουν πάνω και να υπάρξει ένα συνεργατικό αποτέλεσμα ή να έχουν την άδεια 
όλοι στο διαδίκτυο ελεύθερα να επικολλήσουν στοιχεία σε αυτόν. 

 

Εικόνα 1: Aυτοκόλλητa στον πίνακα Lino 

Πάνω στον πίνακα το χρώμα κυριαρχεί, δημιουργώντας μία ωραία εικόνα. Ο χρήστης 
του μπορεί να επιλέξει διαφορετικά χρώματα για τα αυτοκόλλητά του, να γράψει πά-
νω σε αυτά κείμενα, μορφοποιώντας το κείμενο, να επικολλήσει φωτογραφίες, να ε-
πισυνάψει έγγραφα, να αναρτήσει βίντεο, να καταχωρήσει εργασίες, να ορίσει υπεν-
θυμίσεις, που να αφορούν σε μία ειδική ημέρα ή σε προθεσμίες εργασιών, να διαμοι-
ραστεί και να διαμορφώσει υλικό με άλλους, ορίζοντάς τους ως χρήστες με τη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, να προγραμματίσει συναντήσεις με φίλους-
κοινούς χρήστες. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού ημερομηνιών λήξης για 
τα αυτοκόλλητα του πίνακα. Και σε αυτή την περίπτωση όμως, ο χρήστης του θα λά-
βει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα υπενθύμισης για το χρόνο λήξεώς τους. Τέλος, η ταξι-
νόμηση των φωτογραφιών και των βίντεο είναι ελεύθερη από το χρήστη, ο οποίος 
έχει πολλές επιλογές, ενώ η δυνατότητα παρέμβασης στα αυτοκόλλητα του πίνακα, 
αλλάζοντας την εικόνα και το περιεχόμενό τους, είναι απεριόριστη 
(http://en.linoit.com/). 

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν τον πίνακα Lino ένα χρήσιμο εργαλείο 
για κάθε χρήστη. Αναφορικά δε με τον εκπαιδευτικό, ο πίνακας μπορεί να αποτελέσει 
ένα εποπτικό μέσο, ένα μέσο για τη μετάδοση πληροφοριών που οδηγούν στην οικο-
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δόμηση-κατάκτηση της γνώσης, ένα μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών, ένα 
μέσο συνεργασίας. Ας υπογραμμιστεί ότι πάνω στον πίνακα οι πληροφορίες είναι ορ-
γανωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον και την προσοχή 
των μαθητών. Επιπρόσθετα, η χρήση του πίνακα συνεπικουρεί στην ομαλή διεξαγω-
γή-ροή του μαθήματος, διευκολύνοντας τον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη, στην πα-
ροχή ερεθισμάτων στους μαθητές, διεγείροντας το ενδιαφέρον τους, στην επίτευξη 
των μαθησιακών στόχων. Στα πλεονεκτήματα της προσέγγισης αυτής προσμετρώνται 
τόσο η εξοικονόμηση χρόνου, αφού ο εκπαιδευτικός δε χρειάζεται να αναλώνει το 
χρόνο του γράφοντας στον πίνακα αλλά ούτε και οι μαθητές αντιγράφοντας, καθώς 
όλα τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στον πίνακα Lino είναι οποιαδήποτε στιγμή ο-
ρατά ή και προσβάσιμα για επεξεργασία από τους μαθητές, όσο και η λειτουργική 
διασύνδεση των μαθημάτων, καθώς με ευκολία μπορούν ο εκπαιδευτικός και οι μα-
θητές να ανατρέξουν σε προηγούμενα σημεία του μαθήματος. 

Αναμφίβολα, η προετοιμασία του υλικού σε αρχικό στάδιο απαιτεί χρόνο, αλλά αυτό 
μπορεί να εκληφθεί ως επένδυση, καθώς ο εκπαιδευτικός θα χρησιμοποιήσει το υλικό 
του πίνακα και στο μέλλον όπως έχει ή με προσθήκες και βελτιώσεις. Όμως, είναι 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον από διδακτική σκοπιά το γεγονός ότι με το σχεδιασμό της διδα-
σκαλίας σε πίνακα Lino ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του ένα μέσο που μπορεί 
πολύ εύκολα να αξιοποιήσει προκειμένου να οπτικοποιήσει ό,τι κρίνει ότι προσφέρε-
ται για κάτι τέτοιο στη διδασκαλία του. Πρόκειται για δυνατότητα ιδιαίτερα αξιοποι-
ήσιμη σε αρχαιογνωστικού και ιστορικού περιεχομένου μαθήματα, αλλά και σε άλλα. 
Ακόμη, μπορεί να προσθέσει ο εκπαιδευτικός υλικό για ανάγνωση ή περαιτέρω έρευ-
να και εμβάθυνση, αλλά και οι μαθητές ό,τι κρίνουν καλό και χρήσιμο να το μοιρα-
στούν με τους άλλους. Τέλος, μπορούν να αναρτηθούν οι εργασίες των μαθητών αλλά 
και τα παραδοτέα αυτών, με την επισύναψη των σχετικών αρχείων. 

Οι δυνατότητες αξιοποίησης του μέσου, του πίνακα Lino, είναι πολλές και εύκολα 
εφαρμόσιμες. Σημασία έχει ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει συνειδητά προς ποια κατεύ-
θυνση επιθυμεί να πάει η διδασκαλία ή η τάξη του. Εκεί που είχε συνηθίσει να εργά-
ζεται με άξονα τη λογική του εγχειριδίου, τώρα μπορεί να μάθει να σχεδιάζει, λαμβά-
νοντας υπόψη του τόσο νέα δεδομένα (π.χ. σύγχρονες θεωρίες μάθησης, νέες μορφές 
γραμματισμού, κ.ά.), όσο και τις νέες δυνατότητες που του παρέχουν οι Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που μπορούν να δώσουν ένα νέο περιεχόμενο 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Παράδειγμα χρήσης πίνακα Lino για τον διδακτικό σχεδιασμό και την οργάνωση 
μαθήματος Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας είναι μία οργανωμένη και συστηματική διαδικασία 
κατά την οποία ο εκπαιδευτικός παίρνει αποφάσεις σχετικά με τη μορφή και το περιε-
χόμενο της διδασκαλίας του και ορίζει την πορεία των διδακτικών του ενεργειών που 
κρίνει ότι πρέπει να γίνουν στα πλαίσια ενός μαθήματος. Είναι όλες εκείνες οι προδι-
δακτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην πραγματοποίηση των σκοπών της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας, συνδέοντας το αναλυτικό πρόγραμμα με την ωριαία διδα-
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σκαλία μέσα στα χρονικά πλαίσια που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα. 
Είναι δε δύσκολο να κρίνει και να επιλέξει τους στόχους που μπορεί να υλοποιήσει 
μέσα από το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ενότητας, να δει την προγραμματιζόμε-
νη διδασκαλία ως μελλοντικό γεγονός και να οργανώσει μέσα στα συγκεκριμένα χρο-
νικά πλαίσια δραστηριότητες και ρόλους πολλών διαφορετικών προσώπων. 

Σε αυτή την περίπτωση ο πίνακας Lino χρησιμοποιήθηκε για τον διδακτικό σχεδια-
σμό, την οργάνωση και την υλοποίηση μαθήματος Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γενι-
κής Παιδείας στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου στη διδασκαλία του ποιήματος «Ο καιό-
μενος» του Τάκη Σινόπουλου. Λαμβάνοντας υπόψη όσα αφορούν το σχεδιασμό της 
διδασκαλίας, το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και 
το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) για τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνί-
ας, καθώς και την ερμηνευτική προσέγγιση στο βιβλίο του εκπαιδευτικού επικολλή-
θηκαν πάνω σε ένα πίνακα Lino με τίτλο «Ο καιόμενος» όλα όσα θα μπορούσαν να 
αποβούν χρήσιμα και αποτελεσματικά στη διάρκεια της διδασκαλίας του συγκεκρι-
μένου ποιήματος. Συγκεκριμένα, επικολλήθηκαν στοιχεία που αφορούσαν δραστη-
ριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας, διδασκαλίας του γνωστικού α-
ντικειμένου, εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου, αξιολόγησης του γνωστικού 
αντικειμένου και μεταγνωστικής δραστηριότητας. Τα διαφορετικά χρώματα των αυ-
τοκόλλητων του πίνακα διευκόλυναν και έκαναν εμφανή τη διαφορετικότητα του πε-
ριεχομένου τους. Για παράδειγμα, με λευκό χρώμα επικολλήθηκαν εργοβιογραφικά 
στοιχεία του Τάκη Σινόπουλου, με κίτρινο χρώμα επικολλήθηκε ένα απόσπασμα ε-
φημερίδας που λειτούργησε ως αφόρμηση, με ροζ χρώμα το εξεταζόμενο ποίημα και 
στοιχεία σχετικά με αυτό, με πράσινο χρώμα ασκήσεις-δραστηριότητες, με μωβ χρώ-
μα τα παράλληλα κείμενα και σε πλαίσια χωρίς χρώμα πηγές για επιπλέον πληροφο-
ρίες και περαιτέρω ενασχόληση. 

Η διδασκαλία του ποιήματος «Ο καιόμενος» του Τάκη Σινόπουλου έλαβε χώρα στο 
Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθή-
ματος, ο πίνακας Lino προβαλλόταν πάνω στην επιφάνεια του διαδραστικού πίνακα 
και υποστήριζε, διευκόλυνε την ομαλή ροή του μαθήματος με την αναφορά και τη 
χρήση του επικολλημένου σε αυτόν υλικού με μία σειρά που εξυπηρετούσε τη διεξα-
γωγή της διδασκαλίας. Από την αρχική δραστηριότητα της αφόρμησης, ως την αξιο-
λόγηση και την ανάρτηση πρόσθετων πηγών-πληροφοριών η χρήση του πίνακα διευ-
κόλυνε εκπαιδευτικό και μαθητές και έκανε ελκυστική και αποτελεσματική την εκ-
παιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, η οργάνωση του υλικού οδήγησε σε οικονομία 
χρόνου και στη συνεργασία εκπαιδευτικού και μαθητών. Όλο το αναρτημένο υλικό 
ήταν ορατό και προσβάσιμο και από τους μαθητές, οι οποίοι μπορούσαν να συνει-
σφέρουν στη συμπλήρωσή του. 
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Εικόνα 2: Γενική εικόνα του πίνακα Lino 

Aξιολόγηση 

Στην προκείμενη περίπτωση στους μαθητές –τριες δόθηκε ερωτηματολόγιο σε έντυπη 
μορφή για την αξιολόγηση του νέου εργαλείου, την εκμετάλλευση τεχνολογικών μέ-
σων, τη χρήση του Lino, με ερωτήσεις κλειστού τύπου, προκειμένου να διευκολυνθεί 
η επεξεργασία των αποτελεσμάτων (Bell, 1997) και διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην ανάλυση και στην ερμηνεία τους 
(Howard & Sharp, 1996). Το Ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε και απαντήθηκε από τους 
είκοσι τρεις μαθητές –τριες στους οποίους πραγματοποιήθηκε αυτή η διδασκαλία. Το 
δείγμα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, όπως προβλέπει η χρήση ερωτηματολογίων (Πα-
παδόπουλος, 2005), αλλά αυτός ήταν ο αριθμός των μαθητών που εφαρμόστηκε.  

Από τις καταγεγραμμένες απαντήσεις των μαθητών –τριών που παρακολούθησαν τη 
διεξαγωγή διδασκαλίας με τη χρήση του πίνακα Lino και εργάστηκαν ομαδικά για τη 
συμπλήρωση φύλλων εργασίας και την προσθήκη πρόσθετου υλικού στον πίνακα Li-
no αποδεικνύεται ότι το νέο εργαλείο ήταν χρήσιμο και αποτελεσματικό. Διέγειρε το 
ενδιαφέρον των μαθητών, διευκόλυνε την ομαλή ροή του μαθήματος, η οπτικοποίηση 
υλικού σχετιζόμενου με το μάθημα συνέβαλε στην κατανόηση πτυχών του, δίνοντας 
ένα νέο περιεχόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σημείο αναφοράς στη διδασκα-
λία δεν ήταν το σχολικό εγχειρίδιο πάνω στο θρανίο των μαθητών –τριών αλλά το 
ίδιο το ποίημα που προβαλλόταν πάνω στον πίνακα με τη χρήση ενός νέου μέσου που 
έκανε τη διδασκαλία πολυτροπική και «πολύχρωμη». Ακόμη, η διδασκαλία ενισχύ-
θηκε με την παρουσίαση υλικού σχετικού με το εξεταζόμενο ποίημα και την προβολή 
πολυμεσικών πηγών που προσέλκυσαν την προσοχή των μαθητών –τριών, αφού συν-
δυάζουν κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχο και διαδικτυακές πηγές. 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους μαθητές –τριες που συμμετείχαν στη διδασκα-
λία του ποιήματος «Ο καιόμενος» του Τάκη Σινόπουλου με τη χρήση πίνακα Lino 
απεικονίζονται στην εικόνα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 3: Οι ερωτήσεις και οι καταγεγραμμένες απαντήσεις του Ερωτηματολογίου 

Συμπεράσματα 

Είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι ο προγραμματισμός των ενεργειών σε οποιοδήποτε το-
μέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι πολύτιμο μέσο για την υλοποίηση των τε-
θέντων στόχων. Στην περίπτωση δε της συστηματικής διδασκαλίας ο προγραμματι-
σμός των ενεργειών εξασφαλίζει μία υποδομή, διδακτική και παιδαγωγική. Ο πίνακας 
Lino είναι ένα εργαλείο που εξασφαλίζει μία στέρεα υποδομή. Με τη χρήση του στον 
σχεδιασμό και στην οργάνωση της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός αποδεικνύεται ότι 
κινείται στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των διαθέσιμων μέσων, επιτυγχάνει την 
ομαλή διεξαγωγή των διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων, καταφέρνει να 
προσαρμόσει τη διδασκαλία του στις ανάγκες και στις δυνατότητες των μαθητών, ε-
πιδιώκοντας την κινητοποίηση της συμμετοχής των μαθητών και τη μεγιστοποίηση 
της μάθησης. Συμπερασματικά, ενσωματώνοντας ο εκπαιδευτικός γόνιμα και δη-
μιουργικά τα νέο αυτό μέσο, τον πίνακα Lino, στα πλαίσια της διδασκαλίας και της 
τάξης του η σχολική τάξη αποκτά ένα νέο περιεχόμενο. 
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Σχολική βία και εκφοβισμός. Εκπαιδευτικό αποθετήριο/ιστολόγιο (blog) ενημε-
ρωτικού υλικού και δραστηριοτήτων πρόληψης  

Παπαγάλου Φωτεινή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, MSc  

foteinh@gmail.com 

Περίληψη 

Το φαινόμενο της σχολικής βίας και εκφοβισμού παρουσιάζει αυξητική τάση και α-
ποτελεί απειλή για τη σχολική κοινότητα. Για την πρόληψη και διαχείρισή του απαι-
τείται συγκροτημένο πλαίσιο παιδαγωγικών παρεμβάσεων. Καθώς ο ενεργός παρεμ-
βατικός ρόλος των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικός και η έγκαιρη ενημέρωση με 
παράλληλες παιδαγωγικές δραστηριότητες αποτελούν ισχυρούς παράγοντες αναχαί-
τισης της βίαιης συμπεριφοράς των μαθητών, στην εργασία προτείνεται η δημιουργία 
εκπαιδευτικού αποθετηρίου/ιστολογίου (blog) ενημέρωσης και πρόληψης. Με την 
αξιοποίησή του επιδιώκεται η καλλιέργεια δεξιοτήτων για την κοινωνικοποίηση των 
μαθητών και την ικανότητά τους να δρουν δημοκρατικά, με κατανόηση των διαφο-
ρών και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι κατάλληλα διαμορφωμένες δρα-
στηριότητες, για την υλοποίηση των οποίων αξιοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες, πα-
ρουσιάζονται ταξινομημένες και εστιάζονται, κυρίως, στη βελτίωση της επικοινωνίας 
μεταξύ μαθητών, στην ανάπτυξη φιλίας, αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης, θετικών συ-
μπεριφορών και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, που αποτρέπουν βίαιες συ-
μπεριφορές και συντελούν στη διαμόρφωση ασφαλούς πλαισίου συνύπαρξης, καθώς 
και στην αυτοπροστασία των μαθητών. 

Λέξεις - Κλειδιά: σχολική βία, εκφοβισμός, Τ.Π.Ε., ιστολόγιο  

Εισαγωγή 

Ο σχολικός εκφοβισμός δεν αποτελεί καινούριο φαινόμενο, καθώς επισημαίνεται και 
καταγράφεται στη δεκαετία του 1970, ενώ ο όρος «bullying» ή «schoolbullying» εμ-
φανίζεται σε επιστημονικά περιοδικά στη δεκαετία του 1980 (Socialpolicy). Ωστόσο, 
τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική τάση και παίρνει ευρύτερες διαστάσεις σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο και στη χώρα μας (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000; Sapouna, 
2008; Παπάζογλου, 2014). Επομένως, ανακύπτει αυξανόμενη η ανάγκη επαγρύπνη-
σης, πρόληψης και αντιμετώπισής του, καθώς αποτελεί σοβαρή απειλή για όλη την 
εκπαιδευτική κοινότητα προκαλώντας την έντονη ανησυχία της σχετικά µε την εξά-
πλωση βίαιων συμπεριφορών ανάµεσα σε µαθητές. 

Το σύνθετο και πολυπαραγοντικής αιτιολογίας φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού 
εμφανίζεται με πολλές και ποικίλες μορφές απλές και σύνθετες και περιλαμβάνει συ-
ναισθηματική, ψυχολογική, σωματική βία μέσω σωματικής επαφής, λεκτικά ή με άλ-
λους τρόπους, ενώ σημαντική παράμετρός του είναι η έννοια της επανάληψης 
(Olweus, 2009; Farrington, 1993; «Το Χαμόγελο του Παιδιού», 2012.). Ο σχολικός 
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εκφοβισμός δεν συναντάται πλέον μόνο στο σχολικό περιβάλλον, αλλά παρουσιάζε-
ται και στο διαδίκτυο, με νέες μορφές όπως είναι ο διαδικτυακός ή ηλεκτρονικός εκ-
φοβισμός (cyberbulling) μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών (Kowalski et all, 2008). Οι 
συνέπειες του φαινομένου όχι μόνο επηρεάζουν αρνητικά τις σχολικές επιδόσεις, αλ-
λά οδηγούν και σε αντικοινωνικές, ακόμη και ακραίες συμπεριφορές που είναι καθο-
ριστικές για τη ζωή των εμπλεκομένων. Επηρεάζουν σημαντικά τόσο τα θύματα, τους 
θύτες, τους μαθητές θεατές όσο και τους υπόλοιπους μαθητές, τους γονείς, τους εκ-
παιδευτικούς, ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και τη λειτουργία της 
σχολικής μονάδας (Ericson, 2001). 

Προκειμένου να αποτραπούν η σχολική βία και ο εκφοβισμός, είναι αναγκαίο να δια-
σφαλίζονται οι συνθήκες γενικότερης λειτουργικότητας και ευνοµίας στη σχολική 
κοινότητα και να αναπτύσσεται κλίµα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού ανάµεσα 
στα µέλη της (έγγραφο Υπουργείου Παιδείας με Αρ. Πρωτ. 26871/Γ2/26-02-2013). 
Με προσανατολισμό την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών, το σχολείο είναι 
σημαντικό να διαμορφώνει και να προγραμματίζει ένα πλαίσιο πρόληψης και διαχεί-
ρισης περιστατικών σχολικής βίας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν και οφείλουν να έχουν 
ενεργό παρεμβατικό ρόλο αναφορικά με την ευαισθητοποίηση κατά του φαινομένου 
υιοθετώντας ποικίλες στρατηγικές, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να βρουν 
διεξόδους μέσα από δημιουργικές και ευχάριστες δραστηριότητες που τα ενισχύουν 
συναισθηματικά και εκπαιδευτικά.. Με το σκεπτικό αυτό προτείνεται στην παρούσα 
εργασία η δημιουργία και αξιοποίηση εκπαιδευτικού αποθετηρίου/ιστολογίου (blog) 
ενημέρωσης και πρόληψης, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Εκπαιδευτικό αποθετήριο/ιστολόγιο (blog) 

Η ενημέρωση και η έγκαιρη παρέμβαση αποτελούν ασπίδες προστασίας για τη μη 
ανάπτυξη αντικοινωνικών συμπεριφορών και την πρόληψη έκρυθμων καταστάσεων 
και φαινομένων βίας στη σχολική ζωή που διαταράσσουν τη σχολική λειτουργία 
(Παπάζογλου, 2014). Έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές θεωρούν το σχολείο ως την 
κύρια πηγή πληροφόρησης για το φαινόμενο του εκφοβισμού και ότι οι μαθητές στη 
χώρα μας διαπιστώνουν ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση (Το Χαμόγελο του Παι-
διού, 2012). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα και με το σκε-
πτικό ότι οι παρεμβάσεις είναι περισσότερο αποτελεσματικές όταν εντάσσονται σε 
συγκεκριμένο και οργανωμένο σχέδιο δράσης, προτείνεται η δημιουργία εκπαιδευτι-
κού διαθεματικού αποθετηρίου/ιστολογίου (blog) με ενημερωτικό υλικό και ειδικά 
διαμορφωμένες δραστηριότητες με αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), για πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση κάθε ενδιαφερόμενου 
και ιδιαίτερα των μαθητών σχετικά με τη σχολική βία και τον εκφοβισμό. Το αποθε-
τήριο/ιστολόγιο αποτελεί διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαλείο πρόληψης του προβλή-
ματος στο σχολικό περιβάλλον και, επιπλέον, λειτουργεί αυτόνομα ως σταθερή πηγή 
πληροφόρησης για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Bασικός σκοπός της πρότα-
σης είναι η ανάπτυξη προστατευτικών παραγόντων, η ψυχική και πνευματική θωρά-
κιση των μαθητών και η ενδυνάμωσή τους μέσω δημιουργικών μορφών δράσης που 
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αποσκοπούν στην ενίσχυση θετικών προτύπων και του αξιακού τους συστήματος α-
ναφορικά με τη συνύπαρξη στο σχολείο σε κλίμα αποδοχής και ασφάλειας (Παπάζο-
γλου, 2014). Ένα σχέδιο δράσης αυτού του τύπου, ως προληπτικός μηχανισμός, έχει 
τη δυνατότητα να συμβάλει στην τοποθέτηση ρόλων, στάσεων και συμπεριφορών σε 
ένα ευρύτερο συναισθηματικό και αντιληπτικό πλαίσιο επαναξιολόγησης των δυσλει-
τουργικών σχέσεων, με θετικά και μακροχρόνια αποτελέσματα που περιορίζουν το 
πρόσφορο έδαφος για τη θεμελίωση και επέκταση του φαινομένου (Παπάζογλου, 
2014). 

Το αποθετήριο ενημερωτικού υλικού και δραστηριοτήτων πρόληψης για το σχολικό 
εκφοβισμό έχει τη μορφή εκπαιδευτικού ιστολογίου (blog) που δημιουργεί αρχικά ο 
εκπαιδευτικός ως προς τη βασική του μορφοποίηση, ετικετοποίηση και τις δραστη-
ριότητες για τους μαθητές και συνδιαμορφώνεται στη συνέχεια με τη συμμετοχή των 
μαθητών. Μπορεί να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων. Είναι 
διαθεματικό, καθώς περιλαμβάνει δραστηριότητες Ν.Ε, Γλώσσας, Λογοτεχνίας, Πλη-
ροφορικής, Καλλιτεχνικών και, εν δυνάμει άλλων μαθημάτων (π.χ. Μαθηματικών με 
στατιστικά στοιχεία, Ξένων Γλωσσών με παρουσιάσεις ξενόγλωσσων βιβλίων και 
βίντεο, Φυσικής Αγωγής με σχεδιασμό χορογραφίας για το θέμα κ.ά.), Το ιστολόγιο, 
στο οποίο αναρτώνται οι δραστηριότητες για τους μαθητές κατηγοριοποιημένες σε 
σελίδες/ετικέτες με ανάλογους τίτλους, αποτελεί ανοιχτό και δυναμικό αποθετήριο, 
το οποίο ανανεώνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες δραστηριότητες που δια-
μορφώνει ο εκπαιδευτικός για τους μαθητές του, με τα αποτελέσματα των εργασιών 
των μαθητών, αλλά και με άλλες ετικέτες. Οι δραστηριότητες εστιάζονται κυρίως, 
στη βελτιωτική αλλαγή της επικοινωνίας, της συμπεριφοράς των μαθητών και του 
σχολικού κλίματος (Farrington & Baldry, 2010), στην ανάπτυξη φιλικής διάθεσης, 
αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης, στην άσκησή τους σε θετικές συμπεριφορές που προω-
θούν μη βίαιους τρόπους στις κοινωνικές σχέσεις και αποτρέπουν τους παράγοντες 
κινδύνου. Επίσης, στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή που 
συντελεί στην άμυνα σε αρνητικές επιδράσεις, στην αυτοπροστασία από τη βία και 
τον εκφοβισμό είτε στο χώρο του σχολείου είτε στο διαδικτυακό και στην προσαρμο-
στικότητα σε προβληματικές καταστάσεις στη σχολική, αλλά και στην ενήλικη ζωή. 
(Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000). Οι δραστηριότητες δίνουν ευκαιρίες ενεργοποίησης 
και δραστηριοποίησης των μαθητών, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, προσφέρουν 
διεξόδους έκφρασης και διαλόγου, συμβάλλουν την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δι-
καιώματα και στοχεύουν στα αίτια του προβλήματος και όχι στα συμπτώματα  

Οι δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν ατομικά ή ομαδικά κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς είτε ενταγμένες σε σχέδιο εργασίας (project) στο πλαίσιο ερευνητι-
κών εργασιών με σχετικό θέμα (για το Λύκειο), βιωματικών δράσεων (για το Γυμνά-
σιο), σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων είτε 
μεμονωμένες, σε χρόνο που θα διατεθεί για το σκοπό αυτόν, π.χ. κατά την Πανελλή-
νια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο, 6 Μαρτίου. Είναι ενδεικτικές και λει-
τουργούν ως έναυσμα προληπτικών παρεμβάσεων για το σχολικό εκφοβισμό. Ο εκ-
παιδευτικός έχει την ευχέρεια να επιλέξει, να προσθέσει, να τις εμπλουτίσει και να τις 
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τροποποιήσει, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών. Για το σχε-
διασμό των δραστηριοτήτων διερευνήθηκαν σε συνεργασία με φιλόλογο και λήφθη-
καν υπόψη τα σχολικά εγχειρίδια Γλώσσας και Λογοτεχνίας των τάξεων Ε΄, ΣΤ΄ Δη-
μοτικού και Α, Β, Γ΄ Γυμνασίου. Αξιοποιήθηκαν δραστηριότητες των βιβλίων αυτών, 
οι περισσότερες τροποποιημένες και προσαρμοσμένες στο θέμα της σχολικής βίας 
και του εκφοβισμού. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αξιοποιούνται εφαρμο-
γές Microsoft Office, το διαδίκτυο και εργαλεία/λογισμικά web 2.0., καθώς οι μαθη-
τές έρχονται καθημερινά σε επαφή με ηλεκτρονικές πηγές δεδομένων και είναι ιδιαί-
τερα εξοικειωμένοι με τη χρήση των Τ.Π.Ε.. Επιπλέον, οι Τ.Π.Ε. ενισχύουν την επι-
κοινωνία, τη συνεργασία, την κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη σε προσωπικό, κοι-
νωνικό και πολιτιστικό επίπεδο (Κυνηγός & Δημαράκη, 2002). Επίσης, προσφέρουν 
διαδραστικές εμπειρίες και προσδίδουν παιγνιώδη και ευχάριστο χαρακτήρα στις 
δραστηριότητες ελκύοντας έτσι το ενδιαφέρον των μαθητών και ενισχύοντας τη επι-
θυμία τους για συμμετοχή (Crawford, 1999).  

Δραστηριότητες. Κατηγοριοποίηση – ετικέτες ιστολογίου 

Οι δραστηριότητες του αποθετηρίου/ιστολογίου κατηγοριοποιούνται σε ετικέτες, ό-
πως: ενημερωτικό υλικό, λεξιλόγιο - γλωσσάρι, βιβλιοθήκη, ταινιοθήκη, δημιουργική 
γραφή, ερωτηματολόγιο, ψηφιακές πολυτροπικές δημιουργίες, σκέψεις και προτά-
σεις, χρήσιμοι σύνδεσμοι. Μπορούν να προστεθούν επιπλέον ετικέτες, όπως μελέτες 
περίπτωσης και παιχνίδια/δράσεις ευαισθητοποίησης  δραματοποίηση και παιχνίδια 
ρόλων, εικαστικό εργαστήρι, συχνές ερωτήσεις κ.ά. Πιο συγκεκριμένα, οι ετικέτες 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως οι παρακάτω: 

Ενημερωτικό υλικό για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό. Αναζήτηση για: α) Γραπτό 
υλικό: Άρθρα, ομιλίες, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, αναρτήσεις σε σχολικές ιστοσελίδες 
και blogs, έρευνες. β) Οπτικοακουστικό υλικό: παρουσιάσεις, διαδικτυακές συζητή-
σεις, dvd, βίντεο, διαφημιστικά spots, αποσπάσματα τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 
εκπομπών, ταινίες. Οι επιμέρους άξονες της θεματολογίας του ενημερωτικού υλικού 
είναι: Ορισμός – Αιτίες – Μορφές – Χαρακτηριστικά και ρόλος θύτη, θύματος, θεατή 
- Πρόληψη - Τρόποι αντιμετώπισης - Δίκτυα υποστήριξης, γραμμές βοήθειας. Στη 
θεματολογία δίνεται έμφαση στους μηχανισμούς πρόληψης, όπως διαμόρφωση καλού 
κλίματος και θετικών διαπροσωπικών σχέσεων, καλλιέργεια της ικανότητας ειρηνι-
κής επίλυσης συγκρούσεων (έμφαση στη διαμεσολάβηση) κ.ά. (∆ενδάκη, 2007; Πού-
λου, 2008). Υλοποιούνται δραστηριότητες με έρευνα στο διαδίκτυο και χρήση λογι-
σμικών web 2.0 για συλλογικές εργασίες, όπως: -Αναζητήστε στο διαδίκτυο υλικό 
σχετικό με τους επιμέρους άξονες της θεματολογίας. –Με τις βασικές πληροφορίες 
δημιουργήστε ενημερωτικό φυλλάδιο.  

Λεξιλόγιο, Γλωσσάρι. Δραστηριότητες με χρήση διαδικτύου (ηλεκτρονικά λεξικά), επε-
ξεργαστή κειμένου, λογισμικού υπολογιστικών φύλλων ή λογισμικών web 2.0 για 
συλλογικές εργασίες και παρουσιάσεις: -Γράψτε λέξεις ή φράσεις που αφορούν τη 
φιλία και τους φίλους και απορρέουν από τις δικές σας φιλικές σχέσεις. -
Δημιουργήστε λεξιλόγιο (π.χ. για την αγάπη και την αλληλεγγύη, για τα χαρακτηρι-
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στικά των φίλων, λεξιλόγιο με λέξεις που φέρνουν στο μυαλό σας τη βία και το σχο-
λικό εκφοβισμό).-Καταγράψτε τη λέξη φιλία και τη λέξη βία σε διάφορες γλώσσες. -
Καταρτίστε σύντομο γλωσσάρι για τη βία και τον εκφοβισμό. -Γράψτε λέξεις ή φρά-
σεις που, κατά τη γνώμη σας, δείχνουν τι νιώθει ένα παιδί που το αποκλείουν οι υπό-
λοιποι από τις παρέες τους (ή τι νιώθει ένα παιδί που άλλα παιδιά διαδίδουν γι’ αυτό 
κακοήθεις και ψεύτικες φήμες). -Από λεξικά της ιστοσελίδας της «Πύλης για την Ελ-
ληνική Γλώσσα» βρείτε λέξεις που προέρχονται από το ρήμα επικοινωνώ και χρησι-
μοποιήστε δύο από αυτές σε προτάσεις. -Συνδυάστε τα ουσιαστικά αγάπη, φιλία, πα-
ρέα με τα παρακάτω επίθετα (κάθε επίθετο δεν ταιριάζει μόνο με ένα ουσιαστικό): 
φαινομενική, αδελφική, τρυφερή, σταθερή, βαθιά, ενδιαφέρουσα, ανειλικρινής, 
πραγματική, ανιδιοτελής, στοργική, αγνή, αιώνια, κακή. 

Βιβλιοθήκη. Συγκεντρώνονται τίτλοι βιβλίων που αναφέρονται στη σχολική βία, στη 
φιλία, στις σχέσεις και γίνονται βιβλιοπαρουσιάσεις από τον εκπαιδευτικό ή από τους 
μαθητές. Δραστηριότητες με λογισμικό παρουσίασης και εργαλεία web 2.0 δημιουρ-
γίας παρουσιάσεων: -Συγκεντρώστε σε διαφορετικές στήλες ενός πίνακα τίτλους βι-
βλίων σχετικών με τη σχολική βία και τον εκφοβισμό, τη φιλία, την αλληλεγγύη, το 
σεβασμό και τη βοήθεια προς το συνάνθρωπο. -Παρουσιάστε με το λογισμικό πα-
ρουσίασης ή με εφαρμογή web2.0 δημιουργίας παρουσιάσεων συνοπτικά το περιεχό-
μενο του βιβλίου που παρουσιάστηκε, διανθίζοντάς το με εικόνες που θα βρείτε στο 
διαδίκτυο. -Γράψτε τις εντυπώσεις σας για το περιεχόμενου του βιβλίου που παρου-
σιάστηκε.. -Συζητήστε με τους συμμαθητές της τάξης σας για τη διαδικασία του «η-
μερώματος» στις ανθρώπινες σχέσεις που αναφέρεται στο μικρό πρίγκιπα και την α-
λεπού του Αντουάν Ντε Σαιντ – Εξυπερύ. 

Ταινιοθήκη. Πραγματοποιούνται αναζητήσεις, συλλογή και προβολές ταινιών και βί-
ντεο συναφούς θεματολογίας, ως αφόρμηση για παραγωγή προφορικού λόγου, συζη-
τήσεις και περαιτέρω δράσεις ευαισθητοποίησης ως προς τη σχολική βία, τον εκφο-
βισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δραστηριότητες με χρήση διαδικτύου και βί-
ντεο: -Αναζητήστε στο διαδίκτυο ταινίες και βίντεο για την αγάπη, τη φιλία, τη βία 
και τον εκφοβισμό. -Σύμφωνα με το βίντεο που παρακολουθήσατε, εναντίον ποιων 
εκδηλώνεται, ο ρατσισμός και πώς εκφράζεται; -Πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε 
ένα συμμαθητή σας σε μια παρόμοια περίπτωση; -Αφού δείτε το βίντεο, σκεφτείτε 
ένα διαφορετικό τρόπο επίλυσης του προβλήματος (με διαμεσολάβηση, διαιτησία, 
διαπραγμάτευση, με συναίνεση, με ποινές και κυρώσεις ως μέτρα καταστολής). Α-
ξιολογήστε τους τρόπους επίλυσης. Ποιον θεωρείτε πιο αποτελεσματικό; 

Δημιουργική γραφή. Ως έναυσμα δημιουργικής γραφής, ο εκπαιδευτικός διαβάζει 
στους μαθητές ένα σχετικό κείμενο. Δραστηριότητες με χρήση επεξεργαστή κειμένου 
και εργαλείου web 2.0 για συνεργατική παραγωγή γραπτού λόγου: –Γράψτε στον υ-
πολογιστή μια άλλη εξέλιξη στο κείμενο -Με βάση τις παρακάτω φράσεις, συνεχίστε 
και δημιουργήστε ένα κείμενο με τις σκέψεις σας: 1. «Δημιουργώ φιλικούς δεσμούς». 
2. «Οι συμμαθητές μου είναι σημαντικοί για εμένα, γιατί….». 3. «Άκουσα στην αυλή 
του σχολείου μια παρέα μαθητών να σχεδιάζει να γράψει στον τοίχο ταπεινωτικές 
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λέξεις για μια συμμαθήτριά μου». 3. «"Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακί-
ζει" λέει η παροιμία. H λεκτική βία δεν αφήνει ίδια σημάδια με τη σωματική. Πόσο 
επικίνδυνη και καταστροφική όμως, μπορεί, να αποδειχθεί;». 

Ερωτηματολόγια. Εκπαιδευτικοί και μαθητές δημιουργούν ερωτηματολόγια. Οι εκ-
παιδευτικοί καταρτίζουν σύντομο ανώνυμο ερωτηματολόγιο, για να διερευνήσουν αν 
γνωρίζουν οι μαθητές τι είναι σχολική βία και εκφοβισμός, αν άσκησαν ή δέχτηκαν 
κάποια μορφή βίας, σε ποιους θα απευθύνονταν για βοήθεια, τι θα ήθελαν να μάθουν 
για το φαινόμενο αυτό, ποιους τρόπους προτείνουν για την αντιμετώπισή του κ.τ.λ. 
και το αναρτούν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να συμπληρωθεί από τους μαθη-
τές. Οι μαθητές καταρτίζουν ερωτηματολόγια για να συνειδητοποιήσουν το πρόβλη-
μα και να ευαισθητοποιηθούν. Δραστηριότητες με χρήση επεξεργαστή κειμένου ή 
λογισμικού υπολογιστικών φύλλων: - Κατασκευάστε ερωτηματολόγιο για μια μικρή 
έρευνα στο σχολείο σας, σχετικά με τη στάση των μαθητών απέναντι στη σχολική βία 
και τον εκφοβισμό. -Γράψτε ερωτήσεις, τις οποίες θα απευθύνετε σε κάποιον που δε 
σέβεται τη διαφορετικότητα του άλλου (ή που φέρεται ως «νταής» ή με τις οποίες θα 
προβληματίζατε τους συμμαθητές σας σχετικά με τα συναισθήματα ενός παιδιού που 
είναι θύμα σχολικού εκφοβισμού). -Αν ήσασταν στη θέση παιδιού – θύματος σχολι-
κού εκφοβισμού, ποιες ερωτήσεις θα κάνατε στους θύτες;  

Ψηφιακές πολυτροπικές μαθητικές δημιουργίες. Oι μαθητές, με χρήση αντίστοιχων ερ-
γαλείων web 2.0 δημιουργούν εννοιολογικούς χάρτες, αφίσες, βίντεο, κόμικς, γελοιο-
γραφίες, σκίτσα, προκειμένου να αποφορτιστούν από τα συναισθήματα που δημιουρ-
γεί η βαρύτητα και η σοβαρότητα του θέματος. Δραστηριότητες: -Κατασκευάστε εν-
νοιολογικό χάρτη για την έννοια βία (ή φιλία ή εκφοβισμός). -Δημιουργήστε ηλε-
κτρονική αφίσα με μηνύματα κατά της βίας. - Γράψτε ένα σύνθημα (σλόγκαν) με λό-
για και εικόνα, που να εκφράζει την προσωπική σας αντίληψη και στάση απέναντι 
στο θέμα αυτό. -Δημιουργήστε βίντεο-παρουσιάσεις σχετικές με το θέμα, χρησιμο-
ποιώντας εικόνες με εφέ κίνησης συνοδευόμενες από την αγαπημένη σας μουσική. 
Μπορείτε να βάλετε υπότιτλους με μια υπηρεσία υποτιτλισμού βίντεο. -
Δημιουργήστε ολιγόλεπτη ταινία βασισμένη σε θεατρικό δρώμενο ή χορογραφία που 
θα παρουσιάσετε για το σχολικό εκφοβισμό. - Συλλέξτε εικόνες από το διαδίκτυο με 
μηνύματα κατά της βίας και δημιουργήστε ηλεκτρονικό λεύκωμα. -Δημιουργήστε μια 
μικρή ιστορία ψηφιακών κόμικς με σκηνές γέλιου και διασκέδασης που ζήσατε με 
τους φίλους σας. -Φτιάξτε γελοιογραφία με θετικό μήνυμα για τους συμμαθητές σας 
και τη ζωή στο σχολείο. -Φτιάξτε χιουμοριστικά σκίτσα με δύο φίλους που παίζουν 
στη σχολική αυλή.  

Σκέψεις και προτάσεις. Οι μαθητές αναρτούν τις σκέψεις τους για το θέμα ελεύθερα ή 
με έναυσμα προβληματισμούς που αναρτά ο εκπαιδευτικός, όπως οι παρακάτω. Δρα-
στηριότητες με χρήση εργαλείου web 2.0 καταγραφής απόψεων: -Πώς μπορεί να αι-
σθάνεται ένα παιδί με ειδικές ανάγκες (ή άλλη μητρική γλώσσα ) όταν οι γύρω του 
ζητούν να φύγει από το «σχολείο τους»; -Γιατί τα παιδιά που υφίστανται σχολικό εκ-
φοβισμό έχουν χάσει το χαμόγελό τους κ.ά.. Τι προτείνετε για να το ξαναβρούν; 
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι. Συγκεντρώνεται ο βασικός κορμός τους από τον εκπαιδευτικό 
και εμπλουτίζεται από αναζητήσεις των μαθητών. Ενδεικτικοί σύνδεσμοι: Παρατηρη-
τήριο για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού: 
http://paratiritirio.minedu.gov.gr/, Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και 
του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.): http://epsype.blogspot.com/2012/02/6.html, Συνήγορος 
του Πολίτη - Συνήγορος του Παιδιού: www.0-18.gr/gia-megaloys/bia-sto-scholeio, 
Δίκτυο κατά της βίας στο σχολείο: http://www.antibullyingnetwork.gr/. 

Συμπέρασμα 

Το αποθετήριο/ιστολόγιο αποτελεί υποστηρικτικό μέσο για έγκαιρες παρεμβάσεις 
από τον εκπαιδευτικό με συμμετοχή και δραστηριοποίηση των μαθητών, στο πλαίσιο 
της πολιτικής πρόληψης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού σε επίπεδο τά-
ξης, σχολείου και κοινότητας και συμβάλλει στη διαμόρφωση περιβάλλοντος που α-
νταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών. Ενεργοποιεί τους μαθητές στην κα-
τεύθυνση της πρωτογενούς δημιουργίας και έκφρασης και προωθεί την αποδοχή του 
"άλλου", ανεξαρτήτως ιδιαιτεροτήτων και ικανοτήτων. Μέσω των δραστηριοτήτων 
καλλιεργούνται συνεργατικές, κοινωνικές, επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες 
κλασικού, οπτικού, ψηφιακού και κριτικού γραμματισμού. 

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έχουν ρόλο και ευθύνη απέναντι σε ένα τόσο 
σοβαρό φαινόμενο όπως η σχολική βία και ο εκφοβισμός και είναι αναγκαίο να συ-
νεργάζονται στο πλαίσιο οργανωμένων δράσεων. Το σχολείο είναι σημαντικό να 
καλλιεργεί κουλτούρα συνεργασίας και ειρηνικής επίλυσης προβλημάτων και να 
προωθεί την αίσθηση κοινότητας στο σχολείο (Ματσόπουλος, 2009). Επίσης, είναι 
βασικό το σχολείο να παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες αποφόρτισης της επιθετικότη-
τας μέσα από παραγωγικές δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και 
ευκαιρίες για καταξίωση των μαθητών, ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους και ψυχική 
ενδυνάμωση,. Η συμβολή των εκπαιδευτικών σε αυτό είναι καθοριστική και καθιστά 
αναγκαία την επιμόρφωσή τους, ώστε να αναγνωρίζουν το φαινόμενο και να παρεμ-
βαίνουν άμεσα με αποτελεσματικές πρακτικές. 
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Περίληψη 

Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση διαδικασιών, εργαλείων και τεχνικών σχεδια-
σμού και δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας στο δημοτικό σχολείο. Η πρόταση στη-
ρίζεται στην ακολουθία τεσσάρων σταδίων (Σ.Α.Π.Α.). Στο πρώτο, το στάδιο του Σχε-
διασμού, αναπτύσσεται ο σχεδιασμός της ιστορίας με βάση φύλλο εργασίας. Στο δεύ-
τερο, το στάδιο της Αναζήτησης, καταγράφεται ό,τι σχετικό υλικό σε εικόνες και ήχους 
είναι διαθέσιμο. Στο τρίτο, το στάδιο του Περιεχομένου, πραγματοποιείται η οριστική 
διάρθρωση του οπτικοακουστικού υλικού που θα αξιοποιηθεί καθώς και του γραπτού 
ή προφορικού λόγου που θα συνοδεύει την ψηφιακή ιστορία και γίνεται η εγγραφή. 
Τέλος, στο τέταρτο στάδιο, αυτό της Αξιολόγησης, η ψηφιακή ιστορία παρουσιάζεται 
στην ομάδα, συζητούνται οι εντυπώσεις και πιθανές προτάσεις βελτίωσης και αναρτώ-
νται στο ιστολόγιο της τάξης. Τα παραπάνω στάδια θα εξηγηθούν και παρουσιάζεται 
σχετικό υλικό για την υποστήριξή τους.  

Λέξεις - Κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, web 2.0, οδηγός 4 σταδίων 

Εισαγωγή 

Η κυριαρχία του γραπτού λόγου όπως τον έχουμε γνωρίσει φαίνεται να κλονίζεται όχι 
μόνο λόγω του ειδικού βάρους της τηλεόρασης, αλλά και λόγω της πλατιάς χρήσης της 
εικόνας στη διαφήμιση, στα σύμβολα κάθε είδους, στις νέες τεχνολογίες της επικοινω-
νίας. Η εξέλιξη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έφερε τη δυνατότητα συνδυα-
σμού εικόνας – σταθερής και κινούμενης – και ήχου με το κείμενο, έδωσε νέες διαστά-
σεις στην παραγωγή γραπτού λόγου. Η πολυτροπικότητα (Χοντολίδου, 1999) που χα-
ρακτηρίζει τις μορφές γραπτού λόγου επιβάλλει και νέες διδακτικές προσεγγίσεις. Ω-
στόσο, στο σημερινό κόσμο, που χαρακτηρίζεται από την υψηλή τεχνολογία και τις 
εφαρμογές της, η σημασία της γραφής ως θεμελιώδης στόχος οργάνωσης της εκπαί-
δευσης, δεν είναι λιγότερο έγκυρη ή εφαρμόσιμη. Γραφή είναι σκέψεις στο χαρτί. Στην 
εποχή της πληροφορίας μπορεί να αλλάζει το μέσο με αυξανόμενους ρυθμούς, είναι 
πλέον σκέψεις στην οθόνη που, ωστόσο, εκπονούνται και συνδέονται λογικά ως αμάλ-
γαμα ιδεών, θεμάτων, εικόνων και σχεδίων πολυμέσων, όπως ακριβώς γινόταν και όταν 
οι σκέψεις αυτές καταγράφονταν στο χαρτί. 

Οι δυσκολίες μαθητών αλλά και ενηλίκων που σχετίζονται με το περιεχόμενο στην 
παραγωγή γραπτού λόγου, αφορούν στην ανάκληση σχετικών με το θέμα πληροφοριών 
(δηλώνουν πως δεν ξέρουν τι πρέπει να γράψουν), στην οργάνωση αυτών των πληρο-
φοριών σε κείμενο, στην προσαρμογή του ύφους ανάλογα με το θέμα και τον αποδέκτη 
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(Deshler, Ellis & Lenz, 1996, Graham & Harris, 1993). Ενδεχομένως, οι δυσκολίες 
αυτές να οφείλονται στα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας του γραπτού λόγου που αν 
με τη σειρά της στηρίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή του μορφή, είναι ξένη 
προς τα νέα παιδιά που έρχονται σε επαφή με πολυτροπικές μορφές του που συνδυά-
ζουν ήχο, κίνηση, εικόνα.  

Δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της δι-
δασκαλίας με εμπλοκή τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και ιδιαίτερα ψη-
φιακής αφήγησης. Οι λόγοι που έχουν αναφερθεί για την πρόταση χρήσης και αξιοποί-
ησης εργαλείων ψηφιακής αφήγησης (Frazel, 2011) περιλαμβάνουν α) την ύπαρξη δε-
ξιοτήτων των μαθητών για αξιοποίηση των εργαλείων αυτών στην καθημερινότητά 
τους (ανεξάρτητα από το σχολείο) και, β) την εξοικείωσή τους με εργαλεία web 2.0 και 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που τους δίνουν τη δυνατότητα να συζητούν τις 
ιδέες τους. Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία (Di Blas, Garzotto, Paolini 
& Sabiescu, 2009) και αφορά την υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής διάρκειας τριών 
ετών, κατά την οποία διερευνήθηκαν τα αποτελέσματα της χρήσης ενός εργαλείου πο-
λυμέσων αφήγησης από περίπου 7.620 μαθητές - σε μεγάλο αριθμό ιταλικών εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων όλων των τάξεων - από νηπιαγωγεία μέχρι γυμνάσια, προέκυψαν 
θετικά αποτελέσματα τόσο στο μαθησιακό μέρος όσο και στην καλλιέργεια κινήτρων 
εμπλοκής και ανάπτυξης δεξιοτήτων συνεργασίας. Τα δεδομένα αυτά οδηγούν στην 
αποδοχή της πρότασης εφαρμογής εργαλείων ψηφιακής αφήγησης στο δημοτικό σχο-
λείο. 

Η παραγωγή κειμένου με βάση τη φιλοσοφία δόμησης σεναρίου που θα στηρίζεται σε 
εικόνες, θεωρούμε πως μπορεί να βοηθήσει στην πληρότητα του περιεχομένου και 
στην οργάνωση της πληροφορίας. Στηρίζουμε την άποψη αυτή σε έρευνα που έχει δεί-
ξει πως οι εικόνες μας επιτρέπουν να εξηγούμε, να απλουστεύουμε ή να επεκτείνουμε 
τις έννοιες με τρόπους πιο εύκολους από αυτούς που αναπτύσσονται μέσω κειμένων ή 
ακόμη και με τον προφορικό λόγο (Levie & Lentz, 1982). Οι φωτογραφίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως ένα αποτελεσματικό και υποστηρικτικό εργαλείο κατεύθυνσης 
της παραγωγής γραπτού λόγου προκειμένου να βελτιωθούν τα γραπτά (Lee, 1994). 

Η Sharon Washington επικεφαλής του προγράμματος προώθησης της γραφής στις 
ΗΠΑ (http://www.nwp.org) τονίζει με έμφαση τη δύναμη της εικόνας: «Κάθε εικόνα 
περιέχει μια ιστορία, μια διήγηση, τη δική της ζωή, και ό,τι βλέπουμε επηρεάζεται από 
τις ατομικές μας αντιλήψεις και απόψεις κάθε συγκεκριμένης στιγμής. Η φωτογραφία 
ωθεί σκέψεις και διεγείρει ιδέες, παρακινεί και εμπνέει τη γραφή μέσω της οποίας οι 
μαθητές θα μάθουν περισσότερα για ένα θέμα και θα εκφραστούν γι αυτό». 

Η αξιολόγηση προγραμμάτων διδασκαλίας γραφής με βάση εικόνα – φωτογραφία 
και/ή ζωγραφιά –έδωσε θετικά αποτελέσματα ιδιαίτερα για τα παιδιά που χαρακτηρί-
ζονταν πως ήταν σε κίνδυνο (at risk) αποτυχίας σε όλες τις σχολικές μονάδες που ε-
φαρμόστηκε (The Manchester School District, 2011, O’ Connor, 2010). Αναλυτικά τα 
αποτελέσματα μέσα από τις αναφορές που έχουν κατατεθεί για τα προγράμματα που 
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έχουν υλοποιηθεί, ακολουθώντας τις συνδέσεις στην ακόλουθη ιστοσε-
λίδα http://www.picturingwriting.org/effectiveness.html. 

Οδηγός υλοποίησης 

Έχει κατατεθεί η άποψη πως η μη αξιοποίηση εργαλείων ψηφιακής αφήγησης οφείλε-
ται στην έλλειψη χρόνου στην καθημερινότητα της διδασκαλίας (Frazel, 2011). Στη 
μελέτη που αναφέρθηκε και προηγούμενα, και αφορά στην ιταλική πραγματικότητα 
αναδείχθηκαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για την αξιοποίηση της χρήσης εργαλείων 
ψηφιακής αφήγησης: α) αποτελεσματικό και απλό λογισμικό για τη δημιουργία της 
ψηφιακής αφήγησης, β) πλαίσιο οργάνωσης ενεργειών και, γ) κατάλληλη μεθοδολο-
γική υποστήριξη της δράση (Di Blas, Garzotto, Paolini & Sabiescu, 2009). Στηρίζουμε 
την καθοδήγηση των βημάτων υλοποίησης της παραγωγής ψηφιακής ιστορίας με 
φύλλα εργασίας και τυποποίηση των σταδίων παραγωγής. 

Τα φύλλα εργασίας που χρησιμοποιούνται και παρουσιάζονται αναλυτικά στο παράρ-
τημα, σκοπό έχουν να βοηθήσουν στην παραγωγή μιας ψηφιακής ιστορίας. Το «Φύλλο 
1» έχει καθοδηγητικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει τα απαραίτητα βήματα σχεδιασμού 
μιας ψηφιακής ιστορίας. Αποτελεί τους άξονες καθοδήγησης των ενεργειών που μπο-
ρούν να συμβουλεύονται οι μαθητές. Πρέπει να αναφερθεί πως το φύλλο αυτό απευ-
θύνεται στους μαθητές των μεγάλων τάξεων του δημοτικού και σε μεγαλύτερούς τους. 
Οι μικρότεροι μαθητές μπορούν να συμβουλεύονται αντίστοιχο φύλλο εργασίας που 
περιλαμβάνει αποκλειστικά εικόνες.  

Το «Φύλλο 2» αποτελεί το πλαίσιο της πρώτης καταγραφής της ιστορίας, μια 
«storyboard» την πρώτη είσοδο δηλαδή στο σχεδιασμό της ψηφιακής ιστορίας. Είναι 
απαραίτητο αρχικά να επιλεγεί ο τίτλος της ψηφιακής ιστορίας και στη συνέχεια να 
καταγραφούν στη μακέτα σχεδιασμού όλα τα στάδια δημιουργίας της ιστορίας. Οι μα-
θητές θα πρέπει να συναποφασίσουν και να καταγράψουν σε αλληλουχία σταδίων το 
σενάριο της ιστορίας επιλέγοντας ακόμα και τους τύπους των εικόνων ή των ήχων που 
θα χρησιμοποιήσουν. Σε καμία περίπτωση δεν προχωράμε κατευθείαν στη δημιουργία 
της ψηφιακής αφήγησης χωρίς να έχουμε προκαθορίσει το σενάριο και τα πεδία – στά-
δια ολοκλήρωσής της.  

Στο φύλλο εργασίας 3 προτείνουμε τη χρήση κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων 
(rubrics) που περιλαμβάνει όλα τα πεδία χαρακτηρισμού της ποιότητας της αφήγησης 
που θα παραχθεί και σκοπό έχει να λειτουργήσει ρυθμιστικά προς τις ενέργειες των 
μαθητών. Η αξιολόγηση κάθε πεδίου πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα. Η κλίμακα 
διαβαθμισμένων κριτηρίων προτείνουμε να χορηγείται στο ξεκίνημα της δημιουργίας 
της αφήγησης και σε συνθήκες συζήτησης στην ολομέλεια του τμήματος, να εξηγού-
νται όλα τα επίπεδα ώστε να παρακολουθούν και να αποτιμούν την εξέλιξη των ενερ-
γειών τους (http://www.kathyschrock.net).  

Σε ό,τι αφορά στη χρήση του λογισμικού, κρίνουμε πως το wevideo είναι απλό και 
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ελεύθερο (https://www.wevideo.com). Πρόκειται για μια συνεργατική πλατφόρμα δη-
μιουργίας και επεξεργασίας video που διαθέτει ποικιλία εύχρηστων εργαλείων επεξερ-
γασίας βίντεο αλλά και πλούσια πινακοθήκη ψηφιακού, γραφικού υλικού με τα οποία 
ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του προσωπικά βίντεο ή τα βίντεο της εκ-
παιδευτικής του ομάδας. Το συγκεκριμένο δικτυακό εργαλείο έχει τη δυνατότητα άμε-
σης συνεργασίας με διάσημες δικτυακές πλατφόρμες διαφορετικού σκοπού και λει-
τουργικότητας όπως: Google Drive, Instagram, Flickr, Facebook, Drobox, Picasa, Box, 
OneDrive που παρέχουν την ευκολία στο χρήστη άμεσης αξιοποίησης κοινόχρηστων 
αρχείων. Επισημαίνουμε ότι είναι καλύτερα για το χρήστη να δημιουργήσει λογαρια-
σμό, κάνοντας εγγραφή, πριν την χρησιμοποίηση του δικτυακού λογισμικού προκειμέ-
νου να του δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που περιγράψαμε 
παραπάνω. Τα τελικά παραγόμενα, είναι αρχεία multimedia τα οποία μπορεί να κοινο-
ποιήσει και να μοιραστεί είτε ανεβάζοντάς τα στο youtube και το vimeo, online κοινό-
τητες, με τις οποίες συνεργάζεται η πλατφόρμα είτε ανεβάζοντας τα στο ιστολόγιο της 
τάξης ή του σχολείου.  

Στάδια υλοποίησης δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας 

Η δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας ολοκληρώνεται σε τέσσερα στάδια τα οποία 
προτείνουμε να ακολουθούνται από τους μαθητές. Με τα αρχικά γράμματα κάθε στα-
δίου δημιουργήσαμε ένα ακρωνύμιο που πιστεύουμε πως μπορεί να βοηθήσει τους μα-
θητές στο να ανεξαρτητοποιηθούν σε μελλοντικές δικές τους ψηφιακές διηγήσεις. Πρό-
κειται για το ακρωνύμιο ΣΑΠΑ που αντιστοιχεί στην ονομασία κάθε σταδίου: Σχεδια-
σμός, Αναζήτηση, Παραγωγή, Αξιολόγηση. 

Η πρότασή μας αφορά υλοποίηση σε επίπεδο ομάδας, καθώς με τον τρόπο αυτό είναι 
δυνατό να επιμεριστεί η εργασία που απαιτείται και να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρόνο. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε εργασίες που πρέπει να γίνουν όπως η αναζήτηση εικόνων, 
βίντεο, ήχων, κειμένων εκτός του σχεδιασμού. Μια τέτοια υλοποίηση απαιτεί περισ-
σότερους του ενός ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε κάθε ομάδα, ή ιδανικότερα προσω-
πικός υπολογιστής για κάθε μέλος της ομάδας εργασίας. Παρόλα αυτά η ολοκλήρωση 
και τελική παραγωγή της ψηφιακής ιστορίας μπορεί να γίνει και με την ύπαρξη ενός 
μόνο υπολογιστή ανά ομάδα, αρκεί τα μέλη της κάθε ομάδας, μέσα από μια δίκαιη 
οργάνωση και διαχείριση του χρόνου να επιμερίζονται το κομμάτι των εργασιών που 
τους αναλογεί.  

Πριν ξεκινήσει η υλοποίηση των σταδίων προτείνουμε την παρουσίαση και εξήγηση 
των επιπέδων της κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων, σε συζήτηση στην ολομέλεια. 
Η συζήτηση καλό είναι να υλοποιηθεί κρατώντας οι μαθητές αντίτυπο της ρουμπρίκας. 
Η κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των ενεργειών 
που θα ακολουθηθούν και προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της εφαρμογής. 

Στο πρώτο στάδιο, αυτό του Σχεδιασμού, οι μαθητές αποφασίζουν αρχικά για τον τίτλο 
της ψηφιακής ιστορίας που πρόκειται να δημιουργήσουν. Επιλέγουν έναν τίτλο που 
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άμεσα θα σχετίζεται με το σενάριο της ιστορίας και επιπρόσθετα θα τον ενισχύει και 
θα τον προβάλλει. Με βάση το σκοπό της ιστορίας που θέλουν να δημιουργήσουν αλλά 
και το κοινό στο οποίο απευθύνονται επιλέγουν τίτλους ελκυστικούς που είναι κοντά 
στα ενδιαφέροντα των ακροατών, ικανούς να τραβήξουν από την αρχή την προσοχή 
τους. Ακολουθεί η καταγραφή του σεναρίου της ιστορίας στη σχετική μακέτα σχεδια-
σμού (Φύλλο 2). Με διαδικασίες συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων σε επίπεδο 
ομάδας εργασίας, διαμορφώνεται το προσχέδιο της ψηφιακής ιστορίας. 

Ακολουθώντας τη μακέτα σχεδιασμού, περνάμε στο δεύτερο στάδιο, αυτό της Αναζή-
τησης των κατάλληλων υποστηρικτικών ψηφιακών υλικών που θα εμπλουτίσουν την 
ψηφιακή ιστορία σε συνδυασμό με το κείμενο ή την προφορική αφήγηση. Τέτοια υλικά 
μπορεί να είναι εικόνες, ήχοι, βίντεο τα οποία είναι δυνατό να αναζητηθούν είτε κα-
τευθείαν στο διαδίκτυο είτε σε προσωπικές πηγές των μαθητών, όπως φωτογραφίες, 
ηχητικές εγγραφές, κοινόχρηστα βίντεο. Στο στάδιο αυτό γίνεται λόγος για τις άδειες 
διαχείρισης και προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων τόσο του οπτικοακουστι-
κού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί όσο και του ίδιου του τελικού προϊόντος. 

Στο τρίτο στάδιο, αυτό του τελικού Περιεχομένου, οι συμμετέχοντες καταλήγουν στην 
επιλογή και διάρθρωση του υλικού που θα αξιοποιηθεί καθώς και στην οριστικοποίηση 
του προφορικού ή γραπτού λόγου που θα εμπλουτίζει την ψηφιακή ιστορία. Γίνονται 
και οι τελευταίες πινελιές από τους συμμετέχοντες και αρχίζει η εγγραφή της ψηφιακής 
ιστορίας.  

Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, της Αξιολόγησης, παρουσιάζονται οι ιστορίες που 
δημιουργήθηκαν στην ολομέλεια. Θα συζητηθούν σχόλια και εντυπώσεις και θα κατα-
τεθούν προτάσεις για τη βελτίωσή τους. Οι ψηφιακές ιστορίες που θα παραχθούν τε-
λικά, καλό είναι να αναρτηθούν σε ιστολόγιο της τάξης ή του σχολείου ή σε σχετικό 
κανάλι του youtube. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μοιρα-
στούν τις ψηφιακές τους ιστορίες, να καταγράψουν τα σχόλια τους, να απολαύσουν τα 
δημιουργήματά τους αλλά και να προτείνουν νέες εναλλακτικές κατευθύνσεις.  
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Παράρτημα 

Φύλλο 1: Δημιουργώντας βήμα – βήμα μια ψηφιακή ιστορία 

Βήμα 1ο : Επέλεξε το θέμα, γράψε το προσχέδιο του σεναρίου 

• Δημιούργησε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ένα φάκελο όπου τα α-
ποθηκεύσεις όλα τα σχετικά υλικά για την ψηφιακή σου ιστορία. 

• Άρχισε να σκέφτεσαι το σκοπό της ιστορίας σου καθώς και το κοινό στο οποίο 
απευθύνεσαι και επέλεξε το θέμα της ψηφιακής σου ιστορίας. 

• Γράψε ένα προσχέδιο του σεναρίου της ιστορίας σου. 

Βήμα 2ο: Συλλογή των απαραίτητων πηγών 

• Αναζήτησε ή δημιούργησε εικόνες τις οποίες θα μπορείς στη συνέχεια να αξιο-
ποιήσεις στην ιστορία σου. Αποθήκευσε στο σχετικό φάκελο. 

• Εντόπισε στο διαδίκτυο ή αλλού ηχητικό υλικό το οποίο θα ήθελες να συμπε-
ριλάβεις στην ψηφιακή σου ιστορία. Αποθήκευσε το ηχητικό υλικό. 

• Προσπάθησε να ανακαλύψεις κατάλληλο πληροφοριακό υλικό από το διαδί-
κτυο, το οποίο θα σε βοηθήσει στη συνέχεια. 

Βήμα 3ο: Επιλογή περιεχομένου και έναρξη ανάπτυξης της ψηφιακής ιστορίας 

• Επέλεξε τις εικόνες που θα χρησιμοποιήσεις στην ψηφιακή σου ιστορία. 
• Επέλεξε το ηχητικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί. 
• Επέλεξε κάθε άλλο περιεχόμενο (κείμενο, παρουσίαση, πληροφορίες). 
• Δημιούργησε και αποθήκευσε το ψηφιακό αρχείο στο οποίο στη συνέχεια θα 

αναπτυχθεί η ψηφιακή ιστορία. 

Βήμα 4ο: Εισαγωγή, εγγραφή, οριστικοποίηση 

• Εισήγαγε τις εικόνες, ήχους, βίντεο που στο προηγούμενο βήμα επιλέχτηκαν, 
στη πινακοθήκη πολυμέσων του δικτυακού εκπαιδευτικού εργαλείου. 

• Χρησιμοποίησε το μικρόφωνο του υπολογιστή για να εγγράψεις την αφήγηση 
του σεναρίου σου και αποθήκευσε την στην πινακοθήκη του λογισμικού. 

• Γράψε, τροποποίησε, αποθήκευσε το κείμενο που θα συνοδεύει την ιστορία 
σου. 

• Οριστικοποίησε την ψηφιακή σου ιστορία, αποθηκεύοντας την σε μια ψηφιακή 
εκδοχή την οποία στη συνέχεια θα μπορείς να προβάλεις. 

Βήμα 5ο: Παρουσίαση, αξιολόγηση, αναπαραγωγή 

• Παρουσίασε την ψηφιακή ιστορία που δημιούργησες στους άλλους. 
• Συγκέντρωσε τα σχόλια των άλλων, τα οποία θα βοηθήσουν στην βελτίωση ή 
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την επέκταση της ψηφιακής ιστορίας για εκπαιδευτικό σκοπό. 
• Ανέβασε την ψηφιακή ιστορία στο ιστολόγιο του σχολείου ή σε κάποια online 

κοινότητα και συγκέντρωσε τα σχόλια αξιολόγησης των άλλων που θα την δουν 
ή θα την ακούσουν. 

• Καμάρωσε για την ψηφιακή ιστορία που δημιούργησες απολαμβάνοντας την 
ωραία δουλειά που έκανες. 

 

Φύλλο 2: Μακέτα σχεδιασμού της ψηφιακής ιστορίας  

 

 
ΠΕΡΙΟ-
ΧΕΣ 

ΤΟ ΕΧΕΙΣ! (3) Χ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
(2) 

Χ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ 
ΔΟΥΛΕΙΑ (1) 

ΘΕΜΑ Το θέμα της ιστο-
ρίας μπορεί να το 
δει ο αναγνώστης 
στην αρχή της ι-
στορίας. Αυτό μπο-
ρεί να δηλώνεται ή 
να συμπεραίνεται. 

 Το θέμα της ιστο-
ρίας δε γίνεται φα-
νερό πριν το τέλος. 
Μπορεί να δηλώ-
νεται ή να συμπε-
ραίνεται. 

 Το θέμα της ιστο-
ρίας δεν είναι εμ-
φανές στον ανα-
γνώστη. Πρέπει 
να το συμπερά-
νει. 

ΣΚΟΠΟΣ Ο αναγνώστης κα-
τανοεί το λόγο που 
δημιουργήθηκε η ι-
στορία αφού τη δει. 

 Αφού κάποιος πα-
ρακολουθήσει την 
ιστορία, είναι πι-
θανό να μη κατα-
νοήσει το σκοπό 

 Ο σκοπός της ι-
στορίας δεν είναι 
ξεκάθαρος. Η ι-
στορία χρειάζε-
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της. ται να δημιουρ-
γηθεί ξανά με 
βάση συγκεκρι-
μένο σκοπό. 

ΔΗ-
ΜΙΟΥΡ-
ΓΟΣ 

Αναφέρεται ο δη-
μιουργός ή ο δη-
μιουργός αναφέρε-
ται στη ροή του 
κειμένου. 

 Το όνομα του δη-
μιουργού υπάρχει 
στο τέλος της ιστο-
ρίας. 

 Ο δημιουργός 
της ιστορίας δεν 
αναφέρεται που-
θενά. Είναι ση-
μαντικό γι αυτόν 
που διαβάζει να 
γνωρίζει το δη-
μιουργό. 

ΑΝΑΓΝΩ-
ΣΤΗΣ 

Το ακροατήριο / οι 
αναγνώστες για 
τους οποίους δη-
μιουργήθηκε η ι-
στορία δηλώνονται 
ή εύκολα συμπε-
ραίνονται. 

 Το ακροατήριο / οι 
αναγνώστες για 
τους οποίους δη-
μιουργήθηκε η ι-
στορία δε διακρί-
νονται μέχρι το τέ-
λος της ιστορίας. 
Μπορεί κάποιος να 
τους συμπεράνει. 

 Το ακροατήριο / 
οι αναγνώστες 
για τους οποίους 
δημιουργήθηκε η 
ιστορία δε δηλώ-
νονται. Πρέπει 
κάποιος να τους 
συμπεράνει. 

ΟΡΓΑ-
ΝΩΣΗ 

Η ιστορία παρου-
σιάζεται με ένα ορ-
γανωμένο και λο-
γικό τρόπο. Ο ανα-
γνώστης μπορεί να 
την ακολουθήσει 
εύκολα. 

 Υπάρχουν κομμά-
τια της ιστορίας 
που δε «ρέουν» και 
ο αναγνώστης δυ-
σκολεύεται να την 
παρακολουθήσει 
άνετα. 

 Η ιστορία δεν εί-
ναι οργανωμένη 
με λογικό τρόπο 
και ο αναγνώ-
στης δεν μπορεί 
να την παρακο-
λουθήσει. Η 
σειρά που τα θέ-
ματα παρουσιά-
ζονται πρέπει να 
αναθεωρηθεί. 

ΔΙΗΓΗΣΗ Εάν η ιστορία έχει 
διήγηση, αυτή εί-
ναι εύκολο να κα-
τανοηθεί. Ο τόνος 
και ο ρυθμός της 
διήγησης είναι α-
πολαυστική. 

 Εάν η ιστορία έχει 
διήγηση, αυτή εί-
ναι εύκολο να κα-
τανοηθεί. Ο τόνος 
και ο ρυθμός όμως 
είναι επίπεδος και 
πρέπει να δουλευ-
τεί ξανά. 

 Εάν η ιστορία έ-
χει διήγηση δεν 
είναι εύκολο να 
κατανοηθεί. Η 
διήγηση πρέπει 
να ηχογραφηθεί 
και πρέπει να 
προσεχθεί ο τό-
νος και o ρυθμός. 

ΠΟΛΥ-
ΜΕΣΑ 

Εάν η ιστορία περι-
λαμβάνει μουσική 
και βίντεο, αυτά τα 
στοιχεία βελτιώ-
νουν σημαντικά 
την ιστορία. 

 Εάν η ιστορία περι-
λαμβάνει μουσική 
και βίντεο, καθένα 
από αυτά πιθανόν 
να μην προάγουν 
σημαντικά την ι-
στορία και πρέπει 
να διορθωθούν ή 
να κοπούν. 

 Εάν η ιστορία πε-
ριλαμβάνει μου-
σική και βίντεο, 
σε μεγάλο βαθμό 
δεν προάγουν 
σημαντικά την ι-
στορία και πρέ-
πει να διορθω-

366

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



θούν ή να κο-
πούν. 

ΕΚΠ/ΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ 

Η ψηφιακή ιστορία 
έχει μια σημαντική 
εκπαιδευτική αξία 
για τους αναγνώ-
στες. 

 Η ψηφιακή ιστορία 
έχει κάποια εκπαι-
δευτική αξία για 
τους αναγνώστες. 

 Η ψηφιακή ιστο-
ρία έχει ελάχιστη 
εκπαιδευτική α-
ξία για τους ανα-
γνώστες. Πρέπει 
να δουλευτεί 
ξανά για να ενη-
μερώσει, διδάξει 
ή ψυχαγωγήσει. 

ΟΡΘΟ-
ΓΡΑΦΙΚΑ 
ΛΑΘΗ 

Η ιστορία δεν έχει 
ορθογραφικά ή 
άλλα λάθη. 

    

   Η ιστορία περιέχει 
διάφορα λάθη που 
θα έπρεπε να διορ-
θωθούν. 

 Η ψηφιακή ιστο-
ρία περιλαμβάνει 
πολλά ορθογρα-
φικά ή άλλα λάθη 
που πρέπει να 
διορθωθούν. 

ΠΗΓΕΣ Η ιστορία περιέχει 
μια σελίδα στην ο-
ποία αναφέρονται 
οι πηγές της. 

 Η ιστορία περιλαμ-
βάνει μια σελίδα ό-
που αναφέρονται 
οι περισσότερες 
πηγές της. 

 Η ιστορία δεν έ-
χει μια σελίδα 
στην οποία να α-
ναφέρονται οι 
πηγές της, ή ανα-
φέρονται ελάχι-
στες πηγές. 

ΠΡΩΤΟ-
ΤΥΠΙΑ 

Η ψηφιακή ιστορία 
είναι πρωτότυπη. 
Οι ιδέες είναι δη-
μιουργικές και ε-
φευρετικές 

 Η ψηφιακή ιστορία 
έχει κάποιες πρω-
τότυπες ιδέες. Πε-
ριλαμβάνει νέες ι-
δέες και απόψεις. 

 Η ψηφιακή ιστο-
ρία χρησιμοποιεί 
ιδέες από άλλες 
και πιθανόν να 
μην γίνεται ανα-
φορά. Ελάχιστη 
πρωτοτυπία. 
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Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσουμε τη δυνατότητα λειτουργίας ενός εργα-
στηρίου ψηφιακής αφήγησης στο χώρο του δημοτικού σχολείου. Θεωρούμε πως ένα 
τέτοιο εργαστήριο μπορεί να συμβάλλει στη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη 
των μαθητών. Σε αυτή την προσπάθεια στηριχτήκαμε σε εργασίες σχετικές με την επι-
κοινωνία και την ανάπτυξη ιστοριών. Στην έρευνά μας συμμετείχαν 24 μαθητές της 
τετάρτης δημοτικού, απαντώντας σε δύο ερωτηματολόγια, ένα πριν την έναρξη και ένα 
μετά το τέλος του εργαστηρίου. Φαίνεται ότι οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και άντλησαν ευχαρίστηση από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Επίσης, από τα 
αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως ορί-
σαμε, την έννοια της προσδοκίας για τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα 
στο δημοτικό σχολείο. Θεωρούμε πως μια μελλοντική έρευνα χρειάζεται να εστιάσει 
στην κατανόηση της έννοιας της αποτελεσματικότητας από την πλευρά των μαθητών. 

Λέξεις - Κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, προσωπικές ιστορίες, δημιουργία βίντεο 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια οι Τ.Π.Ε. κερδίζουν συνεχώς έδαφος στο χώρο της εκπαίδευσης 
και στη χώρα μας. Εκτός όμως από ένα διακριτό διδακτικό αντικείμενο, χρησιμοποι-
ούνται για να εμπλουτίσουν τη διδακτική πρακτική, αλλά και να συμβάλλουν στη μά-
θηση μέσα από διαφορετικούς, πολλές φορές καινοτόμους, δρόμους. Η ψηφιακή αφή-
γηση έρχεται να προστεθεί ως δυνατότητα στην ανάπτυξη προσωπικών ιστοριών από 
τους μαθητές, χρησιμοποιώντας ήχο, εικόνα, βίντεο και εργαλεία της πληροφορικής, 
υπερβαίνοντας τον παραδοσιακό γραπτό λόγο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργή-
σαμε το δικό μας εργαστήριο και πραγματοποιήσαμε την ερευνητική μας προσπάθεια. 

Σκοπός της ερευνητικής προσπάθειας  

Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε την επίδραση που μπορεί 
να έχει ένα εργαστήριο ψηφιακής αφήγησης σε μαθητές του δημοτικού σχολείου σε 
σχέση με την γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξή τους. Πιο συγκεκριμένα, τα ε-
ρευνητικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι: α. Ποια είναι η στάση και η 

368

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



προσδοκία των μαθητών για τη συμμετοχή τους σε ένα εργαστήριο ψηφιακής αφήγη-
σης; β. Σε ποιο βαθμό οι μαθητές ικανοποιήθηκαν τελικά από τη συμμετοχή τους σε 
αυτό το εργαστήριο; γ. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην τελική ικανοποίηση των μαθη-
τών και τις αρχικές τους προσδοκίες από τη διαδικασία δημιουργίας των προσωπικών 
τους ψηφιακών ιστοριών; 

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τις έννοιες που έχουμε 
χρησιμοποιήσει στα ερωτήματά μας, ενώ για την εκπαιδευτική παρέμβαση θα συζητή-
σουμε αναλυτικά σε σχετική ενότητα παρακάτω. Όσον αφορά τόσο στην προσδοκία 
των μαθητών από το εργαστήριο, όσο και στην εκπλήρωση αυτών των προσδοκιών, 
έχουμε λάβει υπόψη μας το ενδιαφέρον που θεωρούσαν ότι θα έχει, τα νέα πράγματα 
που νόμιζαν ότι θα μάθουν και θα μπορούν να κάνουν, καθώς και τη μελλοντική χρη-
σιμότητα που θα μπορούσε να έχει για τους μαθητές αυτή η εκπαιδευτική εμπειρία. 

Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε την έννοια της αποτελεσματικότητας σε σχέση με τους 
εκπαιδευτικούς στόχους που θέσαμε στο εργαστήριο. Σε αυτή την έννοια έχουμε συ-
μπεριλάβει τη δημιουργική τάση που μπορούν να επιδείξουν οι μαθητές, τη βελτίωση 
των σχέσεων ανάμεσα στην ομάδα των μαθητών, καθώς και τη διεύρυνση των δυνα-
τοτήτων χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Η αξία της έρευνας 

Η εφαρμογή ενός εργαστηρίου ψηφιακής αφήγησης στο δημοτικό σχολείο, θεωρούμε 
πως αποτελεί εκπαιδευτική καινοτομία, καθώς όχι μόνο δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ άλ-
λοτε στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, αλλά με βάση όσα βρίσκονται στην αντίληψή 
μας, ούτε και σε κάποιο σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τουλά-
χιστον ως το σχολικό έτος 2013-2014, που εμείς λειτουργήσαμε το εργαστήριο. Νομί-
ζουμε πως η παρούσα εργασία θα συμβάλλει στη δυνατότητα χρήσης εννοιών που σχε-
τίζονται με την αξιολόγηση του εργαστηρίου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην εκπαί-
δευση ενηλίκων, και στο χώρο του δημοτικού σχολείου. Επίσης, θα μας βοηθήσει να 
διαπιστώσουμε τυχόν αδυναμίες στη λειτουργία του εργαστηρίου, αξιοποιώντας την 
εκπαιδευτική εμπειρία.  

Το θεωρητικό πλαίσιο της ερευνητικής προσπάθειας 

Με τον όρο της ψηφιακής αφήγησης εννοούμε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με το οποίο 
μπορεί κάποιος να παρουσιάσει συνήθως μία προσωπική του ιστορία. Γίνεται σε ένα 
εργαστήριο πληροφορικής, που οι συμμετέχοντες μπορούν να κατασκευάσουν μία ι-
στορία, χρησιμοποιώντας ήχο, εικόνα και μερικές φορές βίντεο. Μέσα από την ψη-
φιακή αφήγηση προωθείται η βιωματική προσέγγιση της πραγματικότητας από την 
πλευρά του ατόμου, σε αντιδιαστολή με την προώθηση γεγονότων από τα μέσα ενημέ-
ρωσης που μπορεί να αφορούν τον καθένα σε πολύ μικρότερο βαθμό. Ο Lambert 
(2013) υποστηρίζει ότι η ψηφιακή αφήγηση δεν αποτελεί απλά ένα μέσο για τη βελτί-
ωση των ψηφιακών ικανοτήτων των ατόμων, αλλά, κύρια, τους δίνει την εξουσία για 
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να μπορέσουν να επικοινωνήσουν τη δική τους αλήθεια στους υπόλοιπους και με αυτό 
τον τρόπο να αμφισβητήσουν τον τρόπο λειτουργίας των Μ.Μ.Ε.. Έτσι, μπορούν να 
ξεπεραστούν τα εμπόδια στην επικοινωνία και στην κατανόηση που δεν οφείλονται, 
καταρχήν, στα ίδια τα άτομα (Satir, 1992), αλλά στον έλεγχο του πλαισίου που μετα-
δίδονται τα γεγονότα και οι ερμηνείες τους. 

Η μεθοδολογία της ψηφιακής αφήγησης, μέσα από την οποία τα άτομα μπορούν να 
πουν τη δική τους ιστορία, δεν έχει προκύψει ως μία νέα ανάγκη του ανθρώπου. Οι 
άνθρωποι, χρησιμοποιούσαν άλλους τρόπους προσωπικής έκφρασης πριν τις σημερι-
νές δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, Σύμφωνα με τους Hartley και McWilliam 
(2009), η ψηφιακή αφήγηση δημιουργεί στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή το χώρο για την 
έκφραση αυτής της διαχρονικής ανθρώπινης ανάγκης έκφρασης. Σε αυτό ακριβώς το 
σημείο αναδεικνύεται και η ιδιαίτερη αξία της ψηφιακής αφήγησης. Ο Couldry (2010) 
αναφέρει ότι τα άτομα μπορούν να μιλήσουν για θέματα που τους αφορούν και με αυτό 
τον τρόπο να ακουστούν από τους άλλους. Υποστηρίζει ότι μπορούν να αποκτήσουν 
μια πιο βαθιά και στέρεα αντίληψη για τον κόσμο. Επειδή οι ψηφιακές ιστορίες γίνο-
νται σε ένα εργαστήριο, υπάρχει η ευκαιρία οι συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν 
και τις ιστορίες των υπολοίπων, να τους γνωρίσουν και επόμενα να συνδεθούν μαζί 
τους. Τους βοηθούν να φέρουν το εαυτό τους στη θέση του άλλου και έτσι να μάθουν 
από καταστάσεις που οι ίδιοι δεν έχουν ζήσει. Αυτού του είδους η κατανόηση, επειδή 
ακριβώς δεν είναι δοτή, αποτελεί αποτέλεσμα μιας προσωπικής προσπάθειας και επε-
ξεργασίας και γι αυτό μπορεί να είναι σύμφωνη με τις αξίες του ατόμου. Αυτή η αντί-
ληψη, επειδή είναι οικεία και όχι ξένη, θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την 
ερμηνεία των πραγμάτων για το κάθε άτομο. 

Σύμφωνα με τον Couldry (2010), η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους, προκειμένου να εξυπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες. 
Όμως παρά την ευελιξία εφαρμογής της μεθόδου, υπάρχει μια συγκεκριμένη μεθοδο-
λογία για την παραγωγή των ψηφιακών ιστοριών. Έτσι, η συγκεκριμένη μέθοδος μπο-
ρεί να εφαρμόζεται στη διδασκαλία, ως ένα ψηφιακό ημερολόγιο. Για την παρουσίαση 
εργασιακών δεξιοτήτων και γνώσεων, για να περιγράψει την πορεία ενός ατόμου, δί-
νοντας με αυτό τον τρόπο έμφαση στην ιστορική διαδρομή που έχει ακολουθήσει και 
βοηθώντας το να αποκτήσει μεγαλύτερη συνείδηση αυτής της πορείας. Μία άλλη πε-
ρίπτωση χρήσης θα μπορούσε να είναι η προβολή της αντιμετώπισης ενός προβλήμα-
τος που έχει ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις, όπως η εξάρτηση από ουσίες, το AIDS 
ή μια χρόνια ασθένεια.  

Η ενασχόληση με την ψηφιακή αφήγηση μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τα άτομα. 
Ένα από τα βασικά οφέλη είναι η απόκτηση δεξιοτήτων στην πληροφορική μέσα από 
την ενασχόληση με προγράμματα, που απαιτούν το συνδυασμό κειμένου, ήχου και ει-
κόνας. Έτσι, μπορεί να βελτιωθεί η ψηφιακή ικανότητα των ατόμων με ένα τρόπο ι-
διαίτερα ελκυστικό, καθώς βασίζεται συνήθως σε βιώματα των ατόμων και η εμπλοκή 
τους στη μαθησιακή διαδικασία αποκτά προσωπικό νόημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
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να ενισχύεται η αυτογνωσία του ατόμου σε σχέση με τις ελλείψεις γνώσεων και δεξιο-
τήτων. Κάτι τέτοιο μπορεί να δώσει στα άτομα το κίνητρο να βελτιωθούν και να ανα-
λάβουν τα ίδια την ευθύνη της προσωπικής τους ανάπτυξης μέσα από τη διαδικασία 
της δια βίου μάθησης.  

Η παραγωγή ενός ψηφιακού αφηγήματος είναι δημιουργική, καθώς οι εκπαιδευόμενοι 
κατασκευάζουν σε σύντομο σχετικά χρόνο τη δική τους ιστορία. Αυτό μπορεί να ενι-
σχύσει την αισιοδοξία και την αυτοπεποίθηση τους, να τους ενδυναμώσει μέσα από 
την αναγνώριση της αξίας της πορείας τους. Επιπλέον, τα άτομα αναπτύσσουν σημα-
ντικές κοινωνικές δεξιότητες που σχετίζονται με την επικοινωνία, τη διαπροσωπική 
επαφή και την ομαδική εργασία. Στο εργαστήριο τα άτομα μέσα από δραστηριότητες 
ασκούνται στο να ακούν τους άλλους, λένε προφορικά τις δικές τους ιστορίες, ενώ στη 
συνέχεια γράφουν και μοιράζονται μια προσωπική τους ιστορία με τους άλλους. Έτσι, 
πετυχαίνεται και η ανάπτυξη στη γλωσσική επικοινωνία. Τέλος, εκτός από την ανταλ-
λαγή εμπειριών, η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση του δια-
φορετικού, όπως για παράδειγμα μειονοτικών πληθυσμών ή μεταναστών, με αποτέλε-
σμα να κάμπτονται προκαταλήψεις, καθώς μπορεί να επιτευχθεί πιο ουσιαστική επι-
κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, ξεφεύγοντας από τεχνητά εμπόδια που ενδεχόμενα 
τους χωρίζουν. 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση  

Το πλαίσιο εφαρμογής της εκπαιδευτικής παρέμβασης που αρχικά σχεδιάστηκε ως ένα 
πρόγραμμα αγωγής υγείας με τίτλο «Μαθητικό Δελτίο Ειδήσεων», αφορούσε δύο εκ-
παιδευτικούς, που διέθεσαν από μία ώρα την εβδομάδα στην ευέλικτη ζώνη για 8 μή-
νες. Το πρόγραμμα συνδέθηκε με τα μαθήματα της μελέτης περιβάλλοντος, της ιστο-
ρίας και της γλώσσας. Επίσης, στην επιτυχία του εργαστηρίου συνέβαλλε και η υπο-
στήριξη για τους δύο τελευταίους μήνες περίπου από το μάθημα πληροφορικής με μία 
ώρα την εβδομάδα. Οι εκπαιδευτικοί που ενεπλάκησαν στη διαδικασία έχουν διαφορε-
τικό γνωστικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Ο ένας είναι εκπαιδευτικός πληροφορικής, 
που υπηρετεί για πρώτη χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ η δεύτερη δα-
σκάλα με πολλά χρόνια εμπειρίας στο δημοτικό σχολείο.  

Η βασική ιδέα για να οργανώσουμε το εργαστήριο ψηφιακής αφήγησης ήταν ότι οι 
μαθητές του δημοτικού σχολείου ζουν σε σημαντικό βαθμό στο κόσμο των ενηλίκων. 
Αυτό σημαίνει ότι είναι κυρίως καταναλωτές των ειδήσεων και πληροφοριών, που πα-
ρουσιάζονται στον κοινωνικό χώρο, οι οποίες τους αφορούν ελάχιστα. Οι χώροι που 
μπορούν οι δικές τους ειδήσεις να αποκτήσουν αξία και να ακουστούν, εκτός από την 
οικογένεια, είναι σε μέρη, όπως το σχολείο, που συνευρίσκονται με τους συνομηλίκους 
τους. Θέλαμε λοιπόν να μας πουν τα ίδια τα παιδιά τις δικές τους ειδήσεις, που αυτά 
θεωρούν πιο σημαντικές, προκειμένου να νιώσουν την αξία της δικής τους κοινωνικής 
παρουσίας και επόμενα να νιώσουν πιο οικεία στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 
τους, στο βαθμό που αυτό ανάγει σε σημαντικά, ζητήματα τα οποία είναι ξένα προς 
τους μαθητές. 
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Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αγωγής υγείας, για μεθοδολογικούς κύρια λόγους, υλο-
ποιήθηκε σε πέντε στάδια. Στο πρώτο στάδιο έγινε η δημιουργία έξι ομαδικών δελτίων 
ειδήσεων. Αρχικά έγινε ο χωρισμός των μαθητών σε έξι ομάδες με τυχαίο τρόπο. Οι 
μαθητές εργάστηκαν ομαδικά για να επιλέξουν το θέμα του δικού τους δελτίου ειδή-
σεων και για να το υλοποιήσουν. Να σημειώσουμε πως δύο θέματα ήταν σχετικά με 
μαθήματα του σχολείου, δύο αφορούσαν επισκέψεις που είχαν κάνει με το σχολείο, 
ενώ τα άλλα δύο με δραστηριότητες εκτός σχολείου. Στη συνέχεια συνεργάστηκαν για 
να βρουν σχετικές πληροφορίες, έφτιαξαν τα κείμενα μαζί και δημιούργησαν την πα-
ρουσίαση του θέματος, την οποία καταγράψαμε σε βίντεο. Έτσι οι μαθητές εξοικειώ-
θηκαν από τη μια με την παραγωγή μιας αφήγησης και με τις απαιτήσεις της ψηφιακής 
καταγραφής από την άλλη, αλλά βασικά ενεργοποιήθηκαν και απέκτησαν μια θετική 
στάση απέναντι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γνωρίζοντας ένα διαφορετικό τρόπο 
προσέγγισης της μάθησης. 

Στο δεύτερο στάδιο αφού εξηγήσαμε στους μαθητές τη διαδικασία που θα ακολουθού-
σαμε στο εργαστήριο ψηφιακής αφήγησης, τους ζητήσαμε να κάνουν μια αρχική αξιο-
λόγηση σχετικά με αυτό που περίμεναν ότι θα γίνει. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να 
δυναμώσουμε περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, παίζοντας έξι διαφορε-
τικά παιχνίδια που βασίζονταν σε βιωματικές ομαδικές δραστηριότητες. Έτσι, προσπα-
θήσαμε να κάνουμε τους μαθητές μας πιο ικανούς στο να ακούν ενεργητικά τους άλ-
λους, να αισθάνονται πιο οικεία μεταξύ τους μέσα από την κοινοποίηση προσωπικών 
συνηθειών και προτιμήσεων, καθώς επίσης να οικοδομήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό 
σχέσεις εμπιστοσύνης στην ομάδα. Τα παιχνίδια αφορούσαν στην αναφώνηση του ο-
νόματος, στη σύντομη  περιγραφή ενός γεγονότος με τη βοήθεια μιας μικρής μπάλας, 
στο μέτρημα ως τον αριθμό δέκα από την ομάδα μαθητών, στην αλληλοπαρουσίαση 
των μαθητών στην ολομέλεια, καθώς και δύο παιχνίδια στα οποία ο κάθε μαθητής πρό-
σεχε πότε έπρεπε να δράσει, παρατηρώντας κατάλληλους ήχους. Αυτά τα παιχνίδια 
ζεστάματος θεωρούμε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς μπορούν να κάνουν τους 
μαθητές να νιώσουν περισσότερο ασφαλείς μέσα στην ομάδα και έτσι να φανερώσουν 
με μεγαλύτερη άνεση κάποια προσωπική τους ιστορία αργότερα. 

Στο τρίτο στάδιο βασική μας επιδίωξη ήταν να οδηγήσουμε τους μαθητές μας να μπο-
ρούν να αφηγηθούν και να φτιάξουν μία ιστορία. Εδώ ασχοληθήκαμε με τρεις δραστη-
ριότητες. Στην πρώτη βοηθήσαμε την ομάδα να εξιστορήσει μια ιστορία γνωστή σε 
όλους. Παίξαμε αυτό το παιχνίδι τρεις φορές με θέματα που επέλεξαν οι μαθητές: τον 
τρωικό πόλεμο, το χρυσό αιώνα του Περικλή και μια εκδρομή της τάξης στο Μαρα-
θώνα, προσπαθώντας είτε να προχωράμε στην εξέλιξη της ιστορίας, είτε να εξηγούμε 
τι συνέβη σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Στη δεύτερη δραστηριότητα ο κάθε μαθητής 
χωριστά, βασιζόμενος σε μία φωτογραφία, προσπάθησε να αφηγηθεί την ιστορία που 
θεωρούσε ότι διαδραματιζόταν: ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές, που βρίσκονταν, τι έκα-
ναν εκεί και πότε. Στη συνέχεια εξηγήσαμε στα παιδιά πως αναπτύσσουμε μία ιστορία, 
τι είναι ο κύκλος της ιστορίας και ποια είναι η δομή που έχει. Έτσι, στην τρίτη δραστη-
ριότητα η κάθε δυάδα μαθητών έφτιαξε μια μικρή ιστορία, με βάση δώδεκα λέξεις που 
είχαν διαλέξει όλοι οι μαθητές της τάξης. Θεωρούμε πως οι παραπάνω δραστηριότητες 
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βοήθησαν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες ανάπτυξης και περιγραφής μιας ι-
στορίας, να βελτιωθεί η συνεργασία και η επικοινωνία στην ομάδα, να κατανοήσουν 
τη δομή μιας ιστορίας. 

Στο τέταρτο στάδιο, κατευθύναμε τους μαθητές στη δημιουργία ιστοριών που έχουν 
πιο προσωπική διάσταση, που έδιναν σε όλους μας περισσότερες πληροφορίες για τον 
εαυτό τους, προκειμένου να ετοιμαστούν για την αφήγηση της προσωπικής τους ιστο-
ρίας. Και εδώ έγιναν μια σειρά από δραστηριότητες, όπως να γράψουν μια ιστορία για 
κάτι που αγαπούν να κάνουν, σχετικά με το αγαπημένο τους αντικείμενο ή για κάποιο 
σημαντικό γεγονός που έζησαν. Στη συνέχεια έγραψαν μια ιστορία από τη ζωή τους. 
Στο πέμπτο στάδιο του προγράμματος οι μαθητές ψηφιοποίησαν την ιστορία τους στο 
εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Οι ψηφιακές ιστορίες που φτιάχτηκαν παρου-
σιάστηκαν από τους μαθητές σε ειδική εκδήλωση στο σχολείο παρουσία των γονιών 
τους. Τέλος, ζητήσαμε από τους μαθητές να κάνουν μια τελική αξιολόγηση για το ερ-
γαστήριο ψηφιακής αφήγησης που συμμετείχαν.  

Η μεθοδολογία της έρευνας  

Ουσιαστικά, ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε 
αυτό το εργαστήριο, προκειμένου να ανιχνεύσουμε τη δυνατότητα εφαρμογής του στο 
χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε μια 
μελλοντική λειτουργία του. Η επιλογή της μεθοδολογίας της ερευνητικής προσπάθειας 
εξαρτάται κύρια από τη φύση της έρευνας και τον τύπο των πληροφοριών που χρειά-
ζονται (Bell, 2001). Με βάση το σκοπό που έχουμε θέσει, επιδιώκουμε να μάθουμε τι 
συμβαίνει, σχετικά με την ανίχνευση της δυνατότητας εφαρμογής του εργαστηρίου, 
μέσα από την αρχική στάση των μαθητών και την τελική τους εκτίμηση για το εργα-
στήριο, αλλά και την επίδραση αυτής της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Γι αυτό θεω-
ρούμε ότι η καταλληλότερη μεθοδολογία στην περίπτωσή μας είναι η δημοσκόπηση-
επισκόπηση. Επίσης, η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια αφορά σε ένα επεξηγη-
ματικό τύπο μελέτης, στον οποίο τα εργαλεία συγκέντρωσης πληροφοριών συνήθως 
είναι περισσότερο δομημένα (Faulkner κ. συν., 1999) και γι αυτό χρειάζεται να είναι 
χωρισμένα σε κατηγορίες ή να είναι αριθμητικά ή κατά την λειτουργικοποίησή τους να 
γίνουν αριθμοί. Έτσι, και από τον παράγοντα της φύσης των πληροφοριών, οδηγούμα-
στε στην υιοθέτηση μιας περισσότερο ποσοτικής μεθόδου.  

Η συλλογή δεδομένων έγινε σε δύο φάσεις, η πρώτη με την έναρξη του εργαστηρίου, 
ενώ η δεύτερη μετά την ολοκλήρωσή του, επιλέγοντας και στις δύο να χρησιμοποιή-
σουμε ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, λαμβάνοντας υπόψη, εκτός από τα 
ζητήματα που ήδη έχουμε συζητήσει, το μικρό διαθέσιμο χρόνο, κυρίως από την 
πλευρά των μαθητών, καθώς και την επιδίωξή μας να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές σε 
αυτή την αποτίμηση, προκειμένου να μπορέσουμε να προβούμε σε γενικεύσεις που θα 
αφορά πάντα το συγκεκριμένο πληθυσμό. Σχετικά με τη δεοντολογία της έρευνας δε-
σμευτήκαμε για τη διασφάλιση της εχεμύθειας και της ανωνυμίας, προκειμένου να 
συμβάλλουμε στην ειλικρίνεια των απαντήσεων. 
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Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από τους 24 μαθητές ενός τμήματος της τετάρτης 
δημοτικού σε σχολείο της δυτική Αθήνας. Είναι προφανές ότι δε μπορούμε να διατυ-
πώσουμε συμπεράσματα με γενική ισχύ για την εφαρμογή ενός εργαστηρίου ψηφιακής 
αφήγησης στο δημοτικό σχολείο, καθώς το δείγμα μας δεν έχει το κατάλληλο μέγεθος, 
μπορούμε όμως να έχουμε μια πρώτη χρήσιμη εικόνα. Σχετικά με την περιγραφή του 
δείγματος θα περιοριστούμε να αναφέρουμε ότι αποτελείται από 12 αγόρια και 12 κο-
ρίτσια, καθώς η μόνη ανεξάρτητη μεταβλητή που χρησιμοποιείται είναι το φύλο. 

Οι ερωτήσεις των ερευνητικών εργαλείων ότι προέκυψαν με βάση τις κατευθύνσεις για 
την αξιολόγηση ενός εργαστηρίου ψηφιακής αφήγησης του προγράμματος ψηφιακής 
ενδυνάμωσης (Digem), το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες. Έτσι, για τη μέτρηση της 
αρχικής στάσης των μαθητών για το εργαστήριο συμπεριλάβαμε το ενδιαφέρον που 
δείχνουν, αν θεωρούν θα μάθουν κάτι καινούργιο ή/και θα αποκτήσουν μία νέα δεξιό-
τητα, καθώς και κατά πόσο θεωρούν θα τους χρησιμεύσει στο μέλλον. Από αυτές τις 
τέσσερις διαστάσεις συνθέτουμε τη μεταβλητή προσδοκία στο ερωτηματολόγιο της 
αρχικής εκτίμησης και τη μεταβλητή εκπλήρωση στο ερωτηματολόγιο της τελικής ε-
κτίμησης. Πρόσθετα, στο δεύτερο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιούμε τη σύνθετη μετα-
βλητή της αποτελεσματικότητας του εργαστηρίου, λαμβάνοντας υπόψη της διαστάσεις 
της δημιουργικότητας, της ανάπτυξης των σχέσεων, καθώς και της βελτίωσης και ανά-
πτυξης των ψηφιακών δυνατοτήτων.  

Όσον αφορά στην αξιοπιστία και στην εγκυρότητα της ερευνητικής πρακτικής, θεω-
ρούμε ότι και στα δύο ερωτηματολόγια της έρευνά; μας υπάρχει η βάση για να υπο-
στηρίξουμε ότι εμφανίζουν εγκυρότητα περιεχομένου και δομής, καθώς οι ερωτήσεις 
που περιέχουν υποστηρίζονται από τη βιβλιογραφία. Εκείνο που μειώνει την εγκυρό-
τητα περιεχομένου του ερωτηματολογίου, είναι ότι δεν εξετάζονται και άλλες διαστά-
σεις της αποτελεσματικότητας, όπως η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του ατόμου. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα και τη μείωση της εσωτερικής εγκυρότητας της έρευνας, καθώς δε 
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι διαστάσεις που έχουμε παραλείψει δεν εισάγουν 
ένα σφάλμα, αποδίδοντας μέρος της επίδρασής τους σε αυτές που εξετάζουμε. Επίσης, 
διατηρούμε κάποια επιφύλαξη σχετικά με την εγκυρότητα, γιατί οι διαστάσεις που έ-
χουμε συμπεριλάβει στις μεταβλητές προσδοκία, εκπλήρωση και αποτελεσματικότητα 
προτείνονται και έχουν χρησιμοποιηθεί σε ένα πληθυσμό με διαφορετικά χαρακτηρι-
στικά από το δικό μας. Από την άλλη, στην βελτίωση της εγκυρότητας συνέβαλλε η 
διαφύλαξη της ανωνυμίας, μέσα από τις προσδοκώμενες ειλικρινείς απαντήσεις, αλλά 
και στο γεγονός ότι οι μαθητές θεωρούμε ότι απαντούσαν σε αυτό που ήθελαν να απα-
ντήσουν, καθώς παρείχαμε τις διευκρινήσεις που ζήτησαν κατά τη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων. 

Για την απάντηση σχετικά με το φύλο, έχουμε ως πιθανές απαντήσεις αγόρι, κορίτσι, 
με κωδικοποίηση 1 και 2 αντίστοιχα. Για τις υπόλοιπες απαντήσεις χρησιμοποιείται η 
κλίμακα Likert με πιθανές απαντήσεις: Καθόλου, Λίγο, Πολύ, με τιμές 2, 3 και 4 αντί-
στοιχα. Χρησιμοποιούμε τρεις πιθανές απαντήσεις λόγω του μικρού δείγματος. Οι σύν-
θετες μεταβλητές προσδοκία και εκπλήρωση δημιουργούνται από το μέσο όρο των 
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τεσσάρων μεταβλητών ενδιαφέρον, μάθηση, δεξιότητα και χρησιμότητα, ενώ η σύν-
θετη μεταβλητή αποτελεσματικότητα προκύπτει από το μέσο όρο των μεταβλητών δη-
μιουργικότητα, σχέσεις και μάθηση υπολογιστή. 

Για την ανάλυση δεδομένων θα χρησιμοποιήσουμε περιγραφικά στοιχεία στατιστικής 
για τα δύο πρώτα ερευνητικά ερωτήματα (μεταβλητές προσδοκία, εκπλήρωση και α-
ποτελεσματικότητα), καθώς και το independent t-test (spss 22), προκειμένου να διαπι-
στώσουμε αν παρουσιάζεται διαφορά ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια σε αυτές τις 
μεταβλητές. Στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα θα χρησιμοποιήσουμε το paired t-test, για 
να βρούμε τυχόν διαφορά ανάμεσα στις μεταβλητές προσδοκία και εκπλήρωση. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας  

Για τη σύνθετη μεταβλητή Προσδοκία ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach α είναι 
0.66, δηλαδή αρκετά καλός. Από την ανάλυση Reliability φαίνεται ότι όλες οι επιμέ-
ρους μεταβλητές δένουν μεταξύ τους. Από τα περιγραφικά στατιστικά παρατηρούμε 
υψηλές τιμές στους μέσους όρους αυτών των μεταβλητών (Ενδιαφέρον=3.48, Μάθηση 
νέου=3.78, Δεξιότητα=3.61, Χρησιμότητα=3.52, Προσδοκία=3.60). Επίσης, το inde-
pendent t-test δείχνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα α-
γόρια και τα κορίτσια (t=-1.70, df=21, p=0.105). Επειδή όμως, το δείγμα μας έχει μικρό 
μέγεθος, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι τα κορίτσια εμφανίζουν μεγαλύτερη προσδο-
κία από τα αγόρια, αφού ο μέσος όρος για αυτά είναι 3.73, ενώ για τα αγόρια 3.45. 

Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach α για τη σύνθετη μεταβλητή Εκπλήρωση είναι 
0.43, δηλαδή αποδεκτός. Από την ανάλυση Reliability φαίνεται ότι οι επιμέρους μετα-
βλητές δένουν μεταξύ τους, με εξαίρεση τη μεταβλητή Ενδιαφέρον, η αφαίρεση της 
οποίας αυξάνει την τιμή α=0.51. Όμως, δε μπορεί να υποστηριχθεί θεωρητικά η απο-
μάκρυνσή της. Από τα περιγραφικά στατιστικά παρατηρούμε υψηλές τιμές στους μέ-
σους όρους των επιμέρους μεταβλητών (Ενδιαφέρον=3.83, Μάθηση νέου=3.92, Δεξιό-
τητα=3.75, Χρησιμότητα=3.46, Εκπλήρωση=3.74). Επίσης, από το independent t-test 
παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με βάση το φύλο (t=-
1.47, df=22, p=0.157). Τα κορίτσια εμφανίζουν μεγαλύτερη εκπλήρωση στις προσδο-
κίες τους από τα αγόρια, αφού ο μέσος όρος για αυτά είναι 3.81, ενώ για τα αγόρια 
3.67, αλλά η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ομάδων έχει μειωθεί σε σχέση με την 
αρχή του προγράμματος. 

Στη μεταβλητή Αποτελεσματικότητα ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach α είναι 
0.15, δηλαδή μη αποδεκτός. Από την ανάλυση Reliability φαίνεται ότι οι επιμέρους 
μεταβλητές δένουν μεταξύ τους, αν απομακρύνουμε τη μεταβλητή Σχέσεις, η αφαίρεση 
της οποίας αυξάνει την τιμή α=0.52. Γι αυτό δημιουργούμε τη μεταβλητή Αποτελε-
σματικότητα2, η οποία αποτελείται από τις μεταβλητές Δημιουργικότητα και Μάθηση 
υπολογιστή, ενώ χρησιμοποιούμε τη μεταβλητή Σχέσεις ως ξεχωριστή. Από τα περι-
γραφικά στατιστικά παρατηρούμε υψηλές τιμές στους μέσους όρους των μεταβλητών 

375

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



(Δημιουργικότητα=3.75, Μάθηση Υ=3.88, Αποτελεσματικότητα2=3.81, Σχέ-
σεις=3.92). Επίσης, το independent t-test δείχνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφορά με βάση το φύλο ως προς την αποτελεσματικότητα (t=-0.31, df=22, p=0.76), 
αλλά και ως προς τη μεταβλητή Σχέσεις (t=0.00, df=22, p=1.00). 

Παρόλο που η επίδραση της εκπαιδευτικής παρέμβασης στην προσδοκία είναι θετική, 
η διαφορά ανάμεσα στην Προσδοκία και την Εκπλήρωση, όπως φαίνεται από το Paired 
t-test, δεν είναι σημαντική (t=-1.46, df=22, p=0.158), ενώ στατιστικά σημαντική δια-
φορά εμφανίζεται σε σχέση με το ενδιαφέρον στην αρχή και μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος (t=-2.34, df=22, p=0.029<0.05). 

Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Ένα ζήτημα που χρειάζεται να εστιάσουμε είναι ότι φαίνεται η δυνατότητα να μπο-
ρούμε να μετράμε τις έννοιες της προσδοκίας πριν και της εκπλήρωσής της μετά το 
εργαστήριο, χρησιμοποιώντας το ενδιαφέρον, τη μάθηση, τη δεξιότητα και τη χρησι-
μότητα, όταν κινούμαστε και στο χώρο του δημοτικού σχολείου. Οι υψηλές τιμές για 
τους μέσους όρους αυτών των μεταβλητών που διαμορφώνουν την έννοια της προσδο-
κίας μας δείχνουν τα ισχυρά κίνητρα των μαθητών να συμμετάσχουν σε αυτό το εργα-
στήριο, επιβεβαιώνοντας και τη δική μας αίσθηση που αποκομίσαμε ως εκπαιδευτικοί. 
Εδώ, χρειάζεται  να θυμίσουμε ότι αυτή η εκπαιδευτική παρέμβαση έγινε στην ευέλι-
κτη ζώνη, που το πλαίσιο της δεν καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από το αναλυτικό 
πρόγραμμα, αλλά μπορεί να συνδιαμορφωθεί μαζί με τους μαθητές. Θεωρούμε πως 
αυτό το στοιχείο είναι που ενέπλεξε ενεργά τους μαθητές μας. Όσον αφορά το μεγαλύ-
τερο βαθμό προσδοκίας των κοριτσιών σε σχέση με τα αγόρια, μια ερμηνεία που θα 
μπορούσαμε να δώσουμε είναι ότι τα κορίτσια σε μεγαλύτερο βαθμό μπορούν να επεν-
δύσουν σε λιγότερο δομημένες μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες απαιτούν σε ση-
μαντικό βαθμό ανταλλαγή και επικοινωνία (Rovai, 2002).  

Επίσης, φαίνεται πως η εκπλήρωση των προσδοκιών των μαθητών από τη συμμετοχή 
τους στο εργαστήριο είναι πιο ισχυρή από την αρχική τους προσδοκία. Αυτό είναι κάτι 
που μπορέσαμε να το διαπιστώσουμε κι εμείς μέσα από την εκδήλωση της προσμονής 
τους για τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο, από τις ερωτήσεις τους στα διαλλείματα, 
από τον ενθουσιασμό τους στη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος. Έτσι, τα 
αγόρια, αξιοποιώντας την εμπειρία τους στο εργαστήριο, προοδευτικά μείωσαν κατά 
πολύ την απόσταση από τα κορίτσια ως προς την εκπλήρωση των προσδοκιών τους. 
Αυτό νομίζουμε πως οφείλεται στο μαθησιακό κλίμα που διαμορφώθηκε κατά τη διάρ-
κεια του εργαστηρίου. Σημαντική ήταν η διαμόρφωση της αίσθησης της ομάδας, αλλά 
και του σεβασμού της διαφορετικότητας και της ιδιαιτερότητας του κάθε ατόμου. Έτσι, 
διαμορφώθηκε ένα, κατά το δυνατό, ασφαλές περιβάλλον που ευνόησε την ανταλλαγή 
μεταξύ όλων, αλλά και την αποδοχή του άλλου. Φροντίσαμε να αποκτήσουμε οικειό-
τητα με τους μαθητές μας, επιδείξαμε ενδιαφέρον για αυτά που ήθελαν να μας πουν 
και προσπαθήσαμε να φέρουμε τις δυνατότητές και τα ενδιαφέροντά τους στο προσκή-
νιο. 
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Επίσης, οι μαθητές δε φαίνεται να συμπεριλαμβάνουν στην αποτελεσματικότητα την 
ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων, παρά μόνο τη δημιουργικότητα και τη μάθηση 
του Η/Υ. Αυτή η διαφαινόμενη τάση τους δε σημαίνει πως δεν ανέπτυξαν τις μεταξύ 
τους σχέσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά εγείρει ερωτήματα για το τι 
αποδίδουν οι ίδιοι στον όρο αποτελεσματικότητα. Μπορεί, δηλαδή, οι μαθητές να α-
ποδίδουν τη δημιουργία των προσωπικών ιστοριών και την καλύτερη γνώση του υπο-
λογιστή στο εργαστήριο το οποίο συμμετείχαν. Όμως, το ότι γνώρισαν ο ένας τον άλλο 
καλύτερα, φαίνεται ότι θα μπορούσαν πιο εύκολα να το αποδώσουν απλά στο ότι είναι 
μαζί στην ίδια τάξη, ανεξάρτητα με αυτά τα οποία ασχολούνται κατά τη λειτουργία 
της. Δηλαδή, θεωρούν την ανάπτυξη σχέσεων περισσότερο ως μια αυτοματοποιημένη 
διαδικασία. 

Η θετική διαφορά που παρουσιάζεται ανάμεσα στην εκπλήρωση και στην προσδοκία 
θεωρούμε ότι οφείλεται στο τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου, στο μαθησιακό κλίμα 
που διαμορφώθηκε. Η σημαντική διαφορά που ανιχνεύτηκε στο ενδιαφέρον των μαθη-
τών για την ψηφιακή αφήγηση των προσωπικών τους ιστοριών, στην αρχή και στο 
τέλος του εργαστηρίου, θεωρούμε ότι προέρχεται από εμπειρία τους, η οποία τους κι-
νητοποίησε όλους, και ιδιαίτερα τα αγόρια, σε σημαντικό βαθμό. 

Προτάσεις  

Εδώ, χρειάζεται να σημειώσουμε ότι φάνηκε πως οι μαθητές δε αντιλαμβάνονται την 
έννοια της αποτελεσματικότητας με τον ίδιο τρόπο που εμείς τη θεωρήσαμε σε αυτή 
την εργασία. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα μπορούσε να διερευνηθεί περαιτέρω είναι 
ποιες οι αντιλήψεις των μαθητών στο δημοτικό σχολείο σχετικά με την έννοια της α-
ποτελεσματικότητας σε ένα εργαστήριο ψηφιακής αφήγησης ή σε ένα πρόγραμμα προ-
σωπικής ανάπτυξης γενικότερα. Θα μπορούσαμε να στραφούμε σε επιπλέον μελέτη 
της βιβλιογραφίας και επιβεβαίωσής της μέσα από την εκπαιδευτική πράξη. 
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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο εστιάζει σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, που υποστηρίζουν την ψη-
φιακή αφήγηση στη διδασκαλία και τη μάθηση στο δημοτικό σχολείο. Αναλύεται ετυ-
μολογικά ο όρος «ψηφιακή αφήγηση» και παρουσιάζονται συγκεκριμένα περιβάλλο-
ντα, που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών εντός κι ε-
κτός της σχολικής τάξης. Επιπλέον, επισημαίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 
και δίνονται παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών, που έχουν υλοποιηθεί στη διδα-
κτική πράξη του δημοτικού σχολείου. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, δημοτικό σχολείο 

Εισαγωγή 

Η καλλιέργεια της αφηγηματικής ικανότητας των μαθητών αποτελεί μια από τις βασι-
κές προτεραιότητες του μαθήματος της γλώσσας στο δημοτικό σχολείο, αφού οι αφη-
γήσεις συμβάλλουν στη διαμόρφωση της αντίληψης για τον γύρω κόσμο και επιπλέον, 
αποτελούν ένα μέσο για να εκφραστεί αυτή η αντίληψη (Callander & Nahmad-
Williams, 2010). Σε επίπεδο αναλυτικού προγράμματος, η προτεραιότητα αυτή διατυ-
πώνεται μέσω του Δ.Ε.Π.Π.Σ. ως την ανάγκη του μαθητή να χειρίζεται διάφορα είδη 
λόγου, είτε ως κείμενα προς επεξεργασία, είτε ως κείμενα που καλείται ή επιθυµεί να 
συνθέσει ο ίδιος. Η αφήγηση και σύνθεση ιστοριών προσφέρει στους μαθητές τη δυ-
νατότητα να εκφράσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τις απόψεις τους και να τις μοιρα-
στούν, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις δεξιότητες συγγραφής τους (Gakhar & 
Thompson, 2007).  

Τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί έντονη κινητικότητα σε ό,τι αφορά την αξιοποί-
ηση των βασικών λειτουργιών της αφήγησης, της επικοινωνίας και της αναπαράστα-
σης, μια που στη σημερινή εποχή παρατηρείται έντονα το παράδοξο, τα παιδιά να απο-
λαμβάνουν έτοιμες ψηφιακές ιστορίες από το διαδίκτυο, παρά να παράγουν τις δικές 
τους (Lambert, 2010). Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών πε-
ριβαλλόντων web 2.0, τα οποία στοχεύουν στην καλλιέργεια της «αφηγηματικής νοη-
μοσύνης» των μαθητών (Decortis & Rizzo 2000). Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργα-
λείων στην αφήγηση προσφέρει πληθώρα ευκαιριών στο παιδί για τη χρήση ενός σύν-
θετου ψηφιακού λόγου, ώστε να παράγει τη δική του αφήγηση, η οποία αποτελείται 
από τη περιγραφή πραγματικών ή φανταστικών γεγονότων αλλά και προσώπων, λογικά 
συνδεδεμένων, βιωμένα στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον (Curenton & Lucas, 

379

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



2007). Επιπλέον, η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να ενθαρρύνει τη συνεργασία και την 
επικοινωνία μεταξύ των μαθητών εντός κι εκτός της σχολικής μονάδας, αλλά και να 
συμβάλλει στη βελτίωση των επιδόσεών τους στην παραγωγή γραπτού λόγου 
(Lambert, 2010; Robin & McNeil, 2012).  

Ψηφιακή αφήγηση 

Η ψηφιακή αφήγηση χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα ως διδακτικό εργαλείο στη 
διδασκαλία και τη μάθηση. Ο όρος «ψηφιακή αφήγηση» εμφανίστηκε ως διδακτική 
προσέγγιση για την ανάπτυξη της δυνατότητας παραγωγής ψηφιακών αφηγήσεων 
(Robin, 2008). Οι ψηφιακές ιστορίες, όπως και οι παραδοσιακές, επικεντρώνονται σε 
ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο αποδίδουν από μια ορισμένη οπτική γωνία με την 
αξιοποίηση εύχρηστης τεχνολογίας, συνδυάζοντας ήχο και μουσική (Meadows, 2003; 
Robin & Pierson, 2005). Συνήθως, οι παραγόμενες ψηφιακές αφηγήσεις παρουσιάζουν 
ένα ελκυστικό περιβάλλον, έχουν ατομικό ή ομαδικό χαρακτήρα, συγκεκριμένη διάρ-
κεια και επιτρέπουν τη δημοσίευσή τους σε κοινωνικά δίκτυα και ιστολόγια, συνδυά-
ζοντας μια ευρεία ποικιλία εργαλείων και πολυμέσων (Lambert, 2010). Η αξιοποίησή 
της στο δημοτικό σχολείο, επιτρέπει στους μαθητές να μετατραπούν σε παραγωγούς 
ψηφιακών, πολυτροπικών αφηγήσεων συνδυάζοντας την παραδοσιακή προφορικήή 
γραπτή αφήγηση με πολυμέσα και ψηφιακά εργαλεία (Lathem 2005).   

Η δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας, προυποθέτει την επιλογή ενός θέματος, τη συγ-
γραφή ενός σεναρίου με κεντρικούς και δευτερεύοντες χαρακτήρες, την υπάρξη μιας 
ενδιαφέρουσας ιστορίας, ώστε το περιβάλλον της ψηφιακής αφήγησης να συμβάλλει 
στην «επεκτασιμότητα» που μπορεί να δοθεί σε αυτή σε επίπεδο πλοκής, επιλογής σκη-
νικού και χαρακτήρων (Robin, 2008). Στη συνέχεια, μπορούν να απεικονιστούν συγκε-
κριμένες σκηνές της ιστορίας, να εισαχθούν ειδικά εφέ και πολυμεσικά αρχεία (εικό-
νας, βίντεο, ήχου), ελέγχοντας οι μαθητές, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την ποιό-
τητα του παραγόμενου έργου. Στο τελικό στάδιο αξιολογείται από κάθε ομάδα η δομή 
της ιστορίας και η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών που έχουν προστεθεί σε αυτή 
(Robin & McNeil, 2012).  

Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και ψηφιακή αφήγηση  

Οι τεχνολογίες web 2.0 προσφέρουν πολλές δυνατότητες δημιουργίας αλληλεπιδρα-
στικών και συμμετοχικών ψηφιακών εφαρμογών. Προς την κατεύθυνση αυτή στρέφε-
ται μια ευρεία κατηγορία ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, που υποστηρίζουν τη δη-
μιουργία ιστοριών από μαθητές κάθε ηλικίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα επο-
νομαζόμενα «ψηφιακά αφηγηματικά περιβάλλοντα».  

Ένα από τα πιο γνωστά και χαρακτηριστικά περιβάλλοντα αφηγηματικού τύπου είναι 
το Storybird. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον, που υποστηρίζει τη δημιουρ-
γία συνεργατικών ψηφιακών αφηγήσεων. Περιλαμβάνει εικόνες από ποικίλες θεματι-
κές κατηγορίες και είναι διαθέσιμο σε απλούς χρήστες, εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
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Από την εφαρμογή του στη διδακτική πράξη υπάρχουν ενδείξεις που καταδεικνύουν 
ότι μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων συγγραφής κειμένων και στην 
καλλιέργεια της δημιουργικότητας του μαθητή, όπως αυτή εμφανίζεται στο επίπεδο 
της επεξεργασίας πληροφοριών και της βελτίωσης της λεκτικής έκφρασης (Herrera, 
2013).  

Ένα άλλο περιβάλλον, που υποστηρίζει τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών, είναι το 
Tikatok. Ο μαθητής μπορεί να αξιοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες εικόνες, που περιέχει η 
βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος, για να «χτίσει» την ιστορία του ή μπορεί να εισαγάγει 
εικόνες του, γεγονός που αποτελεί και το βασικό του πλεονέκτημα, έναντι του Story-
bird. Η δημιουργία της ιστορίας γίνεται με την αξιοποίηση έτοιμων προτύπων, τα οποία 
είναι δομημένα και ενταγμένα μέσα στο εργαλείο «storySparks». Το εργαλείο αυτό έχει 
όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός κειμενογράφου, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα 
στον μαθητή, να προβεί ο ίδιος σε επιμέρους βελτιώσεις, τόσο σε τεχνικό επίπεδο, όσο 
και σε επίπεδο περιεχομένου της ιστορίας (Herrero & Salgueiro, 2010).  

Συναφές ως προς το περιεχόμενο με τα προηγούμενα ψηφιακά εργαλεία, αλλά με πε-
ρισσότερες τεχνικές δυνατότητες, ως προς την παραγωγή τρισδιάστατων ιστοριών, εί-
ναι το περιβάλλον του ZooBurst. Στις ψηφιακές αυτές ιστορίες μπορούν να προστεθούν 
τρισδιάστατες εικόνες, ήχοι και «μπαλονάκια» ομιλίας (speech bubbles), όμοια με αυτά 
που συναντάμε στα κόμικς. Επιπλέον, είναι εφικτή τεχνικά η ηχογράφηση και η προ-
σθήκη ηχητικών στιγμιότυπων από το μαθητή, με αποτέλεσμα να είναι πιο «ζωντανές» 
και ενδιαφέρουσες οι ιστορίες. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να εκτυπώσει 
τις ιστορίες, καθώς και να τις ανεβάσει στο ιστολόγιο ή την ιστοσελίδα του. Ωστόσο, 
το βασικό μειονέκτημα του περιβάλλοντος είναι ότι δεν παρέχει στο μαθητή κάποια 
μορφή ανατροφοδότησης για το περιεχόμενο της ιστορίας του (Salmon & Nyhan, 
2013). 

Η δυνατότητα προσθήκης κίνησης σε μια ιστορία έρχεται να καλυφθεί από το περιβάλ-
λον του Xtranormal, αφού παρέχει τη δυνατότα δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών σε 
μορφή τρισδιάστατων, κινούμενων σχεδίων. Οι χαρακτήρες και το σκηνικό της ιστο-
ρίας, επιλέγονται από τον μαθητή από την αξιοποίηση της βιβλιοθήκης εικόνων και 
προτύπων, ενώ η προσθήκη κειμένου από τον μαθητή, μετατρέπεται αυτόματα σε α-
φήγηση ή διάλογο (Schroeder & Adesope, 2012).  

Άλλα «ψηφιακά αφηγηματικά περιβάλλοντα» που συμβάλλουν στο επίπεδο της καλ-
λιέργειας στρατηγικών και δεξιοτήτων πολυγραμματισμού του μαθητή είναι τα υπερ-
μεσικά κόμικς, όπως το Toondoo. Αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο δημιουργίας κόμικς, 
στο οποίο ο μαθητής μπορεί να ζωγραφίσει, να επιλέξει εικόνες ή να εισαγάγει φωτο-
γραφίες του και να προσθέσει σε αυτές «μπαλονάκια κειμένου» (speech bubbles) και 
κείμενο. Διαθέτει εύχρηστο γραφικό περιβάλλον, με πολλές επιλογές χαρακτήρων και 
αντικειμένων, και όλες τις απαιτούμενες εντολές επεξεργασίας. Ιδιαίτερα σημαντικό 
θεωρείται το σύστημα καταγραφής των ενεργειών του μαθητή, διασφαλίζοντας με αυ-
τόν τον τρόπο τον έλεγχο και την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, για την πορεία ενός 
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έργου. 

Κλείνοντας, υποστηρικτικά περιβάλλοντα για την ψηφιακή αφήγηση μπορούν να θεω-
ρηθούν τα ιστολόγια (blogs) και τα wikis. Το ιστολόγιο αποτελεί μια δυναμική ιστοσε-
λίδα, το περιεχόμενο της οποίας ανανεώνεται με απλούς χειρισμούς από τον δημιουργό 
του (Mullen & Wedwick, 2008). Η διάδοσή τους ήταν ταχεία και σε λιγότερο από μια 
δεκαετία άτομα με ελάχιστες τεχνικές γνώσεις μπορούσαν να κατασκευάσουν την προ-
σωπική ιστοσελίδα αφήγησης ή καταγραφής απόψεων, γεγονότων ή ιστοριών. Στο ίδιο 
πλαίσιο, το wiki αποτελεί μια ψηφιακή καινοτομία, που παρέχει τη δυνατότητα στα 
μέλη μιας ομάδας να καταθέσουν διάφορες ιδέες με στόχο την παραγωγή ενός έργου, 
το οποίο θα αναρτηθεί σε έναν δικτυακό τόπο. Τα τελευταία χρόνια, τα wikis έχουν 
αρχίσει να αξιοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης και τα αποτελέσματα ερευνών 
αναδεικνύουν την καλλιέργεια της ομαδικότητας και της συνεργασίας, καθώς και τον 
εμπλουτισμό των επικοινωνιακών – διαπροσωπικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων 
κατά την εμπλοκή τους σε ένα wiki (Parker & Chao, 2007).  

Ψηφιακή αφήγηση στο δημοτικό σχολείο 

Η αφορμή για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων για την 
ψηφιακή αφήγηση μπορεί να αποτελέσει η «Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου», 
στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να διεξαχθεί ένα εβδομαδιαίο σχέδιο εργασίας με στόχο 
τη δημιουργία ενός παραμυθιού. Οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες, καθε-
μία από τις οποίες να δομήσει το παραμύθι της, με άξονα ένα σχετικό φύλλο εργασίας, 
σε κάποια από τα περιβάλλοντα, που παρουσιάστηκαν (π.χ. Storybird, Tikatok, 
ZooBurst, Xtranormal, Toondoo). Επίσης, άλλη αφορμή μπορεί να θεωρηθεί η ημέρα 
ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο και να δημιουργηθούν συλλογικά από τους μαθη-
τές ποιήματα για την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας (Εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1: Απόσπασμα ποιήματος με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο στο περιβάλλον 

του Storybird 

Αντίστοιχα, το wiki μπορεί να αξιοποιηθεί για τη συγγραφή μιας συλλογικής αφήγησης 
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με βάση ένα θέμα που ενδιαφέρει τη μαθητική κοινότητα, όπως για παράδειγμα η ανα-
κύκλωση (Εικόνα 2) με την ταυτόχρονη χρήση ενός ιστολογίου για την ανάρτηση και 
την κοινοποίησή του στο διαδίκτυο. Ως κατακλείδα, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι συ-
ναφείς δράσεις στοχεύουν να αναπτύσσουν στον μαθητή νέες αναπαραστάσεις, που 
ενδυναμώνουν την παραδοσιακή, τυπική παραγωγή γραπτού λόγου και συμβάλλουν 
στην κατανόηση των συμβάντων γραμματισμού στο σχολικό και στο ευρύτερο κοινω-
νικό πλαίσιο.  

 
Εικόνα 2: Ψηφιακές ιστορίες με θέμα την ανακύκλωση σε περιβάλλον wiki 
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Περίληψη 

Οι σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως αντανακλώνται στα ισχύοντα εθνικά 
προγράμματα σπουδών, προάγουν ενεργητικές μορφές μάθησης, επικεντρωμένες στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και γραμματισμών, ευθυγραμμισμένων με τις απαιτήσεις του 
κοινωνικού περιβάλλοντος. Κύριος φορέας υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής, 
ο εκπαιδευτικός διεξάγει αρτιότερα το έργο του αν παρακολουθεί τη διαρκή εξελικτική 
πορεία του εκπαιδευτικού τοπίου. Ανάλογα δυναμική, η επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών έχει βαθύτερες θετικές επιδράσεις αν προβλέπει την ενεργητική συμμετοχή τους 
στις διαδικασίες της με ρόλο μαθητή. Η εργασία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ένα 
επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών με πλαίσιο την έννοια και τη μεθοδολογία 
της Ψηφιακής Αφήγησης, συνέβαλε στην ανάπτυξη ποικίλων γραμματισμών και δε-
ξιοτήτων μέσα από μια διαδικασία προσομοιωμένης μαθητείας. Οι συμμετέχοντες εκ-
παιδευτικοί διεύρυναν έμπρακτα, στρατηγικά και αναστοχαστικά το γνωστικό και παι-
δαγωγικό τους υπόβαθρο, συσχετίζοντας με προοπτική την επιμορφωτική τους εμπει-
ρία με την εκπαιδευτική πράξη. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ψηφιακή Αφήγηση, μαθητεία, επαγγελματική ανάπτυξη 

Εισαγωγή 

Στα σύγχρονα εθνικά προγράμματα σπουδών, η μάθηση προσδιορίζεται ως «νοητική 
διεργασία εξαιρετικής πολυπλοκότητας» η οποία «συντελείται μέσα σ’ ένα συγκεκρι-
μένο κοινωνικό-πολιτισµικό πλαίσιο µε µια διαδικασία διαρκούς αλληλεπίδρασης» 
(ΔΕΠΠΣ, 2003:10). Η κατάκτησή της προτείνεται να επιτυγχάνεται με διερευνητικές-
ανακαλυπτικές μαθησιακές ενέργειες που προάγουν την ενεργητική προσέγγιση της 
γνώσης σε ένα πλαίσιο ατομικής αλλά και ομαδο-συνεργατικής δραστηριότητας. Ο εκ-
παιδευτικός ασκεί κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των προσδοκώμενων εκπαιδευτικών 
στόχων, αφού καλείται να μετουσιώσει τη σύγχρονη παιδαγωγική γνώση σε διδακτική 
πράξη. Η ικανότητά του αυτή απορρέει από την ύπαρξη του ανάλογου επαγγελματικού 
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υπόβαθρου, το οποίο εξελίσσεται μέσα από συνεχή, συστηματική και σύγχρονη επι-
μόρφωση. Με στόχο την ανάδειξη της σημαντικότητας της ενεργητικής και τεκμηριω-
μένης παιδαγωγικής πράξης σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε επιμορφωτικό πρόγραμμα 
εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με τη μέθοδο της μεικτής μάθη-
σης (blended learning) και θεματικό πλαίσιο την Ψηφιακή Αφήγηση. Η μεθοδολογική 
προσέγγιση της επιμορφωτικής διαδικασίας προέβλεπε την ανάπτυξη γραμματισμών 
και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, μέσα από την έμπρακτη εξερεύνηση της διαδι-
κασίας της Ψηφιακής Αφήγησης με ρόλους μαθητή.  

Διδασκαλία και μάθηση στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον 

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που εγείρονται σε όλα τα πεδία στο σύγχρονο κόσμο, 
προϋποθέτει την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως χαρακτηριστικά αναφέ-
ρονται στο έργο ‘Framework for 21st Century Learning’ (2009) του οργανισμού Part-
nership for 21st Century Skills. Πρόκειται για κατηγορίες ικανοτήτων, όπως π.χ. η α-
ποτελεσματική γλωσσική επικοινωνία, η κριτική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων, 
η συνεργασία, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η δημιουργικότητα, η δια βίου εξέλιξη κ.ά., 
οι οποίες συνδέονται με τις νέες μορφές της ανθρώπινης δραστηριότητας και θεωρού-
νται αμοιβαία αναγκαίες για εκπαιδευτικούς και μαθητές (Dede, 2009). Σύμφωνα με 
τα πρόσφατα εθνικά προγράμματα σπουδών, η ανάπτυξη των εμπλουτισμένων αυτών 
δεξιοτήτων στο σχολικό περιβάλλον επιδιώκεται με μαθησιακές ενέργειες ανακαλυπτι-
κής, διαθεματικής και συνεργατικής μάθησης, εκπαιδευτικής αξιοποίησης των δυνατο-
τήτων των Τ.Π.Ε. και κριτικής, διαφοροποιημένης  και δημιουργικής έκφρασης 
(ΔΕΠΠΣ, 2003; Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών 2010). Καταλυτικός παράγοντας για 
την προώθηση των σκοπών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εκπαιδευτικός αναμένε-
ται να κατέχει ένα ευρύ πλέγμα γνώσεων και δεξιοτήτων. Η ψηφιακή κατάρτιση απο-
τελεί ουσιώδες στοιχείο του προφίλ του εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το «τι, 
γιατί και πώς» θα διδαχθεί η νέα γνώση και συνακόλουθα για το «τι είδους τεχνολογικά 
μέσα και εργαλεία, γιατί και πώς» θα εισαχθούν για να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
γνωστικών και άλλων στόχων (Webb & Cox, 2004).  

Γραμματισμοί, δεξιότητες και Ψηφιακή Αφήγηση 

Η αφήγηση διαχρονικά υπηρετεί τη διακίνηση γνώσεων, αντιλήψεων και αξιών (Sadik, 
2008). Εξελικτική μορφή της παραδοσιακής, η Ψηφιακή Αφήγηση σκιαγραφείται στη 
διεθνή βιβλιογραφία ως μια μορφή τέχνης που συνδυάζει διαφορετικούς τύπους πολυ-
μεσικού υλικού, όπως εικόνες, κείμενο, ήχο, video, για τη σύνθεση μιας ιστορίας με 
συγκεκριμένο θεματικό πλαίσιο (Ohler, 2013). Βασικό πλεονέκτημά της είναι η δυνα-
τότητα να μεταδίδονται σε κοινό νοήματα και συναισθήματα με την αμεσότητα και την 
πολυτροπικότητα που προσφέρουν τα σύγχρονα πολυμέσα (Robin, 2008). Η δημιουρ-
γία και ο διαμοιρασμός προσωπικών αφηγήσεων με τη χρήση πολυμεσικών εργαλείων 
αποτελεί καινοτομία του Center for Digital Storytelling (CDS) στο Berkeley της πολι-
τείας  California από το 1993, με πρωτοπόρους τους ιδρυτές του οργανισμού, Joe 
Lambert και Dana Atchley. Έκτοτε, η Ψηφιακή Αφήγηση έχει εξελιχθεί σε μια σημα-
ντική παιδαγωγική προσέγγιση, με ευεργετική επίδραση στη διδακτική και μαθησιακή 
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διαδικασία (Barett, 2006; Robin, 2008; Sadik, 2008; Olher, 2013). Η σύνθεση λόγου 
με σκοπό, δομή και συνεκτικότητα σε ένα ευρύ πλαίσιο θεματολογίας, η ψηφιακή του 
έκφραση και η μετάδοσή του σε κοινό προϋποθέτουν τη χρήση γραμματισμών και δε-
ξιοτήτων του 21ου αιώνα. Στην Ψηφιακή Αφήγηση, ο γλωσσικός και ο ψηφιακός γραμ-
ματισμός αναπτύσσονται ενεργητικά και βιωματικά, ενώ δεξιότητες όπως η κριτική 
σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, η διαπροσωπική και διαπολιτι-
σμική επικοινωνία  και η συνεργατική δράση αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα (Thang et 
al., 2014). Στα ευρύτερα εκπαιδευτικά και κοινωνιολογικά οφέλη της προσέγγισης συ-
γκαταλέγονται η διαθεματική διασύνδεση γνωστικών αντικειμένων, η ενίσχυση της α-
τομικής και συλλογικής δημιουργικότητας, η ευέλικτη ανάπτυξη των ατομικών μαθη-
σιακών στρατηγικών και η έμπρακτη ανάπτυξη δεξιοτήτων (δια)πολιτισμικής επίγνω-
σης και επικοινωνίας (Coventry, 2008; Robin, 2008).  

Ψηφιακή Αφήγηση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: ένα επιμορφωτικό πρό-
γραμμα προσομοιωμένης μαθητείας 

Με στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη δομή της Ψηφιακής Αφήγησης και 
τη συμβολή της στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού και προφορικού λό-
γου, ψηφιακού γραμματισμού και συνεργατικών δεξιοτήτων, σχεδιάστηκε και εφαρ-
μόστηκε σε εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ένα θεματικά συνα-
φές επιμορφωτικό πρόγραμμα, με τη μέθοδο της μεικτής μάθησης (blended learning). 
Η διάρκεια του προγράμματος ήταν οκτώ (8) εβδομάδες και ο συνολικά εκτιμώμενος 
χρόνος μελέτης για κάθε εκπαιδευόμενο υπολογίστηκε σε σαράντα δύο (42) ώρες. Υ-
πήρξαν δύο εκδοχές του προγράμματος: α) μια Αγγλόφωνη έκδοση με τίτλο «Digital 
Storytelling for the Development of Productive and Collaborative Skills», που απευθυ-
νόταν σε εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, αλλά και άλλων ειδικοτήτων με πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας σε επίπεδο Β2 και άνω και β) μια Ελληνόφωνη έκδοση με τίτλο «Ψηφιακή 
Αφήγηση και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Παραγωγής Λόγου και Συνεργατικών Δεξιοτή-
των», που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς ποικίλων ειδικοτήτων, που προτιμούσαν να 
επιμορφωθούν στην Ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα φιλοξενήθηκε στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία δικτύου εθελοντών 
εκπαιδευτικών-επιμορφωτών με υψηλή πιστοποιημένη ψηφιακή κατάρτιση. Κύριοι 
στόχοι του προγράμματος ήταν:  

• η έμπρακτη εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις παιδαγωγικές αρχές που διέ-
πουν την παραγωγή γραπτού αφηγηματικού λόγου, 

• η ανάλυση και η επεξεργασία των στοιχείων της αφήγησης ως είδος λόγου  
• η γνωριμία των εκπαιδευτικών με την έννοια, τη μορφή, τα εργαλεία, τη διαδι-

κασία και την εκπαιδευτική εφαρμογή και αξία της ψηφιακής αφήγησης, 
• η εμπειρική διερεύνηση της συμβολής της ψηφιακής αφήγησης στην ανά-

πτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων, 
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• η ενθάρρυνση του εμπλουτισμού της διδακτικής πράξης με σύγχρονα τεχνο-
λογικά μέσα - εργαλεία και 

• η ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού και η ανάδειξη της συμβολής της 
ψηφιακής τεχνολογίας στην ατομική και συλλογική επαγγελματική ανάπτυξη. 

Η δομή του προγράμματος προέβλεπε οκτώ θεματικές ενότητες, κατανεμημένες στις 
αντίστοιχες οκτώ εβδομάδες, μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι διαδοχικά εξοι-
κειώνονταν με α) το θεωρητικό υπόβαθρο γύρω από την έννοια της Ψηφιακής Αφήγη-
σης, β) κατηγοριοποιημένα εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών αφηγήσεων, γ)  τη μεθο-
δολογία της διαδικασίας και της αξιολόγησης της Ψηφιακής Αφήγησης, δ) τη σύνθεση, 
την επεξεργασία και την παρουσίαση ψηφιακών αφηγηματικών δημιουργιών και τέλος 
ε) την εκπαιδευτική αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης στη διδακτική πράξη. Κάθε 
εβδομάδα περιείχε τη στοχοθεσία, το υλικό για μελέτη και μικρό αριθμό εργασιών, οι 
οποίες υποβάλλονταν προς αξιολόγηση ηλεκτρονικά. Το υλικό για μελέτη περιελάμ-
βανε: α) παρουσιάσεις διαφανειών PowerPoint για τη μετάδοση του θεωρητικού υπό-
βαθρου της Ψηφιακής Αφήγησης και την παρουσίαση των ψηφιακών εργαλείων, β) 
υπερσυνδέσμους, συνδέσμους παραπομπής σε portals και σε άλλο ενημερωτικό-επι-
μορφωτικό βιντεοσκοπημένο υλικό, γ) άρθρα για μελέτη, δ) ενημερωτικά κείμενα για 
το περιεχόμενο κάθε εβδομάδας αλλά και ε) αρχεία σε μορφή .doc(x), .pdf, κ.ά. ως 
υποδείγματα για την εκπόνηση των εργασιών. Οι υποβαλλόμενες εργασίες αξιολογού-
νταν από ομάδα εθελοντών εκπαιδευτικών-βαθμολογητών με εμπειρία σε προγράμ-
ματα διαδικτυακής εκπαίδευσης. Για το διαμοιρασμό των απόψεων-προβληματισμών 
και την επίλυση αποριών υπήρχε ειδικός χώρος συζητήσεων (forum). Το πρόγραμμα 
προέβλεπε δυο δια ζώσης επιμορφωτικές συναντήσεις ανά τμήμα, διάρκειας πέντε (5) 
διδακτικών ωρών, με σκοπό την εισαγωγή των συμμετεχόντων στο θεωρητικό πλαίσιο 
της Ψηφιακής Αφήγησης και την πρακτική εξάσκησή τους σε ποικίλα πολυμεσικά ερ-
γαλεία. Οι ογδόντα (80) συνολικά εκπαιδευόμενοι, ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, 
ΠΕ17, ΠΕ60 και ΠΕ70, προέρχονταν και από την πρωτοβάθμια (44%) και από τη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση (50%), ενώ ένα μικρό ποσοστό υπηρετούσε και στις δυο βαθ-
μίδες.  

Οι εκπαιδευτικοί ως μαθητές: δεδομένα και οφέλη 

Ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής της μέσα από τη δράση 
των εκπαιδευομένων ως μαθητών και η σύνδεση του επιμορφωτικού περιεχομένου με 
τους σκοπούς και τις διαδικασίες του σχολικού εκπαιδευτικού προγράμματος, συνι-
στούν τα βασικά διακριτά στοιχεία του προγράμματος. Για την καταγραφή των αξιο-
λογικών αντιδράσεων των συμμετεχόντων στην όλη εμπειρία, διεξάχθηκε μικρής έκτα-
σης έρευνα σε μορφή ερωτηματολογίου στη λήξη του προγράμματος (βλ. βιβλιογρα-
φία). Τα ερωτήματα που τέθηκαν διερευνούσαν μεταξύ άλλων την προσωπική εκτί-
μηση των συμμετεχόντων σχετικά με την εξέλιξη του ψηφιακού τους γραμματισμού 
στη διάρκεια της επιμόρφωσης, την σφαιρική εκτίμηση της όλης επιμορφωτικής εμπει-
ρίας σε σχέση με τους φιλοσοφικούς της άξονες και τις προσωπικές τους προσδοκίες, 
τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του προγράμματος, τις δυσκολίες που ανέκυψαν 
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και τις στρατηγικές που αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπισή τους και τη διαμορφωτική 
επίδραση του προγράμματος τόσο στον τρέχοντα εκπαιδευτικό τους ρόλο όσο και στην 
ολική επαγγελματική τους ανάπτυξη. Στο ερωτηματολόγιο ανταποκρίθηκαν 50 από 
τους 80 συμμετέχοντες και τα ευρήματα προσέφεραν σημαντική ανατροφοδότηση, με 
προεκτάσεις τόσο για το εκπαιδευτικό έργο και το προφίλ του εκπαιδευτικού. 

Βασικά κίνητρα για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτέλεσαν αφενός 
η ελκυστικότητα της θεματολογίας (92%) και η ανάγκη για αναβάθμιση του γνωστικού 
και παιδαγωγικού υπόβαθρου των συμμετεχόντων (79%) και αφετέρου η συσχέτιση 
του επιμορφωτικού περιεχομένου με τη διδακτική πράξη (69%). Αν και με ομοιογενή 
στην πλειονότητά τους βασική ψηφιακή πιστοποιημένη κατάρτιση (98%), οι εκπαιδευ-
όμενοι διαφοροποιούνταν σε ψηφιακές δεξιότητες, διαθέτοντας είτε επιπλέον πιστο-
ποίηση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου, είτε άλλης μορφής πιστοποίηση (ECDL,  πιστοποίηση άλ-
λου φορέα). Παρά την ανομοιογένεια, ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων 
(58%) κατέθεσε ότι το πρόγραμμα συνέβαλε στη διεύρυνση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
τους. Από τα ευρήματα στις επιμέρους ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, εξά-
γεται ότι μέσα από την εκπόνηση των δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν 
και άλλες μορφές ψηφιακού γραμματισμού, όπως την ικανότητα της κριτικής επιλογής 
τεχνολογικών-ψηφιακών μέσων για την παραγωγή μηνυμάτων (media literacy), την ι-
κανότητα της κατανόησης και μετάδοσης οπτικών μηνυμάτων (visual literacy), και την 
ικανότητα της κριτικής αναζήτησης, επεξεργασίας και σύνθεσης πληροφοριών 
(information literacy). Οι εκπαιδευόμενοι, επίσης, αποτίμησαν θετικά το γεγονός ότι 
το εύρος και η ποιότητα του επιμορφωτικού περιεχομένου, όπως και η δομική αρχιτε-
κτονική των δραστηριοτήτων παρέπεμπαν συστηματικά στη μορφή της σχολικής εκ-
παιδευτικής διαδικασίας (65,5%), ενώ ανάλογα αναγνώρισαν τη συμβολή των δυο πα-
ραγόντων στην ενδυνάμωση του επιστημονικού και παιδαγωγικού υπόβαθρου του εκ-
παιδευτικού (60%). Επιπρόσθετα σημαντικά πλεονεκτήματα αναφέρθηκαν η μεικτού 
τύπου μορφή της επιμόρφωσης (64%), που υπερνικά τα συνήθη χρονικά, γεωγραφικά, 
οικονομικά, εργασιακά και άλλα εμπόδια των τυπικών δια ζώσης επιμορφωτικών δια-
δικασιών και η καλλιέργεια στάσεων δια βίου και αυτορρυθμιζόμενης εξέλιξης (48%), 
εγγενές στοιχείο του εκπαιδευτικού ρόλου. 

Πολλά σαφώς αποτυπωμένα οφέλη συνδέονται με το χαρακτήρα της επιμορφωτικής 
μεθοδολογίας ως προσομοιωμένης μαθητείας. Αποτιμώντας περιγραφικά το πρό-
γραμμα ως προς την ανάπτυξη γραμματισμών και δεξιοτήτων, η πλειονότητα των εκ-
παιδευομένων (88%), ανέφερε ότι συνέβαλε έμπρακτα στην ανάπτυξη α) γλωσσικού 
γραμματισμού μέσα από την παραγωγή αυθεντικού γραπτού και προφορικού λόγου, β) 
της ικανότητας της δημιουργικής χρήσης της τεχνολογίας για την έκφραση νοημάτων, 
γ) του αυτόνομου πειραματισμού, δ) της κριτικής και αυτοαξιολογικής δράσης, ε) της 
συνεργατικής αλληλεπίδρασης, κ.λ.π., ουσιώδη στοιχεία της σκοποθεσίας της σχολι-
κής εκπαίδευσης. Αξιοποιώντας με παιδαγωγική συνειδητότητα την τεχνολογία, οι 
συμμετέχοντες χαρακτήρισαν τις παιδαγωγικές στάσεις που διαμόρφωσαν  αμφίδρομα 
ωφέλιμες για εκείνους και το μαθητικό τους κοινό, δηλώνοντας στην πλειονότητά τους 
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(92,3%) την βελτιωτική τους επίδραση στη διδακτική τους συμπεριφορά. Η διαφορο-
ποίηση των ψηφιακών δημιουργιών των συμμετεχόντων, προσβάσιμων στον ειδικά 
διαμορφωμένο ιστότοπο (βλ. βιβλιογραφία), ενισχύει το θεωρητικό ισχυρισμό ότι  η 
ψηφιακή αφήγηση ενδείκνυται για την πραγμάτευση ποικίλων θεμάτων (Ohler, 2013). 
Ακολούθως, παρατίθενται τρεις σχολιασμοί ερωτηθέντων που εμπερικλείουν αναφο-
ρές αφενός σε μαθησιακές στάσεις και στρατηγικές ταυτόσημες με εκείνες του περι-
βάλλοντος σχολικής τάξης και αφετέρου στην πολυσχιδή  αξία της επιμόρφωσης: 

Σχολιασμός 1: «Το πρόγραμμα μου έδωσε τη δυνατότητα για προσωπική και δημιουργική 
έκφραση με τρόπο πολύπλευρο και συνθετικό μέσω: 1. της παροχής κινήτρων 2. της δη-
μιουργίας πρωτότυπου υλικού 3. της εξοικείωσης με ψηφιακά εργαλεία και της αξιοποί-
ησης ψηφιακών εργαλείων που δεν είχα χρησιμοποιήσει στο παρελθόν 4. της επικοινω-
νίας με συναδέλφους-επιμορφούμενους 5. της δυνατότητας πειραματισμού». 

Σχολιασμός 2: «Ήρθα σε επαφή με νέες τεχνολογίες και εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας 
και ήχου που δεν γνώριζα. Επιπλέον ως φιλόλογο με βοήθησε ιδιαίτερα στο κομμάτι της 
αφήγησης που τώρα μπορώ να τη διαχειριστώ και ψηφιακά». 

 Σχολιασμός 3: «Θα αξιοποιήσω το περιεχόμενο του προγράμματος εμπλουτίζοντας με 
ψηφιακές αφηγήσεις και εικονοποιήσεις ιστοριών τη διδακτική μου πρακτική, με σκοπό 
την καλλιέργεια λόγου, φαντασίας, δημιουργικότητας και συνεργασίας των μαθητών 
μου». 

Στις  κυριότερες δυσκολίες συγκαταλέχθηκαν ο ανεπαρκής διαθέσιμος χρόνος για τον 
πειραματισμό με τα προτεινόμενα εργαλεία Ψηφιακής Αφήγησης (35%), ο μεγάλος 
αριθμός των προτεινόμενων στο εκπαιδευτικό υλικό εργαλείων (31%), η περιορισμένη 
χρονική διάρκεια για την υλοποίηση και την υποβολή κάθε εργασίας (29%) και η δυ-
σκολία στη χρήση ορισμένων εργαλείων (29%).  Για την υπερνίκηση των δυσκολιών 
τους, οι εκπαιδευόμενοι ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν στρατηγικές όπως τον πειραμα-
τισμό (78,8%), την ανασκόπηση του εκπαιδευτικού υλικού (65,4%), την ενεργοποίηση 
των υπαρχουσών γνώσεων, δεξιοτήτων και στρατηγικών (42%), τη συνεργασία 
(34,6%), κ.λ.π., ανάλογες, δηλαδή, με εκείνες που προσδοκώνται από το μαθητικό 
κοινό.  

Προεκτάσεις 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση ερευνητικά χαρακτηρίζεται ως ζωντανή εμπειρία που 
μπορεί να αναμορφώσει τις υπάρχουσες παιδαγωγικές αντιλήψεις και συμπεριφορές, 
αφού ο εμπλεκόμενος σ’ αυτήν εκπαιδευτικός οικοδομεί, ως μαθητής, έμπρακτα νέες 
γνώσεις (Koutselini, 2008). Επιπλέον, εναρμονίζεται και με τις αρχές της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, που υποστηρίζουν ότι μαθησιακές εμπειρίες προσωπικής, υπεύθυνης, αυτό-
νομης και συνεργατικής δράσης θεωρούνται σημαντικοί φορείς αλλαγών αντιλήψεων, 
στάσεων και συμπεριφορών των εκπαιδευτικών, και επομένως χαρακτηρίζεται αποτε-
λεσματική μορφή επαγγελματικής ανάπτυξης  (Schibeci et al., 2008). Επιμορφωτικές 
πρακτικές που δομούνται στη διαδικτυακή τεχνολογία όχι μόνο ενδυναμώνουν την 
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αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, αλλά αναπτύσσουν τη δεκτικότητά 
τους σε νέες παιδαγωγικές κατευθύνσεις και επιπλέον καλλιεργούν τη διάθεση προ-
σφοράς διαφορετικών μαθησιακών εμπειριών στους μαθητές (Chen & Tseng, 2012). 
Τέλος, διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης που προσιδιάζουν με εκείνες του περι-
βάλλοντος τάξης και επενδύουν στη δημιουργία μάθησης χαρακτηρίζονται πιο αποτε-
λεσματικές από τις παραδοσιακά συνήθεις (Wei et al, 2009).  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε ένα σχέδιο διδασκαλίας για την Ιστορία 
της Στ’ δημοτικού, όπου οι μαθητές, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, αφηγούνται 
επιλεγμένα κεφάλαια ψηφιακά.  Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί εξέλιξη της απλής 
αφήγησης, με τη χρήση πολυμεσικών και διαδραστικών στοιχείων και μπορεί ως μα-
θησιακή προσέγγιση να υποστηρίξει την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, 
καθώς προσφέρει μια διαφορετική διάσταση για τη διδασκαλία, από αυτήν της παρά-
θεσης απλών γεγονότων. Για τη δημιουργία των ψηφιακών αφηγήσεων  χρησιμο-
ποιείται το  λογισμικό πρόγραμμα Photostory 3, που διατίθεται δωρεάν και είναι ε-
ξαιρετικά εύκολο στη χρήση του. Στη συνέχεια αφού αναφερθούμε στην έννοια και 
στην εκπαιδευτική σημασία της ψηφιακής αφήγησης, θα κάνουμε μία αναφορά στα 
χαρακτηριστικά του λογισμικού και τέλος θα παρουσιάσουμε τα μεθοδολογικά βήμα-
τα της πρότασής μας για τη διδακτική του αξιοποίηση. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ιστορία Στ’, ψηφιακή αφήγηση. 

Εισαγωγή 

Η αφήγηση «είναι η αλληλεπιδραστική τέχνη της χρήσης λέξεων και δράσεων για την 
αναπαράσταση των στοιχείων και των εικόνων μιας ιστορίας με τρόπο που να κεντρί-
ζει τη φαντασία του ακροατή» (National Strorytelling Network).  Η εμφάνιση της τε-
χνικής αυτής χρονολογείται από  την αρχή της  ζωής της ανθρωπότητας και πρωτο-
χρησιμοποιήθηκε για τη μεταβίβαση σημαντικών γεγονότων. Ως μορφή επικοινωνίας, 
αποτελεί μέσο διδασκαλίας των νεότερων γενεών αλλά και ψυχαγωγίας, που κεντρί-
ζει το ενδιαφέρον, ευχαριστεί και δραστηριοποιεί οπτικοακουστικά τον ακροατή.  

Διαχρονικά, χρησιμοποιείται ως μια αποτελεσματική εκπαιδευτική στρατηγική 
(Pedersen, 1995), καθώς έχει διαπιστωθεί ότι προσελκύει το ενδιαφέρον και βοηθά 
στην εμπέδωση των πληροφοριών από τους εκπαιδευόμενους, αφού οι άνθρωποι 
μπορούν να απομνημονεύσουν και να ανακαλέσουν πιο εύκολα πληροφορίες που 
λαμβάνουν μέσα από μια ιστορία, ειδικά εάν αυτή σχετίζεται με προϋπάρχουσες γνώ-
σεις και εμπειρίες τους (Shank, 1990). Σύμφωνα με τον Matthews (1977), ο τρόπος 
κωδικοποίησης και παρουσίασης του μαθησιακού αντικειμένου, όπως και κάθε εί-
δους πληροφορίας, επηρεάζει σημαντικά τη δυνατότητα των μαθητών να το απομνη-
μονεύσουν και να το ανακαλέσουν στο μέλλον. Επιπρόσθετα, έχει αποδειχθεί ότι 
βελτιώνει την προφορική και γραπτή ικανότητα έκφρασης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει 
δεξιότητες κριτικής σκέψης, ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών. Πιο συγκεκριμέ-
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να, η αφήγηση (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, της ακρόασης και της κατα-
νόησης μιας ιστορίας) συμβάλλει στην εξάσκηση σύνθετων επικοινωνιακών δεξιοτή-
των των μαθητών, μέσα από τη δόμηση περιεχομένου, την επεξεργασία των πληρο-
φοριών και την εξαγωγή νοήματος. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας των αφηγήσεων ενι-
σχύεται περαιτέρω και με την δυνατότητά τους να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη 
μετάδοση αντιλήψεων, γνώσεων, αξιών και προτύπων συμπεριφοράς. 

Με το πέρασμα των χρόνων, αλλά και την πρόοδο της τεχνολογίας, οι ιστορίες άρχι-
σαν να αποκτούν ολοένα και περισσότερο οπτικοποιημένη μορφή με τη χρήση φωτο-
γραφιών, οι οποίες αρχικά αναπαρίστανται σε διάφορα υλικά (καμβά, ξύλο, μέταλλο) 
και αργότερα καταγράφονται σε ψηφιακή μορφή, ως ταινίες. Έτσι, με την εισαγωγή 
των νέων ψηφιακών και πιο διαδραστικών μέσων τεχνολογίας αναδύθηκε και αναδεί-
χθηκε η ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling), ως μέσο ή εναλλακτικός τρόπος επι-
κοινωνίας, με χρονική διάρκεια και συνέχεια. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί της ψηφια-
κής αφήγησης, αλλά σε γενικές γραμμές, όλοι επισημαίνουν ότι συνδυάζει την τέχνη 
της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με τα πολυμέσα και τα εργαλεία επικοινω-
νίας, για να εμπλουτίσει και να ενισχύσει το γραπτό ή τον προφορικό λόγο (Lathem, 
2005). Περιστρέφεται δε γύρω από ένα επιλεγμένο θέμα και συχνά περιέχει μια συ-
γκεκριμένη άποψη/ιστορία (Robin, 2006). Σύμφωνα με τον Davis (2004), η ψηφιακή 
αφήγηση αποτελεί μια μορφή αφήγησης με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, μι-
κρής χρονικής διάρκειας, που αναφέρεται σε προσωπικά βιώματα, εμπειρίες και ιστο-
ρίες ανθρώπων, «ντυμένης» με φωτογραφίες, μουσική, ηχογράφηση και βίντεο. Θα 
πρέπει μάλιστα, όπως αναφέρει ο Lambert (2002),  να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να παρέχει τη δυνατότητα στα άτομα που συμμετέχουν, λειτουργώντας απελευ-
θερωτικά, να αφηγηθούν τις προσωπικές τους ιστορίες με τη χρήση νέων τεχνολο-
γιών. Στη σύγχρονη  όμως, διεθνή βιβλιογραφία, γίνεται αναφορά στη διαδραστική 
αφήγηση, η οποία έχει ως βασικά κριτήρια αναγνώρισής της την ανατροπή της παρα-
δοσιακά γραμμικής δομής της αφήγησης, αλλά και το βαθμό ανάμειξης των χρηστών 
στη διαμόρφωση της ιστορίας, είτε σε επίπεδο ανάγνωσης είτε σε επίπεδο δημιουργί-
ας (Handler Miller, 2004). 

H ψηφιακή αφήγηση ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

Η ευέλικτη και δυναμική φύση της ψηφιακής αφήγησης, που ενσωματώνει ταυτόχρο-
να ακουστικά, οπτικά και αισθητηριακά στοιχεία, αξιοποιεί το πλήθος των γνωστικών 
διαδικασιών που ενισχύουν τη μάθηση (Lynch & Fleming, 2004). Παράλληλα, μέσω 
της δημιουργίας προσωπικών ψηφιακών αφηγήσεων από τους/τις μαθητές/τριες, η 
μαθησιακή εμπειρία προσωποποιείται και επιτυγχάνεται η στοχαστική μάθηση, αφού 
οι μαθητές/τριες κινητοποιούνται να αναζητήσουν τη γνώση από μόνοι/ες τους. Έτσι, 
μέσα από την προσωπική έρευνα και πράξη μαθαίνουν να οργανώνουν τις ιδέες τους, 
να κάνουν ερωτήσεις, να εκφράζουν απόψεις να κατανοούν ευκολότερα ορισμένα 
θεμάτα (Gils, 2005). Ως διδακτική τεχνική, μπορεί να εφαρμοστεί σε μαθητές με δια-
φορετικά στυλ μάθησης, να ενισχύσει τις συνεργατικές τους ικανότητες (Robin, 
2006) και να συμβάλει σημαντικά στον «ψηφιακό γραμματισμό» των μαθητών, αφού 
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μαθαίνουν ουσιαστικά στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα επηρεάζουν σή-
μερα την αντίληψή μας για τον κόσμο (Goodman 2003, Tyner 1998). 

Εντούτοις, είναι σημαντικό, η ενσωμάτωση της ψηφιακής ιστορίας στη διδακτική 
πρακτική να γίνεται με τρόπο συστηματικό και καλά μεθοδευμένο από τον/την εκπαι-
δευτικό, ο/η οποίος/α θα πρέπει εξαρχής, προκαθορίζοντας τους διδακτικούς του στό-
χους, να αναρωτηθεί: Γιατί προτιμάται η ψηφιακή από την παραδοσιακή αφήγηση; 
Πως ωφελούνται οι μαθητές/τριες βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα; Πρέπει λοι-
πόν πάντα, κατά το σχεδιασμό της διδακτικής  παρέμβασης, να λαμβάνει υπόψη 
του/της  ότι ο βασικός στόχος της ψηφιακής δημιουργίας είναι το μαθησιακό περιε-
χόμενο της αφήγησης  (Ohler, 2005) και όχι η χρήση της τεχνολογίας και των ειδικών 
εφέ. Επίσης, ένα βασικό κριτήριο για την επιτυχή ενσωμάτωση των νέων τεχνολο-
γιών στην εκπαίδευση αποτελεί η συμμετοχή των μαθητών σε ουσιώδεις δραστηριό-
τητες, που τους δίνουν τη δυνατότητα να χτίσουν με διάφορους τρόπους τη γνώση 
που δεν κατείχαν, πριν  από τη χρήση των τεχνολογικών μέσων (Trilling & Hood, 
1999). 

Το λογισμικό  Photostory 3  

Στη συγκεκριμένη εργασία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδακτικής μας 
παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Photostory 3, το οποίο διατίθεται δωρεάν 
και είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση του. Οι ψηφιακές ιστορίες που δημιουργού-
νται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ονομάζονται φωτοϊστορίες (photostories) και το 
βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι τα δομικά τους στοιχεία είναι στατικές εικόνες 
(φωτογραφίες), ενώ το κείμενο και ο ήχος συμπληρώνουν το σύνολο της ιστορίας.  

Ακολουθώντας μια σειρά από βήματα, δίνεται η δυνατότητα να εισαχθεί φωτογραφι-
κό υλικό, οι εικόνες αυτές να ταξινομηθούν ώστε να εξυπηρετείται ένα σενάριο το 
οποίο μπορεί να έχει ήδη σχεδιάσει ο χρήστης στο χαρτί ή ηλεκτρονικά. Κατόπιν, το 
λογισμικό δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας των εικόνων είτε με α) αλλαγές στη 
μορφή τους, π.χ. αλλαγές στο μέγεθος, περικοπή των άκρων, εισαγωγή ειδικών εφέ, 
είτε με εμπλουτισμό με κείμενο, το οποίο μπορεί να εμφανίζεται πάνω στις εικόνες. 
Δίνει τη δυνατότητα μουσικής επένδυσης, επιλέγοντας κάποιο αρχείο μουσικής, είτε 
δημιουργώντας μουσική συγκεκριμένου ύφους και ρυθμού με αυτόματο τρόπο μέσα 
από το πρόγραμμα. Επίσης, επιπλέον χρήσιμες δυνατότητες είναι, η δυνατότητα ε-
μπλουτισμού της ιστορίας με αφήγηση, καθώς και η δυνατότητα καθορισμού του 
τρόπου εναλλαγής των εικόνων μέσα από μια λίστα προκαθορισμένων εφέ. Σε κάθε 
εικόνα μπορεί να ρυθμιστεί ο χρόνος παραμονής της στην οθόνη, όπως επίσης και η 
ύπαρξη ή όχι μουσικής. Η ρύθμιση του χρόνου παραμονής είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
στην περίπτωση που κάποια εικόνα έχει κείμενο, αφού αυτή θα πρέπει να παραμείνει 
αρκετό χρονικό διάστημα εμφανής, ώστε να διαβάζεται απρόσκοπτα. 

Όταν η επεξεργασία τελειώσει, η ψηφιακή ιστορία μπορεί να αποθηκευτεί σε αρχείο 
ταινίας (βίντεο), το οποίο είναι συμβατό με σχεδόν όλα τα προγράμματα αναπαραγω-
γής βίντεο, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα δημοσιοποίησης της ιστορίας.  
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 Η διδακτική αξιοποίηση της  ψηφιακής αφήγησης  

H διδακτική μας πρόταση αφορά στην ψηφιακή παρουσίαση των παρακάτω κεφα-
λαίων της Ιστορίας, της Στ΄ Δημοτικού: 

α) Η Φιλική Εταιρία 
β) Η Επανάσταση του 1821 
γ) Η Έξοδος του Μεσολογγίου 
δ) Ο Φιλελληνισμός 
ε) Ο Ιωάννης Καποδίστριας 
στ) Οι πρώτοι Βασιλείς της Ελλάδας 

Πρόκειται για μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας, που σχεδιάστηκε, για να πα-
ρουσιαστούν τα συγκεκριμένα κεφάλαια με ένα διαφορετικό και πιο ελκυστικό τρό-
πο, αξιοποιώντας οπτικές αναπαραστάσεις που σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες στο δια-
δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μια ενδιαφέρουσα εξιστόρηση για το 
γνωστικό αντικείμενο της διδασκαλίας μας και η εμπλοκή των μαθητών στη δημιουρ-
γία της συνέβαλε στην επίτευξη μεγαλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Αποφασίστηκε έτσι,  η παρουσίαση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, που συνήθως 
γινόταν προφορικά και με διαλογική μορφή, να γίνει ψηφιακά με τη χρήση εικόνων, 
ήχου και μουσικής, ώστε να παρουσιαστεί στην τάξη από τον βιντεοπροβολέα, έχο-
ντας πάντα ως πρωταρχικό στόχο να βοηθηθούν οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν τη 
δεξιότητα να πορεύονται από την απλή περιγραφική γνώση των γεγονότων στην αι-
τιολόγηση και τη διαχρονική τους αξιοποίηση. 

Κατά το σχεδιασμό της διδακτικής αξιοποίησης της φωτοιστορίας λήφθηκαν αρχικά 
υπόψη, τόσο ο γενικός σκοπός διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας, σύμφωνα με 
το ΔΕΠΠΣ (2003), που είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συ-
νείδησης, όσο και ο στόχος του μαθήματος, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών (ΑΠΣ), που είναι να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες και να κατανοήσουν τις 
κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής και να τις αντιπαραβάλουν με τις σημερινές.  

Η διδακτική πρόταση  

H διδακτική παρέμβαση εφαρμόστηκε σε 24 μαθητές της Στ΄ Δημοτικού (16 κορίτσια 
και 8 αγόρια) και σε περιβάλλον σχολικού εργαστηρίου υπολογιστών. Σχηματίστηκαν 
έξι ομάδες των τεσσάρων μαθητών/τριών, αφού η εργασία στον υπολογιστή ευνοεί τη 
συνεργασία μικρών ομάδων. Σχεδόν όλοι οι μαθητές/τριες  γνώριζαν χειρισμό  ηλε-
κτρονικού υπολογιστή και είχαν ήδη εξοικειωθεί με τη χρήση του λογισμικού. Το δι-
δακτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν το σχολικό βιβλίο, σχετικές εικόνες και 
φωτογραφίες με το αντίστοιχο κεφάλαιο και το λογισμικό Photostory 3, που ήταν ήδη 
εγκατεστημένο σε όλους τους Η/Y. Πιο συγκεκριμένα, η διδακτική παρέμβαση ακο-
λούθησε τα εξής στάδια: 

1ο Στάδιο: οι μαθητές/τριες μελετούν το σχετικό κεφάλαιο από το σχολικό βιβλίο και  
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γνωρίζουν και κατανοούν τα βασικά στοιχεία του. 

2ο Στάδιο: κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα κεφάλαιο, αναζητά πληροφορίες στο διαδί-
κτυο, σε βιβλία και γράφει ένα κείμενο. Κατόπιν τα κείμενα αυτά διαβάζονται στην 
τάξη και κρίνονται από τις υπόλοιπες ομάδες, ώστε τελικά να μας δίνουν σημαντικές 
και ενδιαφέρουσες πληροφορίες με ελκυστικό και ευχάριστο τρόπο.  

3ο Στάδιο:  οι μαθητές επιλέγουν εικόνες που ταιριάζουν στο περιεχόμενο του κεφα-
λαίου, τις εισάγουν και τις επεξεργάζονται. Κατόπιν, ανά ομάδα μέσα στο χώρο της 
βιβλιοθήκης του σχολείου, για να υπάρχει η σχετική ησυχία, ηχογραφούν το κείμενο. 
Έπειτα, επιλέγουν τη μουσική υπόκρουση, μέσα από αυτές που υπάρχουν στο λογι-
σμικό και πιστεύουν ότι ταιριάζει με την αφήγησή τους. Στο τέλος αποθηκεύουν τη 
φωτοιστορία τους σε αρχείο ταινίας. Με αυτόν τον τρόπο, τα κείμενα, η απλή αφήγη-
ση δηλαδή, μετατράπηκε σε ψηφιακή, ώστε οι οπτικές αναπαραστάσεις να περιγρά-
φουν με εικόνες αυτό που αναφέρει η αφήγηση. 

4ο Στάδιο: γίνεται η παρουσίαση των ψηφιακών αφηγήσεων από κάθε ομάδα και α-
ξιολογούνται τα αποτελέσματα της δραστηριότητας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 
Έτσι επιτεύχθηκε ένας διττός στόχος: από τη μια, οι μαθητές/τριες, ως δημιουργοί της 
ψηφιακής ιστορίας, εμπέδωσαν τη νέα γνώση με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο 
και από την άλλη, ως θεατές της ψηφιακής αφήγησης, είχαν τη δυνατότητα όχι μόνο 
να φανταστούν τα χαρακτηριστικά της ιστορικής περιόδου στην οποία αναφέρεται η 
αφήγηση, αλλά και να την αντιληφθούν παραστατικά μέσα από τις εικόνες.   

Αξιολόγηση της διαδικασίας  

Α) Σε σχέση με τους/τις μαθητές/τριες: 

Τα παιδιά εργάστηκαν ομαδικά, με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και συνεργάστηκαν για  τη 
δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης. Υπήρχαν μεταξύ τους διαφορετικές απόψεις ως 
προς το ποιά εικόνα είναι η καταλληλότερη για το κείμενο, αλλά τελικά, αφού συνει-
δητοποίησαν ότι ομάδα σημαίνει συνεργασία, κριτική αποδοχή του άλλου και αμοι-
βαία υποχωρητικότητα, όταν χρειάζεται, κατάφεραν να συνεννοηθούν. Έτσι, καλ-
λιεργήθηκαν οι συνεργατικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 

Η κάθε ομάδα ολοκλήρωνε την εργασία της με ελάχιστη διαφορά χρόνου από τις άλ-
λες και δεν διαπιστώθηκαν σημάδια κούρασης των μαθητών ή αδιαφορίας για τη μα-
θησιακή διαδικασία. Όλοι, ακόμη και οι πιο αδύναμοι, μαθησιακά, μαθητές, έδειξαν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και κατά την ο-
λοκλήρωση της όλης διαδικασίας, νιώθοντας ευχαρίστηση από την παραγωγή του 
ομαδικού τους έργου, και εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχιστεί και να επεκταθεί 
αυτή η δραστηριότητα και σε άλλα μαθήματα. 

Η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στην όλη διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα να εξοι-
κειωθούν με τη διαδικασία συλλογής, οργάνωσης, παρατήρησης, συσχέτισης και επε-
ξεργασίας των δεδομένων, να εξοικειωθούν στη χρήση των νέων τεχνολογιών, να α-
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ναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και 
τελικά να κατακτήσουν τη νέα γνώση με τρόπο φυσικό και αβίαστο.  

Β) Σε σχέση με τον/την εκπαιδευτικό: 

Η εκπαιδευτικός αφιέρωσε αρχικά χρόνο για την εξοικείωση των μαθητών με το λο-
γισμικό, το οποίο και εγκατέστησε σε όλους τους Η/Υ.  

Παρότρυνε τα παιδιά να γράψουν το κείμενο της αφήγησης, με μυθιστορηματικό, ελ-
κυστικό και ενδιαφέρον τρόπο. 

Με κατάλληλες ερωτήσεις  και σαφείς οδηγίες διευκόλυνε τη διαδικασία και εμψύ-
χωνε τους μαθητές.  

Συμπέρασμα  

Η  χρήση της ψηφιακής αφήγησης από τους μαθητές/τριες για την παραγωγή δικών 
τους έργων αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για τη μάθηση (Frazel, 2010), καθώς με αυ-
τόν τον τύπο  δραστηριότητας καλλιεργείται η κριτική τους σκέψη και ενισχύεται η 
δημιουργική τους ικανότητα. Έτσι, η εκπαιδευτική διαδικασία καθίσταται ιδιαίτερα 
ευχάριστη, απαλλαγμένη από την παθητικότητα, τη συνήθεια και τη συμβατικότητα 
που συνήθως τη διακρίνει και παρέχει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευ-
όμενους ν’ αναπτύξουν την επικοινωνία και τη συνεργασία, μέσα σ’ ένα κλίμα αυ-
θορμητισμού, θετικής ενίσχυσης και ενθάρρυνσης.  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος δημιουργίας ενός ψηφιακού 
παραμυθιού με τη συμβολή και τη βοήθεια όλων των μαθητών μιας τάξης Α’ Γενικού 
Λυκείου ή Α’ Επαγγελματικού Λυκείου, στα πλαίσια του μαθήματος «Ερευνητική 
Εργασία». Οι μαθητές καλούνται να επινοήσουν οι ίδιοι ένα παραμύθι, να το 
συγγράψουν και να δημιουργήσουν το αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό. Βασικό 
εργαλείο είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, με τον εκπαιδευτικό να έχει καθοδηγητικό 
και συμβουλευτικό ρόλο. Η δημιουργία ψηφιακού παραμυθιού από τους μαθητές, όπως 
περιγράφεται στην παρούσα εργασία θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τη φαντασία και 
τη δημιουργικότητά τους καθώς και δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού. Επιπλέον, 
μέσα από την εργασία σε ομάδες, οι μαθητές συνειδητοποιούν την αξία της 
συνεργασίας. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να είναι κατά προτίμηση ειδικότητας ΠΕ19-20 
χωρίς όμως να αποκλείονται εκπαιδευτικοί άλλης ειδικότητας με γνώσεις Τ.Π.Ε.. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, παραμύθι, ηλεκτρονικό βιβλίο. 

Εισαγωγή 

Με την εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στις μέρες 
μας, έχει αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας πολλών μαθημάτων σε Δημοτικά, Γυμνάσια 
και Λύκεια. Ο νέος οπτικοακουστικός τρόπος μάθησης βοηθάει πολλά παιδιά να 
κατανοούν καλύτερα το μάθημα, να κατακτούν τη γνώση ευκολότερα και να είναι πιο 
δημιουργικά.  

Ένα παραμύθι πέρα από την ευχαρίστηση που δίνει, μπορεί να αποτελέσει και πολύτιμο 
εργαλείο για τη γνωστική και γλωσσική καλλιέργεια ενός παιδιού. Ενεργοποιεί τη 
φαντασία του, πλουτίζει το λεξιλόγιό του, διευρύνει τους γνωστικούς ορίζοντές του και 
το ευαισθητοποιεί σε διάφορα προβλήματα της καθημερινότητας. Ο τρόπος με τον 
οποίο το παραμύθι επενεργεί στις ψυχές των παιδιών είναι πραγματικά αξιοθαύμαστος. 
Η αφήγηση ενός παραμυθιού «θεραπεύει» και «προστατεύει» τις παιδικές ψυχές, 
προσφέροντας οφέλη όπως, ψυχική ισορροπία, γνώσεις, χαρά, εμπλουτισμό 
λεξιλογίου, αλλά πάνω από όλα διδάσκει ηθικές αξίες όπως, ειλικρίνεια, σεβασμό, 
τιμιότητα, φιλία και πολλά άλλα. 

Η αφήγηση παραμυθιών – ιστοριών έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές στο παρελθόν 
σαν μέσο διδασκαλίας. Η αποτελεσματικότητα μάλιστα αυτής της διδακτικής μεθόδου 
ήταν μεγάλη. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών και των ψηφιακών επιτευγμάτων τα 
τελευταία χρόνια, προσφέρουν μια άλλη διάσταση στην αφήγηση παραμυθιών, με την 
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οποία μπορούν να επιτευχθούν πολύ υψηλοί μαθησιακοί στόχοι όπως η εξοικείωση των 
μαθητών με τις νέες τεχνολογίες, η καλλιέργεια του πνεύματος της συνεργασίας και η 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Η δύναμη του ήχου και της εικόνας είναι πολύ μεγάλη 
και σε συνδυασμό με τις δυνατότητες των σημερινών ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
μπορούν να επιτευχθούν υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.  

Πολλές έρευνες μάλιστα έχουν καταδείξει πως η ψηφιακή αφήγηση υπερβαίνει τις 
δυνατότητες της παραδοσιακής αφήγησης, εγείροντας το ενδιαφέρον των μαθητών, 
ενισχύοντας τη συγκέντρωση και την κινητοποίησή τους, διευκολύνοντας τη μεταξύ 
τους συνεργασία και την οργάνωση των ιδεών τους, βοηθώντας τους να κατανοήσουν 
πολύπλοκο μαθησιακό περιεχόμενο και παρουσιάζοντας τη γνώση με τρόπο 
προσαρμοστικό και ουσιαστικό (Sadik, 2008; Robin, 2008; Van Gils, 2005). Σε 
σύγκριση επίσης με τη συμβατική αφήγηση, στην ψηφιακή αφήγηση το μαθητικό κοινό 
δεν εκλαμβάνεται μόνο ως ακροατήριο, αλλά και ως σύνολο ενεργών υποκειμένων 
μάθησης που μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να διαμορφώσουν την ιστορία (Dorner 
et al, 2002).  

Ο Regan (2008) τόνισε τη σημασία του οπτικού εγγραμματισμού (literacy) και 
διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρουν τρόπους να εμπλέξουν τους μαθητές 
σε δραστηριότητες όπως οπτικοποίηση (visualization) και παραγωγή ψηφιακών 
αφηγήσεων. Ο Coventry (2009) υποστήριξε ότι η ψηφιακή αφήγηση επιτρέπει στους 
μαθητές να δουλεύουν σε αυθεντικό πλαίσιο και να αναπτύσσουν τον προσωπικό και 
αφηγηματικό λόγο τους. Ο Benmayor (2008) εισηγήθηκε ότι η ψηφιακή αφήγηση είναι 
βασισμένη στην παιδαγωγική. Οι μαθητές χρησιμοποιούν την εμπειρία τους και την 
πολιτιστική τους γνώση, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων τους και την 
υποστήριξη της τεχνολογίας, για να μεταφέρουν τη σκέψη τους και να ενδυναμώσουν 
τους εαυτούς τους. Οι Robin και Pierson (2005) εισηγήθηκαν ότι ψηφιακές ιστορίες 
μπορούν να δημιουργηθούν από μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.  

Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο να περιγράψει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός 
ψηφιακού παραμυθιού, με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών μιας τάξης της Α’ 
Λυκείου και να προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορεί η συγκεκριμένη εφαρμογή 
να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Το τελικό αποτέλεσμα, εκτός από εικόνες, μπορεί να περιλαμβάνει αφήγηση, ηχητικά 
εφέ, μουσική, βίντεο και άλλα. Μπορεί να προβληθεί σε συσκευές ανάγνωσης 
ηλεκτρονικών βιβλίων (e-Readers), να αποτελεί ανεξάρτητη εκτελέσιμη εφαρμογή ή 
να ενσωματωθεί πολύ εύκολα στον υπάρχοντα ιστότοπο ενός σχολείου. 

Πλαίσιο Εφαρμογής 

Περιβάλλον εργασίας - Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Η παρούσα εισήγηση προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορεί η δημιουργία ενός 
ψηφιακού παραμυθιού να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προορίζεται για την 
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Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου ή την Α’ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, στα πλαίσια 
του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία». Οι απαιτούμενες γνώσεις που πρέπει να έχουν 
οι μαθητές είναι ο χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως αναζήτηση στο 
διαδίκτυo και σύνταξη κειμένου καθώς και άλλες γνώσεις που έχουν ήδη αποκτηθεί 
στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο όπως επεξεργασία εικόνας, ήχου και βίντεο. 

Εργαλεία ανάπτυξης 

Για τη σύνταξη του κειμένου καθώς και για τη δημιουργία των εικόνων που θα 
ενσωματωθούν σε αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν λογισμικά επεξεργασίας 
κειμένου όπως το Word - Microsoft Office ή το Writer - LibreOffice καθώς και 
λογισμικά δημιουργίας εικόνας όπως το Ζωγραφική των Windows, το InkScape ή το 
GIMP. Για τη δημιουργία των ήχων, των ψηφιακών αφηγήσεων και των βίντεο που 
δύναται να ενσωματωθούν στο τελικό παραμύθι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
λογισμικά επεξεργασίας ήχου όπως το Audacity και λογισμικά επεξεργασίας βίντεο 
όπως το Movie Maker.  

Για την παραγωγή του τελικού αποτελέσματος προτείνεται η χρήση του λογισμικού 
ePageCreator το οποίο έχει τη δυνατότητα να εξάγει: 

• ηλεκτρονικό βιβλίο τύπου ePub ή .mobi για την προβολή του παραμυθιού σε συσκευές 
ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων (e-Readers) όπως iBook, Kobo, Nook, BeBook, 
PocketBook ή Kindle. 

• εκτελέσιμο αρχείο (τύπου .exe) το οποίο να μπορεί να εκτελεστεί σε οποιονδήποτε 
υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows. 

• εκτελέσιμο αρχείο (τύπου .app) το οποίο να μπορεί να εκτελεστεί σε οποιονδήποτε 
υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Mac OS X. 

• αρχεία κατάλληλα να μεταφορτωθούν σε έναν ιστότοπο ώστε να μπορεί το παραμύθι 
να προβληθεί μέσω διαδικτύου σε οποιαδήποτε συσκευή (ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
tablet, κινητό). Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να μεταφορτώσει όλα τα 
εξαγόμενα αρχεία σε έναν φάκελο του σχολικού δικτυακού τόπου και έπειτα να 
δημιουργήσει ένα συνδέσμο προς το εξαγόμενο αρχείο «index.html» ώστε το ψηφιακό 
παραμύθι να μπορεί να προβληθεί μέσω της σχολικής ιστοσελίδας. 

Υλοποίηση – Χρονοδιάγραμμα 

Αρχικά ο εκπαιδευτικός μπορεί να χωρίσει το όλο εγχείρημα σε πέντε περιόδους: 

1. Περίοδος σύλληψης της ιστορίας του παραμυθιού (3 εβδομάδες - 6 διδακτικές 
ώρες). 

Σε αυτή την χρονική περίοδο οι μαθητές μπορούν να εργαστούν είτε στο σχολείο 
είτε στο σπίτι. Μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά οι πιο «παραμυθάδες» της τάξης 
χωρίς φυσικά να αποκλειστούν οι υπόλοιποι συμμαθητές τους. Πρέπει οι μαθητές 
να σκεφτούν μια δική τους ιστορία και να την παραδώσουν σε ψηφιακή μορφή 
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(έγγραφό Word ή Writer) στον καθηγητή τους. Με την βοήθεια των γονέων και των 
καθηγητών τους μπορούν επίσης να εμπλουτίσουν την ιστορία τους με ηθικά 
διδάγματα προσπαθώντας έτσι να περάσουν στο τέλος και κάποιο μήνυμα στους 
μικρούς αναγνώστες. 

2. Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να διαλέξουν ένα ήδη υπάρχον κλασικό 
παραμύθι (π.χ. η Κοκκινοσκουφίτσα, ο Κοντορεβυθούλης) και να το 
προσαρμόσουν στο σύγχρονο κόσμο έτσι ώστε οι μικροί αναγνώστες να μπορούν 
να κατανοήσουν από πολύ μικρή ηλικία τις έννοιες της ανακύκλωσης, της 
αποταμίευσης, της μόλυνσης του περιβάλλοντος ή ακόμη και τους κινδύνους του 
διαδικτύου και της σύγχρονης κοινωνίας. Περίοδος αναζήτησης - δημιουργίας 
εικόνων (4 εβδομάδες - 8 διδακτικές ώρες). 

Όταν πλέον οι μαθητές ετοιμάσουν το τελικό παραμύθι, μπορούν να αρχίσουν την 
αναζήτηση - δημιουργία εικόνων. Μπορούν να αναζητήσουν εικόνες από το 
διαδίκτυο ή ακόμη και να δημιουργήσουν δικές τους. Μπορούν να τροποποιήσουν 
ήδη υπάρχουσες εικόνες με χρήση των λογισμικών «Ζωγραφική» των Windows, 
InkScape ή GIMP. Οι μαθητές που έχουν περισσότερο ταλέντο μπορούν να 
ζωγραφίσουν δικές τους εικόνες και να τις ψηφιοποιήσουν με την βοήθεια του 
σαρωτή (scanner). 

Κατά την περίοδο αυτή, ο εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να αφιερώσει χρόνο ώστε 
να διδάξει στους μαθητές έννοιες όπως «πνευματικά δικαιώματα» και «κλοπή 
πνευματικής ιδιοκτησίας». Οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η 
εκμετάλλευση εικόνων ή φωτογραφιών τρίτων χωρίς την έγγραφη άδειά τους 
αποτελεί αδίκημα. Θα πρέπει να καταλάβουν την έννοια του «royalty free» καθώς 
και τη σημασία των αδειών χρήσης όπως για παράδειγμα τι σημαίνει άδεια χρήσης 
«GPL» ή άδεια χρήσης «Creative Common».  

3. Περίοδος ηχογράφησης της αφήγησης καθώς και αναζήτησης - δημιουργίας 
ηχητικών εφέ και μουσικής (5 εβδομάδες - 10 διδακτικές ώρες). 

Όταν πλέον οι μαθητές ολοκληρώσουν την αναζήτηση - δημιουργία εικόνων, 
μπορούν να εργαστούν για την αναζήτηση ή τη δημιουργία των ψηφιακών 
ηχητικών εφέ καθώς και της μουσικής που θα ακούγεται στο υπόβαθρο του 
παραμυθιού. Εφόσον αναγνώσουν λεπτομερώς το παραμύθι τους, μπορούν να 
εντοπίσουν τα σημεία του παραμυθιού στα οποία θα ήθελαν να ακουστούν κάποια 
ηχητικά εφέ όπως το βέλασμα ενός προβάτου ή ο καλπασμός ενός αλόγου και στη 
συνέχεια να αναζητήσουν αυτόν τον ήχο στο διαδίκτυο. Εναλλακτικά, με τη 
βοήθεια κάποιων μαθητών που έχουν την ικανότητα να μιμούνται ήχους (ζώων, 
μηχανημάτων κ.λ.π.), θα μπορούσαν να ηχογραφήσουν ήχους με τη βοήθεια ενός 
μικροφώνου συνδεμένου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Για την μουσική που θα ακούγεται στο υπόβαθρο, οι μαθητές μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν μουσική που θα κατεβάσουν από το διαδίκτυο αρκεί αυτή να 

404

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



διατίθεται δωρεάν. Εναλλακτικά, με τη βοήθεια μαθητών που παίζουν κάποιο 
μουσικό όργανο, θα μπορούσαν να ηχογραφήσουν μουσική με τη βοήθεια ενός 
μικροφώνου συνδεμένου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Όσον αφορά την ψηφιακή ηχογράφηση της αφήγησης, όποιος μαθητής επιθυμεί, 
μπορεί να είναι ο αφηγητής, ενώ κάποιοι άλλοι μπορούν να δανείσουν τη φωνή 
τους στους ήρωες του παραμυθιού. 

4. Περίοδος αναζήτησης - δημιουργίας βίντεο (4 εβδομάδες - 8 διδακτικές ώρες). 

Σε περίπτωση που ο χρόνος επαρκεί, οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν και να 
κατεβάσουν κάποια βίντεο από το διαδίκτυο ή να δημιουργήσουν δικά τους με την 
βοήθεια μιας βιντεοκάμερας. 

5. Περίοδος σύνθεσης του τελικού αποτελέσματος (2 εβδομάδες - 4 διδακτικές ώρες). 

Κατά την περίοδο αυτή και σε συνεργασία πάντα με τους μαθητές, ο εκπαιδευτικός, 
έχοντας πλέον συγκεντρώσει όλο το υλικό, το εισάγει στο λογισμικό ePageCreator. 
Μέσω αυτού, μπορεί να εξάγει το παραμύθι σε διάφορες μορφές που ήδη έχουν 
αναφερθεί στην υποενότητα «Εργαλεία ανάπτυξης». 

Στην Εικόνα 1 εμφανίζεται δείγμα του τελικού αποτελέσματος της όλης διαδικασίας. 

 

Εικόνα 1. Δείγμα τελικού αποτελέσματος 
 

Συμπεράσματα (Παιδαγωγικοί μαθησιακοί στόχοι) 
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Η σωστή χρήση της τεχνολογίας σήμερα, μπορεί να βοηθήσει πολλά παιδιά να 
αναπτύξουν τις ιδιαίτερες ικανότητες τους και να αποκτήσουν εφόδια για το μέλλον. Η 
παρούσα εισήγηση, προσφέρει στον εκπαιδευτικό την ευκαιρία να αναδείξει τις 
ιδιαίτερες αυτές ικανότητες των μαθητών του, με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. 
Με τη δημιουργία ψηφιακών παραμυθιών, ο εκπαιδευτικός δύναται να διδάξει στους 
μαθητές πως να διαχειρίζονται σωστά τον όγκο των δεδομένων που τους παρέχεται και 
να τους καταστήσει ικανούς να φιλτράρουν και να εξάγουν την κατάλληλη 
πληροφορία. 

Η κατασκευή ενός ψηφιακού παραμυθιού με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού και 
πολυμέσων είναι μια απαιτητική διαδικασία μεν, αλλά στοχεύει σε υψηλό γνωσιακό 
επίπεδο. Λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες ή ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή 
ξεχωριστά, και αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την εξοικείωσή τους με προγράμματα 
επεξεργασίας εικόνας, ήχου, βίντεο και άλλων. Εκτός όμως από την απόκτηση του 
«ψηφιακού εγγραμματισμού», τα επιπρόσθετα οφέλη της όλης διαδικασίας είναι η 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της φαντασίας, της συνθετική ικανότητα και της 
αφηγηματικής δεξιότητας των μαθητών. 

Η όλη διαδικασία μετακινεί τον εκπαιδευτικό από το κέντρο στην άκρη. Ακολουθώντας 
πλέον ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο, ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται ευκολότερα τις 
ανάγκες των μαθητών του, βοηθά αναλύοντας τις νέες έννοιες, συζητά και θέτει 
ερωτήματα, τοποθετώντας όμως πάντα τον μαθητή σε ρόλο εξερευνητή της γνώσης. 
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Τ.Π.Ε. και Λογοτεχνία: 
παραμύθια με εικονογράφηση και ψηφιακή αφήγηση από μαθητές Γυμνασίου 

Περίληψη 
Το άρθρο αυτό περιγράφει μια δραστηριότητα εικονογράφησης και ψηφιακής 
αφήγησης δύο παραμυθιών, η οποία υλοποιήθηκε  με βάση τις αρχές του 
εποικοδομισμού, της ανακαλυπτικής και συνεργατικής μάθησης, της 
διεπιστημονικότητας και διαθεματικότητας. Με αφόρμηση το πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που είχε τίτλο  «Μέλισσα, μέλισσα, μέλι γλυκύτατο» 
και που υλοποιήσαμε με τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου μας κατά το 
σχολικό έτος 2013-14 προσεγγίσαμε -εκτός των άλλων- τη λογοτεχνική διάσταση του 
θέματος. Ξεκινώντας από την αγάπη για το κείμενο και τα συναισθήματα για τους 
ήρωες συνδυάσαμε τη φαντασία, τη φωνή, τα απλά υλικά όπως μολύβια, 
μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, χαρτί, συγχρόνως όμως τα ψηφιακά μέσα όπως Η/Υ, 
φωτογραφική μηχανή, ψηφιακό μαγνητόφωνο αναλαμβάνοντας ποικίλους ρόλους, 
πρωτόγνωρους. Με τον αυθορμητισμό και τη συνεργασία των μαθητών, 
καθοδηγούμενων από τους καθηγητές τους, έγινε ανάγνωση, μελέτη και εμβάθυνση 
του κειμένου των παραμυθιών. Σε αυτό συνδυάστηκε η αφήγηση, ο διάλογος, ο 
μονόλογος. Το σκηνικό στήθηκε, τα πρόσωπα απέκτησαν φωνή, η μουσική συνόδευε 
το ταξίδι μας στο μοναδικό κόσμο της μέλισσας. 

Λέξεις - Κλειδιά: παραμύθια, ψηφιακή αφήγηση, λογοτεχνία, φυσικό περιβάλλον 

Εισαγωγή 

Ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού σχολείου αποτελεί κοινό στόχο, κοινή μέριμνα και 
ανησυχία μεταξύ των φορέων που το υπηρετούν. Οι σύγχρονες επιστημονικές 
συζητήσεις συγκλίνουν στην ιδέα να καταστεί το σχολείο χώρος πρωτοβουλίας, 
δημιουργίας και αναζήτησης, χώρος που προετοιμάζει πολίτες δημιουργικούς και 
σκεπτόμενους. Η θέση του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας κατοχυρώνεται 
και ενισχύεται σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, αν η εκπαιδευτική διαδικασία 
στραφεί από την απλή παροχή γνώσεων στην ενεργητική/κριτική μάθηση, από τη 
στείρα προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου και την απομνημόνευση της ύλης 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γόνιμης διαχείρισης της γνώσης, από την απλή ανάγνωση 
του λογοτεχνικού κειμένου στην απόλαυσή του και στη μέθεξη (ΕΑΙΤΥ, 2010). Η 
βιωματική συμμετοχή, η ανάπτυξη της φαντασίας, η καλλιέργεια της γλώσσας και η 
αφύπνιση καλλιτεχνικών δεξιοτήτων αποτελούν σκοπό του μαθήματος (ΔΕΠΠΣ-
ΑΠΣ Λογοτεχνίας) 

Τούτο θεωρούμε ότι είναι εφικτό με τη δημιουργική χρήση και υλοποίηση των ΤΠΕ, 
εφόσον δηλαδή δεν αντιμετωπίζονται ως ένα ακόμη εργαλείο δουλειάς αλλά ως 
περιβάλλον εργασίας σε μια νέα λογική διδακτικής και παιδαγωγικής προσέγγισης 
του μαθήματος. Έτσι, η εφαρμογή των ΤΠΕ διασφαλίζει μια νέα μορφή ανάγνωσης 
που ενσωματώνει τη χρήση νέων ψηφιακών μορφών έκφρασης (βίντεο, πολυμέσα, 
διαδίκτυο) αλλά και προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να «διαβάζουν πίσω 
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από τις γραμμές», να αποκωδικοποιούν τα υπο-κείμενα από τα οποία πηγάζει και το 
βαθύτερο μήνυμα του συγγραφέα, να διεισδύουν στον κόσμο των ηρώων της 
ιστορίας. Όλα τούτα επιτυγχάνονται με τη ανάδειξη του παιγνιώδους χαρακτήρα της 
λογοτεχνίας (Νικολαΐδου, 2009), την πραγμάτευση ενός θέματος από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες, τη συνεργατική μάθηση και ανάπτυξη πρωτοβουλιών εντός της 
ομάδας (Βοσνιάδου, 2006).  

Ειδικότερα, η  εικονογράφηση παραμυθιών εκ μέρους των μαθητών σε συνδυασμό με 
την ψηφιακή αφήγηση, που μας απασχολεί στην παρούσα εργασία είναι μια ομαδική 
διαδικασία, όπου ποικίλες ειδικότητες και εκφραστικά μέσα συνδυάζονται,  για να 
παραχθεί ένα ενιαίο αποτέλεσμα. Πρόκειται για μια νέα μορφή τέχνης που συνδυάζει 
τον αφηγηματικό λόγο με τα πολυμέσα (Lathem, 2005) και χρησιμοποιεί τη μουσική, 
την εικόνα, το βίντεο, την αφήγηση, προκειμένου να δημιουργηθούν ιστορίες και να 
τις μοιραστούν μέσω του διαδικτύου (Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010· Παπάς & 
Μπούσια, 2013). Η ψηφιακή αφήγηση  αποτελεί έναν επιπλέον τρόπο να λέμε 
ιστορίες στην ψηφιακή εποχή (Μεϊμάρης, 2013), ενώ βοηθά στην ανάπτυξη του 
ψηφιακού, του τεχνολογικού, του οπτικού και του πληροφοριακού γραμματισμού 
(Αποστολίδου, 2012). Προσφέρει εν τέλει μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης μέσα 
σε ένα ελκυστικό για τους μαθητές περιβάλλον (Μουταφίδου & Μπράτιτσης, 2013). 

Σε αυτή την εργασία περιγράφεται μια μελέτη περίπτωσης όπου εφαρμόστηκε η 
διαδικασία δημιουργίας ψηφιακής αφήγησης σε παραμύθια, που αναζητήθηκαν στο 
διαδίκτυο, που αποτελεί ένα τεράστιο μέσο και υπερκείμενο (Σολομωνίδου, 2006). 
Το περιεχόμενο τους σχετίζεται με θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως θα 
δούμε πιο κάτω, και η συγκεκριμένη δραστηριότητα ακολουθεί τις αρχές του 
εποικοδομισμού και της ανακαλυπτικής μάθησης (θεωρίες μάθησης). 

Η παιδαγωγική διάσταση της ψηφιακής αφήγησης 

Η παιδαγωγική διάσταση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας κινείται στο πλαίσιο των 
γνωστικών θεωριών μάθησης και ιδιαίτερα του εποικοδομισμού, καθώς η μάθηση 
θεωρείται στο πλαίσιο αυτό ως μια διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης 
στηριγμένη σε προγενέστερες γνώσεις (ΕΑΙΤΥ, 2010· Κόμης, 2004). Κατά τον Piaget 
(1966), εκφραστή αυτής της προσέγγισης, ο μαθητής πρέπει να μαθαίνει σε ένα 
περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, το οποίο να δίνει ευκαιρίες στο μαθητή να 
αλληλεπιδρά μαζί του, αφού δημιουργεί τη γνώση μόνος του ως ενεργητικό και όχι 
παθητικό υποκείμενο. Εξάλλου, η μάθηση είναι αποτελεσματική, όταν ο μαθητής 
πειραματίζεται κατασκευάζοντας ένα προϊόν που έχει κάποιο νόημα για τον ίδιο. 
Κάθε νέα γνώση προστίθεται στην προηγούμενη γνώση, η οποία αναπροσαρμόζεται 
και αναδομείται (κονστρουκτιβισμός) (Σολομωνίδου, 1999).  

Υπό το πρίσμα των θεωριών αυτών και ως προάγγελος των κοινωνιοπολιτισμικών 
θεωριών μάθησης, ο Bruner (1966) υποστηρίζει ότι ο μαθητής ανακαλύπτει τη 
γνώση, όταν πειραματίζεται με αυτή και καθοδηγείται κατάλληλα από τον 
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εκπαιδευτικό (ανακαλυπτική μάθηση). Άρα, ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως 
εμψυχωτής, καθοδηγητής στις προσπάθειες, στις δοκιμές, στα προβλήματα και στις 
τελικές αποφάσεις του μαθητή κατά την διάρκεια κατασκευής της γνώσης του. 

Επίσης, σύμφωνα με τις κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες, η μάθηση συντελείται μέσα 
από την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη συνεργασία των μαθητών, σε 
συγκεκριμένες πάντα επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω της εφαρμογής 
δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται ομαδικά (συνεργατική μάθηση). Κυρίαρχο 
ρόλο διαδραματίζει εδώ η γλώσσα. Οι θεωρίες αυτές με κύριο εκφραστή τον 
Vygotsky (1978) στηρίζονται στην αποκαλούμενη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, που 
συγκροτεί ένα σύνολο γνώσεων κατασκευασμένων μέσα από δραστηριότητες με τη 
βοήθεια του περιβάλλοντος. Συνεπώς, το περιβάλλον στο οποίο μαθαίνει ο μαθητής, 
το σχολείο και ο εκπαιδευτικός συνδράμουν στην «οικοδόμηση» της γνώσης 
(κοινωνικός εποικοδομισμός) (Σολομωνίδου, 2006). 

Βασισμένες στην ανακαλυπτική μάθηση  δύο σύγχρονες μέθοδοι προσέγγισης της 
διδασκαλίας, που επίσης μας απασχολούν, η διεπιστημονική και η διαθεματική, 
προσεγγίζουν ένα θέμα διδασκαλίας μέσα από ποικίλες οπτικές γωνίες. Στην 
περίπτωση της διεπιστημονικής προσέγγισης εμπλέκονται περισσότεροι από ένας 
επιστημονικοί κλάδοι δίνοντας βάρος τόσο στο γνωστικό όσο στο αισθητικό και 
αξιακό επίπεδο. Η διαθεματική προσέγγιση, από την άλλη, ενσωματώνει τις ειδικές 
γνώσεις όλων των μαθητών σε μια σφαιρική θεώρηση της γνώσης υπερβαίνοντας τα 
συμβατικά όρια που θέτουν τα επιμέρους μαθήματα (Ματσαγγούρας, 2002). 

Περιγραφή της εφαρμογής της διαδικασίας δημιουργίας ψηφιακής αφήγησης 
παραμυθιών 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφουμε αναλυτικά τη δραστηριότητα δημιουργίας 
ψηφιακής αφήγησης παραμυθιών που πραγματοποιήσαμε με τους μαθητές μας με 
αφορμή το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που αναλάβαμε κατά το σχολικό έτος 2013-
2014. 

Ταυτότητα δραστηριότητας: Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης παραμυθιών στο 
πλαίσιο  της λογοτεχνικής διάστασης ενός θέματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με 
τίτλο «Μέλισσα, μέλισσα, μέλι γλυκύτατο». Παραμύθια από το διαδίκτυο: «Το 
αίνιγμα της αγάπης» (συγγραφέας Αντώνης Δημητρακόπουλος) και «Η λαμπάδα που 
δεν άναβε» (συγγραφέας Σ.Ν.Φ.) 
Αριθμός μαθητών: 20 μαθητές Γ΄ Γυμνασίου 
Χρονική διάρκεια: 5  διδακτικές ώρες 
Χώρος: αίθουσα διδασκαλίας (με σύνδεση στο διαδίκτυο) και αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων 
Διαθέσιμο υλικό: μπλοκ ακουαρέλας, χαρτί Α4, μολύβια, ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, 
κηρομπογιές, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ψηφιακό μαγνητόφωνο, laptop 
Στόχοι:  
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Να συνδέσουν οι μαθητές την ψηφιακή τεχνολογία με το μάθημα της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας αλλά και την περιβαλλοντική εκπαίδευση με τις νέες τεχνολογίες. 
Να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές. Ο κάθε εμπλεκόμενος μαθητής στη δημιουργία 
ψηφιακής αφήγησης μπορεί να διαλέξει ένα ρόλο που του ταιριάζει και που νιώθει 
ικανός να τον φέρει εις πέρας και να ξεδιπλώσει τις ιδιαίτερες δεξιότητες και ταλέντα 
του. 
Να μπορούν να εκφραστούν μέσα από την αφήγηση, τη ζωγραφική και τη μουσική. 
Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας στην τάξη. 
Να κατανοήσουν και ταυτόχρονα να απολαύσουν το περιεχόμενο των παραμυθιών 
μέσω μιας διαφορετικής από τη συνηθισμένη εντός τάξης προσέγγισης. 
Να παρουσιάσουν το τελικό αποτέλεσμα στην τελική εκδήλωση του σχολείου και να 
γίνει σχετική ανάρτηση σε εκπαιδευτικό ιστολόγιο. 
 

Περιγραφή της δημιουργικής διαδικασίας 

Α΄ στάδιο: Πρόταση δημιουργίας ψηφιακής αφήγησης (1 διδακτική ώρα) 
      Συζητήσαμε με τους μαθητές αναφορικά με την έννοια της ψηφιακής 

αφήγησης. 
      Προβάλαμε βίντεο ψηφιακής αφήγησης που έχουν δουλέψει άλλοι 

μαθητές.   
      Προτείναμε τη δημιουργία ψηφιακής αφήγησης με σκοπό την παρουσίαση 

της κεκτημένης γνώσης τους για τα συγκεκριμένα παραμύθια και οργανώσαμε τη 
διαδικασία (υλικά, κατανομή ρόλων-εργασιών). 

Β΄ στάδιο:  Προσέγγιση του περιεχομένου (1 διδακτική ώρα) 
      Διαβάσαμε, μελετήσαμε και κατανοήσαμε το περιεχόμενο των 

παραμυθιών. 
      Συζητήσαμε εκείνα τα στοιχεία των παραμυθιών που θέλουμε να 

προβάλουμε μέσω της εικονογράφησης και της ψηφιακής αφήγησης.  

Γ΄ στάδιο: Εικονογράφηση – Μουσική επένδυση – Αφήγηση (1 διδακτική ώρα) 
           Μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στη ζωγραφική ανέλαβαν την εικονογράφηση 

του σκηνικού και των ηρώων κάθε παραμυθιού. 

 
Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 

 
Άλλοι αναζήτησαν στο διαδίκτυο κατάλληλη μουσική, κάποιοι ανέλαβαν την 
αφήγηση και τη φωτογράφηση των εικόνων. 

Δ΄ στάδιο: Υλοποίηση της ψηφιακής αφήγησης (2 διδακτικές ώρες) 
           Στην αίθουσα διδασκαλίας πραγματοποιήθηκε η αφήγηση και 

ηχογραφήθηκαν οι μαθητές με ψηφιακό μαγνητόφωνο. Στο πρώτο παραμύθι 
ανέλαβαν τον διάλογο των ηρώων (λουλουδιών και μέλισσας) εννέα μαθητές. Στο 
δεύτερο παραμύθι ανέλαβε την αφήγηση μία μαθήτρια. Κατά τη διάρκεια της 
ηχογράφησης παρόντες ήταν όλοι οι μαθητές της τάξης, οι οποίοι παρακολουθούσαν, 
έδιναν οδηγίες και συντόνιζαν.  

Ε΄ στάδιο:  Μοντάζ και  ανάρτηση σε εκπαιδευτικό ιστολόγιο (2-4 ώρες) 
           Στο τελικό στάδιο προέκυψαν δύο βίντεο με τη χρήση Η/Υ και ενός 

προγράμματος δημιουργίας βίντεο. Στη φάση αυτή έγινε ο συγχρονισμός ήχου και 
εικόνας με τη συνδρομή εκπαιδευτικού. Τα βίντεο παρουσιάστηκαν στην τελική 
εκδήλωση δραστηριοτήτων του σχολείου και μέσω YouTube δημοσιεύτηκαν στο 
εκπαιδευτικό μας ιστολόγιο. 
 

Επίτευξη των στόχων 
Οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό σύμφωνα με το 
αποτέλεσμα της εργασίας και τις εντυπώσεις των μαθητών. Συγκεκριμένα:  

• οι μαθητές είχαν αφομοιώσει και είχαν απολαύσει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό το περιεχόμενο των παραμυθιών, 

• λειτούργησε  το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας ανάμεσα στα 
παιδιά, 

• οι μαθητές εκφράστηκαν με τρόπο δημιουργικό, πρωτότυπο και 
εντυπωσιακό μέσα από τους ρόλους τους (ζωγράφοι, αφηγητές), 

• η χρήση της νέας τεχνολογίας και συγκεκριμένα της ψηφιακής 
αφήγησης σε συνδυασμό με τη Λογοτεχνία και την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση προκάλεσε ενθουσιασμό στους μαθητές,  
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• εξαιρετικά θετικές εντυπώσεις υπήρξαν από τους υπόλοιπους μαθητές 
και εκπαιδευτικούς του σχολείου μετά την τελική παρουσίαση της εργασίας 
μας. 

 
Συμπεράσματα 

Η απόπειρα εικονογράφησης και ψηφιακής αφήγησης παραμυθιών που συναντήσαμε 
στο διαδίκτυο σε γραπτή μορφή υπήρξε μια εμπειρία μοναδική για τους μαθητές της 
Γ΄ τάξης του Γυμνασίου μας και τους καθηγητές που ασχολήθηκαν. Αφορμή για τη 
δραστηριότητα αυτή ήταν μεταξύ άλλων η λογοτεχνική προσέγγιση ενός 
περιβαλλοντικού προγράμματος σχετικά με τη μέλισσα. Αξιοποιήσαμε λοιπόν τη 
σύγχρονη τεχνολογία με σκοπό τη δημιουργία βίντεο, στα οποία «ζωντανεύουν» δύο 
σύγχρονα παραμύθια. 

Η σύνδεση της Λογοτεχνίας με τις νέες τεχνολογίες θεωρείται αναπόφευκτη σε ένα 
σύγχρονο σχολείο. Η δημιουργία βίντεο με ψηφιακή αφήγηση μπορεί να επιφέρει 
εξαιρετικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία αξιοποιώντας υλικά που 
θεωρούνται «ευτελή» και «φτωχά» (χαρτί, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές) και 
χρησιμοποιώντας ψηφιακό εξοπλισμό που η πλειοψηφία των σχολικών μονάδων 
διαθέτει (Η/Υ, διαδίκτυο, ψηφιακή κάμερα) (Κορωναίου, 2002). Η 
ομαδοσυνεργατική μάθηση, που αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις 
των μαθητών, είναι εφικτή στο πλαίσιο αυτό, όπως αποδείχτηκε στην περίπτωσή μας. 
Η καινοτομία της διαδικασίας, καθώς την εφαρμόσαμε  πρώτη φορά,  και η σταδιακή 
ανακάλυψη της γνώσης αποτελούν ισχυρό κίνητρο για τους μαθητές, οι οποίοι 
εμπλέκονται στην όλη δραστηριότητα αυθόρμητα και δημιουργικά (Μελιάδου κ.α., 
2013).  Η χαρά και η ικανοποίηση που προκαλείται μετά το πέρας της διαδικασίας, 
αφού τα νοήματα του κειμένου και οι μορφές ζωντανεύουν, μιλούν με  τη δική μας 
φωνή,  είναι αισθήματα μοναδικά μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να εφαρμόζεται η ψηφιακή αφήγηση στο πλαίσιο  θεματικών  
περιοχών που άπτονται των ενδιαφερόντων των μαθητών και σε συνθήκες που 
προάγουν την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα.  Αδιαμφισβήτητα οι ΤΠΕ μας 
δίνουν απεριόριστες δυνατότητες τις οποίες οφείλουμε να εφαρμόσουμε 
παιδαγωγικά. 
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Το «μηχάνημα» που αφηγείται την ιστορία του … 
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Περίληψη 

Η παρούσα διδακτική πρόταση σκοπό έχει να παρουσιάσει την εφαρμογή σχεδιασμού 
και δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας μέσα στην καθημερινότητα της διδακτικής 
πρακτικής. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα σενάριο διδασκαλίας που προσπαθεί να 
συνδυάσει την επίτευξη παραδοσιακών διδακτικών στόχων μέσα από την αξιοποίηση 
σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για την παραγωγή αφηγηματικού λόγου από τους μα-
θητές. Τελικός σκοπός η δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης, ακολουθώντας τα βή-
ματα του μοντέλου των τεσσάρων σταδίων (Σ.Α.Π.Α.). Το συγκεκριμένο μοντέλο στη-
ρίζει την καθοδήγηση των βημάτων υλοποίησης της παραγωγής μιας ψηφιακής ιστο-
ρίας με φύλλα εργασίας και τυποποίηση των σταδίων παραγωγής, βοηθώντας εκπαι-
δευτικούς και μαθητές να ξεπεράσουν τεχνολογικές και παιδαγωγικές δυσκολίες παρό-
μοιων πειραματισμών μέσα στην τάξη. 

Λέξεις - Κλειδιά: αφηγηματικό κείμενο, ψηφιακή αφήγηση, web 2.0, 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, η επιστήμη της γλωσσολογίας, οι θεωρίες της εκπαιδευτικής λογοτε-
χνίας αλλά και η εκπαιδευτική γλωσσολογία, θεωρεί ως κείμενο μια σύνθετη ποικιλία 
κοινωνικών καταστάσεων ή συμβάντων: γραπτά κείμενα και αφίσες, video-clips και 
κινηματογραφικές ταινίες, σχολικά μαθήματα και πολιτικοί λόγοι, θεατρικές παραστά-
σεις ή θεατρικά δρώμενα κ.ά. Τα κείμενα σήμερα γνωρίζουμε πολύ καλά πως είναι 
πολύσημα και δεν αποτελούν τη φυλακή ενός και μόνον νοήματος. Η πολυσημία είναι, 
εν μέρει, αποτέλεσμα και της πολυτροπικότητας του κειμένου. Όταν λοιπόν θέλουμε 
να μελετήσουμε και να αναλύσουμε ένα κείμενο σήμερα, δεν εστιάζουμε μόνον στα 
γλωσσικά του στοιχεία αλλά εξίσου και στα μη γλωσσικά. Εδώ είναι που η έννοια της 
πολυτροπικότητας είναι πολλαπλώς χρήσιμη. Ο όρος χρησιμοποιείται όταν αναγνωρί-
σουμε ότι τα μηνύματα ενός κειμένου (λ.χ. σε σχολικό βιβλίο ή σε κινηματογραφική 
ταινία), ενός graffiti ή μιας διαφήμισης, τα οποία μπορούν να κατανοηθούν από τους 
φυσικούς του αποδέκτες, δομούνται με τη γλώσσα (γραπτή και προφορική), την εικόνα, 
τις κιναισθητικές πράξεις (Χοντολίδου, 1999). 
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Εάν κοιτάξουμε γύρω μας θα διαπιστώσουμε ότι η κυριαρχία του γραπτού λόγου όπως 
τον έχουμε γνωρίσει φαίνεται να κλονίζεται όχι μόνο λόγω του ειδικού βάρους της 
τηλεόρασης, αλλά και λόγω της πλατιάς χρήσης της εικόνας στη διαφήμιση, στα σύμ-
βολα κάθε είδους, στις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας. Η εξέλιξη στους ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές που έφερε τη δυνατότητα συνδυασμού εικόνας – σταθερής και κι-
νούμενης – και ήχου με το κείμενο, έδωσε νέες διαστάσεις στην παραγωγή γραπτού 
λόγου. Ωστόσο, στο σημερινό κόσμο, που χαρακτηρίζεται από την υψηλή τεχνολογία 
και τις εφαρμογές της, η σημασία της γραφής ως θεμελιώδης στόχος οργάνωσης της 
εκπαίδευσης, δεν είναι λιγότερο έγκυρη ή εφαρμόσιμη. Γραφή είναι σκέψεις στο χαρτί. 
Στην εποχή της πληροφορίας μπορεί να αλλάζει το μέσο με αυξανόμενους ρυθμούς, 
είναι πλέον σκέψεις στην οθόνη που, ωστόσο, εκπονούνται και συνδέονται λογικά ως 
αμάλγαμα ιδεών, θεμάτων, εικόνων και σχεδίων πολυμέσων, όπως ακριβώς γινόταν 
και όταν οι σκέψεις αυτές καταγράφονταν στο χαρτί. 

Η αφήγηση γεγονότων και ιστοριών γενικά είναι η πιο αρχαία μορφή διδασκαλίας. 
Πριν την ύπαρξη του γραπτού λόγου και των βιβλίων, η αφήγηση ήταν η μόνη πηγή 
μετάδοσης της γνώσης και της σοφίας των γεροντότερων προς τα παιδιά και τους νέ-
ους. Σήμερα ο κόσμος της τεχνολογίας μας παρέχει δυνατότητες που μπορούν να προ-
σφέρουν μια νέα διάσταση σ’ αυτή την πιο αρχαία μέθοδο διδασκαλίας. Μας δίνεται η 
δυνατότητα να ενσωματώσουμε αφηγηματικό λόγο μέσα σε μια ζωγραφιά ή σε μια 
εικόνα του κόσμου γύρω μας, προκειμένου να μεταφέρουμε στους άλλους τις γνώσεις 
μας, τα συναισθήματά μας, τον πολιτισμό μας, επικοινωνώντας ουσιαστικά μαζί τους. 
Η ψηφιακή αφήγηση επιπλέον, μας βοηθά να διαδώσουμε εύκολα και γρήγορα τις ι-
στορίες μας στον ψηφιακό κόσμο που μας περιβάλλει, να ανταλλάξουμε απόψεις, να 
σχολιάσουμε και εν τέλει να επηρεάσουμε ο ένας τον άλλον. Η αφήγηση δεν έχει ση-
μασία με ποια μορφή η μέσα θα δημιουργηθεί, παραμένει όμως ένα δυναμικό εργαλείο 
για τη μετάδοση των σκέψεων, των απόψεων, των συναισθημάτων, της κουλτούρας 
και της γνώσης γενικότερα (http://www.storynet.org/). 

Άλλωστε όλοι μας είμαστε οι ιστορίες μας ή οι αφηγήσεις μας, έχουμε τη δυνατότητα 
να συμπιέσουμε μεγάλο όγκο σκέψεων, βιωμάτων, εμπειριών, συναισθημάτων μέσα 
σε μια αφήγηση την οποία θα μεταφέρουμε στους άλλους γύρω μας αλλά και ταυτό-
χρονα θα πούμε και στους εαυτούς μας. Αυτή είναι κι η μαγεία της αφήγησης που με-
ταφέρει την αλήθεια του καθενός μέσα σ’ ένα κόσμο της αφθονίας όπου όλοι μας ανα-
ζητούμε τρόπους για να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να επικοινωνή-
σουμε καλύτερα με τους συνανθρώπους μας. Αυτόν ακριβώς τον σκοπό πρέπει να έχει 
και η διδασκαλία της αφήγησης στο σχολείο, να συμβάλλει δηλαδή στη δημιουργία 
κατάλληλου πλαισίου ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να αφηγούνται την ιστορία 
ενός χρονικού σημείου, ενός γεωγραφικού χώρου στον κόσμο, μιας ιδέας, μιας προο-
πτικής είτε προφορικά είτε γραπτά. Και σ’ αυτό το πλαίσιο, μεγάλη βοήθεια μπορεί να 
προσφέρει η αξιοποίηση του μοντέλου των ψηφιακών αφηγήσεων που είναι σε θέση 
να εμπλέκουν σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και να μεταδίδουν με ευκολία τα μη-
νύματα των ιστοριών (Pink, 2005). 
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Η ψηφιακή αφήγηση είναι μια διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στους συγγραφείς 
της, μέσα από το συνδυασμό οπτικοακουστικών μέσων, να εμπλουτίσουν και να ενι-
σχύσουν τον προφορικό ή το γραπτό λόγο. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν την ψη-
φιακή αφήγηση ως μια νέα τάση σύγχρονης έκφρασης προφορικού ή γραπτού αναφο-
ρικού λόγου (http://www.storynet.org). Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να καλύψει πολλά 
θέματα και να λάβει πολλές μορφές. Άλλοτε η ψηφιακή ιστορία να είναι συνδυασμός 
εικόνων και αυθεντικού ηχογραφημένου προφορικού λόγου, άλλοτε να έχει ως επικά-
λυψη της αλληλουχίας των εικόνων μια μουσική υπόκρουση και άλλοτε να είναι πιο 
πολύπλοκη συνδυάζοντας εικόνες, ήχους, ή και βίντεο με το γραπτό κείμενο. Όποια 
και αν είναι η μορφή ή ο τύπος που θα ακολουθηθεί από το συγγραφέα σημασία έχει 
το αποτέλεσμα, η παρουσίαση μιας ιστορίας ή η αφήγηση πραγματικών γεγονότων 
μέσα από ένα τρόπο διαφορετικό, πιο ελκυστικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς 
(Frazel, 2011). 

Η παρουσίαση – αξιολόγηση του τελικού προϊόντος παραγωγής μιας ψηφιακής ιστο-
ρίας αποτελεί σημαντική συνιστώσα εφαρμογής της όλης διαδικασίας. Για το λόγο 
αυτό καλό είναι να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό ειδικές κλίμακες διαβαθμισμέ-
νων κριτηρίων προκειμένου να αξιολογηθεί τόσο η ποιότητα της αφήγησης όσο και η 
ποιότητα των τεχνολογικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. 

Στην παρούσα διδακτική προσέγγιση, που όπως αναφέραμε αποτελεί μια προσπάθεια 
εφαρμογής στην πράξη του διδακτικού μοντέλου σχεδιασμού και δημιουργίας ψηφια-
κής ιστορίας σε τέσσερα στάδια (Σ.Α.Π.Α.), αξιοποιούμε συγκεκριμένη κλίμακα δια-
βαθμισμένων κριτηρίων (rubrics) που περιλαμβάνει τρία επίπεδα. Η κλίμακα διαβαθ-
μισμένων κριτηρίων καλό είναι να χορηγείται και στο ξεκίνημα της δημιουργίας της 
αφήγησης όπου σε συνθήκες συζήτησης στην ολομέλεια του τμήματος, να εξηγούνται, 
στους μαθητές, όλα τα επίπεδα ώστε να παρακολουθούν και να αποτιμούν την εξέλιξη 
των ενεργειών τους (http://www.kathyschrock.net). 

Έχει κατατεθεί από πολλούς εκπαιδευτικούς η άποψη ότι δεν επαρκεί ο καθημερινός 
διδακτικός χρόνος για αξιοποίηση εργαλείων τεχνολογίας για την παραγωγή μιας ψη-
φιακής ιστορίας μέσα στην τάξη (Frazel, 2011). Γεννάται λοιπόν εύλογα το ερώτημα 
στον κάθε εκπαιδευτικό γιατί να εφαρμόσει μια τέτοια τεχνική μέσα στην τάξη του; 
Για πιο λόγο θεωρείται σκόπιμη μια τέτοια προσπάθεια; Και γιατί να αφιερώσει προ-
σωπικό αλλά και διδακτικό χρόνο προκειμένου αρχικά να εξοικειωθεί ο ίδιος με τη 
συγκεκριμένη τεχνική και στη συνέχεια να μυήσει και τους μαθητές του σ’ αυτή; 

Η απάντηση, όσο κι αν φαίνεται απλή, είναι όντως ουσιαστική, αφού οι μαθητές είναι 
κατά κύριο λόγο αυτοί που χρησιμοποιούν τέτοιες μορφές έκφρασης και επικοινωνίας 
στην καθημερινή τους ζωή, στον δικό τους προσωπικό χρόνο. Οι περισσότεροι απ’ 
αυτούς βλέπουν την αξιοποίηση αυτών των δικτυακών εργαλείων σαν το βασικό κλειδί 
του κόσμου που τους περιβάλλει, κλειδί το οποίο στη μετέπειτα ζωή τους θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν οπωσδήποτε για να ξεκλειδώσουν τον κόσμο των επιστημών και της 
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εργασίας γενικότερα. Επιπλέον, μέσα από τέτοιους δρόμους έκφρασης και επικοινω-
νίας ενισχύεται η δημιουργικότητα και ο ενθουσιασμός τους, ειδικότερα όταν το έργο 
της αφήγησης μιας ψηφιακής ιστορίας κοινοποιείται ή μοιράζεται με άλλους στον κό-
σμο των πολυμέσων (Lambert, 2002). Αυτός είναι ο κόσμος τους, έχουν ήδη τα περισ-
σότερα πει τις ιστορίες τους σε τόπους κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το Youtube 
και το Facebook. Ως εκπαιδευτικοί λοιπόν αυτών των μαθητών, επιβάλλεται να ανα-
διαρθρώσουμε τη μεθοδολογία της προσωπικής μας διδασκαλίας και να εισάγουμε 
σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως αυτό της ψηφιακής αφήγησης, προκειμένου να εν-
θαρρύνουμε τον ενθουσιασμό και τη δημιουργικότητα των μαθητών μας, προωθώντας 
ταυτόχρονα τη διαδικασία της μάθησης. 

Οι δυσκολίες μαθητών αλλά και ενηλίκων που σχετίζονται με το περιεχόμενο στην 
παραγωγή γραπτού λόγου, αφορούν στην ανάκληση σχετικών με το θέμα πληροφοριών 
(δηλώνουν πως δεν ξέρουν τι πρέπει να γράψουν), στην οργάνωση αυτών των πληρο-
φοριών σε κείμενο, στην προσαρμογή του ύφους ανάλογα με το θέμα και τον αποδέκτη 
(Deshler, Ellis & Lenz, 1996, Graham & Harris, 1993). Ενδεχομένως, οι δυσκολίες 
αυτές να οφείλονται στα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας του γραπτού λόγου που αν 
με τη σειρά της στηρίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή του μορφή, είναι ξένη 
προς τα νέα παιδιά που έρχονται σε επαφή με πολυτροπικές μορφές του που συνδυά-
ζουν ήχο, κίνηση, εικόνα.  

Η ταυτότητα της εκπαιδευτικής προσέγγισης 

Η διδακτική προσέγγιση που σας παρουσιάζουμε εφαρμόστηκε στους μαθητές της ΣΤ΄ 
τάξης του Δημοτικού Σχολείου Γριζάνου Τρικάλων. Οι μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης, στο 
μάθημα της Γλώσσας και συγκεκριμένα στην ενότητα 9 του β΄ τεύχους με γενικό τίτλο 
«Συσκευές», αφού ολοκλήρωσαν τη μελέτη ενός λογοτεχνικού κειμένου του Ευγένιου 
Τριβιζά «Το μηχάνημα», έπρεπε στη συνέχεια, σε μια από τις ασκήσεις που ακολου-
θούσαν να παράγουν αφηγηματικό κείμενο, αλλάζοντας τον ήρωα της λογοτεχνικής 
αφήγησης που προηγούμενα επεξεργάστηκαν. Μάλιστα στην ίδια άσκηση υπήρχε και 
σχετικός πίνακας διαβαθμισμένων κριτηρίων που αφορούσε κυρίως τα βασικά σημεία 
του περιεχόμενου που θα έπρεπε να περιέχονται στο αφηγηματικό κείμενο που θα δη-
μιουργούσαν οι μαθητές. 

Γνωρίζοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των μαθητών για τις νέες τεχνολογίες γενικά 
αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ειδικότερα, προτείναμε αντί για το γραπτό 
αφηγηματικό κείμενο που έπρεπε να γράψει ο κάθε μαθητής μόνος του να σχεδιαστεί 
και να παραχθεί από όλους τους μαθητές μια ψηφιακή ιστορία σχετική με το μάθημα 
που διαπραγματεύτηκαν οι μαθητές μέσα στην τάξη. Οι μαθητές θα εργάζονταν σε ο-
μάδες, αξιοποιώντας σύγχρονα δικτυακά εργαλεία web 2.0, δημιουργώντας τελικά ψη-
φιακά έργα με συνδυασμό εικόνων και προσωπικού αφηγηματικού λόγου. Στο σημείο 
αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι παρά την επιθυμία των μαθητών η κάθε ομάδα να 
παράγει τη δικιά της ψηφιακή αφήγηση, τελικά αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην 
παραγωγή μιας μόνο ψηφιακής ιστορίας, μέσα από συνεργασία, κυρίως γιατί ήταν η 

419

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



πρώτη φορά που εφαρμοζόταν κάτι τέτοιο μέσα στην τάξη. 

Εξηγήσαμε στους μαθητές ότι για την ολοκλήρωση της παραγωγής της ψηφιακής ιστο-
ρίας θα ακολουθήσουμε συγκεκριμένο μοντέλο μεθοδολογίας, που αποτελείται από 
τέσσερα βασικά στάδια, με το ακρωνύμιο Σ.Α.Π.Α. όπου το κάθε γράμμα αντιστοιχεί 
στο καθένα από τα τέσσερα στάδια: Σχεδιασμός, Αναζήτηση, Παραγωγή, Αξιολόγηση. 
Η εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου πιστεύουμε πως μπορεί να βοηθήσει τους 
μαθητές στο να ανεξαρτητοποιηθούν σε μελλοντικές δικές τους ψηφιακές διηγήσεις. 
Για την τελική παραγωγή της ψηφιακής ιστορίας μέσα στην τάξη αξιοποιήθηκε αρχικά, 
για την εγγραφή των ηχητικών αρχείων, το λογισμικό Audacity και στη συνέχεια, για 
την παραγωγή της ιστορίας, η δικτυακή πλατφόρμα wevideo. 

Το λογισμικό Audacity, είναι ένα ελεύθερο λογισμικό που διαθέτει ελληνικό περιβάλ-
λον και έχει τη δυνατότητα να ακούει αλλά και να επεξεργάζεται ήχους 
(http://www.audacity.gr/?viewpage=audacity). Η δυνατότητα ψηφιοποίησης ηχητικού 
περιεχομένου που διαθέτει, αποτελεί αναμφισβήτητα μια απόλυτα προσιτή διαδικασία 
προς τους μαθητές χωρίς να χρειάζεται ούτε απαιτούμενη τεχνογνωσία αλλά και ούτε 
ειδική διδασκαλία εκμάθησης. Ακόμα και κατά την πρώτη επαφή τους με το λογισμικό, 
οι μαθητές κατανοούν πολύ εύκολα και γρήγορα τη λειτουργία του. 

Σε ό,τι αφορά το λογισμικό wevideo είναι ένα απλό και ελεύθερο εργαλείο παραγωγής 
και επεξεργασίας βίντεο (https://www.wevideo.com). Πρόκειται για μια συνεργατική 
πλατφόρμα που διαθέτει ποικιλία εύχρηστων εργαλείων επεξεργασίας βίντεο αλλά και 
πλούσια πινακοθήκη ψηφιακού, γραφικού υλικού με τα οποία ο χρήστης μπορεί να 
δημιουργήσει τα δικά του προσωπικά βίντεο ή τα βίντεο της εκπαιδευτικής του ομάδας. 
Το συγκεκριμένο δικτυακό εργαλείο έχει τη δυνατότητα άμεσης συνεργασίας με διά-
σημες δικτυακές πλατφόρμες διαφορετικού σκοπού και λειτουργικότητας όπως: 
Google Drive, Instagram, Flickr, Facebook, Drobox, Picasa, Box, OneDrive που παρέ-
χουν την ευκολία στο χρήστη άμεσης αξιοποίησης κοινόχρηστων αρχείων. Για την κα-
λύτερη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει το λογισμικό δημιουργή-
θηκε λογαριασμός από τον εκπαιδευτικό, κάνοντας εγγραφή στην πλατφόρμα. 

Βασικός σκοπός και επιμέρους στόχοι 

Βασικός σκοπός της προσπάθειάς μας για σύνθεση και δημιουργία μιας ψηφιακής ι-
στορίας παραμένει ο επίσημος στόχος των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών της 
Ελληνικής Γλώσσας για την ΣΤ΄ Δημοτικού, δηλαδή να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές 
τη δομή κειμένων αναφορικού λόγου στην οποία ανήκουν κυρίως τα αφηγηματικά κεί-
μενα (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003). Ειδικότερα, να κατανοήσουν ότι τα αφηγηματικά κεί-
μενα συγκροτούνται γύρω από ένα χρονικό άξονα, ο οποίος γλωσσικά εκφράζεται με 
τη χρήση κατάλληλων λέξεων ή εκφράσεων προκειμένου να δηλωθεί η χρονική αλλη-
λουχία των γεγονότων. 

Επιμέρους στόχοι της προσπάθειας ήταν να προωθήσουμε την ανάπτυξη της κριτικής 
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και αναλυτικής σκέψης των μαθητών μας, την ενίσχυση της δημιουργικής και αναλο-
γικής έκφρασης, την ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθη-
τών, την επικοινωνία με άλλους, την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, τη συνεργασία 
και τη συλλογικότητα, την ενθάρρυνση συζητήσεων σχετικών με σχολιασμούς των ψη-
φιακών ιστοριών, αλλά και εν τέλει, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοει-
κόνας των μαθητών αφού ως συγγραφείς των ψηφιακών ιστοριών είναι υπεύθυνοι για 
την παρουσίασή τους στο κοινό. 

Παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο 

Η αφήγηση ιστοριών είναι μια διαδραστική τέχνη που χρησιμοποιεί το λόγο και τη 
δράση για να αποκαλύψει τα βασικά στοιχεία και τις εικόνες μιας ιστορίας, ενθαρρύ-
νοντας παράλληλα την φαντασία των ακροατών. Όπου υπάρχουν ιστορίες που δη-
μιούργησε και είπε κάποιος συγγραφέας, υπάρχουν και ακροατές που εξερευνούν νέ-
ους κόσμους μέσα από τα σενάρια των ιστοριών, αναπτύσσοντας δεξιότητες κριτικής 
σκέψης στην προσπάθειά τους να συνδέσουν τις ιστορίες με τον προσωπικό τους κόσμο 
και τις εμπειρίες τους. Όλα αυτά τα συστατικά δημιουργούν μια μαγική συνταγή σε 
επίπεδο παιδαγωγικής αξιοποίησης μέσα στην τάξη, δίνοντας την ευκαιρία στους μα-
θητές να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί αλλά και ακροατές μιας ιστορίας, χρησιμοποιώντας 
ποικιλία διαθεματικών δεξιοτήτων και γνώσεων (http://www.storynet.org/). Είναι ένα 
χρήσιμο εργαλείο διδασκαλίας όχι μόνο για τις επιστήμες της γλώσσας αλλά για όλες 
τις επιστήμες γενικότερα, αφού για τους περισσότερους από μας, οι εμπειρίες μας, οι 
σκέψεις μας, η γνώση μας γενικότερα είναι οργανωμένη μέσα σε ιστορίες. Η παιδαγω-
γική διάσταση της αφήγησης μιας ιστορίας μεγεθύνεται ακόμη περισσότερο μέσα από 
τη διαδικασία της προβολής και της παρουσίασης στους άλλους. Η παρουσίαση της 
ιστορίας σε ακροατήριο αποτελεί μια βασική γνωστική αρχή που εμφανίζεται και ενι-
σχύεται τόσο μέσα από την προβολή μιας απλής καθημερινής ενέργειας όσο και μέσα 
από πολύπλοκα λογοτεχνικά δημιουργήματα (Howell & Howell, 2003). 

Η πολυσημία της πληροφοριών και η ταχεία ανανέωση της γνώσης επιβάλλουν την 
ενσωμάτωση μέσων και υπηρεσιών που διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτή και φέρ-
νουν στο προσκήνιο το συλλογικό στοιχείο, μέσω συνεργασιών που δημιουργούνται 
για την επίτευξη κοινών στόχων. Έχοντας ως αφορμή κοινές μαθησιακές ανάγκες και 
ενδιαφέροντα η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η αξιοποίηση των εργαλείων web 2.0 
μπορούν να αποτελέσουν τα θεμέλια στήριξης του οικοδομήματος της συνεργατικής 
μάθησης, παρέχοντας παράλληλα ένα εναλλακτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον (Τζιμο-
γιάννης & Σιορέντα, 2007). 

Στηριζόμενοι παιδαγωγικά και μεθοδολογικά πάνω στις βασικές αρχές του εποικοδο-
μισμού, της συνεργατικής και της εμπειρικής μάθησης, τα χαρακτηριστικά και οι δυ-
νατότητες που μας προσφέρουν τα συνεργατικά εργαλεία του παγκόσμιου ιστού, εργα-
λεία web 2.0, μπορούν να αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία (Ράπτης & Ράπτη, 
2004). Λόγω της ευρύτητας των προαναφερόμενων δυνατοτήτων, ο τελικός στόχος 
σχεδιασμού της εκπαίδευσης με τη χρήση ΤΠΕ, λογικά δεν μπορεί να περιοριστεί απλά 
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στην ενσωμάτωσή τους στην παιδαγωγική διαδικασία. Η χρήση των διαδικτυακών υ-
πηρεσιών με τρόπο που να προωθεί την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργατική μάθηση, 
πιθανά να αποτελεί μία πιο πλήρη προσέγγιση. 

Τα στάδια ανάπτυξης της εκπαιδευτικής προσέγγισης 

Τα στάδια που ακολουθήθηκαν από τους μαθητές για την παραγωγή της ψηφιακής ι-
στορίας ήταν τέσσερα, Σχεδιασμός, Αναζήτηση, Παραγωγή, Αξιολόγηση, όπως αυτά 
αναφέρονται σε σχετική εισήγηση για τα βήματα δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας. 
Η συγκεκριμένη τυποποίηση των σταδίων παραγωγής μιας ψηφιακής αφήγησης κρί-
ναμε ότι θα λειτουργήσει ως μοντέλο καθοδήγησης προς τους μαθητές και θα τους 
οδηγήσει με ασφάλεια στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Πριν ξεκινήσει η υλοποίηση των 
σταδίων που προτείνει η συγκεκριμένη μέθοδος, δόθηκε στις ομάδες των μαθητών της 
τάξης αντίτυπο της κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων που περιλάμβανε όλα τα πε-
δία της κλίμακας χαρακτηρισμού της ποιότητας της ψηφιακής αφήγησης που θα παρα-
χθεί. Ακολούθησε συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης με στόχο οι μαθητές να συνα-
ποφασίσουν και να ρυθμίσουν τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να κάνουν κατά 
τη συνέχιση της εφαρμογής των σταδίων παραγωγής.  

Στο πρώτο στάδιο του Σχεδιασμού δόθηκε, αρχικά, στις ομάδες των μαθητών το φύλλο 
εργασίας 1 που έχει καθοδηγητικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα α-
παραίτητα βήματα δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας, από τεχνολογικής αλλά και 
παιδαγωγικής πλευράς. Το εν λόγω φύλλο εργασίας θα μπορούν στη συνέχεια να επι-
καλούνται και να συμβουλεύονται οι ομάδες εργασίας προκειμένου να επιβεβαιώνουν 
με ασφάλεια την πορεία δημιουργίας της ψηφιακής ιστορίας. Στη συνέχεια δόθηκε το 
φύλλο εργασίας 2 που αποτελεί το πλαίσιο της πρώτης καταγραφής της ιστορίας, είναι 
δηλαδή η μακέτα σχεδιασμού η οποία στη συνέχεια θα αποτελέσει απαραίτητο δομικό 
στοιχείο της παραγωγής της ψηφιακής ιστορίας. Οι μαθητές μέσα από διαδικασίες συ-
νεργασίας και ανταλλαγής απόψεων σε επίπεδο ομάδας εργασίας, διαμόρφωσαν το 
προσχέδιο της ιστορίας, αφού πρώτα έδωσαν και το σχετικό τίτλο. Αποφάσισαν λοιπόν 
η ψηφιακή τους ιστορία να έχει τίτλο: « Το μηχάνημα που αφηγείται την ιστορία του» 
και σύμφωνα με το σενάριο που διαμόρφωσαν, η ηλεκτρική συσκευή θα ήταν αυτή που 
θα αφηγούνταν την εξέλιξη της εγκατάστασής της μέσα στα γραφεία της υπηρεσίας. Η 
επιλογή του τίτλου αλλά και του σεναρίου θα ήταν καταλυτική για την αλληλουχία και 
εφαρμογή των επόμενων σταδίων δημιουργίας της ψηφιακής αφήγησης. 

Έτσι, στο δεύτερο στάδιο, της Αναζήτησης των κατάλληλων υποστηρικτικών υλικών 
που θα εμπλουτίσουν την ψηφιακή ιστορία, οι ομάδες εργασίας έπρεπε στην αρχή να 
αναζητήσουν στο διαδίκτυο κατάλληλες εικόνες αυτόματων ηλεκτρικών συσκευών 
πώλησης καφέ και αναψυκτικών με κερματοδέκτη και στη συνέχεια έπρεπε να ηχογρα-
φήσουν, χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό, τα γραπτά αφηγηματικά κείμενα του 
σεναρίου που πρότειναν. Αποφασίστηκε λοιπόν, η κάθε ομάδα εργασίας να αναλάβει 
την ηχογράφηση συγκεκριμένων αποσπασμάτων της αφήγησης επιλέγοντας παράλ-
ληλα και την σχετική εικόνα που θα την πλαισιώνει. Για την παραγωγή των ηχητικών 
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εγγραφών της φωνής των συγγραφέων, τα λεγόμενα αρχεία podcast, επιλέχτηκε το λο-
γισμικό Audacity, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω. Μετά την ολοκλήρωση 
του δεύτερου σταδίου και την τελική παραγωγή των ηχητικών αρχείων εγγραφής, οι 
μαθητές ήταν έτοιμοι να περάσουν στο πιο δημιουργικό στάδιο, αυτό της τελικής πα-
ραγωγής της ψηφιακής αφήγησης. 

Κατά το τρίτο στάδιο λοιπόν, η κάθε ομάδα εργασίας, αξιοποιώντας τη δικτυακή πλατ-
φόρμα παραγωγής και διαμοίρασης βίντεο «wevideo», που προτείνεται και από συγκε-
κριμένο μοντέλο παραγωγής, ανέλαβε δράση και αφού ανέβασε από το σχετικό κοινό-
χρηστο φάκελο όλα τα ηχητικά αρχεία καθώς και τις εικόνες που είχαν επιλεγεί, πέρασε 
στη δημιουργία των ψηφιακών κομματιών – frame, που θα απαρτίζουν την ιστορία. Η 
δικτυακή πλατφόρμα παραγωγής βίντεο που αξιοποιήθηκε αποτελεί συνεργατικό ψη-
φιακό εργαλείο, παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες της να την χρησιμοποιούν 
από κοινού. Οι ομάδες εργασίας των μαθητών έκαναν τις απαραίτητες επιλογές, δοκί-
μασαν και πειραματίστηκαν με τα εύχρηστα εργαλεία εφέ που διατίθενται από το λο-
γισμικό, επένδυσαν τα ψηφιακά τους κομμάτια με τα κατάλληλα ηχητικά αρχεία της 
προσωπικής τους αφήγησης και ήταν έτοιμοι για την παρουσίαση τους στην ολομέλεια 
της τάξης και τη οριστική σύνθεση της ψηφιακής ιστορίας. 

 

Εικόνα 1: Η παραγωγή της ψηφιακής ιστορίας με το wevideo 

Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, αυτό της Αξιολό-
γησης, οι ομάδες των μαθητών παρουσίασαν τα κομμάτια της ιστορίας που δημιούρ-
γησαν στην ολομέλεια. Έγιναν τα απαραίτητα σχόλια και οι συζητήσεις, κατατέθηκαν 
προτάσεις βελτίωσης, έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις και προχώρησαν στην ορι-
στική σύνθεση όλων των κομματιών σε μια ενιαία ψηφιακή ιστορία. Ολόκληρη η τάξη 
απόλαυσε αισθητικά την παρουσίαση του συνόλου της ψηφιακής ιστορίας που δη-
μιουργήθηκε από κοινού, αφού τίποτα δεν εξατομικεύει καλύτερα μια ιστορία από τη 
φωνή των συγγραφέων της. Το τελικό παραγόμενο αναρτήθηκε στο ιστολόγιο του σχο-
λείου αλλά και σε σχετικό κανάλι στο youtube. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές είχαν 
την ευκαιρία να μοιραστούν την ψηφιακή τους ιστορία με συμμαθητές, φίλους, συνο-
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μήλικους αλλά και μεγαλύτερους ακροατές, να καταγράψουν τα σχόλια τους, να απο-
λαύσουν τα δημιουργήματά τους αλλά και να προτείνουν νέες εναλλακτικές κατευθύν-
σεις.  

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής προσέγγισης 

Για την αξιολόγηση της εφαρμογής της εκπαιδευτικής προσέγγισης που σας παρουσιά-
σαμε αξιοποιήθηκαν κυρίως τα εργαλεία που προτείνει το μοντέλο των τεσσάρων στα-
δίων (Σ.Α.Π.Α.) σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των μαθησιακών και γνωστικών στό-
χων του επίσημου Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος της Γλώσσας για την ΣΤ΄ 
Δημοτικού. Στην ουσία η αξιολόγηση ξεκινά από τον εκπαιδευτικό από την πρώτη 
στιγμή της ανάθεσης του έργου παραγωγής μιας ψηφιακής ιστορίας στους μαθητές. 
Βασιζόμενοι πάνω στις αρχές της διαμορφωτικής αξιολόγησης και με τη βοήθεια του 
φύλου εργασίας 2 που δίνεται κατά το πρώτο στάδιο του Σχεδιασμού, σύμφωνα με το 
μοντέλο που ακολουθείται, κάθε μαθητής των ομάδων εργασίας αξιολογείται ανεπί-
σημα τόσο για την κατανόηση της διαδικασίας όσο και για το βασικό σκοπό ανάθεσης 
του έργου. Καταλυτική επίσης είναι η συνεισφορά της εφαρμογής των τεσσάρων στα-
δίων για την ολοκλήρωση της διαμορφωτικής αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό. Α-
κολουθώντας το μοντέλο παραγωγής της ψηφιακής αφήγησης σε τέσσερα στάδια, ο 
εκπαιδευτικός, σε ρόλο μέντορα, έχει τη δυνατότητα να καθοδηγεί και να συμβουλεύει, 
ατομικά και ομαδικά, στο στάδιο εκείνο που οι μαθητές χρειάζονται τη βοήθειά του. 

Για το λόγο αυτό δόθηκε άλλωστε, από την αρχή της εφαρμογής της εκπαιδευτικής 
προσέγγισης, και η κλίμακα των διαβαθμισμένων κριτηρίων που προτείνεται από το 
μοντέλο εφαρμογής. Μέσα από την αποκωδικοποίηση των κριτηρίων της κλίμακας, οι 
μαθητές αρχικά καθοδηγήθηκαν στο σχεδιασμό της ψηφιακής τους ιστορίας, και στη 
συνέχεια κατά την εφαρμογή στην πράξη, με τη βοήθεια της κλίμακας αξιολογήθηκαν 
τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους ίδιους τους εαυτούς τους. 
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Παράρτημα 

Φύλλο 1: Δημιουργώντας βήμα – βήμα μια ψηφιακή ιστορία 
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Φύλλο 2: Μακέτα σχεδιασμού της ψηφιακής ιστορίας 

 

 

Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (Rubrk) της Kathy 
Schrock, http://www.kathyschrock.net 
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Scientix: Τo ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο ως εργαλείo επαγγελμα-
τικής ανάπτυξης των θετικών επιστημών 

Αργύρη Παναγιώτα 
Μαθηματικός, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

argiry@gmail.com 

Περίληψη 

Με γνώμονα την ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας, στην ψηφιακή εποχή της επανάστα-
σης της γνώσης και της διαδικασίας επεξεργασίας πληροφοριών καλούμαστε να ικα-
νοποίησουμε την ανάγκη για επικοινωνία και να αξιοποιήσουμε τις υπηρεσίες της κοι-
νωνικής δικτύωσης. Οι δυνατότητες που προσφέρει η δεύτερη γενιά του Παγκοσμίου 
Ιστού (Web 2.0) για την διαμόρφωση Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Κοινωνικών Δι-
κτύων (ΔΕΚΔ) αποτελούν ένα σύγχρονο μέσο για την παροχή ευκαιριών επαγγελματι-
κής ανάπτυξης και ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής κοινότητας για την προώθηση 
καινοτόμων και δημιουργικών πρακτικών διδασκαλίας. Ακολουθώντας τις προκλήσεις 
της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας, όπως παρουσιάζονται μέσα απο ερευ-
νητικά αποτελέσματα στον διεθνή χώρο, στην παρούσα εργασία παρουσιαζεται το χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίηση της ΔΕΚΔ: Scientix. 

Λέξεις - Kλειδιά: Διαδιακτυακά εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα (ΔΕΚΔ), Scientix 

Εισαγωγή 

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΦΕΚ τ.β΄ 303/13-3-03) για την εννιάχρονη υποχρεωτική 
εκπαίδευση στην Ελλάδα η τέταρτη βασική αρχή αναφέρει «Ενίσχυση της πολιτισμικής 
και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας». Τα σημαντι-
κότερα σημεία αυτής της γενικής αρχής είναι τα ακόλουθα: 
− Η αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία με τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, με στόχο 

την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. 
− Ο εμπλουτισμός της ελληνικής κοινωνίας και των λοιπών ευρωπαϊκών κοινωνιών με 

άτομα και ομάδες, φορείς άλλων πολιτισμών, με αποτέλεσμα την αύξηση της πολιτι-
σμικής ποικιλότητας. 

− Ο σεβασμός και η αποδοχή της πολιτισμικής ετερότητας του άλλου και η αρμονική 
συμβίωση σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. 

− Η ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων αναγκαίων για συμμετοχή 
στις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις.(Αναστασιάδης Π.,2004). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας 
,όπου διευκολύνει την επικοινωνία και ανοίγει δρόμους για συνεργασία, η αξιοποίηση 
και χρήση των ψηφιακών εργαλείων Web 2.0 προβάλλεται ως άμεση προτεραιότητα 
στα Ευρωπαϊκά προγράμματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και δια Δίου Μάθησης 
(European Commission, http://www.jrc.ec.europa.eu).  
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Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ανήκουν στην κατηγορία των διαδικτυακών υ-
πηρεσιών των εργαλείων Web 2.0 και αποτελούν «προσωπικούς χώρους» για επικοι-
νωνία και διαμερισμό περιεχομένου. Στο χώρο της εκπαίδευσης η επικοινωνία, η α-
νταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας προωθείται μέσω της οργάνωσης των Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Κοινωνικών 
Δικτύων (ΔΕΚΔ) (Γλέζου Κ.,Γρηγοριαδου Μ.,2010). 

Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να λάβει υπόψη του τα διεθνή κελεύσματα για την δη-
μιουργία της πολυπολιτισμικής προσέγγισης στη μαθηματική γνώση, όπου ο εκπαιδευ-
τικός γίνεται ενεργό μέλος των ΔΕΚΔ μοιράζονται κοινές αξίες και ιδανικά και επηρε-
άζουν το ένα το άλλο μέσω της αλληλεπίδρασης με την ανταλλαγή απόψεων ,ιδεών 
,εμπειριών, εκπαιδευτικού υλικού και στρατηγικών σχεδίων διδασκαλίας. Οι ΔΕΚΔ 
δημιουργούν «αόρατα» σχολεία που εμπλουτίζουν την ακαδημαϊκή και επιστημονική 
γνώση των μελών τους πέρα από γεωγραφικά και θεματικά όρια και τους επιτρέπουν 
να συναντούν άλλους με παραπλήσια εκπαιδευτικά μαθηματικά ενδιαφέροντα (Μα-
κρής Ν., 2014). 

Η Κοινότητα Scientix 

Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (European Schoolnet - EUN) (www.eun.org) αποτελεί 
ένα διευρυμένο δίκτυο εκπαίδευσης, 30 Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βασικός του στόχος είναι η προώθηση της καινοτομίας στην 
εκπαίδευση και αποτελεί ένας από τους βασικούς φορείς που στηρίζουν την χρήση της 
ενσωμάτωσης των ΤΠΕ ως μια δύναμη για βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας 
(Μακρίδης Ν: Giovanni Biondi & Marc Durando, European Schoolnet, 2014). Εκαντο-
ντάδες σχολεία της Ευρώπης ασχολούνται με διάφορα πιλοτικά σχέδια και μελέτες του 
σχολικού δικτύου, δοκιμάζοντας νέες δραστηριότητες μάθησης και τεχνολογίες στην 
τάξη, διερευνώντας τη χρήση νέων παιδαγωγικών εργαλείων για τη διδασκαλία STEM 
(επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά) δίνουν στο δίκτυο την απαραίτητη α-
νάδραση ώστε να επιτευχθούν βέλτιστα εκπαιδευτικά πακέτα.  

Υπο την αιγίδα του ευρωπαϊκού σχολικού δικτύου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Επι-
στημονική Εκπαίδευση (http://www.scientix.eu/) προωθεί και στηρίζει μια πανευρωπα-
ϊκή συνεργασία μεταξύ STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθημα-
τικά) καθηγητές, ερευνητές της εκπαίδευσης, φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους ε-
παγγελματίες STEM εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο να συμβάλει στην ανά-
πτυξη των εθνικών στρατηγικών για την ευρύτερη υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγί-
σεων που καθιερώνονται μέσα απο τα ερευνητικά αποτελέματα στις ευρωπαϊκες εκ-
παιδευτικές κοινότητες για την επιστήμη και τα μαθηματικά της εκπαίδευσης.  
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Εκπαιδευτικό Υλικό 

Μέσα από ένα φιλικό προς το χρήστη ηλεκτρονικό περιβάλλον και με την βοήθεια 
πληθώρας εργαλείων, η πλατφόρμα προσπαθεί να παρουσιάσει πληροφορίες και υπη-
ρεσίες οι οποίες προσεγγίζουν την εκπαίδευση επιστημών από διαφορετικές οπτικές, 
και έχει ως στόχο να προσελκύσει όλους τους φορείς, εκπαιδευτικούς, ερευνητές , φο-
ρείς χάραξης πολιτικής, γονείς, μαθητές αλλά και όλους όσους θέλουν και επιθυμούν 
να ασχοληθούν με τις επιστήμες και την διδακτική τους. Η διαδικτυακή πλατφόρμα 
επιτρέπει σε όλους αυτούς να επωφεληθούν από το διδακτικό υλικό που αναπτύχθηκε 
από ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και με αυτό τον τρόπο να μεγι-
στοποιηθεί η εκπαιδευτική αξία των παραγόμενων έργων. 

Μέσα από τη συλλογή, την ανταλλαγή και τη διάδοση, εκατοντάδες παραδείγματα εκ-
παιδευτικού υλικού, ερευνητικές εργασίες και εκθέσεις, έργα και προγράμματα 
(projects), καθώς και καλές πρακτικές, αποτελούν σήμερα τις πηγές και το αποθετήριο 
τoυ δικτυακού τόπου, που ενημερώνετε και λειτουργεί στα πλαίσια του δικτύου επι-
στημών Scientix. 

 
Εικόνα 1:Ενδεικτικά παραδείγματα διαθεματικών σχεδίων δράσεις (project) του Ευρω-

παϊκού σχολικού δικτύου. 

Η αναζήτηση του εκπαιδευτικού υλικού στην πύλη μπορεί να γίνει με κριτήρια τη θε-
ματική ενότητα, την ομάδα-στόχο στην οποία απευθύνεται, την περίοδο υλοποίησης 
του προγράμματος ή τις συμμετέχοντες χώρες. Όλες οι πληροφορίες για τα παρουσια-
ζόμενα έργα είναι διαθέσιμες σε επτά γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά , Γερμανικά, Ιτα-
λικά , Πολωνικά, Ολλανδικά και Ισπανικά 
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Εικόνα 2:Αναζήτηση Project 

 
Εικόνα 3:Παράδειγμα αναζήτησης Project 

Οι πληροφορίες για το κάθε έργο χωρίζονται σε τρεις σελίδες. 
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Εικόνα 4: Παράδειγμα έργου project 

Στην πρώτη σελίδα υπάρχουν οι γενικές πληροφορίες του έργου, όπως οι φορείς υλο-
ποίησης, οι γενικοί στόχοι, οι συνεργάτες, θέματα) . Απευθύνεται κυρίως σε φορείς 
χάραξης πολιτικής. Η δεύτερη σελίδα απευθύνεται σε ερευνητές και περιέχει χρήσιμο 
υλικό και σχετικές με το έργο μελέτες περίπτωσης. Στην τρίτη σελίδα παρέχεται η εκ-
παιδευτική μεθοδολογία και σύνδεσμοι με το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται δω-
ρεάν. Η σελίδα αυτή απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι και θα υλοποιήσουν 
το έργο στην τάξη τους.  

Πολύ σημαντική είναι η υπηρεσία «μετάφραση κατά ζήτηση» κατά την οποία μπορεί 
να μεταφραστεί εκπαιδευτικό υλικό σε οποιαδήποτε από τις 23 επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αν ζητηθεί από τρεις τουλάχιστον εγγεγραμμένους χρήστες στην 
πύλη.Η μόνη προϋπόθεση είναι να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

Υπάρχει πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού (σχέδια μαθήματος, αναφορές από την υλο-
ποίηση των έργων, εκπαιδευτικό υλικό αλλά και εκπαιδευτικοί οδηγοί) είναι διαθέσιμο 
μέσα από το τη πύλη. 
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14

«RESOURCES» (Πηγές)

 
Εικόνα 5: Πηγές εκπαιδευτικού υλικού 

 
Εικόνα 6: Παράδειγμα σχεδίου μαθήματος 

Βασικός άξονας στο εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται από την πύλη είναι η υποστή-
ριξη αφενός της διερευνητικής μάθησης (inquiry based learning) και αφετέρου η χρήση 
των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών (ICT) στην εκπαί-
δευση. H διερευνητική μάθηση είναι μια σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση κατά την 
οποία η μάθηση δεν ξεκινά με την απλή παρουσίαση της νέας γνώσης. Ξεκινά με το να 
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θέτουμε ερωτήσεις και προβλήματα τα οποία και οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να επι-
λύσουν.Στη διαδικασία αυτή ο εκπαιδευτικός παίζει υποστηρικτικό ρόλο. 

Άλλες υπηρεσίες που παρέχει στον εκπαιδευτικό η πύλη, είναι: 

• Εγγραφή σε συζητήσεις σχετικά με τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες στον τομέα της 
επιστήμης της εκπαίδευσης!  

• Scientix Κοινότητες Πρακτικής (ΠΕ), όπου οι καθηγητές STEM θα είναι σε 
θέση να συζητήσουν σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία θέματα.Στο χώρο 
αυτό θα βρείτε μια βασική παρουσίαση σχετικά με το θέμα, σε συνδυα-
σμό με μια σειρά χρήσιμων πόρων ως κατευθυντήριες γραμμές για το θέμα.  

• Το εργαλείο chat Scientix ως άμεσσο τρόπος αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες.  
• Οι εκδηλώσεις δικτύωσης,που οργανώνονται ανά τρίμηνο φέρνουν μαζί τους συντο-

νιστές έργων, διαχειριστές και άλλοι εκπροσώπους, από την ευρωπαϊκή και εθνική ε-
πιστημονική εκπαίδευση Ο στόχος είναι να επιτραπεί στα προγράμματα να μοιρα-
στούν και να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, να παρουσιάσουν τη δου-
λειά τους, και να διευκολυνθεί η δημιουργία νέων συνεργασιών και εταιρικών σχέ-
σεων. Κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα.  

• Μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές για την εκ-
παίδευση STEM στην Ευρώπη  

• 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 Φυσι-
κές Επιστήμες.  

• Δωρεάν online 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 σ τα Μαθηματικά, τη δημιουργία του 
δικού τους μαθήματος στο moodle, μεθόδους αποτελεσματικής αναζήτησης στο 
Google και άλλα ενδιαφέροντα. 

• μια σειρά από εργαστήρια (workshops) που πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα 
πάνω σε θέματα που αφορούν σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές.  

• Δυνατότητα συμμετοχής σε Πανευρωπαϊκό συνέδριο στο οποίο παρουσιάζονται απο-
τελέσματα του έργου αλλά και μελλοντικές εξελίξεις.  

• Science: it’s a girl thing. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση 
και ενθάρρυνση των κοριτσιών σε ηλικίες 13-18 να σπουδάζουν Φυσικές Επιστήμες 
(Νίκου Σ. ,2015) 
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Εικόνα 7:Μαθήματα Moodle 

 

Scientix 2 | Speaker’s name
Date | City

Name of event

22 2
2

Επικοινωνία και αλληλεπίδραση των χρηστών

 
Εικόνα 8: Επικοινωνία χρηστών 
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Κάντε κλικ στο «ΕVENTS» (Εκδηλώσεις)
και αναζητήσετε πληροφορίες στις ημερομηνίες.

 
Εικόνα 9: Ενημέρωση για εκδηλώσεις 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 
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μών. 8ο Πανελλήνιο συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα: «Η πληρο-
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www.scientix.eu 
http://www.scientix.eu/web/guest/publication 
http://www.scientix.eu/web/guest/observatory 
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YouTube. Το κανάλι των Πληροφορικών για την απόκτηση 
δεξιοτήτων στον 21ο αιώνα 

Μακράκη Ευαγγελία, M.Sc. Πληροφορικής, emakraki@sch.gr 
Μαγκανάρη Στυλιανή, M.Sc. Πληροφορικής, maganari@sch.gr 

Μπούτσια Χριστίνα, M.Sc. Πληροφορικής, cboutsia@gmail.com     

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και αξιολόγηση ενός ε-
πιμορφωτικού προγράμματος που προτείνεται να διεξαχθεί μέσω ενός καναλιού του 
YouTube για την κατάρτιση εκπαιδευτικών Πληροφορικής. Το αντικείμενο επιμόρ-
φωσης αφορά στις δυνατότητες και στις λειτουργίες του YouTube καθώς και στον 
τρόπο σχεδιασμού μικρομαθημάτων, χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς τους εκ-
παιδευτικούς στόχους της Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου. Σκοπός της μελέτης είναι η διε-
ρεύνηση των αντιλήψεων και ικανοτήτων που αναπτύσσουν οι εκπαιδευόμενοι κατά 
τη διεξαγωγή του επιμορφωτικού προγράμματος στο εικονικό μαθησιακό περιβάλλον 
του YouTube. Η όλη εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να αποτιμηθεί με μεθόδους 
ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. 

Λέξεις - Κλειδιά: YouTube, Μικρομάθημα, Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής 

Εισαγωγή 

«Ένα βιντεάκι θα έκανε το μάθημα πιο ενδιαφέρον», είχε τονίσει ο Σχολικός Σύμ-
βουλος και αναρωτιέται κανείς γιατί ένα και όχι πολλά.  Το ποσοστό των εκπαιδευτι-
κών βίντεο στο YouTube αυξήθηκε από 22% σε 88% από το 2007 έως το 2009 
(Purcell, 2010), με αποτέλεσμα ένας στους δυο Ευρωπαίους νέους ηλικίας 9 έως 16 
ετών, να διαθέτει προφίλ σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (Livingstone & Haddon, 
2011). Από την άλλη πλευρά, γενική παραδοχή αποτελεί το γεγονός πως «η σημερινή 
γενιά των μαθητών γνωρίζει περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου από 
ότι οι εκπαιδευτικοί, δε γνωρίζει όμως ποιες είναι οι κακοτοπιές και πώς να τις απο-
φεύγει» (Reding, 2008).  

Το «τοπίο» αυτό διαμορφώνει αναγκαστικά και ένα νέο πλαίσιο για τα διδακτικά κα-
θήκοντα των εκπαιδευτικών Πληροφορικής, καθώς οι τελευταίοι καλούνται να διδά-
ξουν στους μαθητές τους τις «χρήσεις» της νέας ψηφιακής πραγματικότητας (Γρηγο-
ριάδου κ.α., 2010). Τα εμπειρικά δεδομένα σε σχέση με την επιμόρφωση των καθη-
γητών Πληροφορικής σε ελλαδικό επίπεδο είναι ελάχιστα (Μπέλλου κ.α., 2010), ενώ 
οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί επιζητούν την αποτελεσματικότερη επιμόρφωση και ένταξη 
καινοτομιών στη διδακτική πράξη (Driel, Beijaard & Verloop, 2001; Μπέλλου κ.α., 
2010). Αν και υπάρχουν σειρές οδηγιών, συστάσεων και μελέτες περίπτωσης 
(Salmon, 2002) για την ανάπτυξη κατάλληλων σχεδίων μαθημάτων και τη βελτίωση 
της διδασκαλίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, υπάρχει ελλιπής επιμόρφωση, απουσία 
πρακτικής και ανταλλαγής καλών πρακτικών που να στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς 
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(Laurillard, 2002). Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται απλά και πρακτικά σχεδιαστικά μο-
ντέλα που να μπορούν οι ίδιοι να προσαρμόσουν ώστε να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ στη 
διδασκαλία και στη μάθηση με δική τους πρωτοβουλία. Τέτοια μοντέλα δραστηριο-
τήτων αποτελούν και τα μικρομαθήματα (microLESSONS™) (Φεσάκης & Δημητρα-
κοπούλου, 2009). 

Στη βάση των παραπάνω προβληματισμών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τα ερ-
γαλεία που διαθέτει το YouTube και σύμφωνα με τις μεθόδους του μοντέλου της 
Γνωστικής Μαθητείας (Collins, Brown, & Newman, 1989), προτείνεται ο σχεδια-
σμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση ενός εξ’ αποστάσεως μαθησιακού περιβάλλο-
ντος στο YouTube, προκειμένου να διδαχτούν οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής τις 
δυνατότητες και τις λειτουργίες του, καθώς και τον τρόπο σχεδιασμού μικρομαθημά-
των, με σημείο αναφοράς τους εκπαιδευτικούς στόχους όπως αυτοί διατυπώνονται 
στο βιβλίο του εκπαιδευτικού της Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου.  

Το YouTube και η εκπαιδευτική του χρήση 

Το YouTube, είναι ένας διαδικτυακός τόπος διαμοιρασμού βίντεο που ιδρύθηκε το 
2005 και αποτελεί σχετικά νέο φαινόμενο για τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνη-
τές. Τα θέματα που καλύπτονται στην βιβλιογραφία συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλ-
λων και τις δυνατότητες του YouTube στην εκπαίδευση (Snelson, 2009; Tamim, 
Shaikh, & Bethel, 2007). Ένα από τα προφανή πλεονεκτήματα του, είναι η παροχή 
άμεσης πρόσβασης σε τεράστιο όγκο δωρεάν δημόσιων βίντεο, σε ένα ευρύ φάσμα 
εκπαιδευτικών θεμάτων. Εκπαιδευτικοί κάθε ειδικότητας μπορούν να δημιουργήσουν 
διαδραστικά βιντεοπαιχνίδια, προσομοιώσεις ή οδηγίες χρήσεις, συνδέοντας βίντεο 
μέσω του εργαλείου σχολιασμών του YouTube (Snelson, 2010b). Σύμφωνα με τον 
Snelson (2010a) υπάρχουν μαθήματα Playlist τα οποία έχουν δημιουργηθεί για να 
καλύψουν μαθησιακούς στόχους στο γνωστικό, συναισθηματικό ή ψυχοκινητικό το-
μέα σε υπαρκτές διαδικτυακές τάξεις. Κατά συνέπεια μελέτες που εξετάζουν το σχε-
διασμό βίντεο, μέσω διαδραστικών ιστοτόπων διαμοιρασμού βίντεο, επεκτείνουν την 
τρέχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με την εκπαιδευτική χρήση κινούμενων εικόνων 
(Snelson & Elison-Bowers, 2009). 

Εμπειρικά Δεδομένα και Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής 

Ο κλάδος των ΠΕ19 & ΠΕ20 είναι από τους νεότερους στην Ελληνική εκπαίδευση 
και χαρακτηρίζεται από ανομοιομορφία στο βασικό πτυχίο των εκπαιδευτικών. Επι-
πλέον, μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών Πληροφορικής δε γνωρίζει θέματα διδακτικής 
του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαία 
αντιμετώπιση των διδακτικών στόχων των μαθημάτων (Γρηγοριάδου κ.α., 2004). Η 
γρήγορη παλαίωση μεγάλου μέρους της αποκτηθείσας γνώσης, σε συνδυασμό με την 
έλλειψη συνολικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, αποτελούν σημαντικά προβλήματα 
για την εκπαίδευση στην πληροφορική και τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19-20. 
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Οι Μπέλλου, Λαδιάς και Μικρόπουλος, (2010) διερευνώντας την άποψη 178 καθηγη-
τών Πληροφορικής από τη Β’ περιφέρεια Αθήνας και την Ανατολική Αττική, σχετικά 
με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης, καταλήγουν στο ότι πάνω από 
τους μισούς εκπαιδευτικούς προτιμούν ένα «εθελοντικό μοντέλο» επιμόρφωσης, χω-
ρίς την εμπλοκή οικονομικών ζητημάτων από καμία πλευρά, αλλά ούτε και παροχές 
άλλου τύπου. Η μεγάλη πλειοψηφία επιθυμεί διαρκή επιμόρφωση και κάποιου τύπου 
αξιολόγηση. Προτιμούν μικρής διάρκειας σεμινάρια επικεντρωμένα σε συγκεκριμέ-
νες θεματικές που αφορούν σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και λογισμικά, 
αλλά και σε εκπαιδευτική μεθοδολογία και διδακτική πρακτική. Προτιμούν σε ίσα 
περίπου ποσοστά επιμόρφωση με φυσική παρουσία και μεθόδους εξ αποστάσεως ενώ 
οι κύριες προτιμήσεις τους για τους επιμορφωτές τους είναι οι ειδικευμένοι ερευνητές 
και οι συνάδελφοι τους. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με άλλα αντίστοιχων με-
λετών σε διεθνές επίπεδο (Ragonis et al., 2010; Tucker et al., 2004). Από τα παραπά-
νω καθίσταται σαφές ότι το βασικό ζητούμενο των εκπαιδευτικών πληροφορικής δεν 
είναι πλέον οι διαθέσιμες γνώσεις, αλλά η ικανότητα να διαχειρίζονται αποτελεσμα-
τικά τις γνώσεις αυτές τόσο σε επίπεδο διδακτικής όσο και σε επίπεδο τεχνικής κα-
τάρτισης. Απαιτείται λοιπόν να αναπτυχθούν στον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών 
μαθησιακά περιβάλλοντα (Gooler, 1994) προσβάσιμα από οποιοδήποτε σημείο, που 
να συγκεντρώνουν ποικίλους πόρους πληροφόρησης για τους εκπαιδευτικούς Πλη-
ροφορικής. 

Μικρομάθημα 

Το μοντέλο των μικρομαθημάτων (microLESSONSTM) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 
ομώνυμου ερευνητικού προγράμματος του National Institute of Education στην Σι-
γκαπούρη το διάστημα 1998-2000 (http://eduweb.nie.edu.sg/microlessons). Σύμφωνα 
με τους εμπνευστές τους (Divaharan & Wong, 2003) τα μικρομαθήματα είναι μαθητο-
κεντρικά και αποτελούν εποικοδομηστικές εκπαιδευτικές συνιστώσες που ενσωματώ-
νουν ΤΠΕ και αναπτύσσονται εστιασμένα σε συγκεκριμένους στόχους ενός μαθήμα-
τος. Ως προς τη διάρκεια και την εμβέλεια τους είναι συνήθως σύντομες και εξειδι-
κευμένες μονάδες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο κάποιου μαθήμα-
τος. Οι Lim & Chan (2007) σε έρευνα που είχε σκοπό να μελετήσει κατά πόσο επη-
ρεάζονται οι παιδαγωγικές πεποιθήσεις εκκολαπτόμενων εκπαιδευτικών από την ε-
μπλοκή τους στο σχεδιασμό μικρομαθημάτων αναφέρουν ότι, οι παιδαγωγικές πεποι-
θήσεις των εκπαιδευτικών είναι ανθεκτικές, αλλά η εμπλοκή τους στο σχεδιασμό μι-
κρομαθημάτων βελτίωσε την ικανότητά τους στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη πο-
λυμεσικών μαθησιακών πακέτων βασισμένων σε εποικοδομηστικές αρχές. Επιπλέον, 
κατανόησαν καλύτερα πως μπορούν να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ για τη βελτίωση της 
διδασκαλίας και της μάθησης.  

Μεθοδολογία 

Σκοπός, στόχοι και ερωτήματα της Έρευνας 
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Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων και ικανοτήτων 
που αναπτύσσουν οι καθηγητές Πληροφορικής κατά τη διεξαγωγή του επιμορφωτι-
κού προγράμματος στο εικονικό μαθησιακό περιβάλλον του YouTube. Ειδικότερα, οι 
στόχοι της έρευνας αφορούν: α) στη διερεύνηση των αντιλήψεων των καθηγητών 
Πληροφορικής Γυμνασίου στην αρχή, κατά την διάρκεια και στο τέλος της επιμόρ-
φωσης β) στη διερεύνηση των ικανοτήτων - δεξιοτήτων που αναπτύσσουν οι εκπαι-
δευόμενοι κατά τη διάρκεια επιμόρφωσής τους στο YouTube. 

Μέθοδος και Υποκείμενα της Έρευνας 

Για την υλοποίηση της έρευνας η μέθοδος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι η 
μελέτη περίπτωσης, ενώ για την αξιοπιστία της έρευνας προβλέπεται η συλλογή δε-
δομένων από πολλαπλές πηγές (Yin, 2003). Η έρευνα στόχο έχει να συνδυάσει τόσο 
την ποσοτική (ερωτηματολόγιο COLLES) όσο και την ποιοτική (αξιολόγηση φακέ-
λου επιτευγμάτων) ανάλυση δεδομένων. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα είναι κα-
θηγητές Πληροφορικής Γυμνασίου, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας και ηλικίας, που 
εργάζονται ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
και θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη έρευνα.  

Συλλογή και ανάλυση Δεδομένων 

Τα εργαλεία που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων κατά τη 
διεξαγωγή της επιμόρφωσης είναι: 1) Το ερωτηματολόγιο Constructivist On-Line 
Learning Environment Survey (COLLES), αφού πρώτα προσαρμοστεί στην ελληνική 
γλώσσα (Taylor & Maor, 2000), προκειμένου να διερευνηθούν οι αντιλήψεις και οι 
προσδοκίες των εκπαιδευόμενων στην αρχή, κατά την διάρκεια και στο τέλος της ε-
πιμόρφωσης. Το ερωτηματολόγιο έχει χρησιμοποιηθεί με εγκυρότητα και αξιοπιστία 
σε προηγούμενες έρευνες (Berry, 2006; Taylor & Maor, 1999, 2000) και αποτελείται 
από 24 ερωτήσεις που ομαδοποιούνται σε 6 τομείς (συνάφεια, στοχαστική σκέψη, 
αλληλεπίδραση, υποστήριξη εκπαιδευτή, υποστήριξη συν-εκπαιδευομένων και ερμη-
νεία). Θα χρησιμοποιηθεί η πενταβάθμια κλίμακα Likert 1- 5 (Σχεδόν ποτέ, Σπάνια, 
Μερικές φορές, Συχνά, Σχεδόν πάντα). 2) Τα ατομικά και ομαδικά παραδοτέα των 
επιμορφούμενων (Playlist με όνομα «Φάκελος Επιτευγμάτων»).  

Σχεδιασμός Επιμόρφωσης 

Για το σχεδιασμό της επιμόρφωσης λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά και οι 
ανάγκες των επιμορφωμένων του δείγματός μας: (α) η αναγκαιότητα επιπρόσθετης 
στήριξης και επιμόρφωσης, (β) η ευχέρειά τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών και 
Διαδικτύου (γ) οι προτιμήσεις τους στη μορφή και το είδος της επιπρόσθετης επιμόρ-
φωσης σε θέματα διδακτικής του διαδικτύου.  

Συμβατότητα Επιμόρφωσης με Α.Π.Σ.: Όλες οι δραστηριότητες που εκπονούνται στα 
πλαίσια σχεδιασμού μικρομαθημάτων έχουν ως σημείο αναφοράς τους εκπαιδευτι-
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κούς στόχους του βιβλίου του εκπαιδευτικού της Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και είναι συμ-
βατές με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ, 2003) της Πληροφορικής Γυ-
μνάσιου.  

Παιδαγωγικό πλαίσιο: Το παιδαγωγικό πλαίσιο της επιμόρφωσης αφορά στην θεωρία 
της Εγκαθιδρυμένης Μάθησης (Lave και Wenger, 1988, 1990) κατά την οποία η μά-
θηση είναι μια διαδικασία σχετική με τις δραστηριότητες, το περιεχόμενο και το πο-
λιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. Στην κλασσική τους μορφή οι προ-
σεγγίσεις της Γνωστικής Μαθητείας, που στηρίζονται θεωρητικά στη νεοβυγκοτσκια-
νή θεωρία, περιλαμβάνουν πέντε βήματα - φάσεις (Ματσαγγούρας, 2003; Anderson 
& Armbruster, 1990): Προτυποποίηση, Εξάσκηση μαθητών με καθοδήγηση δασκά-
λου, Εξάσκηση με στήριξη ομάδας, Αυτορυθμιζόμενη εξάσκηση, και Στοχαστικο-
κριτική ανάλυση. Η διδασκαλία αποτελεί το «πλαίσιο στήριξης» (scaffolding), ένα 
είδος σκαλωσιάς που παρέχει ο εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας την τεχνολογία με τέ-
τοιον τρόπο, προκειμένου να προχωρήσουν οι μαθητές του στο επόμενο κάθε φορά 
επίπεδο της ανάπτυξής τους (zone of proximal development). 

Τεχνολογικό πλαίσιο: Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί μέσω ενός καναλιού του YouTube 
κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να υποστηρίξει την όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Ο 
Διαδικτυακός αυτός τόπος καταργεί τους περιορισμούς τόπου και χρόνου, καθώς οι 
συμμετέχοντες μπορούν να προσπελαύνουν το μορφωτικό υλικό που θέλουν, όποτε 
θέλουν, και από όποιο σημείο επιθυμούν, αρκεί να έχουν στη διάθεσή τους την κα-
τάλληλη συσκευή (Η/Υ, laptop, κινητό, ipad κ.α.) συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο και 
εγκατεστημένο κάποιον από τους γνωστούς φυλλομετρητές (Mozilla, Chrome κ.α.) .  

Υλοποίηση Προτεινόμενης Επιμόρφωσης: Η επιμόρφωση με τίτλο «YouTube το κα-
νάλι των Πληροφορικών για τη απόκτηση δεξιοτήτων 21ου αιώνα» θα διεξαχθεί με 
τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα έχει προαιρετικό χαρακτήρα και προ-
βλέπεται να διαρκέσει συνολικά 3 εβδομάδες. Οι εκπαιδευτικοί που θα εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον θα λάβουν μέσω email το αναλυτικό πρόγραμμα, το συμβόλαιο μάθησης, 
το ερωτηματολόγιο (COLLES) και λεπτομέρειες για τον τρόπο εγγραφής τους στο 
κανάλι του μαθήματος μέσω του οποίου θα διεξαχθεί η όλη εκπαιδευτική διαδικασία.  

Οι επιμέρους ενότητες της επιμόρφωσης θα οργανωθούν σε playlist στο κανάλι του 
μαθήματος με βάση το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων που διαπραγματεύονται και θα 
αναρτώνται δυναμικά μετά το πέρας κάθε ενότητας.  

Ο Πίνακας 1 περιγράφει το προτεινόμενο περιεχόμενο της επιμόρφωσης. 
Ενότητα (playlist) Βίντεο που εμπεριέχει Διδακτικές Ώρες 
Γνωριμία συμμετεχό-
ντων και βασικές λει-
τουργίες του 
YouTube 

Αρχική σελίδα του YouTube 

Παρακολούθηση βίντεο 

Αναζήτηση Βίντεο 

7 διδακτικές ώρες 

441

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Οργάνωση Βίντεο 

Πρακτική Εξάσκηση (Αυτό-
αξιολόγηση) 

Δημιουργία, Μετα-
φόρτωση και Επεξερ-
γασία Βίντεο 

Τρόποι δημιουργίας βίντεο 

Το πρόγραμμα Windows Movie Maker 

Μεταφόρτωση βίντεο 

Επεξεργασία Βίντεο 

Ρυθμίσεις/Βελτιώσεις/Σχολιασμοί 
Πρακτική Εξάσκηση (Αυτό-
αξιολόγηση) 

7 διδακτικές ώρες 

Σχεδιασμός και Υλο-
ποίηση Μικρομαθή-
ματος 

Τρόπος δημιουργίας Μικρομαθήματος 

Μικρομάθημα εκπαιδευτικών πόρων 

Μικρομάθημα επίλυσης προβλήματος 

Μικρομάθημα Μελέτης περίπτωσης 

Συνεργατικό Μικρομάθημα  

Μικρομάθημα Προσομοίωσης 

Υποδείγματα μικρομαθημάτων 

Πρακτική Άσκηση (Αυτό-αξιολόγηση) 

7 διδακτικές ώρες 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας  21 διδακτικές ώρες 

Πίνακας 1: Το προτεινόμενο περιεχόμενο της επιμόρφωσης 

Κάθε ενότητα (playlist) θα περιλαμβάνει μια περιγραφή, μέσω της οποίας θα επεξη-
γούνται στους εκπαιδευόμενους οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της, οι 
επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί στόχοι της σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και δεξιοτή-
των και χρήσιμοι σύνδεσμοι με επιπλέον πηγές. Το περιεχόμενο κάθε playlist θα είναι 
μια σειρά από βίντεο που αφορούν στα θέματα που διαπραγματεύεται η συγκεκριμέ-
νη ενότητα, ενώ στο τέλος κάθε playlist θα υπάρχει βίντεο που θα κατευθύνει τους 
εκπαιδευόμενους στον τρόπο διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης της ενότητας. Σε 
κάθε βίντεο θα υπάρχει ο τίτλος του, μία σύντομη περιγραφή και ετικέτες σχετικές με 
το περιεχόμενό του. Κάθε εβδομάδα οι συμμετέχοντες στην επιμόρφωση θα μελετούν 
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τα βίντεο που εμπεριέχονται στην αντίστοιχη playlist και στην συνέχεια θα εκπονούν 
την πρακτική άσκηση της ενότητας. Ενδεικτικές δραστηριότητες ανά εβδομάδα είναι: 

Στο πλαίσιο της 1ης εβδομάδας οι εκπαιδευόμενοι εγγράφονται στο κανάλι του μαθή-
ματος όπου ο εκπαιδευτικός τους καλωσορίζει με ανάρτηση ανακοίνωσης (προβάλλε-
ται στην αρχική σελίδα όλων των συνδρομητών) και ανταλλάσσουν τα ονόματα των 
καναλιών τους προκειμένου να εγγραφούν σ’ αυτά και να καταστεί δυνατή η μεταξύ 
τους επικοινωνία. Συζητούνται (μέσω ανακοινώσεων) οι απόψεις και απορίες των εκ-
παιδευομένων σχετικά με την επιμόρφωση και αναδιαμορφώνεται το περιεχόμενο της 
επιμόρφωσης με βάση τις ανάγκες τους. Στην συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι καλούνται 
να επιλέξουν ένα θέμα από τα: Διαδίκτυο, Υλικό, Λογισμικό και Προγραμματισμός, 
να αναζητήσουν βίντεο με βάση τους εκπαιδευτικούς στόχους των αντίστοιχων κεφα-
λαίων (π.χ. Το υλικό του Υπολογιστή, Προστασία Λογισμικού–Ιοί, Ηλεκτρονικό Τα-
χυδρομείο κ.α.), του βιβλίου του εκπαιδευτικού Πληροφορικής Α’ Β’ Γ’ Γυμνασίου 
και να τα προσθέσουν σε μία playlist με όνομα «Φάκελος Επιτευγμάτων». Τέλος οι 
εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν και αποστέλλουν με email στον επιμορφωτή το ερω-
τηματολόγιο COLLES. 

Στο πλαίσιο της 2ης εβδομάδας, ο εκπαιδευτής με βάση το θέμα που έχουν επιλέξει 
στην προηγούμενη δραστηριότητα, κατατάσσει τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 3 
ατόμων και τους ενημερώνει με ανάρτηση ανακοίνωσης για την δομή των ομάδων. 
Στο πλαίσιο των ομάδων τους οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να δημιουργήσουν βίντεο 
με εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατάλληλες για την επίτευξη των εκπαιδευτικών 
στόχων ενός εκ των κεφαλαίων του βιβλίου, που προηγούμενα είχαν μελετήσει ατο-
μικά και να τα εντάξουν στην Playlist με όνομα «Φάκελος Επιτευγμάτων». Μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών της κάθε ομάδα, μέσω του εκπροσώπου της, αποστέλλει 
στις υπόλοιπες ομάδες (μέσω του email του YouTube) και στον εκπαιδευτή την 
Playlist της, προκειμένου να αξιολογηθεί με εποικοδομητικά σχόλια. Η συνεργασία 
και η επικοινωνία μεταξύ των μελών των ομάδων προβλέπεται να πραγματωθεί μέσω 
της κοινής χρήσης του YouTube καθώς και μέσω ανάρτησης ανακοινώσεων, σχολίων 
στο κανάλι αλλά και του email του YouTube. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι 
εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν και αποστέλλουν με email στον επιμορφωτή το ερω-
τηματολόγιο COLLES. 

Την 3η και τελευταία εβδομάδα, οι συμμετέχοντες καλούνται ατομικά να επιλέξουν 
όποιο είδος μικρομαθήματος ταιριάζει στο δικό τους διδακτικό στυλ και όποιο κεφά-
λαιο από βιβλίο του εκπαιδευτικού επιθυμούν και να δημιουργήσουν μία παρουσίαση 
στο PowerPoint κατάλληλη για την διδασκαλία του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Για 
την δημιουργία της παρουσίασης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα βίντεο που συνέ-
λεξαν ατομικά ή ομαδικά ή ακόμα και τα βίντεο που έχουν δημιουργήσει οι άλλοι 
συμμετέχοντες της επιμόρφωσης (αρκεί να έχουν την συγκατάθεσή τους). Μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιήσουν συνδέσμους σε άλλες πηγές, και ότι άλλο εκείνοι επιθυ-
μούν, με βάση την διδακτική τους εμπειρία, προκειμένου να κάνουν το μικρομάθημά 
τους ενδιαφέρον για τους μαθητές τους. Τέλος οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να μετα-
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τρέψουν την παρουσίαση τους σε βίντεο (με το πρόγραμμα Windows Movie Maker), 
να την μεταφορτώσουν στον δικτυακό τόπο του YouTube, ώστε να είναι διαθέσιμη 
σε όποιον επιθυμεί να διδάξει το συγκεκριμένο κεφάλαιο και να την εντάξουν στην 
Playlist με όνομα «Φάκελος Επιτευγμάτων». Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφω-
σης οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν και αποστέλλουν με email στον επιμορφωτή το 
ερωτηματολόγιο COLLES. 

Η ανατροφοδότηση – αξιολόγηση των εκπαιδευομένων για τα παραδοτέα των ενοτή-
των (ατομική playlist, ομαδική playlist, μικρομάθημα) προβλέπεται να γίνει με την 
αποστολή βίντεο (μέσω του email του YouTube), τα οποία θα περιλαμβάνουν εποι-
κοδομητικά σχόλια και υποδείξεις. Τα βίντεο αυτά θα δηλωθούν στο YouTube ως 
«μη καταχωρημένα» προκειμένου να δημοσιοποιούνται στον κάθε εκπαιδευόμενο 
ατομικά. Δεν προβλέπεται πιστοποίηση των εκπαιδευομένων καθώς η επιμόρφωση 
δεν εντάσσεται στο πλαίσιο κάποιου θεσμοθετημένου φορέα υλοποίησης. 

Συμπεράσματα 

Καθώς η έρευνα δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, τα αποτελέσματα δεν είναι γνωστά. Ω-
στόσο, ελπίζουμε ότι οι Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής θα εκδηλώσουν το προσδοκώ-
μενο ενδιαφέρον για την επιμόρφωση, καθώς η θεματολογία της άπτεται των επαγ-
γελματικών τους ενδιαφερόντων και ότι θα συμμετάσχουν ενεργά και θα συνεργα-
στούν ώστε να αποκομίσουν τα απαραίτητα εφόδια σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και 
δεξιοτήτων, για την ενσωμάτωση νέων και καινοτόμων τρόπων στη διδακτική πράξη. 
Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, έχουν σημαντική αξία τόσο για εκπαιδευτι-
κούς που επιθυμούν να εντάξουν το YouTube στη διδακτική πράξη όσο και για σχε-
διαστές μαθησιακού υλικού που θα χρησιμοποιήσουν το YouTube ως μέσο για το 
σκοπό αυτό. 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί στην Ελλάδα η συχνότητα των εκπαιδευτικών συ-
νεδριακών εκδηλώσεων από Επιστημονικούς Συλλόγους, Ακαδημαϊκές Ενώσεις και 
Πανεπιστήμια. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην κάλυψη κενών κοινωνικής και επι-
στημονικής αλληλεπίδρασης αλλά και επιμόρφωσης, προσφέροντας στους συμμετέχο-
ντες εκπαιδευτικούς κρίσιμα βήματα αυτοδιαχείρισης, αυτοβελτίωσης και ακαδημαϊ-
κής αναβάθμισης. Η παρούσα έρευνα, κατά βάση, καταγράφει παραμέτρους και αξιο-
λογικά δεδομένα από το Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας για τη Διάδοση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον 
Νοέμβριο του 2014 στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Σκοπός της είναι η ανίχνευση και η σκια-
γράφηση του προφίλ των συμμετεχόντων αλλά και η διερεύνηση των απόψεών τους, 
όσον αφορά στην πλήρωση κάποιων κύριων κριτηρίων-προϋποθέσεων για αποτελε-
σματικότερη διεξαγωγή του στο μέλλον. Το δείγμα αποτέλεσαν 103 εκπαιδευτικοί πολ-
λών περιοχών της Ελλάδας, οι οποίοι παρέδωσαν στη Συνεδριακή Γραμματεία, κατά 
την αποχώρηση τους, συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο, το οποίο τους είχε χορηγηθεί 
κατά την άφιξή τους στον συνεδριακό χώρο. Το ερωτηματολόγιο ήταν σχεδόν κλειστού 
τύπου, εξαβάθμιας κλίμακας Likert, και για την ανάλυση των δεδομένων του χρησιμο-
ποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Γενικά, φάνηκε ότι οι περισσότεροι σύνεδροι 
ήταν γυναίκες εκπαιδευτικοί από την Αττική, ειδικότητας φιλόλογου ή δασκάλας με 
αναβαθμισμένα ακαδημαϊκά προσόντα. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος εμφανί-
στηκαν πολύ ικανοποιημένοι από όλες σχεδόν τις συνεδριακές μεταβλητές, καθώς επί-
σης και γνώστες των δράσεων της Επιστημονικής Ένωσης. 

Λέξεις - Κλειδιά: Συνέδριο, Τ.Π.Ε., σύνεδροι, προφίλ, απόψεις εκπαιδευτικών 

Οι ατέλειωτοι δρόμοι της ψηφιακής εποχής 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, αντλημένα από την International Data 
Corporation (http://www.idc.com/), το δεύτερο τρίμηνο του 2015 οι παραγγελίες προ-
σωπικών υπολογιστών ανήλθαν, παγκοσμίως, σε 66.100.000 μονάδες. Το ψηφιακό πα-
ραχθέν υλικό, μέχρι το 2010, είχε ανέλθει σε ένα zettabyte (1 zettabyte = 1021 bytes = 
1 τρισεκατομμύριο gigabytes). Το 2011 ξεπέρασε τα 1,8 zettabytes, ενώ 2,5 zettabytes 
στοιβάζονταν στις «ψηφιακές αποθήκες» του 2012. Μέχρι τέλους του 2015, σύμφωνα 
με την αμερικανική εταιρεία αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων NetApp 
(http://www.netapp.com/), αυτή η σχεδόν εκθετική αύξηση θα προσεγγίσει τα 8 
zettabytes! Μάλιστα, από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα, εξαιτίας της διαφαινόμε-
νης υπερπαραγωγής πληροφορίας (και γνώσης), είχε προβλεφθεί ότι τουλάχιστον το 
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97% της παγκόσμιας γνώσης θα συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώ-
που. Μόνο το 3% θα αντιστοιχεί στην, πριν τη γέννησή του, αποθηκευμένη γνώση 
(Molebash, 1999). 

Οι παραπάνω αριθμοί αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες ότι η πληροφορική επι-
στήμη, που, συντριπτικά πια, διαχειρίζεται το σύνολο της ανθρώπινης παραγωγής και 
τα κανάλια της ανθρώπινης εξέλιξης, έχει κυριεύσει και αλώσει σχεδόν κάθε ανθρώ-
πινη στιγμή και δράση, με τα συναρπαστικά δέλεαρ των καταιγιστικά εμφανιζόμενων 
εφαρμογών της. Οι αγορές, οι συναλλαγές, οι κρατήσεις θέσεων, οι προγνώσεις, η επι-
κοινωνία, η περίθαλψη, οι συγκοινωνίες, η καθημερινή ατζέντα, η ψυχαγωγία, η βιο-
μηχανία και φυσικά η εκπαίδευση διαμορφώνονται δυναμικά και ασταμάτητα από το 
ψηφιακό, μαγικό ραβδί των υπολογιστών (Pontes, Szabo & Griffiths, 2015; Μαστρο-
γιάννης 2013α; Deore, 2012). Όλες αυτές οι λειτουργίες και υπηρεσίες έχουν ως αφέτη 
και πυροκροτητή τους, τους μονότονους μεν αλλά άκρως δημιουργικούς ήχους, από τα 
«κλικαρίσματα» των πλήκτρων του πληκτρολογίου και του ποντικιού. 

Η εκπαίδευση ως κύριο και κεφαλαιώδες κομμάτι αλλά και ρυθμιστής της ανθρώπινης 
εξέλιξης αξιοποίησε τα προϊόντα της πληροφορικής επιστήμης, αν και παράπλευρα, 
καθότι ο αρχικός σκοπός και η στόχευση των υπολογιστικών εργαλείων δεν είχε εκ-
παιδευτικό προσανατολισμό (Cerussi, 2006). 

Το πρόγραμμα PLATO, το 1959, αποτέλεσε την πρώτη συστηματική εισαγωγή των 
υπολογιστών στη διδακτική διαδικασία (Alpert & Bitzer, 1970). Έκτοτε, παρά τις κατά 
καιρούς ενστάσεις και αναδιπλώσεις, οι ψηφιακές δυνατότητες άλλαξαν το εκπαιδευ-
τικό στατικό τοπίο, και ως ισχυρά μέσα διδασκαλίας μετασχημάτισαν τους τρόπους και 
τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης αλλά και τις εκπαιδευτικές πρακτικές και δια-
δικασίες. Μάλιστα, η ποιοτική συνεισφορά των ψηφιακών προϊόντων στην εκπαίδευση 
έχει πολλαπλασιαστεί πολύ τα τελευταία 50 χρόνια (Aslan & Reigeluth, 2011), και σή-
μερα οι Τ.Π.Ε. θεωρούνται ξεχωριστά διαμεσολαβητικά και γνωστικά εργαλεία (Μα-
στρογιάννης, 2014α). Ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά μέσο όρο το 2013, αντι-
στοιχούσε ένας υπολογιστής ανά 3 έως 7 μαθητές (European Schoolnet, 2013), μια 
πολύ καλή αναλογία, αν αναλογιστεί κανείς ότι σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρήσεις 
για τη μάθηση, η ιδανική αντιστοιχία, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, είναι 2 με 3 
μαθητές ανά υπολογιστή (Falloon, 2004; Norris, et al., 2003).  

Ωστόσο, η ορθολογική εκπαιδευτική χρήση του υπολογιστή παραμένει πρόκληση και 
ζητούμενο, ώστε να προκύψει και να αναδειχθεί η εγγενής προστιθέμενη διδακτική 
αξία του και να μετουσιωθεί σε πράξη η πλούσια μαθησιακή δυναμική του. Σε κάθε 
περίπτωση, βασικοί και απαραίτητοι μοχλοί για την εξασφάλιση και την καλλιέργεια 
των «εικονικών οφελών» παντοτινά θα παραμένουν οι εκπαιδευτικοί. Μια σειρά λόγων 
όμως, όπως οι ανεπαρκείς δεξιότητες και γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους 
τρόπους ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στα μαθήματα αλλά και η έλλειψη ευκαιριών επι-
μόρφωσής τους, για την απόκτηση αυτής της γνώσης, είναι διαχρονικοί, επιβαρυντικοί 
παράγοντες, που παρεμποδίζουν την ψηφιακή αξιοποίηση στις σχολικές αίθουσες 
(Usman Ali, & Zarif, 2014; Agyei, & Voogt, 2011; Alessi & Trollip, 1991).  
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Ως αντίδοτο σε αυτήν τη δυσχερή εκπαιδευτική πραγματικότητα αλλά και με σκοπό τη 
γεφύρωση αυτής της μειονεκτικότητάς τους, οι εκπαιδευτικοί αναζητούν σύγχρονους 
τρόπους αποδοτικότερης χρήσης των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
μέσω συμμετοχών σε προγράμματα επιμόρφωσης ή και προσφεύγοντας σε ίδιες πρω-
τοβουλίες. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ένα γενικευμένο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα (αν και δεν αφορούσε σε όλες τις ειδικότητες) αποτέλεσε η λεγόμενη Επιμόρ-
φωση Β΄ Επιπέδου, η οποία μάλλον έκλεισε τον κύκλο της με αυτή τη μορφή των 96+ 
ωρών και αναμένεται να μετεξελιχθεί σε δυο συντετμημένα και ξεχωριστά μεν, αλλά 
βηματικά επιμορφωτικά προγράμματα (Β1 και Β2). Ελλείψει επιμόρφωσης ή και πα-
ράλληλα με την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί, με 
σκοπό τη βελτίωση και αναβάθμιση των ακαδημαϊκών και διδακτικών δεικτών και με-
γεθών τους, δημιουργούν αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, καθώς και συνθήκες 
και πλαίσια αυτοβελτίωσης (Μαστρογιάννης, 2011). Στο πλαίσιο αυτών των εκ των 
ενόντων και ίδιων διαδικασιών εντάσσονται και οι παρακολουθήσεις των συνεδρίων.  

Πολλά συνέδρια διοργανώνονται παγκοσμίως, ειδικά στο πεδίο της αξιοποίησης των 
Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στους συνεδριακούς χώρους, ερευνητές και εκ-
παιδευτικοί παρουσιάζουν δικές τους προτάσεις, παρακολουθούν εργασίες άλλων και 
γενικά διαχέουν και ανταλλάσσουν σκέψεις, εμπειρίες, πρακτικές, τεχνογνωσία, προ-
βληματισμούς και προοπτικές σε πλαίσια δημιουργικού διαλόγου.  

Μια καθιερωμένη πια, επιτυχημένη ελληνική συμβολή στο σχετικό πεδίο αξιοποίησης 
της ψηφιακότητας στη μαθησιακή διαδικασία και της παρουσίασης σύγχρονων προ-
σεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη αποτελεί το διήμερο Συνέδριο «Η Εκπαίδευση 
στην εποχή των Τ.Π.Ε», που ήδη συμπληρώνει τον 12ο κύκλο του. Διοργανώνεται από 
τον Επιστημονικό Σύλλογο «Νέος Παιδαγωγός», διατελεί, ανελλιπώς, υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας και τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται στους χώρους του 
Ευγενίδειου Ιδρύματος στην Αθήνα με παράλληλες συνεδρίες σε 4 αίθουσες. 

Το όλο εγχείρημα των Συνεδρίων ξεκίνησε 11 χρόνια πριν, το 2004, υπό την ΕΕΕΠ-
ΔΤ.Π.Ε. (Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των 
Τ.Π.Ε.), η οποία διέγραψε τον κύκλο της και από το 2015 μετεξελίχτηκε στον σημερινό 
σύλλογο του «Νέου Παιδαγωγού». Ο σύλλογος διοργανώνει 2 συνέδρια: Το πρώτο με 
τίτλο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε», κάθε Νοέμβριο, και το δεύτερο, κάθε 
Μάιο από το 2014 και εντεύθεν, με τον ομώνυμο τίτλο «Νέος Παιδαγωγός».  

Αυτά τα έντεκα χρόνια, το Συνέδριο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε» έδωσε 
βήμα και ακαδημαϊκό μετερίζι σε χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες, ανέδειξε και διαμόρ-
φωσε επιστημονικές τάσεις και αποτέλεσε πεδίο γόνιμων αντιπαραθέσεων, διαλόγου 
και προβληματισμού, εντός της ευρείας εκπαιδευτικής κοινότητας. Η όσμωση, η σύ-
ζευξη και η αλληλοσυμπλήρωση θεωρίας και πράξης, καθώς και η ανάπτυξη σύγχρο-
νων μεθοδολογικών και εναλλακτικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ή-
ταν κυρίαρχη επιδίωξη των πολυσύνθετων ακαδημαϊκών σκοπών του.  

Το Συνέδριο αφορά σε όλα τα πεδία της ερευνητικής-επιστημονικής δραστηριότητας. 
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Η θεματική του, κατανεμημένη σε 10 σχετικές ενότητες, περιλαμβάνει προτάσεις και 
δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης των λογισμικών και των εφαρμογών των 
Τ.Π.Ε. και του Διαδικτύου, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.  

Οι συμμετοχές στο Συνέδριο παρουσιάζουν συνεχή ανοδική πορεία, με ακρότατο έως 
τώρα σημείο το διαλαμβανόμενο στην παρούσα έρευνα Συνέδριο του Νοεμβρίου του 
2014. Παρουσιάστηκαν σε αυτό, μετά από επισταμένες κρίσεις 3-5 μελών της κριτικής 
επιτροπής ανά εργασία, 194 εισηγήσεις, 15 ηλεκτρονικές εισηγήσεις και 51 αναρτημέ-
νες ανακοινώσεις με ευρύ θεματικό περιεχόμενό, το οποίο απλωνόταν σε όλα τα πεδία 
της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην καθημερινή διδακτική πρακτική. 

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα επεξεργασμένα στατιστικά και άλλα δεδομένα του 
Συνεδρίου και των συμμετεχόντων, όπως αποτυπώθηκαν και καταγράφηκαν στα ερω-
τηματολόγια, τα οποία χορηγήθηκαν από τη Συνεδριακή Γραμματεία με την έλευση 
των συνέδρων και των εισηγητών στον χώρο του Συνεδρίου και την παραλαβή του 
φακέλου τους.  

Η έρευνα  

Η παρούσα ποσοτική έρευνα επικεντρώνεται στην ανίχνευση και σκιαγράφηση του 
προφίλ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο Συνέδριο «Η Εκπαίδευση στην Εποχή 
των Τ.Π.Ε», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2014. Συγκεκρι-
μένα, καταγράφει τα προσωπικά και ακαδημαϊκά στοιχεία των εκπαιδευτικών και διε-
ρευνά τις απόψεις όσον αφορά στη σημαντικότητα των θεματικών ενός συνεδρίου και 
των μορφών – κατηγοριών των εργασιών του (εισήγηση, πόστερ κ.λπ.). Επίσης, μελετά 
τις αξιολογικές κρίσεις των συνέδρων ως προς το περιεχόμενο των εργασιών και την 
οργάνωση του συγκεκριμένου Συνεδρίου. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να α-
ξιολογήσουν και άλλες δράσεις του συλλόγου «Νέος Παιδαγωγός», γνωστοποιώντας 
και τη συμμετοχή τους ή μη σε αυτές. Τέλος, στην τελευταία ανοιχτή ερώτηση, ζητείται 
από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν και άλλες επιθυμητές κατηγορίες θεματικών για 
μια μελλοντική διεύρυνσή τους, αλλά και να καταθέσουν προτάσεις για επιτυχέστερη 
διεξαγωγή του Συνεδρίου στο μέλλον.  

Οι εμπειρίες, οι απόψεις αλλά και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για το συγκεκριμένο 
Συνέδριο, λοιπόν, προκρίνονται ως λίαν πολύτιμες, και η εξέτασή τους θεωρείται κύρια 
ανατροφοδοτική παράμετρος, για την εκτίμηση καταρχάς και τη βελτίωση υστερότερα, 
όλων των συνεδριακών δεδομένων αλλά και των δράσεων του συλλόγου «Νέος Παι-
δαγωγός».  

Σκοπός, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπό της παρούσας, πρωτότυπης τουλάχιστον για τον ελληνικό χώρο, ερευνητικής 
παρέμβασης αποτελεί η ανίχνευση του προφίλ και των απόψεων των συμμετεχόντων 
στο Συνέδριο, στοιχεία τα οποία θα λειτουργήσουν ως γέφυρα επικοινωνίας και ανα-
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τροφοδότησης και θα εξασφαλίσουν στο μέλλον ποιοτικότερες συνεδριακές παρεμβά-
σεις και, κατά συνέπεια, πλουραλιστικότερες και ουσιαστικότερες συλλογικές δράσεις. 
Ειδικότερα, η έρευνα θα αποπειραθεί να απαντήσει και στα παρακάτω καίρια και ταυ-
τόχρονα κρίσιμα, κλειστά ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία συνθέτουν και τους επιμέ-
ρους στόχους της έρευνας: 
• Πώς θα διαβαθμίζατε τις παρακάτω θεματικές ενότητες, με βάση το πόσο σημαντικές 

τις θεωρείτε για ένα εκπαιδευτικό συνέδριο (Φιλοσοφία της Παιδείας, Ειδική Αγωγή, 
Καινοτομίες στην Εκπαίδευση, κ.ά.); 

• Πώς θα διαβαθμίζατε αξιολογικά τις ακόλουθες πτυχές του συνεδρίου με βάση το 
πόσο σημαντικές τις θεωρείτε για ένα εκπαιδευτικό συνέδριο (Εισήγηση, πόστερ 
κ.λπ.);  

• Πώς αξιολογείτε το περιεχόμενο του Συνεδρίου; 
• Πώς αξιολογείτε το περιεχόμενο των εργασιών που παρακολουθήσατε; 
• Πώς αξιολογείτε την οργάνωση, την εξυπηρετικότητα των ανθρώπων του Συνεδρίου, 

τον χώρο και τον παρεχόμενο φάκελο; 
• Προσδιορίστε κατά πόσο γνωρίζετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: (Κριτική 

Πλαισίωση, Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης, Μιντιακός Γραμματισμός κ.λπ.) 
• Ποιες άλλες δράσεις της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. γνωρίζετε; 
• Πώς αξιολογείτε τα διαδικτυακά περιοδικά της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε.; 
• Ποια η συμμετοχή σας σε δράσεις και δραστηριότητες της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε.; 

Μέσο συλλογής δεδομένων 

Το ερωτηματολόγιο είναι συχνά το πρώτο εργαλείο, που εξετάζουν οι άνθρωποι κατά 
τη διεξαγωγή ενός ερευνητικού προγράμματος. Τα ερωτηματολόγια πρέπει πάντα να 
έχουν έναν καθορισμένο σκοπό, που συσχετίζεται με τους στόχους της έρευνας και 
πρέπει να είναι σαφές εξαρχής, πώς θα χρησιμοποιηθούν τα συμπεράσματα (CRAC, 
2006). Τα ερωτηματολόγια, πέραν των άλλων, χρησιμοποιούνται, συνήθως, για να κα-
ταγράψουν, να εξετάσουν και να μελετήσουν τις βασικές στάσεις, τοποθετήσεις και 
απόψεις μιας ομάδας ανθρώπων σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα. 

Για την παρούσα έρευνα, λοιπόν, προκρίθηκε η χρήση και η αξιοποίηση του ερωτημα-
τολογίου, ως η πλέον κατάλληλη μέθοδος για τη συλλογή των ερευνητικών της δεδο-
μένων, συνυπολογιζομένων και κάποιων εγγενών πλεονεκτημάτων, που απορρέουν 
από τη χρησιμοποίησή του (Cohen, Manion & Morisson, 2008; Πετράκης, 2006; Bell, 
2005; Βάμβουκας, 2002). 

Το ερωτηματολόγιο, που αξιοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, περιείχε κλειστές ερω-
τήσεις πολλαπλής επιλογής και πολλών επιλογών. Υπήρχε και μια τελευταία ανοιχτού 
τύπου ερώτηση, όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εξέφρασαν ελεύθερα τη γνώμη 
τους. Οι ανοιχτές ερωτήσεις είναι οι πλέον κατάλληλες για διερεύνηση και βαθιά ανα-
γνώριση του ερευνητικού προβλήματος (Πετράκης, 2006), αν και είναι χρονοβόρες, 
και πολλοί ερωτώμενοι τις εγκαταλείπουν ή απαντούν μονολεκτικά σε αυτές (Κυριαζή, 
2000; Βάμβουκας, 2002). 
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Σχετικά με το περιεχόμενο των ερωτήσεων, το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο ενό-
τητες: α) σε γενικές ερωτήσεις και β) σε ειδικές ερωτήσεις. Στην πρώτη ενότητα των 
εννέα (9) γενικών ερωτήσεων αιτούνται κάποια από τα προσωπικά στοιχεία των υπο-
κειμένων. Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπληρώ-
σουν το φύλο, την ηλικία την ιδιότητα- θέση υπηρεσίας τους (Μόνιμος, αναπληρωτής, 
στέλεχος κ.λπ.), την ειδικότητα, τον τόπο και τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας, τον τύπο 
σχολείου στο οποίο υπηρετούν, τις επιπλέον σπουδές και, τέλος, το επίπεδο γνώσης της 
χρήσης των Τ.Π.Ε..  

Η δεύτερη ενότητα των ειδικών ερωτήσεων απαρτίζεται από 9 συνολικά ερωτήσεις 
(ερωτήσεις 10 έως 18), όπως αναφέρθηκαν αμέσως παραπάνω στους επιμέρους σκο-
πούς της έρευνας. 

Τέλος, στην τελευταία ανοιχτή ερώτηση, ως μια τελική γενική πρόταση, οι συμμετέχο-
ντες εκπαιδευτικοί θα διατυπώσουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους, ως προς την 
επέκταση και τον εμπλουτισμό της θεματολογίας του Συνεδρίου, αλλά και θα καταθέ-
σουν προτάσεις βελτιστοποίησης και ποιοτικής αναβάθμισής του.  

Στις κλειστές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η εξάβαθμη κλίμακα 
μέτρησης Likert (Κυριαζή, 2000; Φίλιας, 1998). Η κλίμακα Likert αποτελείται από μια 
σειρά προτάσεων στις οποίες ζητείται από τους ερωτώμενους να απαντήσουν, δηλώ-
νοντας με ολιγάριθμους βαθμούς τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους, για καθεμία από τις 
δηλώσεις, που συγκροτούν την ερώτηση. Η κλίμακα Likert που χρησιμοποιήθηκε στο 
συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο στις ερωτήσεις 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 17 είχε ως 
εξής: 

• Ελάχιστα σημαντική/ Ελάχιστο(ς)-α/ Καθόλου/ Πολύ κακό =1 
• Λιγότερο σημαντική/ Κακό =2 
• Λίγο σημαντική/ Μέτριο =3 
• Σημαντική/ Καλό =4 
• Πολύ Σημαντική/ Πολύ καλό =5 
• Πάρα πολύ Σημαντική/ Μέγιστο(ς)-α/ Εξαιρετικά καλά/ Εξαιρετικό =6 

Στις ερωτήσεις 12 13, 14 και 15 δεν υπήρχαν ενδιάμεσες λεκτικές διαβαθμίσεις παρά 
μόνο στα άκρα [«Ελάχιστο(ς)-α» … «Μέγιστο(ς)-α», στις 12, 13 και 14 και «Καθόλου» 
… «Εξαιρετικά καλά» στη 15].  

Οι δηλώσεις-υποερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν δε λήφθηκαν υπόψη κατά την εξα-
γωγή των ποσοστών, των μέσων όρων και των τυπικών αποκλίσεων. Στις περισσότερες 
των περιπτώσεων κατά την περιγραφή των αποτελεσμάτων εμφανίζονται ο μέσος όρος 
(μ.ο) αλλά και η τυπική απόκλιση (τ.α), ως συνοπτικά μέτρα κεντρικής τάσης και δια-
σποράς των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος. Έτσι για παράδειγμα, μ.ο: 
5,42 σημαίνει ότι τα υποκείμενα θεωρούν πολύ σημαντική την εξεταζόμενη δήλωση ή 
την αντιλαμβάνονται ως πολύ καλή ή σχεδόν μέγιστης σημασίας. 

Περιλαμβάνονται συνολικά 55 δηλώσεις στις 9 ειδικές ερωτήσεις-ερωτήματα, και τα 
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υποκείμενα τής έρευνας δήλωσαν στην εξάβαθμη διαβαθμιστική κλίμακα μέτρησης, 
τον αντίστοιχο βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους, σημειώνοντας για καθεμία δήλωση 
ξεχωριστά ένα  στο αντίστοιχο κουτάκι. Οι ερωτήσεις 16 και 18 ήταν τύπου ΝΑΙ-
ΟΧΙ. 

Μετά τη συγκέντρωση των απαντημένων ερωτηματολογίων από τους συνέδρους του 
δείγματος, πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίηση των απαντήσεων των υποκειμένων. Η 
στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων διενεργήθηκε με το 
στατιστικό πακέτο SPSS.  

Οι ερευνητικές μεταβλητές, ανάλογα με την κλίμακα μέτρησής τους, δηλαδή το είδος 
των τιμών που λαμβάνουν, ταξινομήθηκαν στις βασικές κατηγορίες των κατηγορικών 
και ποιοτικών μεταβλητών (Ανδρεαδάκης & Βάμβουκας, 2005). Στην πρώτη κατηγο-
ρία εντάχθηκαν μεταβλητές, όπως: «φύλο», «θέση υπηρεσίας», «τίτλοι σπουδών», 
κ.λπ. Στη δεύτερη κατηγορία εντάχθηκαν μεταβλητές με απαντήσεις σε διαβαθμιστική 
κλίμακα. Αφορούσαν, κυρίως, στα ερωτήματα πέραν των προσωπικών στοιχείων των 
εκπαιδευτικών-συνέδρων. 

Σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής δίνονται μονομεταβλητοί πίνακες κατανομής συ-
χνοτήτων για την περίπτωση των κατηγορικών μεταβλητών (π.χ. «Κατανομή σχετικών 
συχνοτήτων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τη θέση υπηρεσίας»), ενώ στην 
περίπτωση των ποιοτικών μεταβλητών για να σχηματιστεί και μια συνοπτική αλλά και 
εύχρηστη εικόνα δίνεται συμπληρωματικά ο μέσος όρος ως μέτρο κεντρικής τάσης και 
η τυπική απόκλιση ως μέτρο διασποράς των τιμών (π.χ. «Κατανομή σχετικών συχνο-
τήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς την οργάνωση, την 
εξυπηρετικότητα των ανθρώπων του Συνεδρίου, τον χώρο και τον παρεχόμενο φάκελο. 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της κατανομής»). 

Το δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας προήλθε από τον αριθμό των εκπαιδευτικών, οι οποίοι παρακο-
λούθησαν το Συνέδριο του 2014, συμπλήρωσαν το δοθέν ερωτηματολόγιο και το πα-
ρέδωσαν κατά την έξοδό τους στη Συνεδριακή Γραμματεία. Το δείγμα αποτελείται από 
103 συνολικά εκπαιδευτικούς, διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων. Στον πίνακα 1 εμ-
φανίζεται η κατανομή των σχετικών συχνοτήτων των εκπαιδευτικών του δείγματος 
κατά φύλο.  

ΦΥΛΟ 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

% % % 
22,3 77,7 100,0 

Πίνακας 1: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων των εκπαιδευτικών του δείγματος κατά 
φύλο 

Από τους 103 εκπαιδευτικούς που ανταποκρίθηκαν στο ερώτημα διαπιστώνεται ότι 
22,3% είναι άνδρες και το υπόλοιπο 77,7% είναι γυναίκες. Αυτή η σχετική κυριαρχία-
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υπεροχή των γυναικών είναι, μάλλον, ευεξήγητη, διότι, κατά κύριο λόγο, οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί είναι περισσότερες σε αριθμό από τους άνδρες εκπαιδευτικούς στην Ελ-
λάδα. Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο αριθμός των Ελληνίδων εκπαιδευτικών είναι 
υπερδιπλάσιος των ανδρών (Μαστρογιάννης, 2013β). Περισσότερες είναι, τώρα, οι Ελ-
ληνίδες εκπαιδευτικοί και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αν και πριν περίπου 20 χρό-
νια, τα δεδομένα ήταν αντεστραμμένα. H υπερίσχυση αυτή των γυναικών είναι επακό-
λουθο της δεκαετίας του 1990 και εντεύθεν, αφού το ποσοστό συμμετοχής και το επί-
πεδο επιτυχούς φοίτησης των γυναικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αρχίζει να υ-
περβαίνει αυτό των ανδρών από τα μέσα, ήδη, της δεκαετίας του 1980 (Μπελογιάννης, 
Κουγιουμουτζάκη & Καλαματιανού, 2007).  

Στον πίνακα 2 εμφανίζεται η κατανομή των σχετικών συχνοτήτων των εκπαιδευτικών 
του δείγματος ως προς την ηλικία τους. 

ΗΛΙΚΙΑ 
18-22 23-30 31-40 41-50 51-60 >61 Σύνολο 

% % % % % % % 
4,9 11,7 29,1 39,8 13,6 1,0 100,0 

Πίνακας 2: Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών του δείγματος κατά ηλικία 

Διαπιστώνεται ότι το 4,9% είναι εκπαιδευτικοί ηλικίας από 18-22 ετών, το 11,7% είναι 
ηλικίας από 23-30 ετών, το 29,1% είναι ηλικίας από 31-40 ετών, το 39,8% είναι ηλικίας 
από 41-50 ετών, το 13,6% είναι ηλικίας από 51-60 ετών και το 1,0% είναι εκπαιδευτι-
κοί ηλικίας μεγαλύτερης από 61 ετών. Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
του δείγματος είχαν ηλικία από 31-50 ετών και αυτό συμβαίνει, μάλλον, επειδή οι εκ-
παιδευτικοί αυτής της ηλικίας έχουν συνήθως εργαστεί κάποια έως αρκετά χρόνια, έ-
χουν καταγράψει απορίες και διδακτικές δυσκολίες και θεωρούν ότι το Συνέδριο θα 
τους βοηθήσει να τις επιλύσουν. Ακόμη, ίσως επιθυμούν να γνωρίσουν περισσότερα 
για τη χρήση των Τ.Π.Ε. και να τις εντάξουν (με αποδοτικότερες πρακτικές και μεθό-
δους, αν, βέβαια, ήδη τις χρησιμοποιούν) και οι ίδιοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
ξεφεύγοντας από τον παραδοσιακό, καθιερωμένο (και ίσως παρωχημένο) τρόπο διδα-
σκαλίας. 

Στον παρακάτω πίνακα 3 εμφανίζεται η κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών του 
δείγματος ως προς την ιδιότητά τους. Συνάγεται ότι στην πλειονότητά του (74,8%) το 
δείγμα αποτελείται από μόνιμους εκπαιδευτικούς (διορισμένους-διορ. και στελέχη-
στλχ.), το 14,6% του δείγματος αποτελείται από αδιόριστους εκπαιδευτικούς (Αδ.), το 
7,8% του δείγματος από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (Αν.), το 1,0% του δείγματος 
από ερευνητές (Ερευ.) και το υπόλοιπο (Αλ.) 2,0% του δείγματος αποτελείται από εκ-
παιδευτικούς με άλλη ιδιότητα, όπως καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι., 
Α.Ε.Ι.) και φροντιστές. Ο αριθμός των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που φθίνει συνεχώς 
αλλά και το νέο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (το οποίο από τον 
Φλεβάρη του 2015 προσωρινώς αναστάλθηκε) ίσως εξηγούν αυτή την υπερίσχυση των 
μόνιμων εκπαιδευτικών, ως συμμετεχόντων στο Συνέδριο. 
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ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
Αδ. Αν. Διορ. Συνξ. Στλχ. Π. Φ.  Μ. Φ. Ερευ. Άλ. Σύν. 
% % % % % % % % % % 

12,6 7,8 67,0 0,0 7,8 1,0 1,0 1,0 2,0 100,0 
Πίνακας 3: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων των εκπαιδευτικών ως προς την ιδιότητα 

Στον πίνακα 4 εμφανίζεται η κατανομή των σχετικών συχνοτήτων των εκπαιδευτικών 
του δείγματος ως προς την ειδικότητά τους. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (προηγείται το ΠΕ. στα σχετικά κελιά της παρακάτω γραμμής) 

01 02 03 04 06 07 10 11 15 19 20 60 70 71 Αλ
. 

Σύν. 

% % % % % % % % % % % % % % % % 
3,
2 

31,
9 

2,
1 

4,
3 

10,
6 

4,
3 

1,
1 

1,
1 

1,
1 

5,
3 

6,
4 

5,
3 

20,
2 

1,
1 

2,2 100,
0 

Πίνακας 4: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων ως προς την ειδικότητα  

Σύμφωνα με το δείγμα, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, που πήρε μέρος σε αυτό το 
Συνέδριο, ήταν φιλόλογοι (ΠΕ.02) με ποσοστό 31,9% και ακολουθούν οι δάσκαλοι 
(ΠΕ.70) με ποσοστό 20,2% και οι εκπαιδευτικοί της αγγλικής φιλολογίας (ΠΕ.06) με 
10,6. Η αριθμητική υπεροχή ανάμεσα στους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς, καθώς και 
τα πολλά αντικείμενα διδασκαλίας των φιλολόγων και των δασκάλων μάλλον ερμη-
νεύουν αυτή την αναλογία. Φυσικά, δεν παραβλέπεται ότι και το θεματικό περιεχόμενο 
των εργασιών που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο μπορεί να προσιδίαζε και να αφο-
ρούσε περισσότερο σε αυτές τις ειδικότητες.  

Στη συνέχεια, ο παρακάτω πίνακας 5 παρουσιάζει τα έτη υπηρεσίας των συνέδρων.  

ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
0 1-3 4-6 7-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 >35 Σύνολο 
% % % % % % % % % % % 

12,6 8,7 3,9 22,3 12,6 13,6 15,5 7,8 2,9 0,0 100,0 
Πίνακας 5: Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών ως προς τα έτη υπηρεσίας 

Από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται ότι από το σύνολο των εκπαιδευτικών που 
ανταποκρίθηκαν σε αυτό το ερώτημα, το 12,6% έχουν 0 χρόνια υπηρεσίας (ακριβώς 
όπως στον πίνακα 3, αφού πρόκειται για τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς), το 8,7% 
των εκπαιδευτικών έχει από 1-3 έτη υπηρεσίας, το 3,9% των εκπαιδευτικών έχει 4-6 
χρόνια υπηρεσίας, το 22,3% των εκπαιδευτικών το οποίο είναι και το υψηλότερο πο-
σοστό που παρατηρήθηκε, έχει από 7-10 έτη υπηρεσίας, το 12,6% των εκπαιδευτικών 
έχει 11-15 χρόνια υπηρεσίας, το 13,6% των εκπαιδευτικών έχει από 16-20 έτη υπηρε-
σίας, το 15,5% των εκπαιδευτικών έχει από 21-25 έτη υπηρεσίας, το 7,8% των εκπαι-
δευτικών έχει 26-30 έτη υπηρεσίας, το 2,9% των εκπαιδευτικών έχει από 31-35 χρόνια 
υπηρεσίας και 0% ποσοστό έχουν οι εκπαιδευτικοί με έτη υπηρεσίας περισσότερα από 
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35. Παρατηρούμε από τα δεδομένα του δείγματος ότι στο Συνέδριο συμμετείχαν λίγοι 
εκπαιδευτικοί με έτη υπηρεσίας άνω των 30 χρόνων, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς 
που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είχαν έτη υπηρεσίας από 7-10 χρόνια. Αυτό δεί-
χνει ότι οι εκπαιδευτικοί με πολλά έτη υπηρεσίας μάλλον δε συμμετέχουν στα συνέ-
δρια, γιατί είναι πλέον έμπειροι και βρίσκονται κοντά στα όρια συνταξιοδότησης, ενώ 
αντίθετα οι νεότεροι εκπαιδευτικοί με λίγα χρόνια υπηρεσίας θεωρούν ότι η παρακο-
λούθηση συνεδρίων αποτελεί μια σημαντική πύλη εισόδου στην επιστημονική γνώση 
και στις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους, οι οποίες άμεσα μπορούν να εφαρμοστούν στην 
καθημερινή σχολική πρακτική. Επίσης, σε σύγκριση με τον πίνακα 2 μπορεί να εξαχθεί 
ότι οι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν σε μεγάλη σχετικά ηλικία. 

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Νηπιαγωγείο δημόσιο % 3,9 
Νηπιαγωγείο ιδιωτικό % 0,0 
1/Θ ως 4/Θ δημόσιο δημοτικό σχολείο 
 

% 1,0 
5/Θ ως πολυθέσιο δημόσιο δημοτικό σχολείο % 6,8 
Δημόσιο δημοτικό σχολείο τύπου Ε.Α.Ε.Π. % 14,6 
Δημοτικό σχολείο τύπου Ζ.Ε.Π. % 1,0 
Πρότυπο πειραματικό δημοτικό σχολείο δημόσιο % 1,0 
Ιδιωτικό δημοτικό σχολείο % 1,0 
Δημόσιο γυμνάσιο % 23,3 
Πρότυπο πειραματικό γυμνάσιο (δημόσιο) % 1,0 
Ιδιωτικό γυμνάσιο % 0,0 
Δημόσιο λύκειο % 17,0 
Πρότυπο πειραματικό λύκειο (δημόσιο) % 3,9 
Ιδιωτικό λύκειο % 0,0 
Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.) % 0,0 
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ι.Ε.Κ.) % 5,8 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τ.Ε.Ι.) % 1,9 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.) % 1,0 
Άλλο % 16,5 
Σύνολο % 100,0 

Πίνακας 6: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων εκπαιδευτικών ως προς τον τύπο σχολείου 

Παραπάνω στον πίνακα 6 παρουσιάζεται η κατανομή των σχετικών συχνοτήτων των 
εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τον τύπο σχολείου, που υπηρετούν. Εύκολα συ-
νάγεται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, που συμμετείχαν στο Συνέδριο, σε ποσοστό 
23,3% εργάζονταν σε δημόσια γυμνάσια και σε ποσοστό 17,0% σε δημόσια λύκεια. Το 
γεγονός ότι πήραν μέρος στο Συνέδριο εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δη-
μόσιων σχολείων πιθανόν οφείλεται στο ότι ο αριθμός των δημόσιων σχολείων στη 
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Ελλάδα είναι συντριπτικά μεγαλύτερος από τον αριθμό των ιδιωτικών και πειραματι-
κών σχολείων. Επιπλέον, το αποτέλεσμα αυτό δικαιολογείται, καθώς στο Συνέδριο 
συμμετείχαν περισσότερο φιλόλογοι και πληροφορικοί, όπως αναφέρθηκε σε προηγού-
μενο ερώτημα της έρευνας (πίνακας 4). 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Έχω διδακτική επάρκεια σε ξένη γλώσσα % 10,3 
Κατέχω δεύτερο ή και τρίτο πανεπιστημιακό πτυχίο % 6,4 
Φοιτώ σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών % 7,7 
Κατέχω Μεταπτυχιακό τίτλο % 21,8 

Είμαι Υποψήφιος Διδάκτορας % 3,8 
Είμαι Διδάκτορας % 2,6 
Έχω Διδακτική επάρκεια σε ξένη γλώσσα και κατέχω μεταπτυ-
χιακό τίτλο 

% 33,3 

Έχω Διδακτική επάρκεια σε ξένη γλώσσα κατέχω και άλλο πα-
νεπιστημιακό πτυχίο, κατέχω μεταπτυχιακό τίτλο 

% 2,6 

Έχω Διδακτική επάρκεια σε ξένη γλώσσα, κατέχω μεταπτυ-
χιακό τίτλο και είμαι Διδάκτορας 

% 9,0 

Έχω Διδακτική επάρκεια σε ξένη γλώσσα και άλλο πανεπιστη-
μιακό πτυχίο και κατέχω μεταπτυχιακό τίτλο 

% 1,3 

Κατέχω δεύτερο ή και τρίτο πανεπιστημιακό πτυχίο και μετα-
πτυχιακό τίτλο 

% 1,3 

Σύνολο % 100,0 

Πίνακας 7: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων ως προς τις επιπλέον σπουδές 

Στον παραπάνω πίνακα 7 παρουσιάζεται η κατανομή των σχετικών συχνοτήτων των 
εκπαιδευτικών του δείγματος σχετικά με τις επιπλέον σπουδές τους. Από τους 103 εκ-
παιδευτικούς, που απάντησαν στο ερώτημα, διαπιστώνεται ότι σε ποσοστό 33,3% οι 
εκπαιδευτικοί έχουν διδακτική επάρκεια σε ξένη γλώσσα και κατέχουν και μεταπτυ-
χιακό τίτλο, ενώ αυτοί οι οποίοι έχουν μόνο μεταπτυχιακό τίτλο ανέρχονται σε ποσο-
στό 21,8%. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι στην εποχή μας οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
(ή τουλάχιστον αυτοί που παρακολουθούν συνέδρια) είτε Πρωτοβάθμιας είτε Δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης κατέχουν έναν τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο, αφού δεν θε-
ωρείται πλέον αρκετό μόνο το βασικό πτυχίο. 

Τα τελευταία 3-4 χρόνια, μετά την εξαγγελία για ενεργοποίηση του θεσμού της αξιο-
λόγησης των εκπαιδευτικών, παρατηρήθηκε ένα έντονο κυνήγι απόκτησης/ πιστοποί-
ησης τυπικών προσόντων από μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών. Παρά τα πολλά οικο-
νομικά προβλήματα ο Έλληνας εκπαιδευτικός άρχισε να φοιτά με ολοένα αυξανόμε-
νους ρυθμούς, «ιδία βουλήσει και ιδίοις εξόδοις» (Μαστρογιάννης, 2013β), σε μετα-
πτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα, σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών ακόμα και σε 
φροντιστήρια πληροφορικής για την απόκτηση του πιστοποιητικού Α΄ Επιπέδου στις 
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Τ.Π.Ε.. Επιπλέον, πολλοί εκπαιδευτικοί φοιτούν και σε προγράμματα για την από-
κτηση και δεύτερου τίτλου σπουδών (ιδίως σε ΤΕΙ). 

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί στερούνταν επιπλέον ακαδημα-
ϊκών, τυπικών προσόντων, αφού σύμφωνα με έρευνα (Μαστρογιάννης 2011), που α-
φορούσε σε δασκάλους που δίδασκαν στην Έκτη Δημοτικού (συνήθως με πολλά χρό-
νια υπηρεσίας) μόνο το 13,3% από αυτούς είχε μετεκπαιδευθεί σε Διδασκαλείο Δημο-
τικής Εκπαίδευσης, το 2% διέθετε διδακτορικό, το 7,1 διέθετε μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών, ενώ στα ίδια ποσοστά περίπου (6,1%) κινήθηκε και η κατοχή και άλλου τίτ-
λου σπουδών. Τα αποτελέσματα άλλης έρευνας (ΑΔΕΔΥ, 2011), την ίδια, σχεδόν, χρο-
νική περίοδο ήταν περίπου παραπλήσια, καθότι διαπιστώθηκε ότι το 14,76% των εκ-
παιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης φοίτησε στο Διδασκαλείο και το 9,7% έχει με-
ταπτυχιακό. Το αντίστοιχο ποσοστό κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου, όπως προέκυψε 
από την ίδια έρευνα της ΑΔΕΔΥ, υπερδιπλασιάζεται στη Β/θμια Εκπαίδευση, αφού το 
16,2% των εκπαιδευτικών των Γυμνασίων και Λυκείων μετήλθε μεταπτυχιακών σπου-
δών. Όλα τα παραπάνω ποσοστά, όπως διαφαίνεται καθαρά, (πλην αυτών που σχετίζο-
νται με τα Διδασκαλεία, αφού αυτά καταργήθηκαν) έχουν αυξηθεί, λόγω των αμέσως 
προαναφερθέντων αιτιών, της αυξημένης, δηλαδή, ωφελιμιστικής προθυμίας των εκ-
παιδευτικών για επιστημονική και ακαδημαϊκή τους αναβάθμιση.  

Στο νέο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (ΠΔ 152/2013, ΦΕΚ 
240/2013 τ. Α΄), το οποίο βρίσκεται σε αναστολή, όπως προλέχθηκε, ένα εκ των πέντε 
κριτήριων αναφέρεται στην «Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαι-
δευτικού». Μια γρήγορη ματιά στο σχετικό εδάφιο του νόμου είναι αρκετή για να δι-
καιολογήσει κανείς αυτή τη χρησιμοθηρική σπουδή των εκπαιδευτικών. Τα τυπικά ε-
πιστημονικά προσόντα και οι δια βίου επιμορφώσεις αλλά και οι παρακολουθήσεις συ-
νεδρίων μπορεί δικαιολογημένα να εκληφθούν και ως σωσίβια στη δύσκολη και 
σκληρή αγορά εργασίας. Επιπλέον, αυτή η επένδυση στο επιστημονικό και επαγγελ-
ματικό προφίλ έχει ως αφετηρία, ασφαλώς, και θεμιτούς λόγους φιλοδοξίας για ανέλιξη 
στη στελεχιακή ιεραρχία.  

Επίσης, από τις απαντήσεις παρατηρείται ότι η απόκτηση διδακτικής επάρκειας σε μια 
τουλάχιστον ξένη γλώσσα μάλλον θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς υψίστης σημα-
σίας, καθώς πιθανότατα έχει κατανοηθεί ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι ση-
μαντική, τόσο στο πλαίσιο του σχολείου όσο και για την προσωπική τους ακαδημαϊκή 
αναβάθμιση. Στη χώρα μας η δημιουργία πολλών διαπολιτισμικών σχολείων θέτει ως 
επιτακτική ανάγκη τη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Επίσης, οι νέοι εκπαι-
δευτικοί (που αποτέλεσαν και τον μεγαλύτερο όγκο συμμετεχόντων στο παρόν Συνέ-
δριο) φοιτούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, και εξ ανάγκης αντιλαμβάνονται ότι η 
γνώση μιας ξένης γλώσσας για αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αποτελεί μονό-
δρομο. Φυσικά, δεν παραγνωρίζεται ότι και η πλειονότητα των ελληνικών μεταπτυχια-
κών προγραμμάτων θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση επιλογής τη γνώση τουλάχιστον 
της αγγλικής γλώσσας. 
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Ακολούθως, στον πίνακα 8 εμφανίζεται το επίπεδο γνώσης στη χρήση του Υπολογιστή 
και των Τ.Π.Ε. γενικότερα. 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.. 
Καθόλου γνώσεις % 2,0 

Βασικές γνώσεις % 4,0 
Πολύ καλή γνώση χωρίς πιστοποίηση % 10,9 
Πιστοποίηση Α΄ Επιπέδου % 34,7 
Πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου % 31,7 
Επιμορφωτής Α' Επιπέδου % 0,0 
Επιμορφωτής Β' Επιπέδου % 1,0 
Γνώση προγραμματισμού % 10,9 
Πιστοποίηση Α', Β' Επιπέδου και γνώση προγραμματισμού % 5,0 
Σύνολο % 100,0 

Πίνακας 8: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων ως προς τη γνώση των Τ.Π.Ε. 

Συμπεραίνεται ότι σε ποσοστό 34,7% οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο Συνέδριο 
είχαν αποκτήσει πιστοποίηση Α΄ Επιπέδου και σε ποσοστό 31,7% είχαν αποκτήσει και 
πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου. 2 στους 3 Έλληνες εκπαιδευτικούς που παρακολουθήσαν το 
Συνέδριο έχει πιστοποιημένη επιμόρφωση στις βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε.. Στον 
γενικό εκπαιδευτικό πληθυσμό το κλάσμα είναι μεγαλύτερο, καθώς στο Συνέδριο υ-
πήρχαν ως ακροατές πολλοί νέοι, αδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 
δεν είχαν τη δυνατότητα ή δεν αξιοποίησαν ακόμη τη συγκυρία για να πιστοποιηθούν. 
Η επιμόρφωση Α΄ Επιπέδου στις βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε., αν και έχουν σταμα-
τήσει τα επιμορφωτικά της προγράμματα εδώ και μια δεκαετία, εξακολουθεί μέσω προ-
σκλήσεων να καλεί εκπαιδευτικούς για πιστοποίηση των σχετικών προσόντων τους. Η 
επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή 
διαδικασία ξεκίνησε τα προγράμματα της το 2008. Το καλοκαίρι του 2015 υλοποιή-
θηκε η 6η φάση της (7η στην ουσία, αφού υπήρξε και μια πιλοτική), που όπως αναφέρ-
θηκε ήταν και η τελευταία σε αυτή τη μορφή. Η επιμόρφωση αυτή, σε αυτά τα 7 χρόνια 
λειτουργίας της, φιλοξένησε πάνω από 20.000 επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς των 
ειδικοτήτων Π.Ε.02, Π.Ε.03, Π.Ε.04, Π.Ε.60 και Π.Ε70. Η νέα μορφή, ωστόσο, της 
επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου, που σχεδιάζεται, θα απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες, 
ικανοποιώντας ένα πάγιο, δικαιολογημένο αίτημα των συνδικαλιστικών φορέων της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Τέλος, στον πίνακα 9 εμφανίζεται η κατανομή των σχετικών συχνοτήτων των εκπαι-
δευτικών του δείγματος ως προς τον τόπο υπηρεσίας τους. Από τα αποτελέσματα πα-
ρατηρείται ότι η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών (57,6%) που συμμετείχε 
στο Συνέδριο υπηρετούσε στην Αττική, ενώ οι εκπαιδευτικοί από τις υπόλοιπες περι-
φέρειες της Ελλάδας καταλαμβάνουν στο Συνέδριο ποσοστό πολύ μικρότερο σε σχέση 
με το ποσοστό της περιφέρειας της πρωτεύουσας. Ο μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτι-
κών που υπηρετεί στην Αττική, η συνεπακόλουθη εύκολη πρόσβαση για αυτούς στον 
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χώρο του Ευγενιδείου αλλά και η αρνητική οικονομική συγκυρία της εποχής, που απο-
τρέπει τις δαπανηρές μετακινήσεις, προβάλλουν ως οι κυριότερες αιτίες αυτού του ε-
τεροβαρούς σχήματος των συνέδρων. Σεβαστό ποσοστό συνέδρων προήλθε από τη 
Θεσσαλονίκη-Κεντρική Μακεδονία και από την Πελοπόννησο. Οι πολλοί εκπαιδευτι-
κοί της συμπρωτεύουσας, το μεγάλο της Πανεπιστήμιο αλλά και η γειτνίαση της Πε-
λοποννήσου με την Αττική καθώς και τα 2 της Πανεπιστήμια (Πατρών και Πελοπον-
νήσου) μπορούν να εξηγήσουν αυτή την κάπως αυξημένη περιφερειακή συμμετοχή.  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Περιφέρεια) 

Ανατολική Μακεδονία / Θράκη % 3,3 
Κεντρική Μακεδονία  % 4,3 
Θεσσαλονίκη % 6,5 
Δυτική Μακεδονία % 2,2 
Ήπειρος  % 0 
Θεσσαλία % 3,3 
Ιόνια Νησιά % 2,2 
Δυτική Ελλάδα % 3,3 
Στερεά Ελλάδα % 3,3 
Αττική % 57,6 
Πελοπόννησος % 6,5 
Βόρειο Αιγαίο  % 2,2 
Νότιο Αιγαίου % 3,3 
Κρήτη % 2,2 
Σύνολο % 100 

Πίνακας 9: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων ως προς τον τόπο (περιφέρεια) υπηρεσίας 

Περιγραφή των Αποτελεσμάτων της Έρευνας 

Το σύνολο των 55 δηλώσεων, που αφορούσαν στη σημαντικότητα των θεματικών ενός 
συνεδρίου και της μορφής των εργασιών του, στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου Συ-
νεδρίου και των δράσεων του συλλόγου «Νέος Παιδαγωγός», κατανεμήθηκαν ως εξής:  

• Διαβάθμιση της σημαντικότητας των παρατιθέμενων θεματικών ενοτήτων για ένα 
εκπαιδευτικό συνέδριο (10 δηλώσεις) 

• Αξιολογική διαβάθμιση των παρατιθέμενων πτυχών για ένα εκπαιδευτικό συνέ-
δριο (8 δηλώσεις) 

• Αξιολόγηση του περιεχομένου του Συνεδρίου (4 δηλώσεις) 
• Αξιολόγηση των εργασιών του Συνεδρίου (4 δηλώσεις) 
• Αξιολόγηση της οργάνωσης του Συνεδρίου, του χώρου, των ανθρώπων του και 

του φακέλου (4 δηλώσεις) 
• Προσδιορισμός του βαθμού αναγνώρισης κάποιων παρατιθέμενων εκπαιδευτι-

κών όρων (10 δηλώσεις) 
• Γνωριμία και με άλλες δράσεις της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. (4 δηλώσεις)  

461

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



• Αξιολόγηση των περιοδικών της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. (2 δηλώσεις)  
• Γνωστοποίηση συμμετοχή σε δράσεις και δραστηριότητες της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. (9 

δηλώσεις) 

Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών-συνέδρων στο ερώ-
τημα: «Πώς θα διαβαθμίζατε τις παρακάτω θεματικές ενότητες, με βάση το πόσο ση-
μαντικές τις θεωρείτε για ένα εκπαιδευτικό συνέδριο;». 

Πίνακας 10: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 
δείγματος ως προς τη σημαντικότητα κάποιων θεματικών περιοχών. Μέσοι όροι και τυ-
πικές αποκλίσεις της κατανομής (όπου Ε.Σ.= Ελάχιστα Σημαντική, Λ.Σ.= Λιγότερο Ση-
μαντική, λ.Σ.= λίγο Σημαντική, Σ.= Σημαντική, Π.Σ.= πολύ σημαντική, ΠΠ.Σ.= πάρα 

πολύ σημαντική και Δ.α= δεν απάντησαν-δηλαδή οι χαμένες πληροφορίες) 

Η θεματική ενότητα της Φιλοσοφίας της Παιδείας θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς 
ελάχιστα σημαντική (Ε.Σ.) για ένα εκπαιδευτικό συνέδριο σε ποσοστό 5,2%, λιγότερο 
σημαντική (Λ.Σ.) 10,4%, λίγο σημαντική (λ.Σ.) 19,8%, σημαντική (Σ) 34,4%, πολύ 
σημαντική (Π.Σ.) 17,7% και πάρα πολύ σημαντική (ΠΠ.Σ.) σε ποσοστό 12,5% (μ.ο: 
3,86). Θετικότερες ήταν οι απαντήσεις (μ.ο: 4,93), ως προς την ενότητα της Παιδαγω-
γικής Ψυχολογίας, καθώς την αποδέχονται ως ελάχιστα σημαντική (Ε.Σ.) σε ποσοστό 
0%, ως λιγότερο σημαντική (Λ.Σ.) σε ποσοστό 0%, ως λίγο σημαντική (λ.Σ.) σε ποσο-
στό 4,1%, ως σημαντική (Σ) σε ποσοστό 30,9%, ως πολύ σημαντική (Π.Σ.) σε ποσοστό 
33,0% και ως πάρα πολύ σημαντική σε ποσοστό 32,0%. Ακόμη, ευνοϊκότερη είναι η 
αποδοχή της Διδακτικής Μεθοδολογίας (μ.ο: 5,12), αφού θεωρείται από τους εκπαι-
δευτικούς ελάχιστα σημαντική (Ε.Σ.) για ένα εκπαιδευτικό συνέδριο σε ποσοστό μόνο 
1,0%, λιγότερο σημαντική (Λ.Σ.) 2,0%, λίγο σημαντική (λ.Σ.) 4,0%, σημαντική (Σ) 
14,1%, πολύ σημαντική (Π.Σ.) 34,3% και πάρα πολύ σημαντική (ΠΠ.Σ.) 44,4%). Φυ-
σικά και ευκολοερμήνευτα, λόγω της γενικότερης θεματικής του μελετώμενου Συνε-
δρίου, η θεματική ενότητα των Τ.Π.Ε, με μ.ο: 5,45, κατέχει την πρωτοκαθεδρία στις 
προτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Το 55,0% του δείγματος την αξιολογεί ως πάρα πολύ 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Ε. Σ. Λ .Σ. λ. Σ Σ. Π. Σ. ΠΠ.Σ Δ. α.  ΔΕΙΚΤΕΣ 

% % % % % %  μ. ο. τ. α. 

Φιλοσοφία της Παιδείας 5,2 10,4 19,8 34,4 17,7 12,5 7 3,86 1,327 

Παιδαγωγική Ψυχολογία 0,0 0,0 4,1 30,9 33,0 32,0 6 4,93 0,893 

Διδακτικής Μεθοδολογία 1,0 2,0 4,0 14,1 34,3 44,4 4 5,12 1,043 

Τ.Π.Ε 0,0 0,0 0,0 10,0 35,0 55,0 3 5,45 0,672 

Ειδική Αγωγή 0,0 0,0 3,1 20,8 36,5 39,6 7 5,13 0,849 

Διαπολιτισμικής Αγωγή 1,0 6,2 10,3 27,8 30,9 23,7 6 4,53 1,200 

Δια Βίου Εκπαίδευση 0,0 4,1 1,0 19,4 32,7 42,9 5 5,09 1,016 

Καινοτομίες Εκπ/σης 0,0 4,0 7,0 19,0 30,0 40,0 3 4,95 1,114 

Διοίκηση Εκπαίδευσης 7,1 8,2 20,4 26,5 28,6 9,2 5 3,89 1,354 

Ιστορία Εκπαίδευσης 11,3 16,5 22,7 30,9 11,3 7,2 6 3,36 1,386 
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σημαντική (ΠΠ.Σ.), το 35,0% πολύ σημαντική (Π.Σ.), το 10,0% σημαντική, ενώ οι υ-
πόλοιπες τρεις διαβαθμίσεις είχαν μηδενικές επιλογές (άπασες ποσοστό 0%). 

Στο ίδιο περίπου πλαίσιο αποδοχής και προτίμησης (μ.ο: 5,13) κινείται και η θεματική 
ενότητα της Ειδικής Αγωγής, καθότι ουδείς εκπαιδευτικός την αντιλαμβάνεται ως ελά-
χιστα σημαντική (Ε.Σ.) και λιγότερο σημαντική (Λ.Σ.). Μόνο το 3,1% την προσδιορίζει 
ως λίγο σημαντική (λ.Σ.), το 20,8% ως σημαντική, το 36,5% ως πολύ σημαντική (Π.Σ.) 
και το 39,6% ως πάρα πολύ σημαντική (ΠΠ.Σ.). 

Πολύ ενδιαφέρουσα θεωρείται (μ.ο: 4,53) η θεματική ενότητα της Διαπολιτισμικής Α-
γωγής. Πράγματι, μόνο το 1,0% των εκπαιδευτικών τη θεωρεί ελάχιστα σημαντική 
(Ε.Σ.), το 6,2% λιγότερο σημαντική (Λ.Σ.), το 10,3% λίγο σημαντική (λ.Σ.), το 27,8% 
σημαντική, το 30,9% πολύ σημαντική (Π.Σ.) και το 23,7% πάρα πολύ σημαντική 
(ΠΠ.Σ.). Ακόμη, περισσότερο σημαντική εκλαμβάνεται η Δια Βίου Εκπαίδευση (μ.ο: 
5,09), με ποσοστά ως ελάχιστα σημαντικής (Ε.Σ.) 0%, ως λιγότερο σημαντικής (Λ.Σ.) 
4,1%, ως λίγο σημαντικής (λ.Σ.) 1,0%, ως σημαντικής (Σ) 19,4%, ως πολύ σημαντικής 
(Π.Σ.) σ 32,7% και ως πάρα πολύ σημαντικής 42,9%. Επίσης, σχεδόν ίδια εκπαιδευτική 
δημοφιλία συγκεντρώνει και η θεματική ενότητα των Καινοτομιών της Εκπαίδευσης 
(μ.ο: 4,95), με τη μηδενική επιλογή της ως ελάχιστα σημαντικής για ένα εκπαιδευτικό 
συνέδριο. Τα υπόλοιπα ποσοστά ανέρχονται σε Λ.Σ. 4,0%, λ.Σ. 7,0%, Σ. 19,0%, Π.Σ. 
30,0% και ΠΠ.Σ 40,0%. 

Εμφανώς, τα ποσοστά θετικής αποτίμησης «πέφτουν» πολύ στη θεματική ενότητα της 
Διοίκησης της Εκπαίδευσης (μ.ο: 3,89) και ακόμη περισσότερο στην Ιστορίας της Εκ-
παίδευσης (μ.ο: 3,36). Τη διοίκηση της Εκπαίδευσης το 7,1% των εκπαιδευτικών τη 
θεωρεί Ε.Σ, το 8,1% Λ.Σ, το 20,4% λ.Σ, το 26,5% Σ, το 28,6% Π.Σ και το 9,2% ΠΠ.Σ. 
Τα ποσοστά στην Ιστορία της Εκπαίδευσης είναι αντίστοιχα 11,3%, 16,5%, 22,7%, 
30,9%, 11,3% και 7,2%.  

Στον πίνακα 11, παρακάτω, εμφανίζονται οι απαντήσεις των συνέδρων στο ερώτημα: 
«Πώς θα διαβαθμίζατε αξιολογικά τις ακόλουθες πτυχές του Συνεδρίου, με βάση το 
πόσο σημαντικές τις θεωρείτε για ένα εκπαιδευτικό συνέδριο;». 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Ε. Σ. Λ .Σ. λ. Σ Σ. Π. Σ.  ΠΠ.Σ Δ. α ΔΕΙΚΤΕΣ 

% % % % % %  μ. ο. τ. α. 

Εισήγηση Συνεδρίου 4,0 1,0 11,1 29,3 18,2 36,4 4 4,66 1,318 

Σύντομη Ανακοίνωση 1,0 12,4 22,7 34,0 19,6 10,3 6 3,90 1,194 

Ηλεκτρονική Εισήγηση 2,1 4,1 14,4 36,1 30,9 12,4 6 4,27 1,114 

Παρουσίαση Λογισμικού 0,0 1,0 4,1 14,4 30,9 49,5 6 5,24 0,922 

Αναρτημένη Ανακοίνωση 2,1 5,3 18,9 42,1 22,1 9,5 8 4,05 1,095 

Βιωματικό Εργαστήριο 0,0 1,0 0,0 12,2 21,4 65,3 5 5,50 0,790 

Διδακτικό Σενάριο 0,0 0,0 4,0 8,0 26,0 62,0 3 5,46 0,809 

Εργαστηριακή Συνεδρία 0,0 2,0 1,0 16,3 37,8 42,9 5 5,18 0,889 
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Πίνακας 11: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ως 
προς τη σημαντικότητα πτυχών ενός εκπαιδευτικού συνεδρίου. Μέσοι όροι και τυπικές 

αποκλίσεις της κατανομής (οι συντομεύσεις όπως στον προηγούμενο πίνακα) 

Οι εκπαιδευτικοί, γενικά, θεωρούν μάλλον πολύ σημαντική (μ.ο: 4,66) την Εισήγηση 
στο Συνέδριο. Τα ποσοστά ανήλθαν σε 36,4%, όσον αφορά στην πολύ υψηλή σημαντι-
κότητα, 18,2% στην υψηλή, ενώ 29,3% του δείγματος πιστεύουν πως είναι σημαντική, 
11,1% λιγότερο σημαντική, 1,0% λίγο σημαντική και 4,0% ελάχιστα σημαντική. Στη 
Σύντομη Ανακοίνωση τα ποσοστά χαμηλώνουν (μ.ο: 3,90), αφού 10,3 εκτιμούν ότι 
είναι ΠΠ.Σ, 19,6% Π.Σ, 30,4 Σ., 22,7 Λ.Σ, 12,4 λ.Σ και 1,0% Ε.Σ. Περισσότερης απο-
δοχής από τη Σύντομη Ανακοίνωση χαίρει η Ηλεκτρονική Εισήγηση (μ.ο: 4,27). Ανα-
λυτικότερα οι σύνεδροι του δείγματος απάντησαν ως εξής: Το 36,1%, τη θεωρεί Σ, το 
30,9% Π.Σ, και το 12,4. Αντίθετα, λ.Σ τη βρίσκει το 14,4%, Λ.Σ. το 4,1% και Ε.Σ το 
2,1%. 

Τα ποσοστά βελτιώνονται πάρα πολύ στην Παρουσίαση Λογισμικού, ως μορφής εισή-
γησης στο συνέδριο (μ.ο: 5,24). Ως πάρα πολύ σημαντική εκλαμβάνεται από το 49,5% 
των υποκειμένων, πολύ σημαντική από το 30,9%, σημαντική από το 14,4%, λίγο ση-
μαντική από το 4,1%, λιγότερο σημαντική από το 1,0% και ελάχιστα σημαντική από 
κανέναν εκπαιδευτικό (0%). Ακριβώς σημαντική θεωρείται και η Αναρτημένη Ανακοί-
νωση στο συνέδριο (μ.ο: 4,05). Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι: 9,5% ΠΠ.Σ, 22,1% Π.Σ, 
42,1% Σ, 18,9% λ.Σ, 5,3% Λ.Σ και 2,1% Ε.Σ. 

Οι τρείς τελευταίες δηλώσεις απέσπασαν πολύ θετικά σχόλια, αφού οι εκπαιδευτικοί 
εξήραν κατά πολύ τη σημαντικότητά τους. Το Βιωματικό Εργαστήριο (μ.ο: 5,50), το 
Διδακτικό Σενάριο (μ.ο: 5,46) και η Εργαστηριακή Συνεδρία (μ.ο: 5,18) αξιολογούνται 
πολύ υψηλά ως προτιμητέες μορφές παρουσιάσεων στα συνέδρια. Συγκεκριμένα, τα 
(υψηλά) ποσοστά για το βιωματικό εργαστήριο ήταν 65,3% ΠΠ.Σ, 21,4% Π.Σ, 12,2% 
Σ., ενώ οι άλλες επιλογές ήταν σχεδόν μηδενικές (λ.Σ 0%, Λ.Σ 1,0% και 0% Ε.Σ). Ίδια 
ήταν και τα ποσοστά που αντιστοιχούν στην αποδοχή του Διδακτικού Σεναρίου: 62,0% 
ΠΠ.Σ, 26,0% Π.Σ, 8,0% Σ, 4,0% λ.Σ και 0,0% για αμφότερες τις τελευταίες από πλευ-
ράς σπουδαιότητας επιλογές. Τέλος, θεωρούν την Εργαστηριακή Συνεδρία πάρα πολύ 
σημαντική σε ποσοστό 42,9%, πολύ σημαντική 37,8%, σημαντική 16,3%, λίγο σημα-
ντική 1,0%, λιγότερο σημαντική 2,0% και ελάχιστα σημαντική 0%. 

Ο πίνακας 12 καταγράφει τις απαντήσεις που συναρτήθηκαν με τις 4 δηλώσεις που 
αξιολογούσαν το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Συνεδρίου του Νοέμβρη του 2014.  

Οι εκπαιδευτικοί-σύνεδροι εμφανίζονται πολύ ικανοποιημένοι από τα οφέλη που απο-
κόμισαν κατά τη διήμερη παρακολούθησή του. 
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Πίνακας 12: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 
φδείγματος ως προς το περιεχόμενο του Συνεδρίου. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις 

της κατανομής (όπου Ε.= Ελάχιστο-α και Μ.= Μέγιστο-α) 

Αναλυτικότερα, o βαθμός επίτευξης των στόχων του Συνεδρίου αξιολογήθηκε από 
τους εκπαιδευτικούς ως ελάχιστος (1) σε ποσοστό 1,1%, ως μέγιστος (6) σε ποσοστό 
17,0% και στις ενδιάμεσες κλίμακες με ποσοστό 0% (2), 7,4% (3), 27,7% (4) και 46,8% 
(5), με πολύ θετικό μέσο όρο 4,70.  

Ακόμη, το ελάχιστο όφελος του Συνεδρίου στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαι-
δευτικών παραβλέπεται από τους ίδιους (ποσοστό 0%), ενώ το μέγιστο καταλαμβάνει 
ποσοστό 9,2%.  

Στις ενδιάμεσες κλίμακες οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν ως εξής: 4,1% (2), 12,2% (3), 
42,9% (4) και 31,6%, (5), με μέσο όρο 4,30. Ακολούθως, και το όφελος του Συνεδρίου 
στη διδακτική πράξη εκτιμήθηκε αρκετά από τους εκπαιδευτικούς (μ.ο: 4,62). Τα αντί-
στοιχα ποσοστά ήταν: 0% Ελάχιστο, 1,0 (2), 11,2 (3), 31,6 (4), 36,7 (5) και 19,4 Μέγι-
στο.  

Καλύτερα ποσοστά από αυτές τις 4 δηλώσεις συγκέντρωσε το όφελος που κερδίζεται 
από το Συνέδριο για περαιτέρω μελέτη, αφού αξιολογήθηκε από τους εκπαιδευτικούς 
σχεδόν εξαιρετικά, με μέσο όρο 5,10. Τα ποσοστά ήταν: Ελάχιστο 0% και Μέγιστο 
43,3%, ενώ τα ενδιάμεσα, κατά αύξουσα σειρά ικανοποίησης, ανήλθαν στα 1%, 5,2%, 
19,6% και 30,9%.  

Κατόπιν, στον παρακάτω πίνακα 13 αποτυπώνονται τα ποσοστά των απαντήσεων των 
103 εκπαιδευτικών του δείγματος, ως προς το περιεχόμενο των εργασιών που παρακο-
λούθησαν.  

Και οι τέσσερις σχετικές δηλώσεις ως προς το «Επιστημονικό Περιεχόμενο», τη «Με-
θοδολογία Εργασιών», τη «Σαφήνεια Εργασιών» και την «Ελκυστικότητα» αντιμετω-
πίστηκαν πολύ θετικά και κατά μέσο όρο εξίσου από τους εκπαιδευτικούς. Οι μέσοι 
όροι, αντίστοιχα, ήταν 4,77, 4,67, 4,70 και 4,51.  

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

Ε.  2 3 4 5 Μ. Δ. α ΔΕΙΚΤΕΣ 

% % % % % %  μ. ο. τ. α. 

Βαθμός Επίτευξης Στόχων Συνε-
δρίου 

1,1 0,0 7,4  27,7 46,8 17,0 9 4,70 0,914 

Όφελος Συνεδρίου στην Επαγ-
γελματική Ανάπτυξη 

0,0 4,1 12,2 42,9 31,6 9,2 5 4,30 0,944 

Όφελος Συνεδρίου στη Διδα-
κτική Πράξη 

0,0 1,0 11,2 31,6 36,7 19,4 5 4,62 0,958 

Όφελος Συνεδρίου για περαι-
τέρω Μελέτη 

0,0 1,0 5,2 19,6 30,9 43,3 6 5,10 0,963 

465

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Πίνακας 13: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 
δείγματος ως προς το περιεχόμενο των εργασιών του Συνεδρίου. Μέσοι όροι και τυπι-

κές αποκλίσεις της κατανομής (όπου Ε.= Ελάχιστο-α και Μ.= Μέγιστο-α) 

Το Επιστημονικό Περιεχόμενο των εργασιών αξιολογήθηκε από τους εκπαιδευτικούς 
ως ελάχιστης σημασίας με 0%, ως μέγιστης με ποσοστό 23,4% και στις ενδιάμεσες 
κλίμακες τα ποσοστά ήταν 3,2%, 7,4%, 22,3%, και 43,6%. Η Μεθοδολογία των Εργα-
σιών αξιολογήθηκε ως ελάχιστη σε ποσοστό 0%, ως μέγιστη σε ποσοστό 17,0% και 
στις ενδιάμεσες κλίμακες σε ποσοστά 1,1%, 4,3%, 38,3% και 39,4%. Ως προς τη Σα-
φήνεια των Εργασιών, η αξιολόγηση ήταν ελάχιστη σε ποσοστό 0%, μέγιστη σε ποσο-
στό 17,0% και στις ενδιάμεσες κλίμακες καταγράφηκαν τα ποσοστά 2,1%, 12,8%, 
26,6% και 39,4%. Η Ελκυστικότητα των Εργασιών, παρουσίασε κατά την αξιολόγησής 
της μια ανεπαίσθητη, σχετική μείωση, με ποσοστά κατά αύξουσα σειρά θετικής αποτί-
μησης: 1,1%, 3,2%, 12,8%, 26,6%, 39,4% και 17,0%.  

Σχεδόν εξαιρετικές κριτικές αποκόμισε η οργάνωση του Συνεδρίου από τους συμμετέ-
χοντες στις εργασίες του εκπαιδευτικούς, όπως συμπεραίνεται από τον παρακάτω πί-
νακα 14.  

Πίνακας 14: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 
δείγματος ως προς την οργάνωση κ.λπ. του Συνεδρίου. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλί-

σεις της κατανομής (όπου Ε.= Ελάχιστο-α και Μ.= Μέγιστο-α) 

Η «Οργάνωση Συνεδρίου», η «Εξυπηρετικότητα των Ανθρώπων», η «Καταλληλότητα 
του Χώρου» και ο «Φάκελος του Συνεδρίου», όπως τεκμαίρεται από τους μέσους ό-
ρους (4,87, 5,28, 5,31 και 5,06, αντίστοιχα), άφησαν σχεδόν άριστες εντυπώσεις στους 
συνέδρους. Συγκεκριμένα για την πρώτη δήλωση, τα ποσοστά κατά φθίνουσα σειρά 
θετικής αξιολόγησης, ήταν 33,7%, 38,9%, 15,8%, 7,4%, 1,1%, 3,2%. Όσον αφορά στη 
δεύτερη δήλωση, τα αντίστοιχα ποσοστά των απαντήσεων ήταν 60,4% 20,8%, 10,4%, 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Ε.  2 3 4 5 Μ. Δ.α ΔΕΙΚΤΕΣ 

% % % % % %  μ. ο. τ. α. 

Επιστημονικό Περιεχόμενο  0,0 3,2 7,4 22,3 43,6 23,4 9 4,77 0,999 

Μεθοδολογία Εργασιών 0,0 1,1 4,3 38,3 39,4 17,0 9 4,67 0,847 

Σαφήνεια Εργασιών 0,0 2,1 8,5 23,4 48,9 17,0 9 4,70 0,926 

Ελκυστικότητα 1,1 3,2 12,8 26,6 39,4 17,0 9 4,51 1,085 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

Ε.  2 3 4 5 Μ. Δ.α ΔΕΙΚΤΕΣ 

% % % % % %  μ. ο. τ. α. 

Οργάνωση Συνεδρίου 3,2 1,1 7,4 15,8 38,9 33,7 8 4,87 1,178 

Εξυπηρετικότητα Ανθρώπων  2,1 1,0 5,2 10,4 20,8 60,4 7 5,28 1,130 

Καταλληλότητα Χώρου 3,1 2,1 5,2 5,2 19,6 64,9 6 5,31 1,228 

Φάκελος Συνεδρίου 4,1 0,0 3,1 15,5 33,0 44,3 6 5,06 1,180 
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5,2%, 1,0% και 2,1%. Για την Καταλληλότητα του Χώρου, που εισέπραξε την καλύ-
τερη «βαθμολόγηση» από αυτές τις δηλώσεις, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 64,9%, 
19,6%, 5,2%, 5,2% και 2,1%, ενώ για τον Φάκελο του Συνεδρίου οι πολύ θετικές γνώ-
μες αποτυπώθηκαν στα παρακάτω ποσοστά: 44,3% μέγιστη θετική αξιολόγηση και 4,1 
ελάχιστη θετική, με τις ενδιάμεσες 4 τιμές να ανέρχονται στις 33,0%, 15,5%, 3,1% και 
0,0%. 

Το επόμενο 15ο ερώτημα αφορούσε στον προσδιορισμό της αναγνώρισης και γνώσης 
του περιεχομένου κάποιων εκπαιδευτικών όρων. Ο παρακάτω πίνακας 15, που κατα-
γράφει τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο ερώτημα: «Παρακαλούμε, προσδιορίστε 
κατά πόσο γνωρίζετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων», είναι πολύ κατατοπιστι-
κός. 

Πίνακας 15: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 
δείγματος ως προς τον βαθμό αναγνώρισης κάποιων εκπαιδευτικών όρων. Μέσοι όροι 
και τυπικές αποκλίσεις της κατανομής (όπου Κ.= Καθόλου και Ε.Κ.= Εξαιρετικά καλά) 

Ο όρος της Κριτικής Πλαισίωσης φαίνεται ότι δεν είναι πολύ γνωστός στους εκπαιδευ-
τικούς (μ.ο: 2,97). Σε ποσοστό 26,9% δεν τον ξέρουν καθόλου, ενώ αυτοί που τον γνω-
ρίζουν εξαιρετικά καλά ανέρχονται σε ποσοστό 3,2% (Οι ενδιάμεσες τιμές κατά αύ-
ξουσα σειρά είναι 14,0%, 18,3%, 20,4% και 17,2%). Το περιεχόμενο του όρου της 
ζώνης επικείμενης ανάπτυξης δεν είναι καθόλου γνωστό σε ποσοστό 19,6%, ενώ είναι 
εξαιρετικά γνωστό σε ποσοστό 21,6% (11,3%, 9,3%, 17,5% και 20,6% οι άλλες αντί-
στοιχες τιμές και μ.ο: 3,73). Ο όρος της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης δεν είναι κα-
θόλου γνωστός στους εκπαιδευτικούς σε ποσοστό 9,3%, ενώ αυτοί που τον γνωρίζουν 
εξαιρετικά καλά ανέρχονται σε ποσοστό 42,3% (4,1%, 8,2%, 15,5% 20,6% είναι οι 
ενδιάμεσες τιμές και ο μέσος όρος ικανοποιητικός, καθώς μ.ο: 4,61). Η γνώση των 
MOOCS είναι μηδενική στους εκπαιδευτικούς σε ποσοστό 41,5% ενώ είναι εξαιρετικά 

 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΡΩΝ  

Κ 2 3 4 5 Ε.Κ Δ.α ΔΕΙΚΤΕΣ 

% % % % % %  μ. ο. τ. α. 

Κριτική Πλαισίωση 26,9 14,0 18,3 20,4 17,2 3,2 10 2,97 1,557 

Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης 19,6 11,3 9,3 17,5 20,6 21,6 6 3,73 1,829 

Εννοιολογική Χαρτογράφηση 9,3 4,1 8,2 15,5 20,6 42,3 6 4,61 1,624 

Γνώση MOOCS 41,5 19,1 14,9 5,3 10,6 8,5 8 2,50 1,696 

Γνώση Γραμματισμού των Μέ-
σων (Μιντιακός Γραμματισμός) 

16,8 9,5 17,9 16,8 24,2 14,7 8 3,66 1,680 

Γνώση Αφήγησης Propp 46,2 19,8 12,1 12,1 4,4 5,5 12 2,25 1,517 

Γνώση WebQuest 21,3 16,0 7,4 12,8 18,1 24,5 9 3,64 1,922 

Γνώση Συνδρόμου Asperger 9,2 7,1 6,1 17,3 32,7 27,6 5 4,40 1,571 

Μάθησης Μέσω Σχεδιασμού 
(Learning by Design) 

8,4 15,8 15,8 15,8 26,3 17,9 8 3,89 1,594 

Πολυτροπική Σημειωτική Προ-
σέγγιση της Μάθησης 

20,0 10,5 13,7 18,9 21,1 15,8 8 3,58 1,748 
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υψηλή σε ποσοστό μόλις 8,5% (19,1 %, 14,9 %, 5,3%, 10,6% οι άλλες τιμές, και ο 
μέσος όρος ισχνός, καθώς μ.ο: 2,50). Το περιεχόμενο του όρου Γραμματισμού των 
Μέσων (Μιντιακός Γραμματισμός) είναι γενικά μάλλον γνωστό στους συνέδρους (μ.ο: 
3,66). Τα αναλυτικά ποσοστά σε αύξουσα διάταξη γνώσης του είναι 16,8%, 9,5%, 
17,9%, 16,8%, 24,2% και 14,7%.  

Τα μικρότερα ποσοστά γνώσης συγκεντρώνει η Αφήγηση Propp (μ.ο: 2,25). Συγκεκρι-
μένα είναι μηδενική στους εκπαιδευτικούς σε ποσοστό 46,2%, ενώ είναι εξαιρετικά 
υψηλή σε ποσοστό μόνο 5,5% (19,8 %, 12,1 %, 12,1 %, 4,4% οι παρεμβάλλουσες τι-
μές). Σχετικά καλή είναι η γνώση WebQuest (μ.ο: 3,64). Αναλυτικότερα, η γνώση 
WebQuest είναι μηδενική στους εκπαιδευτικούς σε ποσοστό 21,3%, ενώ εξαιρετικά 
υψηλή σε ποσοστό 24,5 % (16,0%, 7,4%, 12,8%, και 18,1% οι ενδιάμεσες τιμές). Η 
γνώση του Συνδρόμου Asperger είναι αρκετά ικανοποιητική, αφού ο μέσος όρος είναι 
4,40. Τα σχετικά ποσοστά σε αύξουσα διάταξη γνωριμίας είναι: 9,2%, 7,1%, 6,1% 
17,3%, 32,7 % και η εξαιρετική γνώση 27,6%. Ικανοποιητικά ποσοστά συγκεντρώνουν 
οι 2 τελευταίες δηλώσεις, αφού ο μέσος όρος για τη Μάθηση Μέσω Σχεδιασμού 
(Learning by Design) είναι 3,89, και για την πολυτροπική σημειωτική προσέγγιση 3,58. 
Ο όρος Learning by Design δεν είναι καθόλου γνωστός στους εκπαιδευτικούς του δείγ-
ματος σε ποσοστό 8,4%, ενώ αυτοί που τον γνωρίζουν εξαιρετικά καλά ανέρχονται σε 
ποσοστό 17,9% (15,8%, 15,8%, 15,8%, 26,3% είναι οι παρεμβάλλουσες τιμές). Τέλος, 
το περιεχόμενο του όρου της Πολυτροπικής Σημειωτικής Προσέγγισης της δεν είναι 
καθόλου γνωστό σε ποσοστό 20,0%, ενώ εξαιρετική γνώση έχουν οι σύνεδροι σε πο-
σοστό 15,8%. Οι σχετικές, ενδιάμεσες τιμές είναι 10,5%, 13,7%, 18,9% και, 21,1%.  

Στον επόμενο πίνακα 16 καταγράφονται οι ΝΑΙ/ΟΧΙ απαντήσεις των εκπαιδευτικών 
στο ερώτημα «Ποιες άλλες δράσεις της Επιστημονικής ένωσης εκπαιδευτικών πρωτο-
βάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. γνωρίζετε;». 

Πίνακας 16: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 
δείγματος ως προς τη γνωριμία και με άλλες δράσεις της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. 

Οι επιστημονικές δράσεις της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. γίνεται φανερό πως είναι πολύ γνωστές 
στο δείγμα των συνέδρων, ειδικά το ετήσιο πανελλήνιο Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός 
(ποσοστό 73,4%) και το ομώνυμο περιοδικό (ποσοστό 65,6%). Το διαδικτυακό περιο-
δικό «i-Teacher» (η συνέχεια του αποσυρμένου περιοδικού «Εκπαίδευση & Νέες Τε-
χνολογίες»), που άρχισε τη λειτουργία του το 2010, ακολουθεί με ποσοστό γνωριμίας 

 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. 
ΝΑΙ ΟΧΙ 
% % 

Το ετήσιο πανελλήνιο Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός» 73,4 26,6 

Το διαδικτυακό περιοδικό «Νέος Παιδαγωγός» 65,6 34,4 

Το διαδικτυακό περιοδικό «i-Teacher» 56,4 43,6 
Τον διαδικτυακό εκπαιδευτικό διαγωνισμό «Δημιουργήστε 
ψηφιακά, κατασκευάστε ένα Website, γίνετε πρεσβευτές του 
τόπου σας» 

17,0 83,0 
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56,4%. Φυσικά, ο διαδικτυακός εκπαιδευτικός διαγωνισμός «Δημιουργήστε ψηφιακά, 
κατασκευάστε ένα Website, γίνετε πρεσβευτές του τόπου σας» συγκεντρώνει μικρό 
ποσοστό διάχυσης στην εκπαιδευτική κοινότητα, μόνο 17%, καθότι έχει καταστεί τα 
τελευταία χρόνια ανενεργός.  

Το επόμενο ερώτημα αφορούσε στην αξιολόγηση των δυο διαδικτυακών περιοδικών 
της Ένωσης (πίνακας 17). 

Πίνακας 17: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 
δείγματος ως προς την αξιολόγηση των περιοδικών των της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε.. Μέσοι ό-
ροι και τυπικές αποκλίσεις της κατανομής (όπου Π.Κ= Πολύ Κακό, Κ.= Κακό, Μ.= 

Μέτριο, ΚΛ.= Καλό, Π.ΚΛ= Πολύ καλό και Ε.= Εξαιρετικό) 

Το περιοδικό «i-Teacher» ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2010, ως 
μετεξέλιξη του περιοδικού «Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολογίες». Σήμερα βρίσκεται στο 
11ο τεύχος του. Το πρώτο τεύχος του περιοδικού «Νέος Παιδαγωγός» εκδόθηκε διαδι-
κτυακά τον Σεπτέμβριο του 2013 και μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 5 τεύχη. Και 
τα 2 αυτά δωρεάν περιοδικά αξιολογούνται πολύ θετικά από τα υποκείμενα της έρευ-
νας, με υψηλούς μέσους όρους 4,70 και 4,69 αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, για το «i-
Teacher» οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι είναι εξαιρετικό (Ε.) σε ποσοστό 20,4%, πολύ 
καλό (Π.ΚΛ) σε ποσοστό 44,4%, καλό (ΚΛ.) σε ποσοστό 27,8%, μέτριο (Μ.) σε πο-
σοστό 1,9%, κακό (Κ.) σε ποσοστό 1,9% και πολύ κακό (Π.Κ) σε ποσοστό 3,7%. Τα 
αντίστοιχα ποσοστά για τον «Νέο Παιδαγωγό» είναι εξαιρετικό 12,7%, πολύ καλό 
52,4%, καλό 31,7%, μέτριο 0%, κακό 1,6% και πολύ κακό (Π.Κ) 1,6%. Αξιοσημείωτες 
είναι, ωστόσο, οι πολλές χαμένες πληροφορίες, αφού 40 εκπαιδευτικοί δεν απάντησαν 
όσον αφορούσε στην αξιολόγηση του «Νέου Παιδαγωγού» και ακόμη περισσότεροι, 
49 συγκεκριμένα, απέφυγαν την αξιολόγηση του «τεχνολογικού» περιοδικού «i-
Teacher».  

Η 18η ερώτηση περιστράφηκε γύρω από τη «συμμετοχή σε δράσεις και δραστηριότη-
τες της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε.». Οι ΝΑΙ/ΟΧΙ απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος 
παρουσιάζονται στον πίνακα 18. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν πάρει μέρος ως απλοί 
σύνεδροι σε ένα τουλάχιστον συνέδριο της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. στο παρελθόν αποτελούν 
το 46,6%, ενώ αυτοί που παρακολούθησαν ως απλοί σύνεδροι πάνω από ένα συνέδριό 
της είναι 34,8%. Αυτοί που έχουν πάρει μέρος ως εισηγητές σε ένα τουλάχιστον συνέ-
δριό της στο παρελθόν ανέρχονται σε ποσοστό 15,5%, ενώ το ποσοστό αυτών που έ-
χουν εισηγηθεί στο παρελθόν σε παραπάνω από ένα συνέδριο της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. α-
νέρχεται στο 13,6%. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΏΝ  

Π. Κ Κ. Μ. ΚΛ. Π.ΚΛ Ε. Δ.α ΔΕΙΚΤΕΣ 

% % % % % %  μ. ο. τ. α. 

Νέος Παιδαγωγός 1,6 1,6 0,0 31,7 52,4 12,7 40 4,70 0,873 

i-Teacher  3,7 1,9 1,9 27,8 44,4 20,4 49 4,69 1,113 
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Πίνακας 18: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 
δείγματος ως προς τη συμμετοχή σε δράσεις της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. 

Οι εκπαιδευτικοί των οποίων έχει δημοσιευθεί άρθρο τους σε ένα από τα περιοδικά (i-
Teacher & Νέος Παιδαγωγός) ανέρχονται στο 7,0%, ενώ αυτοί που έχουν δημοσιεύσει 
πάνω από δυο άρθρα τους στα περιοδικά καλύπτουν ποσοστό 3,5%. Επιπλέον, οι σύ-
νεδροι του δείγματος, που διατέλεσαν κριτές εργασιών σε ένα ή περισσότερα συνέδρια 
(«Η Εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» ή και «Νέος Παιδαγωγός»), αποτελούν πο-
σοστό 9,4%. Ακόμη, οι συμμετέχοντες του Συνεδρίου, που έχουν πάρει μέρος ως δια-
γωνιζόμενοι σε έναν ή σε περισσότερους από τους διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς δια-
γωνισμούς «Δημιουργήστε ψηφιακά, κατασκευάστε ένα website, γίνετε πρεσβευτές 
του τόπου σας», καλύπτουν ποσοστό 1,2%. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί, που διατέλεσαν 
κριτές, σε έναν ή σε περισσότερους από τους παραπάνω διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς 
διαγωνισμούς, κατέχουν πολύ μικρό ποσοστό, 2,4%.  

Η τελευταία ανοιχτή ερώτηση προέτρεπε τους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν την επι-
θυμία τους για τις θεματικές, που θα μπορούσαν να προστεθούν σε επόμενες συνεδρια-
κές δράσεις. Επίσης, οι σύνεδροι καλούνταν να καταθέσουν προτάσεις για την επί το 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. ΝΑΙ ΟΧΙ 
% % 

Έχετε πάρει μέρος ως απλός σύνεδρος σε ένα τουλάχιστον συνέ-
δριό της στο παρελθόν 

46,6 53,4 

'Έχετε πάρει μέρος ως απλός σύνεδρος σε πάνω από ένα συνέδριό 
της στο παρελθόν  

34,8 65,2 

Έχετε πάρει μέρος ως εισηγητής σε ένα τουλάχιστον συνέδριο της 
στο παρελθόν  

15,5 84,5 

Έχετε πάρει μέρος ως εισηγητής σε πάνω από ένα συνέδριο της 
στο παρελθόν  

13,6 86,4 

Έχει δημοσιευθεί άρθρο σας σε ένα από τα περιοδικά της (i-
Teacher & Νέος Παιδαγωγός) ) 

7,0 93,0 

Έχουν δημοσιευθεί πάνω από δυο και περισσότερα άρθρα σας σε 
ένα από τα περιοδικά της (i-Teacher & Νέος Παιδαγωγός) 

 
3,5 

 
96,5 

Διατελέσατε Κριτής Εργασιών σε ένα η περισσότερα συνέδρια 
της («Η Εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε..» ή «Νέος Παιδαγω-
γός») 

 
9,4 

 
90,6 

Έχετε πάρει μέρος ως διαγωνιζόμενος σε έναν ή σε περισσότε-
ρους από τους διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς της: 
«Δημιουργήστε ψηφιακά, κατασκευάστε ένα website, γίνετε πρε-
σβευτές του τόπου σας» 

 
 

1,2 

 
 

98,8 

Διατελέσατε Κριτής σε έναν ή σε περισσότερους από τους παρα-
πάνω διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς της 

 
2,4 

 
97,6 
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βέλτιον διεξαγωγή των επόμενων συνεδρίων. Ακολουθεί μια αδρή σταχυολόγηση των 
απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος.  

Ως προς την επέκταση της θεματολογίας οι σύνεδροι πρότειναν:  
• Θεματικές περισσότερο προσανατολισμένες στις πρακτικές εφαρμογές και στις δι-

δακτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών κατά την καθημερινή μαθησιακή πρακτική  
• Βιωματική προσέγγιση σε μορφή εργαστηρίων, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος 

των Τ.Π.Ε. στην πράξη 
• Περισσότερα διδακτικά σενάρια (όχι, όμως, πολύ εξειδικευμένα) με χρήση Τ.Π.Ε., 

μέσω ομαδοσυνεργατικών μεθόδων  
• Περισσότερα διαθεματικά σενάρια με τη συμμετοχή περισσότερων εκπαιδευτικών 

ειδικοτήτων 
• Περισσότερες επιλογές σχετικά με την τέχνη και τη δημιουργικότητα καθώς και με 

πολιτισμικά, περιβαλλοντικά και αγωγής υγείας project 
• Τα πολιτισμικά θέματα πρέπει να προσφέρονται ως μια ξεχωριστή θεματική ενό-

τητα και να μην εγκιβωτίζονται μέσα σε άλλα 
• Περισσότερα κοινωνικά θέματα και εισηγήσεις κοινωνιολόγων, που χρησιμοποι-

ούν Τ.Π.Ε.  
• Ενημέρωση για εργαλεία διδακτικά (ίσως και έκθεση όπως είχε γίνει παλαιότερα) 

και εφαρμογή εργαλείων στην πράξη  
• Θέματα που αφορούν στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και της ελληνικής ως 

ξένης γλώσσας με τη χρήση Τ.Π.Ε.. 
• Περισσότερες παρουσιάσεις νέων μεθόδων ηλεκτρονικού σχεδιασμού, προσομοί-

ωσης και χωρικής αντίληψης 
• Ιστορική και αρχαιολογική έρευνα μέσω διαδικτύου. 
• Καινοτόμες δράσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έρ-

γου, ασύγχρονη εκπαίδευση και προτάσεις-τρόποι υλοποίησής της 
• Διδακτική μαθηματικών με τη χρήση Τ.Π.Ε.., σενάρια διδασκαλίας για την πρωτο-

βάθμια. Επιπλέον περισσότερες εισηγήσεις σχετικά με τα μαθηματικά του Λυκείου, 
την ιστορία-φιλοσοφία των μαθηματικών, τα παράδοξα στα μαθηματικά, και την 
έννοια του απείρου  

• Παρουσίαση περισσότερων λογισμικών για τα Μαθηματικά 
• Θέματα σχετικά με τα I.T.S. (Νοήμονα συστήματα διδασκαλίας). 
• Ενότητες για την ετερότητα και την αξιολόγηση 
• Περισσότερες εισηγήσεις αναφορικά με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις δομές της 

Ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης, παράλληλη 
στήριξη) που υπάρχουν στην Ελλάδα 

• Περισσότερα θέματα που συνάπτουν Τ.Π.Ε. και μαθησιακές δυσκολίες 
• Πρόσθετες θεματικές στο Ελεύθερο λογισμικό, την εκπαιδευτική ρομποτική, τις θε-

τικές και τεχνολογικές επιστήμες 
• Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  
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Ακολουθούν οι βελτιωτικές προτάσεις των συνέδρων, ως προς τη γενικότερη οργά-
νωση του Συνεδρίου: 

• Καλύτερα δομημένη οργάνωση, ειδικότερα όσον αφορά στους χώρους παρακο-
λούθησης (Μεγαλύτερες και αεριζόμενες αίθουσες και απαραίτητα με μικροφω-
νική εγκατάσταση) 

• Καλύτερη διαχείριση του χρονοδιαγράμματος, με αυστηρή τήρηση του προβλεπό-
μενου χρόνου των παρουσιάσεων από το Προεδρείο.  

• Προειδοποίηση στους εισηγητές να χρονομετρούν, σε προγενέστερο χρόνο, την 
εισήγησή τους, ώστε να τηρούν επακριβώς τα χρονικά περιθώρια. 

• Συντομότερες παρουσιάσεις με ενδιάμεσα διαλείμματα. 
• Μέσω του ελέγχου των προεγγραφών-εγγραφών να ρυθμίζεται αποδοτικότερα η 

κατανομή των συνέδρων με βάση τη χωρητικότητα καθεμιάς εκ των αιθουσών 
• Ο φάκελος να περιλαμβάνει και έντυπα πρακτικά του Συνεδρίου.  

Συζήτηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Στη συνέχεια, θα επιχειρηθεί ο σχολιασμός και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 
παρούσας έρευνας, καθώς και η διερεύνηση των αιτιών και λόγων της διαμόρφωσής 
τους. Στην ενότητα αυτή, της συζήτησης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων, περιλαμ-
βάνονται τα αποτελέσματα των 9 ειδικών ερωτημάτων του ερωτηματολογίου. Για χρη-
στικούς, πρακτικούς αλλά και για λόγους συνεκτικότητας, τα ερωτήματα αυτά θα κα-
τανεμηθούν, ανά τρία, σε τρείς υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα θα περιλάβει τα ερω-
τήματα 10, 11 και 15, καθώς αυτά επικεντρώνονται στην αξιολογική διαβάθμιση της 
σημαντικότητας κάποιων συνεδριακών παραμέτρων, με σκοπό τη μελλοντική αξιοποί-
ησή τους. Η δεύτερη υποομάδα, με τα ερωτήματα 12, 13 και 14, στοχεύει στην αποκό-
μιση αξιολογικής ανατροφοδότησης από τους συμμετέχοντες για το συγκεκριμένο Συ-
νέδριο του 2014, ενώ η τρίτη υποομάδα, περιέχει τα υπόλοιπα ερωτήματα 16, 17 και 
18, στα οποία συνδετικός τους κρίκος αποτελεί η αξιολόγηση των δράσεων της ΕΕΕΠ-
ΔΤ.Π.Ε.. 

Διαβάθμιση σημαντικότητας συνεδριακών παραμέτρων 

Παρά τις ενστάσεις που διατυπώνονται κατά καιρούς οι Τ.Π.Ε., αναμφίβολα, μπορούν 
να αξιοποιηθούν δημιουργικά, αποδοτικά και αποτελεσματικά στο σχολικό σύστημα 
(Rabah, 2015; Μαστρογιάννης 2015α). Ωστόσο, είναι απαραίτητη η πλήρωση κάποιων 
αναγκαίων προϋποθέσεων, ώστε να αναδεχθεί αυτή η αποτελεσματικότητα των τεχνο-
λογικών υποβοηθήσεων. Κυριότερη και βασικότερη προαπαίτηση απ’ όλες θα εξακο-
λουθεί να προβάλλει στο διηνεκές η διδακτική και παιδαγωγική ισχυροποίηση του εκ-
παιδευτικού στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. Στη σημερινή εποχή της ψηφιακής 
παντοκρατορίας έχει εδραιωθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα η πεποίθηση περί της α-
ναγκαιότητας για ακαδημαϊκή και επιστημονική αναβάθμισής της, πρωτίστως στα ει-
κονικά περιβάλλοντα και εργαλεία. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο 10ο ερώ-
τημα ευθυγραμμίζονται με αυτή την παραδοχή, αφού η θεματική ενότητα των Τ.Π.Ε. 
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κρατά τα ηνία στην αξιολογική διαβάθμιση των εκπαιδευτικών του δείγματος. Η αξιο-
ποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται πολύ σημαντικός και κα-
θοριστικός εκπαιδευτικός παράγοντας εστίασης, για επερχόμενες συνεδριακές εκδη-
λώσεις. Στη συνέχεια, εξαίρεται και η σπουδαιότητα της Ειδικής Αγωγής. Τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται μια σαφής προτίμηση για επιμόρφωση και μεταπτυχιακές σπου-
δές στο σχετικό πεδίο, καθώς η Ειδική Αγωγή συνθέτει ένα προκλητικό παιδαγωγικό 
τοπίο, θέτοντας ως σκοπό να διασφαλισθεί και να αναδειχθεί ο σεβασμός των μαθητών 
με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες αλλά και η απρόσκοπτη συμμετοχή τους σε πολλές 
κοινωνικές δράσεις, όπως η υγεία, η εργασία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και ασφαλώς 
η παροχή παιδείας, μέσω Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Η διδακτική της Μεθοδο-
λογίας και η Δια βίου Εκπαίδευση ακολουθούν πολύ υψηλά και αυτές στις προτιμήσεις 
των συνέδρων. Η μεν πρώτη παρέχει άμεσα, πρακτικά εφόδια για γρήγορη εφαρμογή 
τους στην καθημερινή διδακτική διαδικασία, ενώ η Δια Βίου Εκπαίδευση είναι παρα-
δεκτό, πλέον, ότι αποτελεί κεντρικό συστατικό της καθημερινής ζωής κάθε Ευρωπαίου, 
καθώς λογίζεται πολύ απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών και την ικανοποίηση 
των προσδοκιών στη σύγχρονη και δυναμική αγορά εργασίας (Miranowicz, 2009). Οι 
εκπαιδευτικοί ωθούμενοι και από την εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης διεκδικούν 
τη συμμετοχή τους σε προγράμματα συνεχούς κατάρτισης όπως, σαφώς, και η Ευρω-
παϊκή Ένωση επιτάσσει (ΜΠΕ, 2010), μέσω των κατά καιρούς αποφάσεών της (Συμ-
βούλιο της Μπολόνια, της Λισαβόνας κ.ά.) 

Πολύ σημαντικές θεωρούν οι εκπαιδευτικοί, ως μέρη της θεματικής ενός Συνεδρίου, 
τις Καινοτομίες στην Εκπαίδευση αλλά και την Παιδαγωγική Ψυχολογία. Πράγματι, 
τα Προγράμματα Σπουδών του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ έθεσαν ως μια βασική αρχή τους, 
πέραν και άλλων βέβαια, τη δημιουργία ενός σχολείου Καινοτόμου, πάνω στο οποίο 
θα στηριχτεί και θα ανοικοδομηθεί η νέα παιδαγωγική και διδακτική προοπτική και 
διάσταση (ΜΠΕ, 2011). Οι σημερινές ανάγκες και οι προκλήσεις, εξαιτίας του ταχύ-
τατου ρυθμού των αλλαγών, ζητούν, αναντίρρητα, από όλα τα συστήματα την προώ-
θηση εξορθολογισμένων καινοτομιών, για την αντιμετώπιση όλων των απαιτήσεων. 
Στην εκπαίδευση, καινοτομία είναι η εσκεμμένη προσπάθεια αλλαγής των σχολείων, 
μέσω νέων ιδεών, αρχών, τεχνικών και μεθόδων (Τσιμηρίκα, 2007), με άμεσο και κύ-
ριο σκοπό την προώθηση και αύξηση της δημιουργικότητας των μαθητών και των εκ-
παιδευτικών και τη διάχυσή της στη μάθηση και τη διδασκαλία. Στο ίδιο επίπεδο ση-
μαντικότητας τοποθετείται από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος και η Παιδαγωγική 
Ψυχολογία, αφού ως ένας ερευνητικός κλάδος της εφαρμοσμένης ψυχολογίας παρέχει 
εφαρμόσιμες οδηγίες και στρατηγικές αλλά και μεθοδολογικούς σχεδιασμούς για απο-
δοτικότερη διδασκαλία και μάθηση.  

Τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνική επικράτεια δέχτηκε κύματα μεταναστών, με απο-
τέλεσμα να διαμορφωθεί ένα διαπολιτισμικό μωσαϊκό, το οποίο, για να υπηρετηθεί στο 
σχολικό πλαίσιο, εγείρει αξιώσεις επιστράτευσης ενός ισχυρού μοντέλου εκπαίδευσης. 
Δράσεις οι οποίες θα προάγουν και θα καλλιεργούν την αποδοχή, την εμπιστοσύνη, τον 
αμοιβαίο σεβασμό, την ειλικρίνεια, την ευγενή άμιλλα, την άρση στερεοτύπων και προ-
καταλήψεων συνιστούν πρόδηλους παράγοντες, που συμβάλλουν στη λειτουργία ενός 
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αποτελεσματικού σχολείου αλλά και στη δημιουργία θετικού και ευάρεστου σχολικού 
περιβάλλοντος. Με πλουραλιστικές παρεμβάσεις και με διαφοροποιημένα προγράμ-
ματα, η Διαπολιτισμική Αγωγή ενισχύει τη διαδικασία ένταξης στο σχολικό και κοινω-
νικό περιβάλλον μαθητών με γλωσσικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότη-
τες. Η σπουδαιότητα της Διαπολιτισμικής Αγωγής, δηλαδή, είναι εκ των ων ουκ άνευ, 
γεγονός που καθρεφτίστηκε και στις απαντήσεις των συνέδρων, αφού τη θεώρησαν 
σχεδόν πολύ σημαντική για θεματική ενός συνεδρίου. Τέλος, οι θεματικές «Φιλοσοφία 
της Παιδείας» «Διοίκηση Εκπαίδευσης» και «Ιστορία Εκπαίδευσης» καταγράφηκαν 
ως σχεδόν σημαντικές, επειδή κινούνται, μάλλον, σε ένα θεωρητικό ως επί το πλείστον 
επίπεδο, και η «θεραπεία» τους δεν αποδίδει άμεσα, έμπρακτα οφέλη στην καθημερινή 
διδακτική πρακτική. Όσον αφορά, ιδιαίτερα, στην ουδέτερη στάση ως προς τη «Διοί-
κηση της Εκπαίδευσης» μπορεί να ερμηνευτεί εύκολα, καθώς οι συμμετέχοντες σύνε-
δροι είχαν λίγα χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας και οι συναρτώμενες με την εκπαιδευ-
τική διοίκηση καταλήψεις θέσεων στελεχών να μην συγκαταλέγονται στα άμεσα σχέ-
διά τους. 

Το επόμενο ερώτημα ακτινωμένο σε 8 σχετικές δηλώσεις αποπειράθηκε να αποσπάσει 
από τους συνέδρους τον βαθμό σπουδαιότητας των διάφορων πτυχών και μορφών πα-
ρουσίασης σε ένα Συνέδριο. Πολύ έως πάρα πολύ σημαντικά θεωρούν οι εκπαιδευτικοί 
το Βιωματικό Εργαστήριο, το Διδακτικό Σενάριο, την Παρουσίαση Λογισμικού και 
την Εργαστηριακή Συνεδρία. Όντως, η βιωματικότητα και η διερεύνηση είναι βασικές 
και κρίσιμες παιδαγωγικές αρχές. Κατά τον Carl Rogers (Houssaye, 2012), η σημα-
ντική μάθηση αποκτιέται βιωματικά και μέσω δράσης. Τα μοντέρνα Αναλυτικά Προ-
γράμματα Σπουδών οργανώνονται σε πλαίσιο διαθεματικότητας και βιωματικότητας 
και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις ικανότητες και τις δεξιότητες που πρέπει να απο-
κτηθούν μέσω ενεργού συμμετοχής και ομαδοσυνεργατικών περιβαλλόντων. Η δη-
μιουργία των απαραίτητων βιωματικών συνθηκών για την ανακάλυψη τη γνώσης, 
μέσω διερευνητικών διεργασιών, οδηγεί στην ισχυροποίηση των νοητικών ικανοτή-
των. Αυτές τις παραπάνω παραδοχές φαίνεται ότι δεν τις αγνοούν οι εκπαιδευτικοί και 
ανήγαγαν σε υψίστης μαθησιακής σπουδαιότητας τα Βιωματικά Εργαστήρια. Επίσης, 
το Διδακτικό Σενάριο είναι συνήθως απαλλαγμένο από «κουραστικές» θεωρητικοποι-
ήσεις και προσφέρει συγκεκριμένα διδακτικά βήματα, που μπορούν να μετουσιωθούν 
αμέσως σε διδακτική πράξη. Οι Παρουσιάσεις Λογισμικών μέσω και μιας εργαστηρια-
κής επίδειξης φαίνεται πως προτιμούνται πάρα πολύ από τους εκπαιδευτικούς. Μάλι-
στα, ένα πλούσιο αποθετήριο ποιοτικών εκπαιδευτικών λογισμικών, ανοιχτού και εποι-
κοδομιστικού τύπου και η σωστή αξιοποίηση του από τους εκπαιδευτικούς μπορεί να 
αναδείξει την προστιθέμενη αξία των Τ.Π.Ε., αναβαθμίζοντάς τα σε ένα σύγχρονο, βα-
σικό και απαραίτητο γνωστικό εργαλείο. Οι υπόλοιποι τρόποι παρουσίασης εργασιών 
σε Συνέδρια (Εισήγηση, Ηλεκτρονική Εισήγηση, Αναρτημένη Ανακοίνωση και Σύ-
ντομη Ανακοίνωση) θεωρούνται και αυτές εξίσου σημαντικές, ωστόσο τη λιγότερη 
«δημοτικότητα» συγκεντρώνει η Σύντομη Ανακοίνωση.  

Ακολούθως, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αναγνωρίσουν κάποιους εκπαιδευτικούς ό-
ρους, που ενδεχομένως μπορούν να αξιοποιηθούν ως θεματικές λέξεις-κλειδιά, κατά 
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τη δημιουργία στρογγυλών τραπεζιών σε επικείμενα συνέδρια. Από τους 10 παρατιθέ-
μενους εκπαιδευτικούς όρους, οι εκπαιδευτικοί προσδιόρισαν με τον μεγαλύτερο 
βαθμό αναγνωρισιμότητας την Εννοιολογική Χαρτογράφηση και το Σύνδρομο 
Asperger. Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι γνωστικά εργαλεία για την οργάνωση και α-
ναπαράσταση γνώσης και αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και για τους μαθητές και για τους δασκάλους. Μάλιστα, εδώ και μια τριακονταετία 
περίπου έχει διαπιστωθεί ότι οι υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευ-
κολύνουν στη διαδικασία εννοιολογικής χαρτογράφησης (Anderson-Inman & Ditson, 
1999). Πράγματι, σήμερα η Εννοιολογική Χαρτογράφηση είναι μια πολύ συνηθισμένη 
έννοια στα προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου, αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται 
για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. Εξίσου, συνήθης έννοια είναι και το 
Σύνδρομο Asperger. Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, πέραν του κλασικού αυτι-
σμού, περιλαμβάνουν ακόμα τέσσερις υποομάδες διαταραχών, μία εκ των οποίων είναι 
και το Σύνδρομο Asperger, όπου τα άτομα θεωρούνται υψηλής λειτουργικότητας και 
μπορούν εργάζονται και να ζουν ανεξάρτητα. Παρουσιάζουν, όμως, προβλήματα κοι-
νωνικοποίησης και περιορισμένες μορφές ενδιαφερόντων (European Commission, 
2005; Jordan, 2004). Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός παιδιών, που προσδιορίζονται με 
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, αυξάνεται παγκοσμίως (CDC, 2015; Ratajczak, 
2011) και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να βρουν τρόπους ανταπόκρισής τους στα νέα 
αυτά προκλητικά και απαιτητικά δεδομένα. 

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν αρκετά καλά και τους όρους «Μάθηση Μέσω Σχεδιασμού 
(Learning by Design)», «Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης», «Γραμματισμός των Μέσων 
(Μιντιακός Γραμματισμός», «WebQuest» και «Πολυτροπική Σημειωτική Προσέγγιση 
της Μάθησης». Ο Αμερικανός ψυχολόγος Robert Mills Gagne συνέβαλε θεμελιωδώς 
στην ανάπτυξη του θεωρητικού πεδίου, το οποίο σχετίζεται με τον εκπαιδευτικό/διδα-
κτικό σχεδιασμό (Fields, 2000). Στις μέρες μας είναι πολύ διαδεδομένος ο όρος «Μά-
θηση Μέσω Σχεδιασμού», ως ένα προσανατολισμένο διδακτικό σχέδιο, στο οποίο α-
ποτυπώνεται η χρήση διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας σε συγκεκριμένες, κάθε 
φορά, μαθησιακές συνθήκες και καταστάσεις. Ειδικότερα, ο όρος αυτός υπονοεί ένα 
σύνολο σκόπιμων, στοχευμένων και παρωθητικών παρεμβάσεων, μεθοδολογιών και 
πρακτικών, με σκοπό την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη μάθηση, εντός συ-
γκεκριμένων κάθε φορά εκπαιδευτικών συνθηκών (Theng & Mai, 2009). Τις τελευ-
ταίες δεκαετίες, το πεδίο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού έχει επηρεαστεί έντονα από 
τις εξελίξεις στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, στις θεωρίες επικοινωνίας και στη ρα-
γδαία αναδυόμενη εκπαιδευτική τεχνολογία (Thomas, 2010).  

Ο Μιντιακός Γραμματισμός (Media literacy) υπονοεί το σύνολο των ανθρώπινων δε-
ξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε μέσω αυτών να επιτυγχάνεται με αποτελεσματικό 
τρόπο η πρόσβαση, η δημιουργία και προπαντός η ερμηνεία, η αποκωδικοποίηση και 
η αξιολόγηση των μηνυμάτων, που εκπέμπονται και λαμβάνονται από πλείστες μορφές 
και τύπους μέσων επικοινωνίας (Livingstone, 2004). Για τη γνωριμία του Μιντιακού 
Γραμματισμού γίνονται πολλές εκδηλώσεις γνωριμίας (π.χ από τη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση Αχαΐας), ενώ και πολλά σχολεία δημιουργούν σχετικά δίκτυα συνεργασίας. 
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Φυσικά και ο όρος «Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης» είναι γνωστός στους εκπαιδευτι-
κούς, αφού αποτελεί σημαντική έννοια της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας του 
Vygotsky. Ο Ρώσος ψυχολόγος υιοθέτησε την ύπαρξη δύο τουλάχιστον αναπτυξιακών 
επιπέδων (Μαστρογιάννης 2015β). Πρώτο επίπεδο καλείται το πραγματικό επίπεδο α-
νάπτυξης, δηλαδή το επίπεδο ανάπτυξης των διανοητικών λειτουργιών, που εμφανίζε-
ται ως καρπός ορισμένων αναπτυξιακών κύκλων, που έχουν, ήδη ολοκληρωθεί. Η προ-
σφορά διδακτικής και συνεργατικής αρωγής, μέσω ερωτήσεων και στρατηγικών επί-
λυσης προβλημάτων, οριοθετεί το δεύτερο επίπεδο. Η διαφορά, η μη συγγραμμικότητα 
των δύο αυτών επιπέδων γνωστικής ανάπτυξης, καλείται Ζώνη της Επικείμενης Ανά-
πτυξης. Είναι η απόσταση μεταξύ του πραγματικού αναπτυξιακού επιπέδου, όπως κα-
θορίζεται μέσα από ανεξάρτητες-αυτόνομες λύσεις προβλημάτων και του επιπέδου τής 
εν δυνάμει ανάπτυξης, όπως καθορίζεται μέσω της επίλυσης προβλημάτων, υπό τη φθί-
νουσα καθοδήγηση ενήλικων ή σε συνεργασία με ικανότερους συμμαθητές (Vygotsky, 
1978). 

Ο επόμενος γνωστός για τους εκπαιδευτικούς όρος αφορά στην Ιστοεξερεύνηση 
(WebQuest), μια έννοια μάλλον πολύ οικεία στους νέους εκπαιδευτικούς, κατοίκους 
της ψηφιοχώρας. Οι Ιστοεξερευνήσεις είναι διερευνητικές, μαθησιακές δραστηριότη-
τες για όλα σχεδόν τα μαθήματα, το βασικό υλικό των οποίων αντλείται από το Διαδί-
κτυο (http://webquest.org/). Επίσης, και η «Πολυτροπική Σημειωτική Προσέγγιση της 
Μάθησης» εμφανίζεται ως καλά γνωστή στους εκπαιδευτικούς του δείγματος. Είναι η 
μάθηση (Καπετανίδου, 2014), που συντελείται μέσω ποικίλων τρόπων, όπως είναι η 
χρήση εικόνας, ήχου και κίνησης αλλά και μέσω βίβλων και τεχνολογικών μέσων (ο-
θόνες, βίντεο, ταινίες, ιστοσελίδες, τρισδιάστατα μοντέλα κ.ά.)  

Τέλος, η «Κριτική Πλαισίωση, τα «MOOCs» και η «Αφήγηση Propp» καταλαμβάνουν 
τις τελευταίες θέσεις από πλευράς αναγνωρισιμότητας. Είναι νέοι όροι (οι δυο πρώτοι) 
που, γενικά, μάλλον αγνοούνται και δεν έχει αποκρυσταλλωθεί ακόμη το εννοιολογικό 
τους περιεχόμενο από τους εκπαιδευτικούς. Η Κριτική Πλαισίωση (Critical Fraiming) 
προσπαθεί να ερμηνεύσει τις διαδικασίες με τις οποίες δημιουργούνται και ανταλλάσ-
σονται τα νοήματα σε συνάρτηση με το περιεχόμενό τους (Καπετανίδου, 2014), ενώ 
τα Μαζικά, Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Online Open Courses -MOOC) 
είναι το λεγόμενο «δωρεάν ψηφιακό πανεπιστήμιο». Είναι μια νέα μορφή εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης, για πολλά και διάφορα γνωστικά αντικείμενα, η οποία δίνει την 
ευκαιρία σε μαθητές, φοιτητές και επαγγελματίες όχι μόνο να αποκτήσουν νέες δεξιό-
τητες, αλλά και να βελτιώσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους και τις πρακτικές τους 
(Μαστρογιάννης, 2013α; Johnson, et al., 2013). Με τη λήξη των διαδραστικών κύκλων 
των μαθημάτων δεν απονέμεται ωστόσο πτυχίο παρά μόνο ένα απλό πιστοποιητικό 
παρακολούθησης.  

Τον μικρότερο βαθμό αναγνώρισης, από τους 10 όρους, έλαβε η «Αφήγηση Propp». 
Πρόκειται για έναν πολύ παλιό όρο, καθώς αναφέρεται στον Ρώσο λαογράφο και λόγιο 
Vladimir Yakovlevich Propp (Μπούσια, 2010), ο οποίος το 1928 εξέδωσε το πόνημά 
του «Morphology of the Folktale» (Η Μορφολογία του Παραμυθιού), στο οποίο αφού 
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μελέτησε και ανέλυσε την πλοκή 100 ρωσικών παραμυθιών, ανακάλυψε τα βασικά α-
φηγηματικά τους στοιχεία και τις ομοιότητές τους. Η αφηγηματική θεωρία του Propp 
(Πετρίτης, 2009) αναλύει τη δομή της παραμυθιακής αφήγησης και προτείνει σχετικά 
μοντέλα μελέτης όχι μόνο για τα αφηγηματικά παραμύθια (όπως για παράδειγμα τη 
μελέτη των παραμυθιών μέσω της διαμέρισής τους) αλλά και για κάθε άλλη μορφή 
αφήγησης. Η «Αφήγηση Propp» είναι, μάλλον, ένας εξεζητημένος όρος, που δικαιολο-
γεί τη σχετική άγνοιά του από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος.  

Αξιολογική ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο του 2014 

Το Συνέδριο «Η Εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε» πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 
στους χώρους του Ευγενίδειου Ιδρύματος στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2014. Διοργανώ-
θηκε από τη (μετεξελιχθείσα στο σύλλογο του «Νέου Παιδαγωγού», πια) ΕΕΕΠ- 
ΔΤ.Π.Ε. και ήταν το 11ο μια σειράς συνεδρίων, η οποία άρχισε το 2004 στην Αργυ-
ρούπολη. Η δεκαετία αυτή υπήρξε αναγκαία και ικανή συνθήκη, ώστε να αποκτηθεί 
μια συνεδριακή κουλτούρα και να σωρευτεί σεβαστή οργανωσιακή εμπειρία και τεχνο-
γνωσία. Αυτές οι θετικές συνεδριακές παράμετροι και τα οργανωσιακά μεγέθη φαίνε-
ται να επιβεβαιώνονται και να αξιολογούνται δεόντως από τους συμμετέχοντες στο 
Συνέδριο. Επίσης, και η θετική επιρροή και συμβολή των ποιοτικών κρίσεων των υπο-
βληθέντων άρθρων από ένα σώμα προσοντούχων Ελλήνων, ειδικών επιστημόνων προ-
σέδωσε υψηλή ακαδημαϊκή αρτιότητα στο σύνολο των εργασιών του.  

Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα πλεονεκτικά στοιχεία του Συνεδρίου αντανακλάστηκαν 
στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων 
του Συνεδρίου και το όφελός του στην επαγγελματική ανάπτυξη, στη διδακτική πράξη, 
αλλά και για παραπέρα μελέτη αξιολογήθηκαν ως πολύ θετικά από τα υποκείμενα της 
έρευνας. Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη, η ανταλ-
λαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, καθώς και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών 
σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., που ήταν ο σκοπός 
του Συνεδρίου, φαίνεται ότι επιτεύχθηκαν σχεδόν πλήρως. Επιπλέον, γόνιμο πεδίο α-
νάδειξης και ευδοκίμησης συνάντησε ο επιστημονικός προβληματισμός και ο δημιουρ-
γικός διάλογος για πολλές περιπτώσεις αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική δια-
δικασία. Το όφελος του Συνεδρίου για περαιτέρω μελέτη απέσπασε τα κολακευτικό-
τερα σχόλια, γεγονός που προσδίδει στο Συνέδριο τα ωστικά χαρακτηριστικά του ε-
ναύσματος, της έμπνευσης και της θρυαλλίδας, για μελλοντικές παιδαγωγικές αναζη-
τήσεις αλλά και βελτίωσης της αυτοαποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων εκπαι-
δευτικών. 

Το επιστημονικό περιεχόμενο, η μεθοδολογία, η σαφήνεια και η ελκυστικότητα των 
εργασιών αναγνωρίστηκαν, επίσης, ως αρκετά υψηλά χαρακτηριστικά και αξιόλογες 
συνιστώσες του Συνεδρίου. Οι κριτές του Συνεδρίου, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά 
στην καθιέρωση και διατήρηση υψηλών επιστημονικών και παιδαγωγικών στάνταρντς, 
ήταν περισσότεροι από 300 και οι κρίσεις ξεπέρασαν τις 900. Το Συνέδριο, με τεκμήριο 
τις απαντήσεις του δείγματος, είναι πια καταξιωμένο στη συνείδηση του εκπαιδευτικού 
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κόσμου. Με βάση κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς, ο αριθμός των «ενασχοληθέ-
ντων» με αυτό το Συνέδριο (εισηγητές, σύνεδροι, κριτές, μέλη οργανωτικής και επι-
στημονικής επιτροπής), ξεπέρασε τα 2.000 μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, που 
σημαίνει ότι περίπου το 1,5% της πανελλήνιας εκπαιδευτικής κοινότητας ασχολείται 
ενεργά-«ζωντανά» με το Συνέδριο. Επιπροσθέτως, αν συνυπολογιστούν και οι 8.000 
περίπου διαφορετικοί-μοναδικοί επισκέπτες στον διαδικτυακό τόπο του Συνεδρίου όλη 
τη χρονιά, τότε η διάχυση του Συνεδρίου αυξάνεται ως το 6% με 7% της συνολικής 
πανελλήνιας εκπαιδευτικής κοινότητας, ποσοστό που δύσκολα προσεγγίζεται από α-
ντίστοιχες εκπαιδευτικές, συνεδριακές και μη εκδηλώσεις.  

Τελευταία, υπάρχει σημαντική άνθιση της συνεδριακής παραγωγής, ειδικά σε θέματα 
αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. Οι λόγοι μπορούν να εντοπιστούν 
στις εργασίες που εκπονούν οι εκπαιδευτικοί, κατά τη φοίτηση τους σε πολλά σχετικά 
μεταπτυχιακά προγράμματα αλλά και στις αναγκαίες, για επιτυχή αποπεράτωση της 
φοίτησής τους, εφαρμογές στην τάξη των επιμορφωνόμενων στα προγράμματα Β΄ επι-
πέδου. Ακόμα και η εδραιωμένη πεποίθηση περί της σημαντικότητας των Τ.Π.Ε. ως 
αξιόλογου μέσου διδασκαλίας αποτελεί ένα πρόσθετο δέλεαρ. 

Τέλος, η οργάνωση του Συνεδρίου, η εξυπηρετικότητα των ανθρώπων του, η καταλλη-
λότητα του χώρου αλλά και ο φάκελος του Συνεδρίου, πληρούν κατά το πολύ τις συ-
νεδριακές προδιαγραφές, όπως συμπεραίνεται από τις καταχωρίσεις και τα τσεκαρί-
σματα των ερωτώμενων. Είναι αλήθεια πως τη Συνεδριακή Γραμματεία τη στελεχώ-
νουν νέοι, μάχιμοι εκπαιδευτικοί με ζήλο και διάθεση αφιλοκερδούς προσφοράς, οι 
οποίοι προτάσσουν και διασφαλίζουν την άνεση και εξυπηρέτηση των συνέδρων. Φυ-
σικά, για την καταλληλότητα του χώρου, που συγκέντρωσε τα υψηλότερα ποσοστά 
αποδοχής, δε χρειάζεται παραπέρα αιτιολόγηση και ερμηνεία, καθώς ο χώρος του Ι-
δρύματος Ευγενίδου είναι καθημερινά επισκέψιμος από πολλούς, λόγω του Πλανητά-
ριου, πολύ γνωστός, με άνετους και εύχρηστους χώρους, μεγαλεπήβολος και αγλαός.  

Η αξιολόγηση των δράσεων της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. 

H «Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τεχνολο-
γιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε.) υπήρξε, μέ-
χρι το 2014, Εκπαιδευτική Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εκπροσωπούσε 
(αρχικά) εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με κοινό ενδιαφέρον στις 
Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση. Οι καταστατικοί στόχοι αυτής της 
Ένωσης και η δράση της ευνοούσαν τη διάδοση των Τ.Π.Ε., όπως επίσης και την απο-
τελεσματικότερη εφαρμογή και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 
ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. ενεργοποιήθηκε το 2003 και στη διάρκεια των 11 χρόνων της λειτουρ-
γίας της, τηρώντας πιστά και απαρέγκλιτα τους στόχους της, διοργάνωσε επιστημο-
νικά-εκπαιδευτικά συνέδρια και εξέδωσε επιστημονικά περιοδικά, πάντοτε με το σύ-
στημα τυφλής κρίσης τουλάχιστον 2 μελών της εκάστοτε κριτικής επιτροπής. Όλες αυ-
τές οι δράσεις λειτουργούσαν υποστηρικτικά αλλά και αναδείκνυαν τους σκοπούς της 
Ένωσης.  
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Από τις απαντήσεις των συνέδρων διαφαίνεται ο μεγάλος βαθμός διείσδυσης των δρά-
σεων της Ένωσης στον εκπαιδευτικό κόσμο. 3 στους 4 γνώριζαν και το έτερο Συνέδριο 
«Νέος Παιδαγωγός», ενώ μια μικρή υστέρηση παρατηρήθηκε στα διαδικτυακά περιο-
δικά «Νέος Παιδαγωγός» και λίγο περισσότερη στο «i-Teacher». Ίσως, η παραπανίσια, 
προχωρημένη επιστημονική κατατομή των περιοδικών, η «κοινωνική αχρωμία» τους 
αλλά και η απουσία της συγχρονικής αλληλεπίδρασης να δικαιολογούν αυτή τη ποσο-
στιαία διαφοροποίηση, σε σχέση με το Συνέδριο. Όσον αφορά στην 4η δράση της Έ-
νωσης, τον διαδικτυακό εκπαιδευτικό διαγωνισμό «Δημιουργήστε ψηφιακά, κατα-
σκευάστε ένα Website, γίνετε πρεσβευτές του τόπου σας», αυτή σταμάτησε το 2012. 
Είχαν ήδη συμπληρωθεί τέσσερις σχετικοί διαγωνισμοί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στον διαγωνισμό μπορούσαν να πάρουν μέρος εκπαιδευ-
τικοί και μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, με την εποπτεία-καθοδήγηση των 
δασκάλων τους. Ομολογουμένως, η κατασκευή μιας σχολικής ιστοσελίδας προσφέρει 
σημαντικά μαθησιακά πλεονεκτήματα, ως ένα καίριο, διδακτικό, συνεργατικό, επικοι-
νωνιακό και προπαντός οικονομικό εργαλείο (Μαστρογιάννης, 2014β). Η τριετία που 
μεσολάβησε από την αναστολή της ανανέωσης του διαγωνισμού ήταν αρνητικώς κα-
ταλυτική, αφού παραπάνω από 4 στους 5 εκπαιδευτικούς αγνοούσαν την ύπαρξή του. 

Η αξιολόγηση των 2 περιοδικών, επίσης, έλαβε ρητά θετική ανατροφοδότηση. Ο «Νέος 
Παιδαγωγός» και το «i-Teacher» είναι δυο δωρεάν διαδικτυακά, επιστημονικά περιο-
δικά που εκδίδονται 2 με 3 φορές τον χρόνο. Η Επιστημονική τους Επιτροπή απαρτί-
ζεται αποκλειστικά από μέλη ΔΕΠ ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Στόχος είναι 
για το μεν πρώτο η δημοσιοποίηση, η έρευνα και η ανάπτυξη θεμάτων που αφορούν 
στις ανάγκες ενός (νέου) παιδαγωγού, ενώ για το δεύτερο η αποδοτικότερη εφαρμογή 
και βέλτιστη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., μέσω σύγχρονων προσεγγίσεων, στην εκπαιδευ-
τική πράξη. Σε αυτό το ερώτημα, όπως και νωρίτερα τονίσθηκε, ιδιαίτερης προσοχής 
και εξήγησης χρήζουν οι πολλές απολεσθείσες απαντήσεις του, αφού 40 σύνεδροι πα-
ρέκαμψαν την αξιολόγηση του «Νέου Παιδαγωγό» και 49 την αξιολόγηση του περιο-
δικού «i-Teacher». Κατά πάσα πιθανότητα, πολλοί εκπαιδευτικοί, ενώ μάλλον γνωρί-
ζουν την ύπαρξη των περιοδικών, εντούτοις δεν τα έχουν ξεφυλλίσει, ώστε να διαμορ-
φώσουν τεκμηριωμένη άποψη για την ακαδημαϊκή αξία τους. Έτσι, μάλλον προτίμη-
σαν να προσπεράσουν το ερώτημα, περί της αξιολόγησής τους.  

Αναφορικά με τη συμμετοχή στις δράσεις της Ένωσης, διαπιστώνεται ότι οι μισοί σύ-
νεδροι του δείγματος είχαν πάρει μέρος ως απλοί σύνεδροι σε ένα τουλάχιστον συνέ-
δριό της στο παρελθόν, ενώ 1 στους 3 σε παραπάνω από ένα συνέδριό της. Ως συμπέ-
ρασμα, εξάγεται μια σχετική ανακύκληση στην παρακολούθηση, το οποίο μπορεί να 
μεταφραστεί ως μια εμμένουσα ικανοποίηση από τις συνεδριακές δράσεις της ΕΕΕΠ-
ΔΤ.Π.Ε., όπως, φυσικά, έχει αποτυπωθεί και σε προηγούμενες απαντήσεις των εκπαι-
δευτικών του δείγματος. Περίπου 1 στους 7 έχει πάρει μέρος ως εισηγητής σε ένα του-
λάχιστον συνέδριο της στο παρελθόν, με το ίδιο σχεδόν ποσοστό να προσδιορίζει και 
τους εισηγητές με περισσότερες από μια παρουσιάσεις εργασιών τους στα πραγματο-
ποιημένα συνέδρια της Ένωσης. Το ποσοστό υποδιπλασιάζεται σχετικά με τη δημοσί-
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ευση ενός άρθρου στα περιοδικά και υποδιπλασιάζεται ξανά, όσον αφορά σε περισσό-
τερες των δυο δημοσιευμένων εργασιών στο παρελθόν. Η εξήγηση μπορεί να αναζη-
τηθεί και στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις, κατά τη δημοσίευση εργασιών στα περιοδικά, 
αφού αυτές είναι συγκριτικά υψηλότερες. Γενικά, τα χαμηλά ποσοστά των συμμετοχών 
ως εισηγητών και συγγραφέων μπορούν σαφώς να δικαιολογηθούν, καθώς η κεντρική 
μάζα των συνέδρων αποτελείται από νέους και με μικρή προϋπηρεσία εκπαιδευτικούς, 
που τώρα δημιουργούν και διαμορφώνουν το επιστημονικό και ακαδημαϊκό τους προ-
φίλ, μέσα από συνεδριακές, μεταπτυχιακές και άλλες αλληλεπιδράσεις. 

Ελάχιστη (1 στους 10) καταγράφηκε και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του δείγμα-
τος στα συνεδριακά δρώμενα υπό την ιδιότητα του κριτή εργασιών στα συνέδρια. Η 
απαραίτητη κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος, μια σχετική εμπειρία στον χώρο αλλά 
και ένα ικανό και ουσιώδες συγγραφικό έργο, είναι, προς το παρόν, παρακωλυτικοί 
παράγοντες για νέους εκπαιδευτικούς.  

Τέλος, η συμμετοχή στον διαδικτυακό εκπαιδευτικό διαγωνισμό: «Δημιουργήστε ψη-
φιακά, κατασκευάστε ένα website, γίνετε πρεσβευτές του τόπου σας» είτε με την ιδιό-
τητα του διαγωνιζόμενου είτε του κριτή είναι πάρα πολύ ισχνή, ίσως επειδή ακόμη δεν 
έχει δημιουργηθεί η αναγκαιότητα ύπαρξης προσωπικών ιστοτόπων. Ασφαλώς, και η 
αναστολή λειτουργίας του διαγωνισμού, από το 2012, ερμηνεύει και δικαιολογεί αυτά 
τα σχεδόν μηδενικά ποσοστά.  

Γενικά Συμπεράσματα, Προτάσεις 

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τ.Π.Ε. 
στην Εκπαίδευση έκλεισε τον ενδεκαετή, λίαν παραγωγικό κύκλο της και παρέδωσε 
την ακαδημαϊκή σκυτάλη, το 2015, στον Σύλλογο του Νέου Παιδαγωγού. Ωστόσο, 
παρά αυτή την αλλαγή η συμβολή στην αναβάθμιση και βελτιστοποίηση όλων των 
εκπαιδευτικών και σχολικών παραμέτρων παραμένουν συνεπείς, συμπαγείς και αδια-
πραγμάτευτοι στόχοι και του νέου Συλλόγου.  

Η παρούσα εργασία κατέγραψε και αιτιολόγησε, κατά το δυνατό, πολλά εκπαιδευτικά 
χαρακτηριστικά και αρκετούς συνεδριακούς συντελεστές, όπως αντλήθηκαν μέσα από 
την εξέταση και ανάλυση των δεδομένων της διαλαμβανόμενης έρευνας, που αφο-
ρούσε στην ανίχνευση και σκιαγράφηση του προφίλ συμμετεχόντων στο Συνέδριο του 
2014 με τίτλο «Η Εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε», το οποίο αποτέλεσε και το 
κύκνειο άσμα της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε..  

Μια ευσύνοπτη, γενική παρουσίαση των συμπερασμάτων και πορισμάτων θα είχε ως 
αφετηρία, απαραίτητα, την επισήμανση ότι ο μεγαλύτερος όγκος των συνέδρων κατα-
λαμβάνεται από γυναίκες, μόνιμες εκπαιδευτικούς, με λιγότερα από 15 χρόνια υπηρε-
σίας, ειδικότητας φιλολόγου ή δασκάλας δημόσιων σχολείων, που διάγουν την τέταρτη 
και πέμπτη δεκαετία της ζωής τους και διαμένουν στην Αττική. Οι σπουδές και τα τυ-
πικά προσόντα του δείγματος εμφανίζονται πολύ αυξημένα, ειδικά όσον αφορά στην 
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κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και διδακτικής επάρκειας σε ξένη γλώσσα. Πολύ ικανο-
ποιητικό υπήρξε και το επίπεδο γνώσης της χρήσης των Τ.Π.Ε., αφού τα 2/3 των συνέ-
δρων δηλώνουν ψηφιακώς εγγραμματισμένοι, διαθέτοντας μάλιστα και τη σχετική πι-
στοποίηση στις βασικές δεξιότητες (Α΄ Επίπεδο), μια αναλογία που υστερεί, όμως, σε 
σχέση με το γενικό εκπαιδευτικό πληθυσμό. Οι μισοί από αυτούς τους συνέδρους είχαν 
και πιστοποιημένη επιμόρφωση στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην καθημερινή διδα-
κτική πρακτική (Β΄ Επίπεδο). Το γεγονός ότι οι πολλοί νέοι (οι αναπληρωτές και οι 
αδιόριστοι) συνάδελφοι, που παρακολούθησαν το Συνέδριο, δεν δικαιούνται ακόμη 
συμμετοχής σε κέντρα πιστοποίησης Α΄ Επιπέδου αλλά και η οργανωτική αδυναμία 
φοίτησης στο Β΄ Επίπεδο όλων των ειδικοτήτων δικαιολογεί αυτή την, τουλάχιστον σε 
τυπική βάση, μικρή ψηφιακή ελλειμματικότητα.  

Άλλες παράμετροι που αλιεύτηκαν συνδέονται με τον βαθμό αποδοχής διάφορων θε-
ματικών ενοτήτων από τους συνέδρους. Έτσι, η χρήση των Τ.Π.Ε., η Ειδική Αγωγή, η 
Δια Βίου Εκπαίδευση και οι Καινοτομίες στην εκπαίδευση αποτελούν πολύ σημαντικά 
πεδία για ένα εκπαιδευτικό συνέδριο, ενώ ουδέτερους αφήνουν τους συνέδρους οι πε-
ρισσότερο θεωρητικοί κλάδοι, όπως η Φιλοσοφία της Παιδείας και η Ιστορία της Εκ-
παίδευσης. Ευρεία αποδοχή έχουν, ως πτυχές του συνεδρίου, και τα Διδακτικά Σενάρια 
και τα Βιωματικά Εργαστήρια, αφού κερδίζουν τη μερίδα του λέοντος στις προτιμήσεις 
τους, καθώς προσφέρουν απτές κατευθύνσεις για άμεσες πρακτικές εφαρμογές. Η προ-
τεραιότητα αυτή στις πρακτικές εφαρμογές διαπιστώθηκε και από τη μελέτη και ανά-
λυση των προτάσεων των εκπαιδευτικών στην τελευταία, ανοιχτού τύπου, ερώτηση. 

Πλήρως ικανοποιημένοι εμφανίστηκαν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος και από όλες τις 
συνεδριακές προδιαγραφές. Το περιεχόμενο, η επιστημονικότητα, η μεθοδολογία, η 
ποιότητα εργασιών, το μελλοντικό όφελος και η οργάνωση εκθειάστηκαν σε πολύ με-
γάλο βαθμό από τους συμμετέχοντες. Στις προτάσεις της τελευταίας ερώτησης, ω-
στόσο, αναφέρθηκε η ανάγκη για πλήρη κάλυψη όλων των αιθουσών με μικροφωνική 
εγκατάσταση αλλά και η υποχρέωση για ορθολογικότερη τήρηση του χρονοδιαγράμ-
ματος από τους εισηγητές και το Προεδρείο, κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων. Ε-
πιπλέον, η πρόταση για διαμοίραση και έντυπων πρακτικών στα συνέδρια, λόγω των 
τρεχόντων, χαμηλών οικονομικών δεικτών, μοιάζει μάλλον ουτοπική.  

Όσον αφορά στον προσδιορισμό της γνώσης του περιεχομένου διάφορων εκπαιδευτι-
κών όρων, η Εννοιολογική Χαρτογράφηση ως ψηφιακά ευρέως χρησιμοποιούμενος ό-
ρος και το Σύνδρομο Asperger, ως υποομάδα των πολύ γνωστών Διαταραχών του Αυ-
τιστικού Φάσματος αποδείχθηκαν πολύ αναγνωρίσιμες εκφράσεις από τους συνέδρους. 
Αντιθέτως, όροι, όπως «Κριτική Πλαισίωση», «MOOCs» και «Αφήγηση Propp», υπο-
λείπονται σε διασπορά, αφού η εννοιολογική αποσαφήνισή τους δυσκόλεψε τους εκ-
παιδευτικούς του δείγματος. 

Οι επιστημονικές δράσεις της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. επιβεβαιώθηκε πως είναι πολύ γνωστές, 
πλην του παροπλισμένου πια διαγωνισμού «Δημιουργήστε ψηφιακά, κατασκευάστε 
ένα Website, γίνετε πρεσβευτές του τόπου σας», και αξιολογούνται πολύ θετικά από 
το δείγμα των συνέδρων. Στα διαδικτυακά περιοδικά, μέσω της υψηλής απήχησής τους, 
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επιδοκιμάζεται η υψηλή επιστημονική κατατομή τους αλλά και οι πολλές δυνατότητές 
τους για πλούσια εκπαιδευτική αναπλαισίωση.  

Στις πολυδιάστατες ακαδημαϊκές δράσεις της Ένωσης συμμετέχουν αρκετοί εκπαιδευ-
τικοί με την ιδιότητα του συνέδρου, του εισηγητή και του κριτή εργασιών. Μάλιστα, 
διαφάνηκε ότι εδραιώνεται ένα σημαντικό ποσοστό ανελλιπούς συνέχειας συνεδρια-
κών ακροατών, καθώς διαμορφώνεται μια πυρηνική ομάδα εκπαιδευτικών (το 1/3), η 
οποία συμμετέχει σε παραπάνω από ένα συνέδρια.  

Η πρωτοποριακή δράση της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. από το 2003, τότε που αχνοφαινόταν μια 
δειλή εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και πολύ πριν ξεκινήσει η 
επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου, είναι αλήθεια ότι ήγειρε τον εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό 
πήχη, στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν απέχει 
από την πραγματικότητα, ο ισχυρισμός ότι η δράση της ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. υπήρξε μιμη-
τικός προπομπός και για άλλες εκπαιδευτικές ενώσεις και συλλόγους (με αντικείμενο 
τις Τ.Π.Ε. αλλά και γενικά την προώθηση των εκπαιδευτικών μεγεθών), που δραστη-
ριοποιούνται στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο και πραγματοποιούν συνέδρια. Πράγ-
ματι, εξαιτίας της επιμορφωτικής απραξίας που κατατρύχει το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση αυτοοργάνωσης επιμορφωτικών παρεμ-
βάσεων από ενώσεις εκπαιδευτικών.  

Ας σημειωθεί πως σε έρευνα που θα πραγματοποιηθεί στο επικείμενο, αντίστοιχο Συ-
νέδριο του 2015, με τις ίδιες μεθόδους άντλησης δεδομένων, θα προστεθούν και άλλα 
σχετικά ερωτήματα που θα αναφέρονται στις ψηφιακές υποδομές των ελληνικών σχο-
λείων, αλλά και θα διερευνούν τη θετικότητα και την επιθυμία των Διευθύνσεων και 
των Συλλόγων Διδασκόντων να συστρατευθούν στο άρμα του «Ψηφιακού Σχολείου, 
για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία».  

Το δείγμα των συμμετεχόντων θα επιδιωχθεί να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικό, 
μεγαλύτερο και εξακτινωμένο, για την εξαγωγή πιστότερων αποτελεσμάτων. Ακόμη 
θα πραγματοποιηθεί επαγωγική ανάλυση δεδομένων της επικείμενης έρευνας και θα 
χρησιμοποιηθούν δίτιμες κατηγορικές μεταβλητές, προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη 
συνάφειας ανάμεσα σε αυτές και τις υπόλοιπες κατηγορικές ερευνητικές μεταβλητές. 
(Π.χ. «χρόνια υπηρεσίας 0 -15» και «χρόνια υπηρεσίας 15 και πάνω» και εντοπισμός 
στατιστικά σημαντικών διαφορών ως προς την «Αξιολόγηση του περιεχομένου του Συ-
νεδρίου» ή την «Αξιολόγηση των Περιοδικών» κ.λπ.) 

Επίσης, λόγω ερευνητικών δυσκολιών και εγγενών αδυναμιών στις ποσοτικές έρευνες, 
η διενέργεια ποιοτικής έρευνας, που θα στηρίζεται στην άμεση επικοινωνία και αλλη-
λεπίδραση μεταξύ ερευνητή και υποκειμένων, μέσω συνεντεύξεων, αποτελεί μελλο-
ντική στόχευση. 

Στη σημερινή δυσχερή συγκυρία του οικονομικού και επιμορφωτικού μαρασμού, οι 
Έλληνες Εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο των ίδιων πρωτοβουλιών, της αυτοενίσχυσης και 
της ανατροφοδότησης, θα διεκδικούν ποιοτικές και ολοκληρωμένες διεξόδους, ώστε 

482

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



να ανταποκρίνονται πλήρως στις δικαιολογημένες απαιτήσεις της κοινωνίας αλλά, 
πρωτίστως, και στις απαιτήσεις της συνείδησής τους. Ο νεοσύστατος σύλλογος του 
«Νέου Παιδαγωγού», μέσω της πολυμερούς και αφιλοκερδούς δράσης του, ανάγει σε 
ύψιστη προτεραιότητα αυτή την εκπαιδευτική διεκδίκηση και αναγκαιότητα, ώστε ο 
Έλληνας εκπαιδευτικός να κερδίσει την επιζητούμενη κυρίαρχη θέση του στην παρα-
γωγή του εκπαιδευτικού έργου, αλλά και να μετασχηματιστεί σε έναν πνευματικό ανα-
γεννητή, όπως και η κοινωνία (πρέπει να) προστάζει … 
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Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτι-
κή πρακτική: Μελέτη περίπτωσης 

 

 

 

 

 

 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η αποτίμηση τριών προγραμμάτων επιμόρφωσης 
Β΄ επιπέδου σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60 και ΠΕ70 με απώτερο στόχο αφενός 
μεν να διερευνηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών από 
την υπάρχουσα δομή της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου, αφετέρου να εντοπιστούν πιθα-
νές δυσλειτουργίες και, εν τέλει, να αναδειχθούν προτάσεις βελτίωσης των εν λόγω 
προγραμμάτων. Ο πληθυσμός της έρευνας, από τον οποίο αντλήθηκαν τα δεδομένα, 
αποτελούνταν από 30 εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, οι οποίοι παρακολού-
θησαν την επιμόρφωση Β' επιπέδου κατά την 5η περίοδο υλοποίησης της δράσης 
(Φεβρουάριος 2014 – Ιούνιος 2014 και Σεπτέμβριος 2014 – Οκτώβριος 2014). Μέσο 
συλλογής των δεδομένων αποτέλεσε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο το οποίο περι-
λάμβανε ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Τα αποτελέσματα της έρευνας κα-
τέδειξαν ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ επιπεδου φαίνεται να αξιολογούνται 
ιδιαίτερα θετικά από τους συμμετέχοντες στην επιμόρφωση εκπαιδευτικούς, ενώ πα-
ράλληλα αναδείχθηκαν προτάσεις που, πιθανόν, θα συμβάλλουν στην περαιτέρω βελ-
τίωση της επιμόρφωσης. 

Λέξεις - Kλειδιά: επιμόρφωση Β΄ επιπέδου, ΤΠΕ, εκπαιδευτικοί ΠΕ60 και ΠΕ70 

Εισαγωγή 

Η διείσδυση του διαδικτύου και των τεχνολογιών δεύτερης γενιάς (Web 2.0), των 
ψηφιακών παιχνιδιών και των εικονικών περιβαλλόντων μάθησης στον χώρο της εκ-
παίδευσης έχουν φέρει τους πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας αντιμέτω-
πους με νέες προσκλήσεις-προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτικός χρειάζεται 
να αποκτήσει εκείνες τις δεξιότητες που θα του παρέχουν τη δυνατότητα να συνδυά-
ζει με δημιουργικό και κριτικό τρόπο τα παραδοσιακά μέσα με τους νέους τεχνολογι-
κούς πόρους (Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2012). Η αναβάθμιση αυτή δεν μπορεί 
να νοηθεί δίχως την απαραίτητη και διαρκή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσω-
πικού (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων κατανοώντας την αναγκαιότητα αυτή και ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις 
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της έκθεσης της Λισσαβόνας υλοποιεί το έργο «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για 
την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του ΕΠ «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο έχει ως αντικείμενο την επι-
μόρφωση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων της πρωτοβάθ-
μιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολο-
γιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη. 

Αναγκαιότητα της επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και ε-
φαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη 

Οι συνθήκες μάθησης στο σύγχρονο σχολείο, οι γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που 
αναμένεται να αποκτήσουν οι μαθητές πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της κοινωνίας, όπως αυτές αναδιαμορφώνονται διαρκώς. Ως εκ τούτου, ο εκσυγχρο-
νισμός και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στην οποία θα ενσωματωθεί η 
δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ, μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστική σημα-
σία στο «Νέο Σχολείο», το οποίο τοποθετεί το μαθητή στο επίκεντρο της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας, προωθεί την ενεργητική συμμετοχή και την εξατομίκευση της διδα-
σκαλίας, βελτιώνει την παρεχόμενη εκπαίδευση, προωθεί τη δια βίου μάθηση και ε-
νισχύει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Η περιδιάβαση στη σύγχρονη βι-
βλιογραφία αναδεικνύει ότι βασικοί συντελεστές στην αποτελεσματικότητα ενός 
προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί, καθώς αυτοί που καλούνται να το εφαρμόσουν 
θα πρέπει να πιστεύουν στην αναγκαιότητά του (Sherry, 1998; Kalogiannakis, 2010; 
Penuel, 2006; Shapley et al., 2010). Από διάφορες μελέτες έχει καταδειχθεί ότι οι εκ-
παιδευτικοί αν και έχουν, εν γένει, θετικές στάσεις σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση, ωστόσο οι προσεγγίσεις τους φαίνεται να διακρίνονται περισσότε-
ρο από «καταναλωτικά» χαρακτηριστικά παρά να είναι συγκροτημένες στη βάση ε-
νός παιδαγωγικού πλαισίου που αξιοποιεί τις ΤΠΕ (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004). Ο 
βασικός λόγος για τον οποίο δεν επιδεικνύουν την ίδια στάση σχετικά με την ενσω-
μάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική είναι ότι παρά τη θετική τους στάση, δε 
θεωρούν ότι είναι επαρκώς προετοιμασμένοι να διδάξουν αξιοποιώντας τις ΤΠΕ. Ως 
εκ τούτου, θα πρέπει να παρασχεθεί στους εκπαιδευτικούς υψηλής ποιότητας επαγ-
γελματική ανάπτυξη και συστηματική υποστήριξη (Dunleavy et al., 2007; Newhouse, 
2001; Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004; Αλμπανοπούλου & συν., 2005; Καρακασίδης, 
2005; Kalogiannakis, 2010; Paraskeva et al., 2008).  

Στόχος της έρευνας 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να αποτιμηθεί η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου σε τρία 
τμήματα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία επιλέχθηκαν να αποτε-
λέσουν μελέτη περίπτωσης. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι εστιάστηκαν αφενός μεν 
στη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών από 
την υπάρχουσα δομή της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου και, αφετέρου, στην ανάδειξη 
προβλημάτων και προτάσεων βελτίωσης του προγράμματος.  
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Πληθυσμός της έρευνας 

Ο πληθυσμός της έρευνας από τον οποίο αντλήθηκαν τα δεδομένα αποτελούνταν από 
30 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι παρακολούθησαν την 
επιμόρφωση Β' επιπέδου στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική, κατά 
την 5η περίοδο υλοποίησης της δράσης (Φεβρουάριος 2014 – Ιούνιος 2014 και Σε-
πτέμβριος 2014 – Οκτώβριος 2014). Ειδικότερα, αξιοποιήθηκε η εμπειρία του συνό-
λου των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα της επιμόρφωσης σε 
τρία διαφορετικά τμήματα που υλοποιήθηκαν στην Πάτρα και, ειδικότερα, δύο τμή-
ματα εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων (των 10 ατόμων το καθένα) και ένα 
τμήμα εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών. Ως προς το φύλο των συμμετεχό-
ντων, η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών ήταν γυναίκες (28 γυναίκες και 
2 άνδρες). 

Μέσο συλλογής και ανάλυση των δεδομένων 

Μέσο συλλογής των δεδομένων αποτέλεσε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο το οποίο 
περιλάμβανε τόσο ερωτήσεις κλειστού τύπου σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert όσο και 
ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπου οι συμμετέχοντες καλούνταν να αναπτύξουν ελεύ-
θερα τις απόψεις τους. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου αφορούσαν στην εκτίμηση των 
συμμετεχόντων εάν η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να βελτιώσει τη διδασκαλία, κατά πόσο 
εκτιμούν ότι μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 
ΤΠΕ με τρόπο δημιουργικό στην τάξη τους και εάν θεωρούν ότι το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα επιμόρφωσης που παρακολούθησαν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες 
τους. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου εστιάζονταν στην εκτίμηση των εκπαιδευτικών 
για τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του συγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφω-
σης που παρακολούθησαν καθώς και στις προτάσεις τους για τη βελτίωση γενικά του 
θεσμού της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου. Για τα δεδομένα που προήλθαν από τις ερω-
τήσεις κλειστού τύπου πραγματοποιήθηκε ποσοτική ανάλυση ενώ τα δεδομένα που 
προέκυψαν από τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου προσεγγίστηκαν με ποιοτική ανάλυση 
περιεχομένου  

Αποτελέσματα 
 

 
Διάγραμμα 1: ΤΠΕ και βελτίωση της διδασκαλίας 
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Στο παραπάνω διάγραμμα 1 αποτυπώνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά 
με την προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στη βελτίωση της διδασκαλίας. 

Στο διάγραμμα 2, που ακολουθεί, αποτυπώνεται η εκτίμηση των εκπαιδευτικών σχε-
τικά με την δυνατότητά τους να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις ΤΠΕ μετά την ολο-
κλήρωση του σεμιναρίου 
 

 
Διάγραμμα 2: Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Στο παρακάτω 3ο διάγραμμα αποτυπώνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά 
με την εκτίμησή τους κατά πόσο η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ανταποκρίθηκε στις 
προσδοκίες τους 
 

 
Διάγραμμα 3: Ανταπόκριση του σεμιναρίου στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών 

Παρακάτω παρουσιάζονται και 2 πίνακες (πίνακας 4 και πίνακας 5) με ενδεικτικές 
απαντήσεις και προτάσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Ο πρώτος πίνακας α-
φορά στο διδακτικό και οργανωσιακό πλαίσιο των επιμορφωτικών προγραμμάτων, 
όπου οι εκπαιδευτικοί αποτιμούν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του προγράμμα-
τος επιμόρφωσης, που παρακολούθησαν. Ο δεύτερος πίνακας εστιάζει στις προτάσεις 
των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη γενικότερη βελτίωση και ενίσχυση των προγραμ-
μάτων επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου.  
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Τι σας άρεσε περισσότερο από τις δρα-
στηριότητες που οργανώθηκαν; 

Τι δεν σας άρεσε από τις δραστηριό-
τητες που οργανώθηκαν; 

«Ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των επιμορ-
φουμένων και των επιμορφωτών» «Οι ώρες υλοποίησης» 

«Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ο βιωματι-
κός τρόπος διδασκαλίας, η προσέγγιση των 
θεμάτων με καινοτόμο και παιγνιώδη τρόπο, η 
συμμετοχή στη δημιουργία σεναρίων και η 
βοήθεια που παρείχαν οι επιμορφωτές» 

«Μερικά δύσχρηστα λογισμικά» 

«Η αναφορά σε παραδείγματα και καλές πρα-
κτικές» 

«Το γεγονός ότι διασπάστηκε η επιμόρ-
φωση σε δύο διαφορετικά σχολικά έτη» 

«Το εργαστηριακό μέρος κατά το οποίο αξιο-
ποιούνταν πρακτικές δραστηριότητες και τα 
φύλλα εργασίας που δίνονταν στους επιμορ-
φούμενους» 

«Μερικές δραστηριότητες λόγω της πολυ-
πλοκότητας τους και του χρόνου που απαι-
τούσαν να πραγματοποιηθούν κατά τη 
γνώμη μου θα ήταν καλύτερα να μην πα-
ρουσιάζονται καθόλου» 

Η εκμάθηση καινούριων λογισμικών «Οι πολλές ώρες. Ήταν αρκετά μεγάλο το 
πρόγραμμα και υπήρξε κούραση» 

«Η παρουσίαση και η χρήση διαδραστικού 
πίνακα» 

«Περισσότερος χρόνος και για άλλες δρα-
στηριότητες» 

Πίνακας 4: Αποτίμηση του διδακτικού και οργανωσιακού πλαισίου των προγραμμάτων 
επιμορφωσης Β΄επιπέδου 

 
Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου; 

Να γίνονται τρεις συναντήσεις την εβδομάδα αντί των δύο 

Να διατίθεται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία των λογισμικών προκειμένου να 
παρουσιάζονται καλύτερα οι ιδιότητες κάθε λογισμικού 

Να δίνονται στους επιμορφούμενους σημειώσεις για τη χρήση των λογισμικών (αναλυτικό 
εγχειρίδιο χρήσης για κάθε λογισμικό) έτσι ώστε να πραγματοποιείται ευκολότερα ο σχε-

διασμός των δραστηριοτήτων 

Ζωντανή παρουσίαση (μέσα στην τάξη) εφαρμογής των ΤΠΕ 
Η επιμόρφωση να γίνει σε λιγότερο χρόνο ώστε να δοθεί ευκαιρία σε περισσότερους εκπαι-

δευτικούς να επιμορφωθούν 
Περισσότερη εξάσκηση με τη χρήση των υπολογιστών 

Να λαμβάνεται πάντα υπόψη το διαφορετικό επίπεδο εξοικείωσης των επιμορφούμενων με 
τις ΤΠΕ και τα web2 εργαλεία 

Πίνακας 5: Ενδεικτικές προτάσεις των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της 
επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου 

Συζήτηση, Συμπεράσματα 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτικη διαδικασία φαίνεται να καθίσταται πλέον 
απαραίτητο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, όπως διαφαίνεται και από τις απαντή-
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σεις των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα, οι οποίοι στο σύνολό τους εκτιμούν 
ότι η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη διδακτική τους πράξη (48% 
των εκπαιδευτικών απάντησαν πολύ και 52% απάντησαν πάρα πολύ). Όσον αφορά 
στην αποτίμηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου, του οποί-
ου η αξιολόγηση επιχειρείται με την παρούσα έρευνα, το σύνολο των εκπαιδευτικών 
εκτιμά ότι μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησής του εν λόγω προγράμματος 
μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ με δημιουργικό τρόπο στην τάξη (ποσοστό 41,9% 
των εκπαιδευτικών απάντησαν «πάρα πολύ» και 58,1% απάντησαν «πολύ»). Επιπλέ-
ον, οι συμμετέχοντες σε υψηλό ποσοστό (71%) θεωρούν ότι η επιμόρφωση Β΄ επιπέ-
δου ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους, ενώ από τις δραστηριότητες που οργανώ-
θηκαν ανέφεραν ότι τους άρεσαν περισσότερο ο τρόπος επικοινωνίας των επιμορ-
φουμένων με τους επιμορφωτές, ο οποίος βασίστηκε στην ομαδοσυνεργατική διδα-
σκαλία, στον βιωματικό τρόπο διδασκαλίας, στην προσέγγιση των υπό διδασκαλία 
θεματικών με καινοτόμο και παιγνιώδη τρόπο και στην ενεργό συμμετοχή των επι-
μορφουμένων στην δημιουργία σεμιναρίων.  

Επιπλέον, οι επιμορφούμενοι αξιολόγησαν ως θετικά στοιχεία την αναφορά σε παρα-
δείγματα και καλές πρακτικές, την εκμάθηση καινούριων λογισμικών, την παρουσία-
ση και τη χρήση του διαδραστικού πίνακα και γενικά το εργαστηριακό μέρος στο ο-
ποίο αξιοποιούνταν πρακτικές δραστηριότητες και φύλλα εργασίας που συπλήρωναν 
οι επιμορφούμενοι. Τα αρνητικά στοιχεία του προγράμματος, που ανέφεραν οι επι-
μορφούμενοι εστιάζουν κυρίως στο οργανωτικό πλαίσιο που διέπει την επιμόρφωση 
Β΄ επιπέδου. Ειδικότερα, οι ώρες υλοποίησης των σεμιναρίων, τα οποία πραγματο-
ποιούνταν μετά το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα οι επιμορ-
φούμενοι να βιώνουν κόπωση και ο χρόνος υλοποίηση της επιμόρφωσης που κατανε-
μήθηκε σε δύο διαφορετικά σχολικά έτη αναφέρθηκαν απο τους εκπαιδευτικούς ως 
στοιχεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης. Όσον αφορά τη συνολική διάρκεια του επι-
μορφωτικού προγράμματος, οι απόψεις που εκφράστηκαν από τους συμμετέχοντες 
φαίνεται να διίστανται, καθώς ορισμένοι εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι το πρόγραμμα 
ήταν αρκετά μεγάλο και πολύωρο και, ως εκ τούτου, επήλθε κόπωση στους συμμετέ-
χοντες, ενώ κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άποψη ότι χρειαζόταν περισ-
σότερος χρόνος προκειμένου να οργανωθούν επιπλέον δραστηριότητες. Τέλος, ανα-
φέρθηκε η ανάγκη ορισμένες δραστηριότητες να αφαιρεθούν από το πρόγραμμα δι-
δασκαλίας, λόγω της πολυπλοκότητάς τους και του χρόνου που απαιτούσαν για να 
πραγματοποιηθούν.  

Όσον αφορά στις προτάσεις των συμμετεχόντων για τη βελτίωση γενικά της επιμόρ-
φωσης Β΄ επιπέδου, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων εστιάστηκαν στην ανάγκη να 
γίνονται περισσότερες συναντήσεις την εβδομάδα, να διατίθεται περισσότερος χρόνος 
για την επεξεργασία των λογισμικών, να παρέχονται στους επιμορφουμένους αναλυ-
τικά εγχειρίδια χρήσης για κάθε λογισμικό προκειμένου να προαγματοποιείται ευκο-
λότερα ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και να ενισχυθεί το εργαστηριακό μέρος 
όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν περαιτέρω με τη χρή-
ση υπολογιστών. Επιπλέον, από ορισμένους εκπαιδευτικούς αναδείχθηκε η ανάγκη να 
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πραγματοποιείται ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και κατά 
τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων να λαμβάνεται υπόψη το διαφορετικό επίπεδο 
εξοικείωσης των επιμορφουμένων με τις ΤΠΕ και τα web2.0 εργαλεία. Τέλος, ορι-
σμένοι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν το αίτημα πολλών μελών της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας να δοθεί η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών να επιμορφωθούν 
στο Β΄ επίπεδο, προτείνοντας ακόμα και τη μείωση του χρόνου που διαρκεί η επι-
μόρφωση προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ωφελούμενων εκπαιδευτικών.  

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι με βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών η επι-
μόρφωση Β΄ επιπέδου φαίνεται να προσδίδει προστιθέμενη αξία στο εκπαιδευτικό και 
διδακτικό έργο. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η γενίκευση της επιμόρφωσης προ-
κειμένου να επωφεληθεί μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτικών αλλά και το σύνολο 
των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, για τους οποίους δεν έχει προβλεφθεί ανάλογη επι-
μόρφωση με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επιμόρφωση Β΄ επιπέ-
δου.  
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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο εστιάζει στο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός επιμορφωτι-
κού προγράμματος, στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής κοινότητας μάθησης για εκπαιδευ-
τικούς Αγγλικής που υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μιας περιφέ-
ρειας της Αθήνας. Σκοπός του προγράμματος ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
σε θέματα διδακτικής της ξένης γλώσσας και διαχείρισης της σχολικής τάξης, η ανταλ-
λαγή απόψεων και καλών πρακτικών, καθώς και η ανάπτυξη και υλοποίηση συνεργα-
τικών σχεδίων μαθημάτων και project για μαθητές του Δημοτικού. Με την έναρξη της 
επιμόρφωσης, η οποία διήρκησε έξι μήνες, αναρτήθηκαν οι κανόνες επικοινωνίας/διά-
δρασης στην κοινότητα (netiquette), ενώ βάσει των αναγκών που εξέφρασαν οι εκπαι-
δευτικοί στην πρώτη ενότητα καθορίστηκε από τη σχολική σύμβουλο το περιεχόμενο 
και χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων για τις υπόλοιπες πέντε ενότητες. Με την 
ολοκλήρωση των εργασιών έγινε η αξιολόγηση του προγράμματος και η καταγραφή 
προτάσεων βελτίωσης από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.   

Λέξεις - Κλειδιά: επιμόρφωση, κοινότητα μάθησης, Αγγλική γλώσσα, Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει αναντίρρητα επαναπροσδιορίσει τους τρόπους με 
τους οποίους πραγματώνεται η επικοινωνία (Kalantzis & Cope, 2010). Με δεδομένες 
τις προκλήσεις που αναδύονται για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα και την αναγκαιό-
τητα για διαρκή επιμόρφωση και στήριξη των εκπαιδευτικών στην καθημερινή τους 
πρακτική (Lawless & Pellegrino, 2007), οι Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης, οι ο-
ποίες συντίθενται από μια ομάδα εν ενεργεία επαγγελματιών που συναντώνται με κοινό 
σκοπό να αξιοποιήσουν, να διαμορφώσουν και να εμπλουτίσουν την επιστημονική 
τους γνώση μέσα από δομημένες δραστηριότητες, διαφαίνονται ως η αποτελεσματικό-
τερη προσέγγιση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Lave & Wenger, 
1991). 

Οι Κοινότητες Μάθησης εμπνέονται από τη Θεωρία του Κοινωνικού Δομισμού που 
ορίζει τη μάθηση ως κοινωνική αλληλεπίδραση και αναγνωρίζει την αξία του εποικο-
δομητικού διαλόγου μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτή (Vygotsky, 1978). Οι Lave 
και Wenger (1991), διερευνώντας τους τρόπους με τους οποίους η μάθηση είναι συνυ-
φασμένη με την κοινωνική αλληλεπίδραση, υποστηρίζουν ότι η γνώση, το «αίσθημα 
του ανήκειν» και η δράση συνενώνονται και προάγονται μέσα από την εμπειρία της 

495

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



συμμετοχικότητας/συνεκτικότητας. Στο πλαίσιο του διαλόγου, μια κοινότητα εμπλέκει 
τα μέλη της σε μια διαδικασία κριτικού αναστοχασμού, προσφέροντας προκλήσεις στις 
οποίες πρέπει να ανταποκριθούν με ενέργειες σύσκεψης, αναθεώρησης και μετασχη-
ματισμού δεδομένων γνώσεων και πρακτικών (Bakhtin, 1984). Αυτό που καθορίζει τη 
μάθηση και την πρακτική αυτής της μορφής είναι η εμπλοκή και αλληλεπίδραση των 
μελών, ώστε η επικοινωνία τους να προάγει την επιστημονική γνώση και το διαμοιρα-
σμό πρακτικών εντός της κοινότητας (Hillman, Willis, & Gunawardena, 1994). 
Οι Preece, Abrasand, & Maloney-Krichmar (2004) επισημαίνουν ότι η κοινότητα πρέ-
πει να υποστηρίζεται από τις νέες τεχνολογίες. Επομένως η ένταξη ενός προγράμματος 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε μια διαδικτυακή κοινότητα μάθησης με χρήση συνερ-
γατικών εργαλείων Web 2.0 που υποστηρίζουν τη διάδραση, το διαμοιρασμό πόρων 
και την αμοιβαία στήριξη (Peltier-Davis, 2009) προσφέρει τη δυνατότητα «ενσωμάτω-
σης» της επιμόρφωσης στην καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών, καθώς διέπεται 
από:  

• Την απρόσκοπτη πρόσβαση στη γνώση και την επαγγελματική ανάπτυξη σε 
σύγχρονο ή ασύγχρονο περιβάλλον μέσω διαδικτύου. 

• Τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών για το σχεδιασμό και παραγωγή 
γνώσης (Slaouti, 2007). 

• Τη μεταγνώση, σκέψη για τον τρόπο σκέψης των μελών και ανάδραση. 
• Την ανάδρομη, επαναλαμβανόμενη και πολυεπίπεδη ανατροφοδότηση σχετικά με 

τις καλές πρακτικές των μελών. 
• Την εφαρμογή καλών πρακτικών στο επίπεδο της σχολικής τάξης. 

Με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας που 
υπηρετούν σε Δημοτικά σχολεία, το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 
ΕΚΠΑ δημιούργησε τη διαδικτυακή κοινότητα μάθησης ToGather 
(http://rcel.enl.uoa.gr/togather), τόπο συνάντησης εκπαιδευτικών Αγγλικής Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, σχολικών συμβούλων και ακαδημαϊκών. Στο πλαίσιο της συγκεκρι-
μένης κοινότητας σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και αποτιμήθηκε το πρόγραμμα επιμόρ-
φωσης εκπαιδευτικών Αγγλικής μιας περιφέρειας  της Αθήνας.  

Συμμετέχοντες 

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα συμμετείχαν 16 εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας, 15 
γυναίκες και 1 άνδρας, οι οποίοι υπηρετούσαν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
μιας περιφέρειας της Αθήνας. Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαινόταν από 38 μέχρι 
50 έτη, με μέσο όρο ηλικίας τα 43 έτη, ενώ οι μισοί εξ αυτών διέθεταν μεταπτυχιακό 
τίτλο επιπέδου Master.  
 

Οργάνωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διαρθρώθηκε σε 6 ενότητες, με έναρξη τον Οκτώβριο 
του 2014. Για την ολοκλήρωση της κάθε ενότητας, η οποία διαρκούσε ένα μήνα, απαι-
τούνταν η εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες θεωρητικού και πρακτικού 
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περιεχομένου, οι οποίες εστίαζαν στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και 
της σχολικής συμβούλου.  
 
Συγκεκριμένα, οι 4 πρώτες ενότητες ακολούθησαν, σε γενικές γραμμές, την παρακάτω 
δομή: 
• Δραστηριότητα αναστοχασμού, η οποία εστίαζε σε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχό-

ντων και της σχολικής συμβούλου γύρω από το θέμα της ενότητας, ώστε να ενεργο-
ποιηθεί η προϋπάρχουσα γνώση των εκπαιδευτικών. 

• Δραστηριότητα εντρύφησης στο θέμα της ενότητας, βάσει επιμορφωτικού υλικού, με 
μορφή μαγνητοσκοπημένου βίντεο ή κειμένου (άρθρου, βιβλίου κτλ), το οποίο αναρ-
τιόταν από τη σχολική σύμβουλο. 

• Δραστηριότητα συζήτησης και προαγωγής της γνώσης βάσει διαλόγου, οποίος περι-
λάμβανε την καταγραφή απόψεων μετά τη μελέτη του επιμορφωτικού υλικού και, εν 
συνεχεία, την ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.  

Η 5η ενότητα εστίασε στην πρακτική εφαρμογή μέσω δημιουργίας project, ενώ η τε-
λευταία ενότητα στην αξιολόγηση του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς.  
 

1η Ενότητα (Αλληλογνωριμία και Καταγραφή Αναγκών) 

Ο στόχος της πρώτης ενότητας ήταν η αλληλογνωριμία και η έμμεση καταγραφή των 
αναγκών των εκπαιδευτικών, μέσω του διαμοιρασμού των εμπειριών τους, όσον αφορά 
στη διδασκαλία της Αγγλικής σε μαθητές του Δημοτικού. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από 
τους εκπαιδευτικούς να προβούν σε αυτοπαρουσίαση και να αναστοχαστούν μια θετική 
και μια αρνητική εμπειρία με μικρούς μαθητές. Η καταγραφή των θετικών και αρνητι-
κών εμπειριών υπαγορεύτηκε από την άποψη ότι ο αναστοχασμός επιτυχημένων μα-
θησιακών διαδικασιών θα βοηθούσε στο διαμοιρασμό και την καλύτερη κατανόηση 
αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πρακτικών, ενώ η αναφορά σε αποτυχημένες εκπαι-
δευτικές εμπειρίες στον προσδιορισμό αναγκών βελτίωσης της διδακτικής μεθοδολο-
γίας των συμμετεχόντων στην κοινότητα. 
Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να αναστοχαστούν και να καταγρά-
ψουν τις σκέψεις τους όσον αφορά στην έννοια του αποτελεσματικού μαθησιακού πε-
ριβάλλοντος αναρτώντας παράλληλα μια εικόνα αντιπροσωπευτική της άποψής τους 
στον ψηφιακό πίνακα padlet (http://padlet.com/thahad/n2z4dph6k78), ώστε να γίνει ο 
σχολιασμός από τους συμμετέχοντες. Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν 
ο προσδιορισμός των παραγόντων που ευνοούν τη μαθησιακή διαδικασία και η ανταλ-
λαγή απόψεων για τους παράγοντες που συνθέτουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον που 
ευνοεί τη μάθηση. 

Βάσει των καταγραφών (αρνητικές εμπειρίες και ορισμός αποτελεσματικού εκπαιδευ-
τικού περιβάλλοντος) των εκπαιδευτικών στην πρώτη ενότητα διαμορφώθηκε από τη 
σχολική σύμβουλο το περιεχόμενο των υπόλοιπων ενοτήτων.  
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2η Ενότητα (Πολλαπλή Νοημοσύνη και Στυλ Μάθησης) 

Ο στόχος της δεύτερης ενότητας ήταν η αποσαφήνιση του όρου «νοημοσύνη» από τους 
εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε ο ορισμός της «νοημοσύνης» και η κατα-
γραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών όσον αφορά στον τρόπο που οι αντιλήψεις 
τους για τη νοημοσύνη επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία. Για την αποτελεσματι-
κότερη επίτευξη του στόχου οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν δύο διαδικτυακά τεστ, τα 
οποία εστίαζαν στην πολλαπλή νοημοσύνη και τα μαθησιακά στυλ, ώστε να προσδιο-
ρίσουν το προσωπικό τους μαθησιακό στυλ και την επικρατούσα νοημοσύνη. Στη συ-
νέχεια,  κλήθηκαν να αναστοχαστούν πάνω στα αποτελέσματα και στο βαθμό επίδρα-
σης της επικρατούσας νοημοσύνης και του μαθησιακού στυλ στον τρόπο διδασκαλίας 
τους. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η προσπάθεια των εκπαιδευτικών να συσχετίσουν τα 
αποτελέσματα των τεστ με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας τους και να κατανοήσουν 
τη σπουδαιότητα της ένταξης όλων των τύπων νοημοσύνης και στυλ μάθησης στη δι-
δακτική πράξη, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών. Για 
παράδειγμα, εκπαιδευτικός με υψηλή κιναισθητική νοημοσύνη παραδέχτηκε ότι σχε-
διάζει δραστηριότητες που εμπλέκουν την κίνηση στη μαθησιακή διαδικασία (μεθοδο-
λογία Total Physical Response), ενώ άλλος με υψηλή διαπροσωπική νοημοσύνη ανα-
φέρθηκε σε ένταξη έργων etwinning στη διδακτική πράξη.  

Στη δεύτερη δραστηριότητα της συγκεκριμένης ενότητας ζητήθηκε από τους εκπαιδευ-
τικούς να αναρτήσουν στον ψηφιακό πίνακα padlet 
(http://padlet.com/thahad/2murtn4y45f) εικόνες δραστηριοτήτων που συνάδουν με τα 
στυλ μάθησης και τις διαφορετικές νοημοσύνες των μαθητών, εξηγώντας τους τρόπους 
με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία. Ο στόχος 
της δεύτερης δραστηριότητας ήταν ο διαμοιρασμός πρακτικών, ώστε να εμπλουτιστεί 
το ρεπερτόριο των εκπαιδευτικών με τεχνικές που άπτονται διαφορετικών στυλ μάθη-
σης και τύπων νοημοσύνης.  

3η Ενότητα (Δημιουργία Θετικών Σχέσεων Εκπαιδευτικού-Μαθητών) 

Σκοπός της τρίτης ενότητας ήταν η καταγραφή στρατηγικών που ευνοούν τη δημιουρ-
γία θετικών σχέσεων εκπαιδευτικού-μαθητών. Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να 
μελετήσουν σχετική αρθρογραφία,  να παρακολουθήσουν σχετικά βίντεο και να εκ-
φράσουν την άποψή τους, αναφορικά με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στη σχολική 
τάξη των στρατηγικών που αναφέρονται στο επιμορφωτικό υλικό. Παράλληλα, οι εκ-
παιδευτικοί θα μπορούσαν να καταγράψουν στρατηγικές που οι ίδιοι χρησιμοποιούν 
και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στο πλαίσιο της τάξης τους.  

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν οι εκπαιδευτικοί σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
του εκπαιδευτικού (ενδιαφέρον και φροντίδα για τους μαθητές, σεβασμός και αποδοχή 
των ιδιαιτεροτήτων του κάθε παιδιού, δημιουργία κινήτρων για μάθηση, ικανότητα ε-
νεργής ακρόασης, συνεργατικότητα κλπ.), στη δυνατότητα συνεργασίας με τους συνα-
δέλφους για την αντιμετώπιση προβλημάτων της σχολικής τάξης και σε μαθησιακές 
δραστηριότητες που ευνοούν την ανάπτυξη θετικών σχέσεων μαθητών-εκπαιδευτικού 
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(ένταξη της λογοτεχνίας και της τέχνης γενικότερα στην μαθησιακή διαδικασία, project 
συναισθηματικής αγωγής, έργα etwinning κλπ.).  

Στη δεύτερη δραστηριότητα της συγκεκριμένης ενότητας ζητήθηκε από τους εκπαιδευ-
τικούς να αναρτήσουν στον ψηφιακό πίνακα padlet 
(http://padlet.com/thahad/exiid20osm1t) εικόνα/φωτογραφία αντιπροσωπευτική μιας 
στρατηγικής που ευνοεί την ανάπτυξη θετικής σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητών, αιτιο-
λογώντας την επιλογή τους. Αρκετοί εκπαιδευτικοί ανάρτησαν εικόνες/φωτογραφίες 
από project συναισθηματικής αγωγής που είχαν στο παρελθόν εκπονήσει, καταγράφο-
ντας παράλληλα μια σύντομη περίληψη του project και της επίδρασης που είχε στους 
μαθητές.   

4η Ενότητα (Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική) 

Σκοπός της τέταρτης ενότητας ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα δια-
φοροποιημένης παιδαγωγικής. Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να παρακολουθή-
σουν σχετικό βίντεο και να προβούν σε αναστοχαστικές δραστηριότητες πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την προβολή του βίντεο. Συγκεκριμένα, πριν από την προβολή οι 
εκπαιδευτικοί έπρεπε σκεφτούν τρόπους προσαρμογής της μεθοδολογίας της διδασκα-
λίας τους, ώστε να ανταποκρίνεται στην διαφορετικότητα του κάθε μαθητή. Κατά τη 
διάρκεια της παρακολούθησης του βίντεο έπρεπε να κρατήσουν σημειώσεις, βάσει ε-
νός οδηγού παρατήρησης, ώστε με την ολοκλήρωση του βίντεο να καταγράψουν στο 
φόρουμ της κοινότητας τεχνικές που είχαν παρατηρήσει και θεωρούσαν ότι ανταπο-
κρίνονταν στην πραγματικότητα της ελληνικής σχολικής τάξης, εστιάζοντας σε δυσκο-
λίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από την εφαρμογή τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευ-
τικοί θα μπορούσαν να καταγράψουν άλλες τεχνικές που είχαν χρησιμοποιήσει και εί-
χαν αποδειχθεί αποτελεσματικές, ώστε να υπάρξει διάχυση καλών πρακτικών.  

Η δεύτερη δραστηριότητα της τέταρτης ενότητας εστίαζε στο σχεδιασμό ενός μαθήμα-
τος μιας διδακτικής ώρας και αποτελούσε προστάδιο της επόμενης ενότητας, η οποία 
αφορούσε στον σχεδιασμό project. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας δόθηκε στους 
εκπαιδευτικούς πρότυπο (template), στο οποίο έπρεπε να γίνει καταγραφή του προφίλ 
των μαθητών και του σχολικού πλαισίου (είδος σχολείου, τάξη, αριθμός μαθητών, συ-
χνότητα και διάρκεια διδασκαλίας), σύντομη περιγραφή της διδακτικής ενότητας που 
προηγήθηκε του σχεδίου μαθήματος, καταγραφή σκοπού (goal) και στόχων 
(objectives) βάσει της αναθεωρημένης ταξινομίας του Bloom, περιγραφή υλικών (π.χ. 
φύλλα εργασίας), πηγών (π.χ. ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκαν), διαδικασίας και ε-
κτιμώμενου χρόνου εφαρμογής, καταγραφή διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων και 
αξιολόγηση. Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας δόθηκε στους εκπαιδευτι-
κούς ένα δείγμα ολοκληρωμένου σχεδίου μαθήματος βάσει του προτύπου και μια ρου-
μπρίκα αξιολόγησης, η οποία περιείχε διαβαθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε 
ενότητα του σχεδίου μαθήματος και θα χρησίμευε στην αξιολόγηση των σχεδίων μα-
θημάτων από τους συμμετέχοντες στην κοινότητα εκπαιδευτικούς (peer evaluation). 
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Με την ολοκλήρωση της ανάρτησης των σχεδίων μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί χωρί-
στηκαν σε ζεύγη από τη σχολική σύμβουλο, προέβησαν στην αξιολόγηση των σχεδίων 
βάσει της ρουμπρίκας και ανάρτησαν τη συνολική βαθμολογία με τα σχόλια στο φό-
ρουμ της διαδικτυακής κοινότητας μάθησης.  

5η Ενότητα (Σχεδιασμός Συνθετικής Εργασίας Τύπου Project) 

Σκοπός της τελευταίας ενότητας ήταν ο συνεργατικός σχεδιασμός και υλοποίηση ενός 
project, διάρκειας τουλάχιστον 3 διδακτικών ωρών. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας 
σχεδιασμού του project δόθηκε στους εκπαιδευτικούς πρότυπο (template), το οποίο α-
ποτελούνταν από πέντε μέρη. Στο πρώτο μέρος οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να καταγρά-
ψουν τον τίτλο του project, την τάξη και τα χαρακτηριστικά των μαθητών, το επίπεδο 
στην ξένη γλώσσα, την υλικοτεχνική υποδομή που απαιτούνταν, την διάταξη των θρα-
νίων  και τον τρόπο εργασίας των μαθητών (π.χ. εργασία ατομική, σε ζεύγη, σε ομάδες) 
καθώς και μια σύντομη περιγραφή του project. Στο δεύτερο μέρος ζητήθηκε από τους 
εκπαιδευτικούς να καταγράψουν το γενικό σκοπό (goal) και τους στόχους (objectives), 
οι οποίοι έπρεπε να είναι παρατηρήσιμοι και μετρήσιμοι  και να αναφέρουν τους τρό-
πους αξιολόγησης των συγκεκριμένων στόχων. Στο τρίτο μέρος οι εκπαιδευτικοί έ-
πρεπε να καταγράψουν βήμα προς βήμα τη διδακτική τους μεθοδολογία (Warm-up-
Body-Review), εστιάζοντας στις δράσεις του εκπαιδευτικού (teacher action), στις πι-
θανές αντιδράσεις των μαθητών (students’ anticipated responses), στην υλικοτεχνική 
υποδομή (materials/handouts) και τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε 
δραστηριότητας. Στο τέταρτο μέρος έπρεπε να αναφερθούν τα τελικά προϊόντα του 
project και ο τρόπος αξιολόγησης. Στο πέμπτο μέρος οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να ανα-
φέρουν συμπληρωματικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, ε-
μπόδια/προκλήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν και τρόπους αντιμετώπισής τους. 
Για την ευκολότερη συνεργασία των εκπαιδευτικών δημιουργήθηκαν googledocs, στα 
οποία επικολλήθηκε το πρότυπο του project, ώστε να δίνεται η δυνατότητα κοινής χρή-
σης και επεξεργασίας από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς. Τα σχέδια μαθημάτων 
των εκπαιδευτικών με όλα τα συνοδευτικά έντυπα αναρτήθηκαν στον πίνακα padlet 
(http://padlet.com/thahad/rrn4gkp8ksdf), παράλληλα με τα τελικά προϊόντα και τον α-
ναστοχασμό των εκπαιδευτικών.  

6η Ενότητα (Αξιολόγηση του Προγράμματος Επιμόρφωσης) 

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος ζητήθηκε από τους συμμετέ-
χοντες εκπαιδευτικούς η συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, 
οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αποτιμήσουν το βαθμό ικανοποίησης από το πρόγραμμα 
σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, να αξιολογήσουν την ποιότητα του υλικού επι-
μόρφωσης και της μεθοδολογίας, να καταγράψουν δύο στοιχεία που τους άρεσαν πε-
ρισσότερο και να προβούν σε προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος. 

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από το 
επιμορφωτικό πρόγραμμα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, από το εκπαιδευτικό 
υλικό και τη μεθοδολογία.  
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Σχήμα 1: Ποσοτική αξιολόγηση 

Σε σχέση με τα δύο θετικά στοιχεία του προγράμματος που τους άρεσαν περισσότερο, 
οι εκπαιδευτικοί, στην πλειονότητά τους, εστίασαν στη δυνατότητα ανταλλαγής από-
ψεων και εμπειριών μεταξύ τους και με τη σχολική σύμβουλο, στο πλούσιο επιμορφω-
τικό υλικό και στη θετική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε μεταξύ των μελών, μέσα 
από το μοίρασμα ιδεών, εφαρμογών και πρακτικών. Άλλα στοιχεία που αναφέρθηκαν 
ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, η ενθαρρυντική ανατροφοδότηση από τη σχο-
λική σύμβουλο και τους συναδέλφους και η ενημέρωση σε σύγχρονα θεωρητικά και 
πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την επιστήμη τους. Όσον αφορά στις προτάσεις 
βελτίωσης, οι συμμετέχοντες πρότειναν τη συζήτηση πάνω σε πρακτικά ζητήματα που 
αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός στην καθημερινότητά του, την επιμόρφωση σε εργαλεία 
ΤΠΕ, την δυνατότητα καθορισμού θεματικών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και 
τον επιμερισμό της κοινότητας σε μικρότερες ομάδες εργασίας, ώστε να είναι ταχύτερη 
η ανατροφοδότηση και η συζήτηση.  

Συμπεράσματα 

Καθώς η ανάγκη επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών γί-
νεται επιτακτική, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και της πολυπλοκό-
τητας της διδασκαλίας και της μάθησης, οι διαδικτυακές κοινότητες μάθησης φαίνεται 
να αποτελούν ένα ευέλικτο εργαλείο εκπαίδευσης, εκμηδενίζοντας χρονικά και γεω-
γραφικά εμπόδια (Riverin & Stacey, 2008).   

H ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης 2gather συνέβαλε στην επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών, η οποία αποτέλεσε προϊόν αυτο-κατευθυνόμενης μάθησης και υ-
ποστήριξης από ομοτίμους, μέσα από διαδικασίες ανατροφοδότησης και διάδρασης, 
γεγονός που συνάδει με τις βασικές αρχές του μοντέλου της πλαισιοθετημένης μάθη-
σης (Liu, 2012). Συγκεκριμένα, μέσα στην κοινότητα μάθησης οι συμμετέχοντες προ-
βληματίστηκαν, αναστοχάστηκαν και ερμήνευσαν την εμπειρία τους, μοιράστηκαν τις 
σιωπηρές αποδοχές τους και δημιούργησαν γνώση μέσα από το βίωμα της κοινής ε-
μπειρίας. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών καθορίστηκε σημαντικά από 
το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, το «κοινωνικό» πλαίσιο και το βαθμό υποστήριξης 
και καθοδήγησης από τη σχολική σύμβουλο και τους συναδέλφους, οι οποίοι συνέβα-
λαν στην εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης, ανάπτυξης αυτονομίας και αυτο-οργάνω-
σης.   
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Μαθαίνοντας από τη Ζωή – Ανακαλύπτουμε νέους τρόπους διδασκαλίας της 
σύγχρονης Βιολογίας! Ένα σεμινάριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης για καθηγητές 

Βιολογίας σε θέματα Μοριακής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής. 

Κιούπη Βασιλική 
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Πειραιά 

M.Sc. 
vkioupi@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός σεμι-
ναρίου επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Βιολογία. Πραγ-
ματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (γραφείο πε-
ριβαλλοντικής εκπαίδευσης) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο για τη Μά-
θηση στις Επιστήμες της Ζωής (ELLS) του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιο-
λογίας (EMBL) που είναι το μεγαλύτερο Ερευνητικό Ίδρυμα στον τομέα της Μοριακής 
Βιολογίας στη Ευρώπη. Το σεμινάριο αυτό είχε ως κεντρικό θέμα του το «DNA bar-
coding» και συνδύασε τόσο εργαστηριακές τεχνολογίες αιχμής της Μοριακής Βιολο-
γίας, όσο και τη Βιοπληροφορική ανάλυση των αποτελεσμάτων της εργαστηριακής α-
πομόνωσης DNA από δείγματα φυτικών ιστών. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που περιείχε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου και 
σχεδιάστηκε στην πλατφόρμα SurveyMonkey. Μετά την υλοποίηση του σεμιναρίου 
και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του στη σχολική τάξη οι εκπαιδευτικοί συμμε-
τείχαν σε webinar ώστε να επικοινωνήσουν τις εμπειρίες τους. 

Λέξεις - Κλειδιά: ELLS-EMBL, Βιοπληροφορική, Επαγγελματική Ανάπτυξη, Καθη-
γητές Βιολογίας. 

Εισαγωγή 

Στις βιολογικές επιστήμες σήμερα, οι τεχνολογίες αιχμής όπως η αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυμεράσης - PCR και η αλληλούχηση μακρομορίων (νουκλεϊκών οξέων, πρωτεϊνών) 
συνεισφέρουν στην παραγωγή μεγάλου όγκου βιολογικών δεδομένων τα οποία είναι 
διαθέσιμα στους επιστήμονες, ώστε να μπορέσουν να διεξάγουν τις έρευνές τους πάνω 
σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων από την εξέλιξη των οργανισμών ως και την εύρεση 
εξειδικευμένων θεραπειών για γενετικές ασθένειες όπως ο καρκίνος. Για το σκοπό 
αυτό, πέρα από τις τεχνικές απομόνωσης και «ανάγνωσης» της αλληλουχίας των μα-
κρομορίων, έχουν αναπτυχθεί βάσεις δεδομένων με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδί-
κτυο, ώστε ο κάθε ερευνητής αλλά και ο απλός χρήστης να μπορεί να εντοπίσει τη 
βιολογική πληροφορία που χρειάζεται για τη μελέτη του. Επιπλέον ελεύθερα εργαλεία 
πληροφορικής στο διαδίκτυο επιτρέπουν την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, ώστε 
ανά πάσα στιγμή να μπορεί ο χρήστης να καταλήξει σε συμπεράσματα και γενικεύσεις 
σχετικά με την έρευνά του. Παρόλα αυτά, οι τεχνικές αυτές καθώς και οι βάσεις δεδο-
μένων και τα εργαλεία Βιοπληροφορικής που βρίσκονται ελεύθερα στο διαδίκτυο δεν 
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είναι ευρέως διαδομένα για χρήση στα πλαίσια των σχολικών μαθημάτων Βιολογίας 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Willingale-Thune et al. 2009). 

Το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο για τη Μάθηση στις Επιστήμες της Ζωής (ELLS) είναι ένας 
φορέας που εστιάζεται στην επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, αλλά και στην εκπαίδευση μαθητών σε θέματα που άπτονται των επιστη-
μών της ζωής, ώστε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ επιστημονικής έρευνας και σχολι-
κής εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό διοργανώνει διήμερα ή τριήμερα επιμορφωτικά 
σεμινάρια (LearningLABs) για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Βιολογία, μέσω των ο-
ποίων οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με διακεκριμένους επι-
στήμονες πάνω σε πειράματα, να συμμετάσχουν σε οργανωμένες επισκέψεις στις ε-
γκαταστάσεις σημαντικών ερευνητικών ιδρυμάτων, να ασκηθούν σε δραστηριότητες 
Βιοπληροφορικής και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Το ELLS Εδράζεται στις εγκαταστάσεις 
του EMBL στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας (http://emblog.embl.de/ells/). 

Στη Ελλάδα η ενσωμάτωση τόσο των τεχνολογιών του DNA, όσο και των δραστηριο-
τήτων Βιοπληροφορικής στα σχολικά μαθήματα Βιολογίας είναι  πολύ μικρή. Λίγες 
μόνο εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά συνεδρίων σχετικά με την αξία της υλο-
ποίησης δραστηριοτήτων βιοπληροφορικής και τα μαθησιακά τους αποτελέσματα στα 
πλαίσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Κιούπη 2010, 2013, 2014) και αποτελούν 
προσωπική προσπάθεια της συγγραφέως μετά την εκπαίδευσή της σε LearningLABs 
του ELLS που πραγματοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής-EBI 
του EMBL στο Ηνωμένο Βασίλειο, να μεταφέρει στην ελληνική πραγματικότητα νέους 
τρόπους διδασκαλίας της Βιολογίας. Οι δραστηριότητες Βιοπληροφορικής του συγκε-
κριμένου σεμιναρίου έχουν εφαρμοστεί στην τάξη από τη συγγραφέα. 

Η ενσωμάτωση της Βιοπληροφορικής στα σχολικά μαθήματα Βιολογίας έχει πολλά 
πλεονεκτήματα για τη διδασκαλία και τη μάθηση με κυριότερα τη διερευνητική προ-
σέγγιση, τη σύνδεση βιολογικών εννοιών ώστε να προωθείται η μάθηση με νόημα, τη 
χρήση νέων τεχνολογιών, που ελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς και τη σύν-
δεση σημαντικών κοινωνικών θεμάτων με επιστημονικά θέματα (όπως ανάπτυξη και 
χρήση εμβολίων, έρευνα για τον καρκίνο κλπ.), (Ditty et al. 2010).  

Έχοντας λοιπόν αναφέρει τα παραπάνω, η ιδέα και η προσπάθεια υλοποίησης του σε-
μιναρίου αυτού για καθηγητές που διδάσκουν Βιολογία ήταν μια φυσική συνέχεια της 
συνεργασίας της συγγραφέως με το ELLS - EMBL, ώστε να προωθηθούν νέοι τρόποι 
διδασκαλίας της Βιολογίας στο ελληνικό σχολείο με απώτατο στόχο  να εκσυγχρονι-
στεί η Διδακτική της Βιολογίας, αλλά και να συντελέσει στον επιστημονικό γραμματι-
σμό των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τελικά έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στη μετέπειτα επαγγελματική πορεία τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για 
την πρώτη προσπάθεια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 
χρήση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Βιοπληροφορικής στην Ελλάδα. 
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Γενικά στοιχεία για το επιμορφωτικό σεμινάριο 

Μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης 

Ακολουθήθηκε η μεθοδολογία των αντίστοιχων επιτυχημένων LearningLABs  Βιοπλη-
ροφορικής που διοργάνωσε το ELLS τα έτη 2010, 2011 και 2012 στο EMBL-EBI. Το 
μοντέλο αυτών των σεμιναρίων ακολουθεί τη λογική: μικρής διάρκειας, εντατικά πρα-
κτικά μαθήματα, στα οποία συνδυάζονται πρακτικές δραστηριότητες με εισηγήσεις 
από διακεκριμένους ερευνητές και επισκέψεις σε ερευνητικές εγκαταστάσεις, βασι-
σμένα στο ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης και των οποίων η αξιολόγηση πραγ-
ματοποιείται με παρατήρηση των ομάδων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, συ-
ζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, ειδική συνε-
δρία για διάλογο επιμορφωτών με εκπαιδευτικούς, αλλά και εκπαιδευτικών μεταξύ 
τους σχετικά την παιδαγωγική και μαθησιακή αξία των δραστηριοτήτων και τη μελλο-
ντική υλοποίηση τους στην τάξη, συμπλήρωση online ερωτηματολογίου αξιολόγησης, 
το οποίο σχεδιάστηκε με το εργαλείο SurveyMonkey (surveymonkey.com), του οποίου 
η επεξεργασία του έγινε με το ίδιο εργαλείο και διαδικτυακή συνάντηση τύπου webinar 
με τους εκπαιδευτικούς για ανατροφοδότηση μετά την εφαρμογή μέρους ή όλων των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη (Wood & Gebhardt, 2013). Η επι-
λογή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών έγινε με βάση ηλεκτρονική αίτηση που συ-
μπλήρωσαν οι ίδιοι και με προϋποθέσεις να είναι ενεργοί εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 
Βιολογία στη βαθμίδα του Λυκείου, να ανήκουν σε εθνικά ή/και διεθνή δίκτυα εκπαι-
δευτικών ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν το εκπαιδευτικό υλικό μέσω αυτών των 
δικτύων και κυρίως να συμπληρώσουν στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης 
του λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εν λόγω σεμινάριο. 

Υλοποίηση του σεμιναρίου 

Το διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εθνι-
κού Κέντρου Έρευνας των Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» στις 25 και 26 Απριλίου 
2015. Σε αυτό συμμετείχαν έπειτα από επιλογή βάσει κριτηρίων 24 εκπαιδευτικοί δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και 3 στελέχη εκπαίδευσης μετά από πρόσκληση (σχολικοί 
σύμβουλοι – υπεύθυνοι ΕΚΦΕ). Οι γενικοί σκοποί και στόχοι του επιμορφωτικού σε-
μιναρίου ήταν οι εκπαιδευτικοί να: 

1. Γνωρίσουν επιλεγμένες εργαστηριακές τεχνικές, όπως η αλυσιδωτή αντίδραση πο-
λυμεράσης (PCR) και η ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης (μεταξύ άλλων), ώστε 
να κατανοήσουν πως αυτές οι τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα σχολικό 
εργαστήριο, 

2. Ενημερωθούν για τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα στις Επιστήμες της Ζωής και 
να έχουν αρκετές ευκαιρίες να αλληλεπιδράσουν με εν ενεργεία ερευνητές, 

3. Συμμετάσχουν σε ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. Βιοπληροφορικής) 
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και εργαστηριακές ασκήσεις, μέσω των οποίων να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιό-
τητες εφαρμογής τους στη σχολική τάξη, με στόχο να υποστηρίξουν περαιτέρω τη δι-
δασκαλία της Βιολογίας, 

4. Επισκεφθούν τις ερευνητικές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Ε-
φαρμογών, το οποίο βρίσκεται στους χώρους του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”, 

5. Αναπτύξουν τις δικές τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις οποίες στη συνέχεια 
να μπορούν να εφαρμόσουν με τους μαθητές τους, 

6. Έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς, ώστε 
να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να ανταλλάξουν ιδέες πάνω στη διδασκαλία και 
τη μάθηση στη Βιολογία. 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου σεμιναρίου μπορούν να συνδε-
θούν με τις προτεινόμενες διδασκαλίες του μαθήματος της Βιολογίας του αναλυτικού 
προγράμματος σπουδών και συγκεκριμένα προτείνονται για υλοποίηση: 

1. Στα μαθήματα Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου και Βιολογία Β Λυκείου (κε-
φάλαιο "Εξέλιξη", ώστε ο μαθητής να εξηγεί τις εξελικτικές σχέσεις μεταξύ ζωντανών 
οργανισμών και κεφάλαιο "Τεχνολογία DNA-Βιοτεχνολογία", ώστε ο μαθητής να α-
ναφέρει και να περιγράφει τις τεχνικές που αποτελούν τη σύγχρονη εργαλειοθήκη της 
Βιολογίας και να αναγνωρίζει τη συμβολή της τεχνολογίας τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργεί το γενετικό υλικό)  

2. Στο μάθημα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης (σύνδεση με τα κεφάλαια Αντι-
γραφή, έκφραση και ρύθμιση γενετικής πληροφορίας", "Μεταλλάξεις" και "Εφαρμογές 
της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική", ώστε να μπορεί να ορίζει την έννοια γονίδιο, να 
περιγράφει τις διαδικασίες αντιγραφής και έκφρασης του γενετικού υλικού, να διακρί-
νει τα είδη των μεταλλάξεων και να εξηγεί τη σημασία του προγράμματος του ανθρώ-
πινου γονιδιώματος και τη σημασία της σύγκρισης γονιδιωμάτων διαφορετικών οργα-
νισμών). 

3. Ως σκελετός μιας ερευνητικής εργασίας τύπου project που θα μπορούσε να υλοποι-
ηθεί στην με μαθητές Λυκείου που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Βιολογία ή για 
να δημιουργηθούν κίνητρα στους μαθητές για την μάθηση στη Βιολογία. 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του επιμορφωτικού σεμιναρίου 

Δραστηριότητα Γνωριμίας 

Την πρώτη μέρα υλοποιήθηκε μια δραστηριότητα γνωριμίας μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη ως μια εισαγωγή στη χρήση και 
ανάλυση βιολογικών δεδομένων και ονομάζεται «TreeTOPS: ένα εισαγωγικό παιχνίδι 
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για τα φυλογενετικά δέντρα». Σε αυτό οι εκπαιδευτικοί με ειδικές κάρτες που απεικο-
νίζουν αλληλουχίες DNA οργανισμών των οποίων θέλουμε να διαλευκάνουμε τις εξε-
λικτικές σχέσεις προσπαθούν να φτιάξουν ένα φυλογενετικό δέντρο που να περιλαμ-
βάνει όλες τις αλληλουχίες (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1 Φυλογενετικό δέντρο κατασκευασμένο από τους εκπαιδευτικούς 

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί προχώρησαν στη συλλογή δειγμάτων φύλλων στους ε-
ξωτερικούς χώρους του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», τα οποία χρησιμοποίησαν για την ερ-
γαστηριακή δραστηριότητα που περιγράφεται παρακάτω. 

Εργαστηριακή δραστηριότητα «DNA barcoding» 

Το DNA barcoding είναι μια μοριακή μέθοδος για την ταυτοποίηση ειδών ζωντανών 
οργανισμών. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τα DNA barcodes - δηλαδή γονίδια - δεί-
κτες (marker genes) μήκους περίπου 600 ζευγών βάσεων (νουκλεοτιδίων). Όμοια με 
τα βιομηχανικά barcodes που ταυτοποιούν συγκεκριμένα προϊόντα στα καταστήματα, 
τα DNA barcodes χρησιμοποιούνται για να μπορέσουμε να διακρίνουμε συγκεκριμένα 
είδη μέσα σε μια ομάδα ζωντανών οργανισμών. 

Κατά τη διάρκεια του ELLS LearningLAB χρησιμοποιήσαμε το DNA barcoding για 
να ταυτοποιήσουμε δείγματα φυτικών ειδών σε μοριακό επίπεδο. Τα δύο πιο σημα-
ντικά γονίδια - δείκτες που χρησιμοποιούνται στο DNA barcoding είναι το matK και 
το rbcL (που εντοπίζονται στους χλωροπλάστες των φυτικών κυττάρων), στο πείραμά 
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μας εστιάσαμε στο γονίδιο rbcL. 

Στο παρακάτω διάγραμμα ροής (Εικόνα 2) παρουσιάζονται τα βήματα που περιλαμβά-
νονται στο DNA barcoding. Εν συντομία, μετά τη λήψη του κατάλληλου φυτικού υλι-
κού, απομονώνεται από αυτό το DNA και η γενετική περιοχή rbcL πολλαπλασιάζεται 
μέσω αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης – PCR. Έπειτα, μέσω ηλεκτροφόρησης σε 
πήκτωμα αγαρόζης πιστοποιείται η παρουσία του γονιδίου-δείκτη rbcL στο δείγμα. 
Κατόπιν, ακολουθεί καθαρισμός του δείγματος, ώστε να απομακρυνθούν τα ανεπιθύ-
μητα αντιδραστήρια που μπορεί να έχουν απομείνει από την PCR και τελικά το δείγμα 
οδηγείται σε αλληλούχηση των νουκλεοτιδίων του. Η αλληλούχηση των δειγμάτων, 
δηλαδή η πλήρης ανάγνωση των νουκλεοτιδίων (ATGC) που περιέχουν τα γονίδια των 
φυτικών ειδών που συλλέξαμε, έγινε από ειδική μονάδα αλληλούχησης στο EMBL στη 
Χαϊδελβέργη μετά από αποστολή των αλληλουχιών που απομόνωσαν οι εκπαιδευτικοί 
κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Η μοναδική rbcL αλληλουχία του προς ανάλυση φυ-
τικού είδους μπορεί, στη συνέχεια, να συγκριθεί με rcbL αλληλουχίες φυτικών ειδών 
που υπάρχουν καταχωρημένες σε βάσεις δεδομένων νουκλεοτιδίων, όπως είναι το Ευ-
ρωπαϊκό Αρχείο Νουκλεοτιδίων (European Nucleotide Archive - ΕΝΑ) και να προσ-
διορισθεί η ταυτότητά της. 

 
Εικόνα 2 Διάγραμμα Ροής της Εργαστηριακής Δραστηριότητας “Dna barcoding” 

Δραστηριότητα Βιοπληροφορικής 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι εκπαιδευτικοί αφού έλαβαν τα αποτελέσματα από την 
αλληλούχηση του δείγματος φυτικού ιστού από το οποίο απομόνωσαν DNA, έπρεπε 
αρχικά να επεξεργαστούν την αλληλουχία αυτή, η οποία τους δόθηκε σε αρχείο μορφής 
FASTA, ώστε να την προετοιμάσουν για κατάθεση στη βάση δεδομένων ΕΝΑ. Η επε-
ξεργασία της αλληλουχίας αυτής σχετίζεται με την εύρεση της αλληλουχίας ομοφωνίας 
(consensus sequence), μετά από σύγκριση και ευθυγράμμιση της πρόσθιας και την α-
νάστροφης ανάγνωσης της αλληλουχίας από τη μονάδα αλληλούχησης. Για το σκοπό 
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αυτό οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν πρόσβαση στο ELLS DNA Barcoding Portal στο ο-
ποίο ακολουθώντας τις κατάλληλες οδηγίες μπόρεσαν να επεξεργαστούν και να ευθυ-
γραμμίσουν τις δύο αναγνώσεις της αλληλουχίας τους, όπως ακριβώς κάνουν και οι 
επιστήμονες όταν έχουν απομονώσει μια νέα αλληλουχία DNA από κάποιον ζωντανό 
οργανισμό. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν το ελεύθερο εργαλείο Βιοπληροφορι-
κής EMBOSS Needle (http://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle/). Στη συνέχεια 
για να εξαλείψουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε νουκλεοτίδια στην αλληλουχία τους 
έκαναν σύγκριση με το χρωματογράφημα της αλληλουχίας τους χρησιμοποιώντας το 
ελεύθερο λογισμικό Chromas Lite (http://technelysium.com.au/?page_id=13). Το χρω-
ματογράφημα αλληλουχίας απεικονίζει τα δεδομένα που παράχθηκαν από τη συσκευή 
αλληλούχησης ως χρωματικά ίχνη. Κάθε ένα από τα τέσσερα νουκλεοτίδια παριστάνε-
ται με διαφορετικό χρώμα (Α=πράσινο, C-=μπλε, G=μαύρο και Τ=κόκκινο) ώστε η 
αλληλουχία να μπορεί να διαβαστεί ως μια σειρά κορυφών (Εικόνα 3). Τα χρωματο-
γραφήματα αλληλουχιών αποθηκεύονται ως .abi ή .ab1 αρχεία και μπορούν να οπτικο-
ποιηθούν χρησιμοποιώντας ειδικά λογισμικά (chromatogram viewers). 

 

Εικόνα 3 Παράδειγμα χρωματογραφήματος αλληλουχίας 

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αλληλουχιών και τη λήψη της αλληλου-
χίας ομοφωνίας οι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν τις αλληλουχίες τους στη βάση δεδομένων 
ΕΝΑ (http://www.ebi.ac.uk/ena). Η βάση δεδομένων αυτή στη συνέχεια συγκρίνει την 
αλληλουχία που έχει κατατεθεί και επιστρέφει το αποτέλεσμα του οργανισμού από τον 
οποίο προέρχεται η συγκεκριμένη αλληλουχία καθώς και πληροφορίες για αυτόν. Σε 
περίπτωση που η αλληλουχία που εισάγει ο εκπαιδευτικός για ταυτοποίηση δεν αντι-
στοιχεί σε κάποια γνωστή αλληλουχία, μπορεί στη συνέχεια να την καταχωρήσει στη 
βάση δεδομένων εισάγοντας κάποια επιπλέον στοιχεία για αυτή. Τέλος μετά την επι-
τυχή ταυτοποίηση του είδους του οργανισμού από τον οποίο προέρχεται η συγκεκρι-
μένη αλληλουχία DNA, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να καταθέσουν έναν φάκελο με 
ορισμένα στοιχεία (όνομα είδους, περιγραφή χαρακτηριστικών, αλληλουχία DNA, 
στοιχεία συλλέκτη κλπ.) για αυτό στο ELLS DNA Barcoding Portal (Εικόνα 4). 
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Εικόνα 4 Οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν τη δραστηριότητα Βιοπληροφορικής 

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν και δύο ομιλίες 
διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων: της Καθηγήτριας Βιολογίας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών και EMBL Alumna Ζωής Λυγερού με θέμα «Από το νουκλεοτίδιο, στο 
γονίδιο και στο γονιδίωμα: πως η γενετική πληροφορία διατηρείται και εξελίσσεται» 
και της μεταδιδακτορικής ερευνήτριας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φλωρεντίας Φω-
στήρα με θέμα «Διαβάζοντας τα ανθρώπινα γονίδια – προβλέποντας το καρκίνο». Επί-
σης για το κλείσιμο του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Ίδρυμα Ευγενί-
δου και συγκεκριμένα στη Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης οι εκπαιδευτικοί ακολούθησαν τη διαδρομή 7 με τίτλο «DNA», 
υπό την καθοδήγηση ειδικά σχεδιασμένου φύλου εργασίας και έγινε επίδειξη απλών 
πειραμάτων Βιολογίας για τη σχολική τάξη από τη Βιολόγο Κατερίνα Τσικαλάκη. 

Αποτελέσματα σεμιναρίου - Συμπεράσματα 

Η αξιολόγηση του σεμιναρίου έγινε, κυρίως, με άξονα την αποτίμηση της εμπειρίας 
συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη δράση αυτή, ώστε να βελτιώσει το σχεδιασμό και 
τη οργάνωση αντίστοιχων μελλοντικών επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, αλλά και να 
εκτιμήσει τη δυνατότητα εφαρμογής των δραστηριοτήτων που προτάθηκαν στη σχο-
λική τάξη και να ανιχνεύσει πιθανά θετικά αποτελέσματα από την εν λόγω εφαρμογή 
με στόχων την αναπροσαρμογή και βελτίωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η 
παρατήρηση των ομάδων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
έδειξε ότι με την κατάλληλη καθοδήγηση οι εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να ολοκληρώ-
σουν με ευκολία τις δραστηριότητες. Η στάση τους καθόλη τη διάρκεια του σεμιναρίου 
ήταν πολύ θετική και η συνεργασία τους υπήρξε άψογη σε όλες τις δραστηριότητες. 
Στη συζήτηση που ακολούθησε για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευ-
τικοί εξέφρασαν προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί το εργαστηριακό 
κομμάτι του σεμιναρίου στα σχολεία τους και τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας με 
πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και την καθοριστικής σημασίας συμβολή 
των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών στην υλοποίηση του. Εμφανίστη-
καν πολύ θετικοί στην υλοποίηση της δραστηριότητας Βιοπληροφορικής με τους μα-
θητές τους στο σχολείο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους επιμορφωτές, αλλά 
και πρότειναν ερευνητικές δραστηριότητες μορφής project τις οποίες θα μπορούσαν να 
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υλοποιήσουν με τους μαθητές τους που να άπτονται τοπικών θεμάτων βιοποικιλότητας 
και προστασίας περιβάλλοντος ευρύτερου ενδιαφέροντος. Τέλος το ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης (περιελάμβανε 21 ερωτήσεις και εδώ παρατίθενται ορισμένα από τα απο-
τελέσματα που έχουν ενδιαφέρον για τους συναδέλφους) του σεμιναρίου ανέδειξε τους 
τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί πληροφορήθηκαν για τη διοργάνωσή του 
(46% των συμμετεχόντων απάντησε μέσω συναδέλφων, 46% μέσω των ηλεκτρονικών 
τρόπων προώθησής του από το ELLS όπως ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης). 
Το 45% των εκπαιδευτικών θεωρούν πολύ πιθανό να εφαρμόσουν κάποια από τις δρα-
στηριότητες του σεμιναρίου με τους μαθητές τους, με πιο δημοφιλή δραστηριότητα την 
εισαγωγική για τα φυλογενετικά δέντρα (100%), αμέσως μετά τη δραστηριότητα Βιο-
πληροφορικής (45%) και τέλος την εργαστηριακή δραστηριότητα (20%). Σε ποσοστό 
100% χαρακτήρισαν την εμπειρία από τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο από θετική 
ως πολύ θετική. Σε ποσοστό 50% θεωρούν ότι στο σχολείο τους με τον εξοπλισμό που 
ήδη διαθέτουν μπορούν πιο εύκολα να εφαρμόσουν τη δραστηριότητα Βιοπληροφορι-
κής, έπειτα την εργαστηριακή δραστηριότητα (44%) και τέλος το 6% δεν πήρε θέση. 
Σε ποσοστό 82-100% θεωρούν ότι οι το επιστημονικό επίπεδο στο οποίο πραγματοποι-
ήθηκε η εκπαίδευσή τους ήταν κατάλληλο, για όλες σχεδόν τις δραστηριότητες, με τη 
δραστηριότητα της Βιοπληροφορικής να εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό (66%), γε-
γονός που καταδεικνύει το ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Βιολογία έχουν ανάγκη 
επιμόρφωσης σε αυτόν τον διαρκώς αναπτυσσόμενο τομέα της Βιολογίας. Τέλος οι 
εκπαιδευτικοί επεσήμαναν τη μεγάλη σημασία που είχαν οι συζητήσεις τους κατά τη 
διάρκεια του σεμιναρίου με εν ενεργεία ερευνητές, ώστε να τους βοηθήσουν να κατα-
νοήσουν τις εξελίξεις στον τομέα της Βιολογίας. Επιπλέον θεώρησαν ότι η εκπαίδευση 
τους σε μοντέρνες εργαστηριακές τεχνικές Βιολογίας τους βοήθησε ώστε να επεκτεί-
νουν τόσο το γνωστικό τους υπόβαθρο, όσο και τις εργαστηριακές τους δεξιότητες. Τα 
αποτελέσματα του webinar στο οποίο συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί μετά την υλοποί-
ηση της δραστηριότητας στο σχολείο τους ήταν πολύ σημαντικά για την ανατροφοδό-
τησή μας σχετικά με τις δραστηριότητες του σεμιναρίου και τονίζουν ότι, η δραστη-
ριότητα Βιοπληροφορικής είχε το μεγαλύτερο ποσοστό εφαρμογής και επιτυχίας στην 
τάξη (ήδη κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν εκπαιδευτικά σενάρια βασισμένα στις 
ΤΠΕ με τους μαθητές τους), από την εργαστηριακή δραστηριότητα το κομμάτι που 
μπορεί πιο εύκολα να εφαρμοστεί σε ένα σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 
ήταν η απομόνωση DNA από δείγματα φύλλων φυτών, καθώς για τα υπόλοιπα τμή-
ματα χρειάζεται η συνεργασία με κάποιο Ερευνητικό ίδρυμα ή εξειδικευμένο εργαστή-
ριο. Παρά το γεγονός αυτό οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι η σύνδεση του σχολείου με τα 
Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ιδρύματα για την από κοινού υλοποίηση επιστημονι-
κών project θα είχε ευεργετική επίδραση τόσο στη διδασκαλία τους, όσο και στη μά-
θηση αφού φέρνει τους μαθητές σε επαφή με την επιστήμη και τις μεθόδους που οι 
ερευνητές χρησιμοποιούν για να απαντήσουν στα ερωτήματα που θέτουν. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται η σχεδιαστική δομή ενός επι-
μορφωτικού/εκπαιδευτικού προγράμματος, σχετικά με την αξιοποίηση των τεχνολο-
γιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική πράξη, σε εκπαι-
δευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ανάγκη οργάνωσης και σχεδιασμού του 
προγράμματος αυτού, προέκυψε μετά από σχετική διερεύνηση/ανίχνευση επιμορφω-
τικών αναγκών των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της περιφέ-
ρειάς μας και με απώτερο στόχο την ικανοποίηση μιας βασικής (όπως αναδείχθηκε) 
επιμορφωτικής τους ανάγκης. Επίσης, στην εργασία αυτή γίνεται μια συνοπτική πα-
ρουσίαση και αιτιολόγηση των αρχών λειτουργίας και λειτουργικότητας, με βάση συ-
γκεκριμένα μοντέλα σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στις οποίες δομήθη-
κε η πρόταση σχεδιασμού του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Λέξεις - Κλειδιά: Επιμόρφωση, Τ.Π.Ε., σχεδιασμός επιμορφωτικού προγράμματος. 
 

Εισαγωγή 

Είναι φανερό ότι η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από συχνές και με ραγδαί-
ους ρυθμούς αλλαγές που «σαρώνουν» όλους σχεδόν τους τομείς της σύγχρονης κοι-
νωνίας μας. Ένας ιδιαίτερα σημαντικός, καταλυτικός θα λέγαμε, παράγοντας που συ-
ντελεί στο φαινόμενο αυτό, είναι και η ραγδαία εξέλιξη των Νέων Τεχνολογιών (Κο-
τοπούλης, 2013). Αναμφισβήτητα, λοιπόν, καθίσταται προφανής και η αναγκαιότητα 
μιας διαρκούς προσαρμογής του εκπαιδευτικού μας συστήματος στο νέο κάθε φορά 
κοινωνικό «γίγνεσθαι». Μια αναγκαιότητα που η εκπλήρωσή της προϋποθέτει σαφώς 
έναν εκπαιδευτικό που δεν αρκείται μόνο στα εφόδια των προπτυχιακών του σπου-
δών για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο έργο του. Ο εκπαιδευ-
τικός σήμερα έχει, ίσως περισσότερο από ποτέ, την ανάγκη για διαρκή και συστημα-
τική, στοχευμένη ενημέρωση και επιστημονική-παιδαγωγική υποστήριξη στο πολυ-
σύνθετο και ιδιαίτερα σημαντικό εκπαιδευτικό του έργο. Έχει την ανάγκη της ουσια-
στικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης στις σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες μά-
θησης και τα πορίσματα των τελευταίων εκπαιδευτικών ερευνών έτσι, ώστε να ανα-
νεώνει διαρκώς και έγκαιρα το γνωστικό του εξοπλισμό. Η ουσιαστική επιμόρφωση 
του εκπαιδευτικού συμβάλλει τόσο στην ανανέωση του τρόπου και των μεθόδων ά-
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σκησης της διδακτικής διαδικασίας όσο και στον εκσυγχρονισμό των παιδαγωγικών 
του στρατηγικών και αντιλήψεων. Συνάμα, μια συστηματική και ουσιαστική επιμόρ-
φωση είναι σε θέση να του παρέχει επιστημονική και διδακτική «ασφάλεια», αυτοπε-
ποίθηση και σιγουριά στο δύσκολο έργο του, με αποτέλεσμα να τον μεταμορφώνει σε 
ενεργό παράγοντα της ευρύτερης εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Με εργαλείο σχετικό ερωτηματολόγιο, που δόθηκε στους εκπαιδευτικούς των σχολι-
κών μονάδων της περιοχής ευθύνης μας, με στόχο τη διερεύνηση/ανίχνευση των επι-
μορφωτικών-εκπαιδευτικών τους αναγκών, μελετήθηκε – μεταξύ άλλων - και ο ποσο-
τικός ποσοστιαίος δείκτης που εκφράζει συγκεκριμένες ανάγκες του διδακτικού προ-
σωπικού των σχολείων μας για εκπαιδευτικά/παιδαγωγικά θέματα που οι ίδιοι θεω-
ρούν πως χρειάζονται επιμορφωτικές δράσεις, για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής 
διδακτικής και εκπαιδευτικής πράξης. Από τα συμπεράσματα που εξήχθησαν, προέ-
κυψε η ανάγκη οργάνωσης και σχεδιασμού ενός επιμορφωτικού-εκπαιδευτικού προ-
γράμματος με τίτλο: «Χρήση και Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη», στο 
πλαίσιο ενός μοντέλου στοχευμένης, συστηματικής και ουσιαστικής επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών, το οποίο και σχεδιάσαμε και αναλύουμε στη συνέχεια της πα-
ρούσας εργασίας. 

 
Το πλαίσιο οργάνωσης για το σχεδιασμό επιμορφωτικού/εκπαιδευτικού προ-

γράμματος 

Με βάση την προαναφερόμενη ανάγκη σχεδιασμού ενός επιμορφωτικού προγράμμα-
τος για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης μας, προ-
χωρήσαμε σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το συγκεκριμένο θέμα αναζη-
τώντας το γενικότερο πλαίσιο αρχών και δομικής οργάνωσης του εκπαιδευτικού σχε-
διασμού. 

 
Αποσαφήνιση του όρου «εκπαιδευτικός σχεδιασμός» 

Ο όρος «εκπαιδευτικός σχεδιασμός» χρησιμοποιείται προκειμένου να δηλωθεί το σύ-
νολο των δράσεων και πρακτικών οργάνωσης, υποστήριξης και ανάπτυξης της διαδι-
κασίας της μάθησης (Κοκονός, 2006⋅ Goodyear & Fang, 2009). Αρχικά (από τη δε-
καετία του ΄60 περίπου), στηρίχθηκε στις αρχές του συμπεριφορισμού και της γνω-
στικής ψυχολογίας, ενώ στη συνέχεια κατόρθωσε να αποκτήσει ένα περισσότερο συ-
στημικό χαρακτήρα, με απώτερο στόχο τη διερεύνηση –μέσω της ανάλυσης ανα-
γκών- των αποτελεσματικών μεθόδων και στρατηγικών για τη βελτίωση και ποιοτική 
αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας. Στην ευρύτερη έννοιά του, ο εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός καλύπτει ουσιαστικά μια ποικιλία στρατηγικών, αρχών και μεθόδων (Seel 
& Dijkstra, 2004), στα πλαίσια συγκεκριμένων μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 
Ειδικότερα, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ασχο-
λείται με τη λεπτομερή ανάλυση και σχεδίαση όλων των μερών/φάσεων από τα οποία 
αποτελείται μια διδασκαλία, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα σπουδών, 
κ.λπ. 
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Ο Σχολικός Σύμβουλος ως σχεδιαστής επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Για την αποτελεσματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ο Σχολικός Σύμβουλος θα 
πρέπει, ως σχεδιαστής επιμορφωτικών προγραμμάτων, να λαμβάνει υπόψη του μια 
ποικιλία παραγόντων που επηρεάζουν σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό την αποτελε-
σματικότητα του επιμορφωτικού του έργου. Τέτοιοι παράγοντες είναι, για παράδειγ-
μα, οι γενικοί σκοποί της εκπαίδευσης, οι επί μέρους διδακτικοί στόχοι των γνωστι-
κών αντικειμένων, οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, οι κοινωνικές και τεχνολο-
γικές εξελίξεις και κυρίως οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας. 
Η επιμόρφωση, και κατά συνέπεια ένα σχεδιαζόμενο επιμορφωτικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, οφείλει να υποστηρίζει σθεναρά τόσο το παιδαγωγικό όσο και το διδα-
κτικό έργο των διδασκόντων. Να αποβλέπει από τη μια στην ατομική κατάρτιση και 
ταυτόχρονα να προτρέπει σε συνεργατικές δράσεις και συλλογική προσπάθεια για 
όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας. Να βρίσκεται σε στενή σχέση με 
την εκπαιδευτική έρευνα και τη σχολική πρακτική. Να μπορεί να ενσωματώνει ποικί-
λες επιμορφωτικές δράσεις και να αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία (π.χ. εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης). Οι σχεδιαζόμενες στο πρό-
γραμμα επιμορφωτικές δράσεις θα πρέπει να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της εκ-
παίδευσης ενηλίκων. 

 
Μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός πλαισιώνεται από στάδια/φάσεις τα οποία, συνήθως, ξε-
κινούν με την ανίχνευση και ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και τη διατύπωση 
γενικότερων ή/και ειδικότερων στόχων, εξελίσσονται στην ανάπτυξη στοχευμένων 
και συστηματικών εκπαιδευτικών δράσεων και καταλήγουν στην αξιολόγηση της ό-
λης διαδικασίας σχεδιασμού. Η ανωτέρω εξελικτική πορεία αναπαριστάνεται με γρα-
φικές απεικονίσεις, τα λεγόμενα «Μοντέλα» εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τα οποία στο 
σύνολό τους στηρίζονται στις θεωρίες μάθησης (σε μία ή και σε περισσότερες). Ου-
σιαστικά, αυτό που κάνουν τα μοντέλα είναι να «οπτικοποιούν» το πρόβλημα και να 
το κατανέμουν σε διακριτές και διαχειρίσιμες περιοχές εκπαιδευτικών δράσε-
ων/ενοτήτων. Σήμερα χρησιμοποιείται, ευρύτερα, μια μεγάλη ποικιλία μοντέλων εκ-
παιδευτικού σχεδιασμού (Chen, 2011). Ανάλογα με τη θεωρία μάθησης στην οποία 
βασίζονται τα μοντέλα αυτά, κατηγοριοποιούνται στα συμπεριφοριστικά/γνωστικά 
μοντέλα (σχεδιασμού) τα οποία χαρακτηρίζονται και από μια παραδοσιακή χροιά ως 
προς τις γενικότερες αρχές λειτουργίας τους και στα πιο σύγχρονα κονστρουκτιβιστι-
κά, τα οποία αναδεικνύουν όχι τόσο μια εξεικόνιση της πορείας προς το αποτέλε-
σμα/στόχο της μάθησης (όπως τα προηγούμενα), αλλά την ίδια την εξελικτική πορεία 
της μαθησιακής συμπεριφοράς και διαδικασίας (Κοτοπούλης, 2013). Πάντως, παρά 
τις επιμέρους διαφορές τους, όλα σχεδόν τα μοντέλα σχεδιασμού εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων καλύπτουν, καθένα τους σε διαφορετικό βέβαια βαθμό, τις πέντε φάσεις 
της σχεδιαστικής διαδικασίας που έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ADDIE (Κοκονός, 
2006⋅ Branch, 2010): την Ανάλυση (Analysis), το Σχεδιασμό (Design), την Ανάπτυξη 
(Development), την Εφαρμογή (Implementation) και την Αξιολόγηση (Evaluation). 
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Η σχεδιαστική δομή/πορεία του επιμορφωτικού μας προγράμματος 

Για το σχεδιασμό του επιμορφωτικού-εκπαιδευτικού μας προγράμματος, αξιοποιήθη-
κε ένα μικτό μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία από 
τα μοντέλα ADDIE (Branch, 2010), Kemp (των Morrison, Ross & Kemp, 2004) και 
«4C/ID model» (των Van Merriënboer, Clark & de Crook, 2002). Το συνθετικό αυτό 
μοντέλο βασίζεται τόσο στις αρχές και τις θεωρίες μάθησης της γνωστικής ψυχολογί-
ας (με στοιχεία συμπεριφορισμού), του κονστρουκτιβισμού και του κοινωνικού εποι-
κοδομητισμού (στοιχεία που χαρακτηρίζουν γενικότερα τα δύο πρώτα μοντέλα), όσο 
και στη συνεργατική μάθηση ενηλίκων και σε αρχές που διέπουν τις κοινότητες μά-
θησης και επικοινωνίας (παράγοντες που χαρακτηρίζουν βασικά στάδια του τρίτου 
μοντέλου). Ειδικότερα, το μοντέλο των τεσσάρων στοιχείων (Van Merriënboer, et al, 
2002), μπορεί να εφαρμοστεί σε περιβάλλοντα τεχνολογικά υποστηριζόμενης εκπαί-
δευσης, καθώς η επιλογή του υπολογιστή και του διαδικτύου ως μέσα για την υπο-
στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. προσομοιώσεις, πολυμέσα, υπερμεσικό 
περιεχόμενο, εκπαιδευτικό λογισμικό), μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα 
στην εκτέλεση τόσο απλών όσο και πολύπλοκων «εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων», 
καθώς και στην παροχή κατάλληλου «υποστηρικτικού υλικού». Από τη σκοπιά αυτή, 
το συγκεκριμένο μοντέλο προβλέπει και προωθεί τη δυνατότητα δημιουργίας μιας 
ηλεκτρονικής (πιλοτικής) κοινότητας μάθησης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 
των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης μας, με στόχο τη δόμηση και αξιολόγηση 
ενός δικτύου επικοινωνίας και συνάμα μιας κοινότητας μάθησης και ανταλλαγής α-
πόψεων που θα ενισχύει την αυτομόρφωση και θα παρέχει συνεχή και προσαρμοσμέ-
νη υποστήριξη στις προσπάθειές τους για χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδα-
κτική πράξη. 

 
Παρουσίαση, ανάλυση και αιτιολόγηση των σταδίων/φάσεων του σχεδιασμού 

Ένα επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οργανώνεται και σχεδιάζεται να α-
πευθυνθεί σε εκπαιδευτικούς θα πρέπει, πρωτίστως, να λαμβάνει υπόψη του τις δικές 
τους διδακτικές και γενικότερα εκπαιδευτικές τους ανάγκες πάνω στο σχεδιαζόμενο 
επιμορφωτικό θέμα. Για το λόγο αυτό, θεωρήσαμε απαραίτητη προϋπόθεση για το 
σχεδιασμό του την ανίχνευση/εντοπισμό των ειδικότερων διδακτικών και εκπαιδευτι-
κών αναγκών του διδακτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύ-
νης μας, μέσα από διαδικασίες συζήτησης-διαλόγου, συσκέψεων και συνεντεύξεων 
μαζί τους, στα πλαίσια των καθημερινών σχεδόν επισκέψεών μας στα σχολεία. Η συ-
νιστώσα αυτή, όπως διαπιστώνουμε από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας 
(Morrison, Ross & Kemp, 2004), αποτελεί και το πρώτο (αρχικό) στάδιο του μοντέ-
λου του Kemp (Εντοπισμός αναγκών).  

Όπως είναι φυσικό, ο σχεδιασμός του προγράμματος (συνόλου εκπαιδευτι-
κών/επιμορφωτικών δράσεων), θα πρέπει απαραίτητα να λαμβάνει υπόψη του τα ι-
διαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού-στόχου προς τον οποίο απευθύνεται έτσι, 
ώστε ο σχεδιαστής να είναι σε θέση να επιλέξει και να οργανώσει το περιεχόμενο των 
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επιμορφωτικών του δράσεων και να καθορίσει επαρκώς και με σαφήνεια τους στό-
χους του. Τα στάδια αυτά (Χαρακτηριστικά Εκπαιδευομένων, Επιλογή Περιεχομέ-
νου, Διδακτικοί Στόχοι), περιλαμβάνονται επίσης στο μοντέλο του Kemp (Morrison, 
Ross & Kemp, 2004) και κατά συνέπεια, θεωρούμε πως ανταποκρίνονται πλήρως 
στις ανάγκες της σχεδιαστικής δομής του προγράμματός μας. Ειδικότερα, για το συ-
γκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά (έτη υπηρεσί-
ας, στάσεις και αντιλήψεις για το ρόλο των ΤΠΕ, πιστοποιημένη επιμόρφωση στις 
Νέες Τεχνολογίες, επίπεδο γνώσεων στις ΤΠΕ, κ.λπ.) των εκπαιδευτικών μας, με τη 
βοήθεια των μεθοδολογικών εργαλείων της αρχικής διερεύνησης εκπαιδευτικών ανα-
γκών (ερωτηματολόγιο) και του εντοπισμού των ιδιαίτερων/στοχευμένων αναγκών 
τους στο ζήτημα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (συνεντεύξεις, συ-
ζήτηση). Από τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών προέκυψαν συμπε-
ράσματα που επιβεβαιώνουν πλήρως τα ερευνητικά πορίσματα στο συγκεκριμένο θέ-
μα (Cuban, 2001), βάσει των οποίων οι εκπαιδευτικοί: α) επιθυμούν να μάθουν πε-
ρισσότερα σχετικά με τις ΤΠΕ, β) ασπάζονται την άποψη ότι οι ΤΠΕ μπορούν και 
πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διδακτική πράξη, γ) δεν είναι ενημερωμένοι επαρ-
κώς για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία των γνωστικών α-
ντικειμένων του δημοτικού σχολείου, δ) θεωρούν ότι δεν έχουν επαρκείς γνώσεις, 
ώστε να αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, ε) επιθυμούν να υπάρχει συνεχή 
ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα που άπτονται της χρήσης και αξιοποίησης των 
Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στ) δείχνουν σαφή προτίμηση 
στην ενδοσχολική επιμόρφωση, στις δειγματικές διδασκαλίες (εργασία σε ομάδες/ 
βιωματικά εργαστήρια) και την αυτομόρφωση στην περίπτωση που γνωρίζουν τα βα-
σικά στις ΤΠΕ. Τα παραπάνω στοιχεία σηματοδοτούν την ανάγκη μιας ουσιαστικής 
και πολύπλευρης υποστήριξης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.  

Στη συνέχεια, θα πρέπει να καθοριστούν οι διδακτικοί στόχοι του προγράμματος έτσι, 
ώστε να είναι δυνατό να αξιολογηθεί, σε κάθε στάδιο, η αποτελεσματικότητά του ως 
προς την επίτευξή τους. Συγκεκριμένα, απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία μιας 
διαρκούς, εστιασμένης και συστηματικής υποστηρικτικής δομής (βασική συνιστώσα 
του μοντέλου των τεσσάρων στοιχείων «4C/ID model») (Van Merriënboer, et al, 
2002), που θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους επιμέρους στόχους: 

α) Πρόσθετη επιμόρφωση σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν ανάγκη για περαιτέρω ε-
ξοικείωση στις ΤΠΕ (υλικό που σχετίζεται με τις βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ, μα-
θήματα από απόσταση, on-line αξιολογήσεις, κ.λπ.) 

β) Εκπαίδευση σε θέματα που έχουν σχέση με την παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ και 
την εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη και ειδικότερα: Παιδαγωγικές μέθοδοι και 
διδακτικές προσεγγίσεις γνωστικών αντικειμένων με χρήση των ΤΠΕ, Μέθοδοι και 
τρόποι ένταξης του διαδικτύου και απλών εργαλείων ΤΠΕ στη διδασκαλία, Ενημέ-
ρωση και εκπαίδευση στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών και ανοιχτών περιβαλ-
λόντων μάθησης, Σχεδιασμός και οργάνωση υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριο-
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τήτων με χρήση των ΤΠΕ (σχέδια μαθημάτων), Συνεχής ενημέρωση και ανταλλαγή 
απόψεων με σκοπό τη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων και τέλος, Συνεργασία 
εκπαιδευτικών και αλληλοϋποστήριξή τους για την επίλυση εκπαιδευτικών προβλη-
μάτων. 

Στην επόμενη φάση του σχεδιασμού μας, οργανώνουμε τις επιμορφωτικές/διδακτικές 
ενότητες που θα παρουσιάσουμε στους εκπαιδευτικούς, καθώς και τις αντίστοιχες 
εκπαιδευτικές στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν στην επιμορφωτική διαδικασία. 
Τα βήματα αυτά περιγράφονται στο μοντέλο σχεδιασμού του Kemp (Morrison, Ross 
& Kemp, 2004) και εξυπηρετούν πλήρως το πλαίσιο της σχεδιαστικής δομής του επι-
μορφωτικού μας προγράμματος διότι καλύπτουν επαρκώς τους επιδιωκόμενους στό-
χους μας. Έτσι, οι επιμορφωτικές διδακτικές ενότητες που στοχεύουν στην ενημέρω-
ση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και αναφέρονται σε γενικότερα θέματα 
που έχουν σχέση με την ένταξη και την παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική 
πράξη, όπως για παράδειγμα: θεωρητικές μελέτες και ερευνητικά πορίσματα, παρου-
σίαση εξειδικευμένων λογισμικών και περιβαλλόντων μάθησης, οργάνωση του χρό-
νου διδασκαλίας, κ.λπ. θα υλοποιηθούν στα πλαίσια δίωρων επιμορφωτικών συνα-
ντήσεων και με χρήση εκπαιδευτικών στρατηγικών, όπως: εισήγηση, ερωταπαντή-
σεις, ιδεοθύελλα, παρουσιάσεις power point και παροχή έντυπου και ψηφιακού υλι-
κού για περαιτέρω ενημέρωση και εμπέδωση. Αντίστοιχα, επιμορφωτικές ενότητες 
που στοχεύουν στην εκπαίδευση σε παιδαγωγικές μεθόδους και διδακτικές προσεγγί-
σεις μαθημάτων με τη χρήση των ΤΠΕ καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπό-
νησης σχεδίων/σεναρίων μαθημάτων βασισμένων στις ΤΠΕ, θα υλοποιηθούν στα 
πλαίσια επιμορφωτικών ημερίδων (κατά ομάδες σχολείων) ή/και ενδοσχολικών επι-
μορφώσεων και με τη χρήση των στρατηγικών της προσομοίωσης διδασκαλίας, μι-
κροδιδασκαλιών, δειγματικών διδασκαλιών, βιωματικών εργαστηρίων, εργασίας σε 
ομάδες, κ.λπ. Τέλος, οι ενότητες που στοχεύουν στη συνεργασία των εκπαιδευτικών, 
στη συνεχή ενημέρωση, αλληλοϋποστήριξη και επικοινωνία, θα υλοποιηθούν στα 
πλαίσια της ανοιχτής και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και με τη χρήση στρατηγικών, 
όπως: δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και επικοινωνίας, τηλεδιασκέψεις, ομάδες 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης google, κ.λπ. Η σχεδιαστική αυτή φάση του επι-
μορφωτικού μας προγράμματος αποτελεί ουσιαστικά προϊόν των προηγούμενων στα-
δίων/φάσεων, δηλαδή της συστηματικής διερεύνησης (ανάλυση) και του καθορισμού 
στόχων (σχεδιασμός) και ισοδυναμεί με την τρίτη φάση του μοντέλου ADDIE, αυτό 
της ανάπτυξης που αναφέρεται στην αξιοποίηση των στοιχείων από τις φάσεις της 
ανάλυσης και του σχεδιασμού. 

Ακολουθεί η διαδικασία της υλοποίησης/εφαρμογής στην πράξη του σχεδιαζόμενου 
επιμορφωτικού μας «πακέτου» εκπαιδευτικών δράσεων. Η φάση αυτή αποτελεί και 
την «καρδιά» της προγραμματισμένης επιμορφωτικής μας δράσης. Όλα όσα σχεδιά-
στηκαν «επί χάρτου» θα δοκιμαστούν, στη φάση αυτή, στην πράξη. Είναι το στάδιο 
της εφαρμογής διδασκαλίας για το μοντέλο του Kemp και αντίστοιχα της Εφαρμο-
γής για το μοντέλο ADDIE. Κατά την εφαρμογή του μοντέλου επιμόρφωσης, θα δο-
θεί έμφαση στον αναστοχασμό των στόχων, των μεθόδων και των εκπαιδευτικών ερ-
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γαλείων που χρησιμοποιούνται. Επίσης, θα υποστηριχθούν οι ανοιχτές συζητήσεις 
μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών, η ανατροφοδότηση του διαλόγου καθώς και η δη-
μιουργία/παραγωγή (ομαδική και ατομική) διδακτικών εργαλείων που θα αξιοποιούν 
τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τα ερωτήματα που εύλογα τίθενται στο σημείο αυτό, είναι: Αποδείχθηκε το πρό-
γραμμα εύχρηστο, ευέλικτο και τελικά αποτελεσματικό; Ικανοποίησε εν μέρει, καθό-
λου ή πλήρως τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς; Η απάντηση σ’ όλα αυτά τα 
ερωτήματα πλαισιώνουν γενικά και τη διαδικασία της αξιολόγησης του προγράμμα-
τος (πέμπτη και τελευταία φάση του μοντέλου ADDIE). Η αξιολόγηση αποτελεί ένα 
αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής λειτουργίας και πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
μια συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια, σύμφωνα με αρχές και κανόνες που 
ενσωματώνονται σε θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. Είναι μια ερευνητική δια-
δικασία με συστηματική συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων με 
βάση συγκεκριμένα κριτήρια, με σκοπό την ανατροφοδότηση. Στο σημείο αυτό, θα 
θέλαμε να επισημάνουμε ότι η αξιολογική μας επιδίωξη, σχετικά με το σχεδιαζόμενο 
εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, είναι πολλαπλή και αφορά όχι μόνο την τελική (αθροι-
στική) αξιολόγηση του προγράμματος αλλά –και κυρίως- τη διαμορφωτική του α-
ξιολόγηση. Για την επίτευξη, λοιπόν, του στόχου αυτού σχεδιάσαμε στοχευμένα με-
θοδολογικά αξιολογικά εργαλεία (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτι-
κούς, ψηφιακό αποθετήριο σχεδίων/σεναρίων μαθημάτων με αξιοποίηση των ΤΠΕ) 
έτσι, ώστε να έχουμε σε κάθε φάση του προγράμματος ανατροφοδότηση σχετικά με 
την αξιολογική του «συμπεριφορά». 

 
Συμπεράσματα 

Με βάση όσα παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία, είναι προφανές ότι ο σχεδια-
σμός ενός επιμορφωτικού/εκπαιδευτικού προγράμματος από το Σχολικό Σύμβουλο, 
αποτελεί έργο υψίστης σημασίας για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 
της περιφέρειάς του. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάσαμε έρχεται να καλύ-
ψει μια βασική ανάγκη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της 
περιοχής ευθύνης μας, σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική 
πράξη και επιχειρεί, μεταξύ άλλων, να: α) δημιουργήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας με-
ταξύ των εκπαιδευτικών έτσι, ώστε να υπάρξει διάχυση γνώσης, αλλά και παραγωγή 
νέας γνώσης μέσα από συνεργασίες και συζητήσεις, σχετικά με την αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στην εκπαίδευση, β) δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα στους εκπαιδευτι-
κούς να επιμορφωθούν ακολουθώντας το δικό τους ρυθμό μάθησης, στα πλαίσια μιας 
διαδικασίας που συνδυάζει αυτομόρφωση, συνεργατική – βιωματική μάθηση και εν-
δοσχολική επιμόρφωση και γ) εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που παρέχει η εξ’ απο-
στάσεως εκπαίδευση και επικοινωνία στα χωρικά και χρονικά εμπόδια. 
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Περίληψη 

Το άρθρο 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
αναφέρει ότι πρέπει να διασφαλίζεται στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα στην εκπαί-
δευση χωρίς αποκλεισμούς. Τα συμβαλλόμενα κράτη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν αποκλείονται από τη δω-
ρεάν και υποχρεωτική πρωτοβάθμια ή από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο υ-
πάρχει πολύς δρόμος έως ότου να  εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για όλους. Σε πολλά 
ειδικά, καθώς και γενικά σχολεία, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και 
έλλειψη γνώσης. Στηριγμένη σε έρευνα στις νευροεπιστήμες και την αρχή Σχεδίαση 
για Όλους, η Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση (ΚΣΜ) αποτελεί εκπαιδευτική προσέγ-
γιση που προωθεί την πρόσβαση, τη συμμετοχή και την πρόοδο στο γενικό αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών όλων των μαθητών. Οι εξελίξεις αυτές δεν έχουν οδηγήσει ω-
στόσο σε σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή σχολική πρακτική. Η δυσκολία εντο-
πίζεται στη μεταφορά της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής στην καθημερινή 
σχολική πρακτική. Προς αυτή την κατεύθυνση, το δίκτυο UDLnet αποσκοπεί στη γε-
φύρωση του χάσματος μεταξύ πολιτικής και της πρακτικής μέσω της συλλογής και 
δημιουργίας καλών πρακτικών στο πλαίσιο της ΚΣΜ. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει 
το δίκτυο UDLnet, τους στόχους του καθώς και το μεθοδολογικό πλαίσιο εργασίας. 

Λέξεις - Κλειδιά: Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση, ένταξη, προσβασιμότητα, ποικι-
λομορφία μαθητών, ανοικτές πηγές, επαγγελματική ανάπτυξη, ψηφιακές κοινότητες. 

Εισαγωγή 

Το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλει-
σμού (2010), η υιοθέτηση πρωταρχικού στόχου στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 (Ευρώπη 2020, 2010) για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2010 για την εκπαίδευση των μεταναστών, την 
κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, έδωσαν ώθηση στα θέματα 
της κοινωνικής ένταξης μέσω της εκπαίδευσης. Ειδικά στον τομέα της σχολικής εκπαί-
δευσης, τα ζητήματα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η εκπαίδευση των 
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μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κές. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναφέρεται στην αναπηρία σε ένα 
ευρύ φάσμα τομέων, κυρίως με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (άρθρο 13, 1997) σχετικά 
με τις διακρίσεις εις βάρος των πολιτών με αναπηρία και με το άρθρο 26, του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων «το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελού-
νται από μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας / κοινωνική και 
επαγγελματική ένταξη / συμμετοχή τους στη ζωή της κοινότητας». Η ενσωμάτωση της 
προσβασιμότητας στις πολιτικές της ΕΕ είναι μέρος της ευρύτερης κίνησης της Επι-
τροπής για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία να διαδραματίσουν πλήρως το 
ρόλο τους στην κοινωνία. Η αναπηρία είναι επίσης στο επίκεντρο της σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, με την οποία η Ευ-
ρωπαϊκή Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος. Η στρατηγική της ΕΕ για την Ευρώπη 
2020 θέτει ως προτεραιότητα, την προσβασιμότητα και την οικονομική / κοινωνική 
συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, μέσω της εξάλειψης των υφιστάμενων εμποδίων. 
Σύμφωνα με την ανάλυση εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της ΕΕ και τη χαρ-
τογράφηση των καινοτόμων διδασκαλίας και μάθησης για όλους μέσω των νέων τε-
χνολογιών και Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων στην Ευρώπη - Συνοδευτικό έγγραφο 
ανακοίνωση «το άνοιγμα της εκπαίδευσης» (2013), η ευρύτερη χρήση των νέων τεχνο-
λογιών και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων μπορεί να συμβάλει στη μείωση του 
κόστους για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και για τους φοιτητές, ιδίως μεταξύ των μειονε-
κτούντων ομάδων. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτούνται, ωστόσο, συνεχείς επενδύ-
σεις σε υποδομές εκπαίδευσης και ανθρώπινου δυναμικού. 

Το δικαίωμα στη συμμετοχική και ποιοτική εκπαίδευση για όλους, είναι αποτέλεσμα 
των τελευταίων δεκαετιών. Από τη Δήλωση της Σαλαμάνκα της UNESCO του 1994, 
υπάρχει η πολιτική βούληση στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ να πραγματοποιήσουν τις α-
παραίτητες αλλαγές στον τομέα της νομοθεσίας και την οργάνωση του σχολείου. Τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, οι αρχές εργάζονται για την υλοποίηση των 
νομικών πλαισίων που διευκολύνουν τη συνεκπαίδευση για όλους, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους. Αυτές οι δηλώσεις και τα έγγραφα πολιτικής δηλώνουν σαφώς ότι 
όλα τα παιδιά και οι ενήλικες έχουν το ίδιο δικαίωμα σε υψηλής ποιότητας και κατάλ-
ληλη εκπαίδευση. Αν και έχουν υπάρξει πολλές επιτυχείς προσπάθειες για την άρση 
των εμποδίων στην πρόσβαση, τη συμμετοχή και την πρόοδο στο πλαίσιο του γενικού 
αναλυτικού προγράμματος σπουδών, οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην απόκτηση προ-
σβάσιμων και εύχρηστων εκπαιδευτικών πόρων σε εύθετο χρόνο. Ως αποτέλεσμα, οι 
μαθητές με αναπηρία είναι εδώ και χρόνια σε υψηλό κίνδυνο σχολικής αποτυχίας 
(Blackorby & Wagner, 2004; Frieden, 2004). 

Υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση μέχρι η κοινωνία να παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους. 
Η χωρίς αποκλεισμούς ποιοτική εκπαίδευση είναι ένα βασικό μέσο για την επίτευξη 
αυτού του στόχου. Σε πολλές ειδικά καθώς και γενικά σχολεία, εξακολουθεί να υπάρχει 
μεγάλη αβεβαιότητα και η έλλειψη γνώσης. Αν και το πλαίσιο πολιτικής υποστηρίζει 
τη στροφή προς ένταξη, οι επαγγελματίες χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη στην 
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καθημερινή πρακτική τους. Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι εκπαιδευτικοί ψά-
χνουν για ιδέες και τεχνικές ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν την πρόσβαση και να 
έχουν μια καθαρή θέση σε ζητήματα που δημιουργούν εμπόδια στην αποτελεσματική 
μάθηση, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των μαθητών. 

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει μοναδικά πλεονεκτήματα και δεν 
εξυπηρετείται καλά από μια παραδοσιακή, τυποποιημένη εκπαιδευτική προσέγγιση. Η 
πρόκληση, σύμφωνα με την Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση (ΚΣΜ), δεν είναι να 
αλλάξουμε τους μαθητές, αλλά μάλλον η επανασχεδίαση, προσαρμογή και εξατομί-
κευση των προγραμμάτων σπουδών και των διδακτικών μεθόδων και τη δημιουργία 
μαθησιακού περιβάλλοντος που βοηθά κάθε μαθητή να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό 
του. Έτσι, η αρχή της Σχεδίασης για Όλους (Design for All - D4All) και η προώθηση 
της ένταξης ωφελεί όλα τα παιδιά και όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία. H ΚΣΜ αποτελεί 
πεδίο έρευνας και βασίζεται σε αρχές που αποτελούν ένα πρακτικό πλαίσιο για τη 
χρήση της τεχνολογίας και τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών μάθησης για κάθε μαθητή 
(Rose et al. 2002). Η ΚΣΜ μαζί με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, βασίζεται 
στις αρχές της Σχεδίασης για Όλους και αποτελεί ένα πολύ γενικό πλαίσιο, το οποίο 
δεν έχει εισαχθεί σε σημαντικό βαθμό στην Ευρώπη καθώς και στη χώρα μας.  

Επισκόπηση 

Η έννοια της Καθολικής Σχεδίασης για τη Μάθηση 

Η ΚΣΜ είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που αφορά στο σχεδιασμό και την εφαρ-
μογή προγραμμάτων σπουδών, με βάση τις νέες έρευνες για τη λειτουργία του εγκεφά-
λου και των νέων τεχνολογικών μέσων, για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας 
των εκπαιδευομένων. Η λέξη «καθολικός» οδηγεί μερικές φορές σε παρερμηνείες, κα-
θώς μπορεί να υποδηλώνει ότι υπάρχει μια ενιαία λύση που λειτουργεί για όλους. Ω-
στόσο, η ουσία της ΚΣΜ έγκειται στην ευελιξία και την ενσωμάτωση εναλλακτικών 
λύσεων για την εναρμόνιση των πολυάριθμων διαφορετικών αναγκών των εκπαιδευο-
μένων, των στυλ και των προτιμήσεών τους. Οι αρχές της ΚΣΜ εκπηγάζουν από την 
έρευνα του εγκεφάλου και των νέων τεχνολογιών και στοχεύουν να βοηθήσουν τους 
εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν και να διδάξουν όλους τους μαθητές μέσα από τον 
καθορισμό κατάλληλων μαθησιακών στόχων, την επιλογή και την ανάπτυξη αποτελε-
σματικών μεθόδων και εκπαιδευτικών υλικών, καθώς και την ανάπτυξη σωστών και 
δίκαιων τρόπων αξιολόγησης της προόδου των μαθητών. Με την ΚΣΜ, κάθε μαθητής 
αντιμετωπίζεται ως ένα άτομο με ιδιαίτερες ανάγκες, ενδιαφέροντα και ικανότητες. 
Συγκεκριμένα η έρευνα του εγκεφάλου έχει αποκαλύψει πως ο ανθρώπινος εγκέφαλος 
είναι ένα μεγάλο δίκτυο νευρώνων, στο οποίο ενυπάρχουν πολλά μικρότερα δίκτυα, 
ειδικά κατασκευασμένα για την εκτέλεση συγκεκριμένων ειδών επεξεργασίας και τη 
διαχείριση εργασιών μάθησης (Βοσνιάδου, 2004; Eysenck, 2010; Κολιάδης, 2002). 
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Ειδικότερα, μπορούν να διακριθούν, ανάλογα με τις λειτουργίες τους, τρία βασικά είδη 
δικτύων, τα οποία ξεχωρίζουν μεν δομικά και λειτουργικά, αλλά ταυτόχρονα είναι 
στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους (Meyer& Rose, 2000; Rose, 2001): 

• τα δίκτυα αναγνώρισης, τα οποία εδράζονται στο πίσω μέρος του εγκεφάλου 
και είναι ειδικά δομημένα ώστε να αντιλαμβάνονται και να νοηματοδοτούν τα 
πρότυπα (patterns) που προσλαμβάνει το άτομο μέσω των αισθήσεών του.  

• τα δίκτυα στρατηγικής που εδράζονται στο μπροστινό τμήμα του εγκεφάλου 
και ειδικεύονται στην παραγωγή και επίβλεψη νοητικών και κινητικών προτύ-
πων (mental and motor patterns), επιτρέποντας στο άτομο να προγραμματίζει, 
να εκτελεί, καθώς και να παρακολουθεί ενέργειες. 

• τα συναισθηματικά δίκτυα που εντοπίζονται στον πυρήνα του εγκεφάλου, είναι 
ειδικά κατασκευασμένα για να αξιολογούν τα διάφορα πρότυπα και να τους 
εκχωρούν συναισθηματική αξία. Αυτά τα δίκτυα σχετίζονται με το βαθμό ευ-
θύνης και δέσμευσης (engagement) που αισθάνεται ένα άτομο απέναντι στα 
καθήκοντά του, τη μάθησή του.  

Ένας περιεκτικός ορισμός της ΚΣΜ δόθηκε στο Νομοθετικό Διάταγμα για την Εκπαί-
δευση των Η.Π.Α., όπου ρητά διατυπώνεται ότι (Higher Education Opportunity Act, 
2008): «Ο όρος Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση (ΚΣΜ) σημαίνει το επιστημονικά 
έγκυρο πλαίσιο για την καθοδήγηση της εκπαιδευτικής πρακτικής, το οποίο: α) παρέχει 
ευελιξία στους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται οι πληροφορίες, στους τρό-
πους με τους οποίους οι μαθητές απαντούν ή επιδεικνύουν τις γνώσεις και τις δεξιότη-
τές τους, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές εμπλέκονται στη μαθη-
σιακή διαδικασία και β) Μειώνει τα εμπόδια στην εκπαίδευση, παρέχει τις κατάλληλες 
διευκολύνσεις, υποστηρίξεις και προκλήσεις και διατηρεί υψηλές προσδοκίες επίτευ-
ξης για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία και των 
μαθητών με περιορισμένη γνώση της κύριας γλώσσας». 

Οι Αρχές της Καθολικής Σχεδίασης για τη Μάθηση 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνο-
νται από την αρχή στην ποικιλομορφία της μάθησης. Η Καθολική Σχεδίαση για Μά-
θηση (ΚΣΜ) στοχεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους, αίροντας τα 
εμπόδια που προκαλούν τα «μιας & ενιαίας κοπής», ανελαστικά εκπαιδευτικά προ-
γράμματα τα οποία δεν είναι προσαρμόσιμα.  

Οι τρεις βασικές αρχές με βάση την έρευνα στο πεδίο των νευροεπιστημών, αποτελούν 
το πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών:  

1. Παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης,  
2. Παροχή πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης, 
3. Παροχή πολλαπλών μέσων εμπλοκής στη διαδικασία μάθησης. 
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Ο Benjamin Bloom (1913-1999) προσδιόρισε τρεις τομείς μάθησης: γνωστική, συναι-
σθηματική και ψυχοκινητική, οι οποίοι παραλληλίζονται με τις τρεις αρχές της ΚΣΜ. 
Ο όρος ΚΣΜ συνδέεται συνήθως με την τεχνολογία (Zascavage & Winterman, 2009). 
Ωστόσο, δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. 
Αφορά, επίσης, την παιδαγωγική, ή τις διδακτικές πρακτικές, που χρησιμοποιούνται 
για τους μαθητές με και χωρίς αναπηρίες (King-Sears, 2009). Οι νέες εξελίξεις σχετικά 
με τη θεωρία και την πρακτική της ΚΣΜ υπογραμμίζουν τη σημασία των εκπαιδευτι-
κών παιδαγωγικών μεθόδων που διευκολύνουν την προσβασιμότητα για όλους τους 
εκπαιδευόμενους (Burgstahler, 2009). Πρόσφατα ευρήματα της έρευνας απέδειξαν ότι 
η ΚΣΜ μπορεί να υποστηρίξει την πρόσβαση, τη συμμετοχή και την πρόοδο για όλους 
τους μαθητές (Jimenez, Graf, & Rose, 2007; King-Sears, 2009; Kortering, 2008; Meo, 
2012). Παρόλα αυτά η ΚΣΜ είναι πολύ πιο περίπλοκη από ότι πιστευόταν αρχικά 
(Edyburn, 2010). 

Η κατανόηση των δυνατοτήτων της ΚΣΜ φαίνεται εύκολη. Ωστόσο, η πράξη έχει δεί-
ξει ότι είναι πιο εύκολη η κατανόηση των δυνατοτήτων της ΚΣΜ από ότι η εφαρμογή 
της σε μεγάλη κλίμακα. Τα τελευταία χρόνια που όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
«υλοποιούν την ΚΣΜ» δεν είναι σαφές ποια είναι τα αποτελέσματα. Οι Udvari-Solner 
κ.ά., 2005 περιγράφουν τρόπους για την εφαρμογή των αρχών της ΚΣΜ ώστε να πα-
ρέχονται σε όλους τους μαθητές πολλαπλά μέσα αναπαράστασης, πολλαπλά μέσα ε-
μπλοκής, και πολλαπλά μέσα έκφρασης. Συνιστάται ένα πλαίσιο για το σχεδιασμό α-
ναλυτικών προγραμμάτων σπουδών που ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες, το υ-
πόβαθρο, τις ιδιαίτερες ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών προτείνοντας 
ευέλικτους στόχους, μεθόδους, διδακτικά μέσα, υλικά και αξιολογήσεις για την ενδυ-
νάμωση των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την πρόκληση 
της διαφορετικότητας και της ατομικής μεταβλητότητας που χαρακτηρίζουν τη σύγ-
χρονη τάξη. Η ΚΣΜ απαιτεί τη συνεργασία για το σχεδιασμό μεταξύ εκπαιδευτικών 
διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (Nevin et al, 2004). Οι δυσκολίες που κατα-
γράφονται  συχνά περιλαμβάνουν την έλλειψη χρόνου για τη συν-σχεδίαση και την 
έλλειψη πόρων για διδασκαλία ενός διαφοροποιημένου προγράμματος σπουδών. 

Πίνακας 1: Κατευθυντήριες Γραμμές της ΚΣΜ 

Ι. Παροχή Πολλαπλών 
Μέσων Αναπαράστασης 

ΙΙ. Παροχή Πολλαπλών 
Μέσων Δράσης & Έκ-

φρασης 

ΙΙΙ. Παροχή Πολλαπλών 
Μέσων Εμπλοκής 

1. Παροχή εναλλακτικών 
επιλογών για την αντί-
ληψη 

4. Παροχή εναλλακτικών 
επιλογών για σωμα-
τική δράση 

7. Παροχή εναλλακτικών 
επιλογών για την προ-
σέλκυση του ενδιαφέ-
ροντος 
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1.1 Προσφορά τρόπων για 
την προσαρμογή της εμ-
φάνισης των πληροφο-
ριών 

1.2 Προσφορά εναλλακτι-
κών επιλογών για ακου-
στικές πληροφορίες 

1.3 Προσφορά εναλλακτι-
κών επιλογών για οπτι-
κές πληροφορίες 

4.1 Ποικιλία στις μεθόδους 
απόκρισης και πλοήγη-
σης 

4.2 Βελτιστοποίηση της 
πρόσβασης σε εργαλεία 
και υποστηρικτικές τε-
χνολογίες 

7.1 Βελτιστοποίηση ευκαι-
ριών για ατομική επιλογή 
και αυτονομία 

7.2 Βελτιστοποίηση της συ-
νάφειας, της αξίας και 
της αυθεντικότητας 

7.3 Ελαχιστοποίηση απει-
λών και περισπασμών 

2. Παροχή εναλλακτικών 
επιλογών για τη 
γλώσσα, τις μαθηματι-
κές εκφράσεις και τα 
σύμβολα 

5. Παροχή εναλλακτικών 
επιλογών για έκφραση 
και επικοινωνία 

8. Παροχή εναλλακτικών 
επιλογών για τη διατή-
ρηση της προσπάθειας 
και της επιμονής 

2.1 Αποσαφήνιση λεξιλο-
γίου και συμβόλων 

2.2 Αποσαφήνιση συντα-
κτικού και δομής 

2.3 Υποστήριξη αποκωδι-
κοποίησης κειμένου, 
μαθηματικής σημειο-
γραφίας και συμβόλων 

2.4 Προώθηση της κατα-
νόησης μεταξύ γλωσ-
σών 

2.5 Παρουσίαση με χρήση 
πολλαπλών μέσων 

5.1 Χρήση πολλαπλών μέ-
σων για την επικοινωνία 

5.2 Χρήση πολλαπλών ερ-
γαλείων για τη δόμηση 
και τη σύνθεση της μά-
θησης 

5.3 Δόμηση ευχέρειας με 
διαβαθμισμένη υποστή-
ριξη για πρακτική εξά-
σκηση και απόδοση 

8.1 Ανάδειξη της σπουδαιό-
τητας των σκοπών και 
των στόχων 

8.2 Ποικιλία στις απαιτή-
σεις και τις πηγές για τη 
βελτιστοποίηση της πρό-
κλησης 

8.3 Ενίσχυση της συνεργα-
σίας και της κοινότητας 

8.4 Αύξηση της ανατροφο-
δότησης με στόχο την 
αρτιότητα της γνώσης 

3. Παροχή εναλλακτικών 
επιλογών για την κα-
τανόηση 

6. Παροχή εναλλακτικών 
επιλογών για εκτελε-
στικές λειτουργίες 

9. Παροχή εναλλακτικών 
επιλογών για την αυ-
τορρύθμιση 
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3.1 Ενεργοποίηση ή εφο-
διασμός γνωστικού υπο-
βάθρου 

3.2 Επισήμανση μοτίβων, 
καίριων χαρακτηριστι-
κών, σημαντικών ιδεών 
και σχέσεων 

3.3 Καθοδήγηση στην επε-
ξεργασία των πληροφο-
ριών, την οπτικοποίηση 
και το χειρισμό 

3.4 Μεγιστοποίηση της με-
ταφοράς και της γενί-
κευσης της μάθησης 

6.1 Καθοδήγηση της απο-
τελεσματικής στοχοθε-
σίας 

6.2 Υποστήριξη του προ-
γραμματισμού και της 
ανάπτυξης στρατηγικών 

6.3 Διευκόλυνση της δια-
χείρισης πληροφοριών 
και πηγών 

6.4 Ενίσχυση της ικανότη-
τας παρακολούθησης 
της προόδου 

9.1 Προαγωγή προσδοκιών 
και αντιλήψεων που βελ-
τιστοποιούν την παρώ-
θηση 

9.2 Διευκόλυνση ατομικών 
δεξιοτήτων και στρατηγι-
κών υπέρβασης δυσκο-
λιών 

9.3 Ανάπτυξη της αυτο-α-
ξιολόγησης και του ανα-
στοχασμού 

 

Καίριας σημασίας για την εφαρμογή της Καθολικής Σχεδίασης για Μάθηση είναι η 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Τα ψηφιακά 
μέσα, λόγω της εγγενούς ευελιξίας τους, μπορούν να παραμετροποιηθούν και να προ-
σαρμοστούν κατάλληλα στις εκάστοτε μαθησιακές ανάγκες και έτσι να άρουν τα εμπό-
δια που συχνά εγείρουν τα παραδοσιακά μέσα. Επομένως, με τη χρήση των κατάλλη-
λων ψηφιακών εργαλείων, στο πλαίσιο της ΚΣΜ, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να εξα-
σφαλίσουν ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους τους μαθητές παρέχοντάς τους εύρος ε-
πιλογών και εφαρμόζοντας εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους (CAST 2009, 2011; 
Rose, Meyer & Hitchcock, 2005; Rose & Meyer, 2002, 2006).  

Με τον όρο Web 2.0 γίνεται αναφορά σε ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών εργαλείων για τη 
δημιουργία, επεξεργασία, διαμοίραση, συζήτηση, συνεργασία και επικοινωνία σε δια-
δικτυακούς χώρους κοινής χρήσης πολυμέσων (Solomon & Schrum, 2007). Τα εργα-
λεία αυτά χρησιμοποιούνται επίσης για την επεξεργασία, προσαρμογή, και δημοσίευση 
περιεχομένου. Τα εργαλεία Web 2.0 είναι διαδραστικά και πολυμεσικά, επομένως οι 
τεχνολογίες αυτές, είναι ιδανικές για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εφαρμό-
σουν την ΚΣΜ, δηλαδή για τη δημιουργία ευέλικτων, επεκτάσιμων, διαφοροποιημέ-
νων δραστηριοτήτων οι οποίες είναι προσβάσιμες και ελκυστικές (Kingsley & 
Brinkerhoff, 2011). Ακολουθεί η περιγραφή δυο ενεργών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών 
στο πλαίσιο των οποίων στοχεύουμε στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την υλο-
ποίηση και μεταφορά της ΚΣΜ στην καθημερινή σχολική πρακτική. 
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Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες UDLnet και ΟDS 

Το δίκτυο UDLnet στοχεύει πρωταρχικά στη συλλογή και επίδειξη τρόπων αποτελε-
σματικής χρήσης του πλαισίου της ΚΣΜ (Riviou, et. al, 2014). Η ψηφιακή βιβλιοθήκη 
του UDLnet δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και άλλα μέλη της 
κοινότητας να αναζητήσουν και να προσαρμόσουν προσβάσιμο εκπαιδευτικό περιεχό-
μενο στα θέματα ενδιαφέροντός τους και βάσει των αναγκών τους. Τέλος, το UDLnet 
σκοπεύει να αναπτύξει «Οδηγίες και Καλές Πρακτικές» που θα αποτυπώνουν την απο-
τελεσματικότητα των εργαλείων, πρακτικών, του περιεχομένου και θα τεκμηριώνουν 
τις σχετικές διαδικασίες μάθησης.  

Η δικτυακή πύλη του Open Discovery Space (2013) είναι μια ψηφιακή αποθήκη, για 
την αναζήτηση και δημιουργία πόρων, σχεδίων μαθήματος και εκπαιδευτικών σενα-
ρίων με τη χρήση του εργαλείου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ODS μεταξύ των δικτύων 
των εκπαιδευτικών καθώς και πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω των πρωτο-
βουλιών στόχος είναι η δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς 
φορείς από όλη την Ευρώπη, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν, να 
διαμοιραστούν και να αξιοποιήσουν προσβάσιμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο καθώς και 
δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της ΚΣΜ. Επιπλέον, ανοικτό 
λογισμικό έχει χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση τόσο των ψηφιακών κοινοτήτων, 
όσο και του αποθετηρίου; Drupal και Joomla αντίστοιχα (Εικόνα 1). 

Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη κοινοτήτων στη θεματική της ΚΣΜ  

Η προσέγγιση που αποτελείται είναι η εξής: 

• Συλλογή καλών πρακτικών γύρω από την Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση με 
χρήση . 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης, το οποίο γίνεται διαθέ-
σιμο μέσω της σχετικής Ακαδημίας κατάρτισης Εκπαιδευτικών1 και περιλαμ-
βάνει δια ζώσης επιμορφώσεις (εργαστήρια, θερινά σχολεία), αλλά και μέσω 
διαδικτύου (webinars).  

• Η διεξαγωγή δοκιμαστικών κύκλων εφαρμογής με αντιπροσωπευτικό αριθμό 
εμπλεκόμενων φορέων για την προσαρμογή και εμπλουτισμό του ανοικτού εκ-
παιδευτικού περιεχομένου με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες και την αξιολόγησή 
τους. 

1 http://portal.opendiscoveryspace.eu/topic-courses/universal-design-learning  
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Eικόνα 1: Κοινότητα2 (αριστερά) & ψηφιακό αποθετήριο3 (δεξιά) σχετικά με την ΚΣΜ 

• Δημιουργία ενός συνεχώς διευρυνόμενου δικτύου εκπαιδευτικών κοινοτήτων 
γύρω από την αναγκαιότητα της ΚΣΜ, το οποίο θα λειτουργεί με αυτόνομο 
τρόπο, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με τους εκπαιδευτικούς 
να παρέχουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και, τελικά, να είναι υπεύθυνοι για 
τη βιωσιμότητα και υποστήριξη του αποθετηρίου μέσω προσεγγίσεων και ερ-
γαλείων Web 2.0.  

Συμπεράσματα 

Στο πλαίσιο της παρούσης περιγράψαμε την προσέγγιση καθώς και τις δράσεις που 
υλοποιούνται με στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογή της ΚΣΜ στην καθημερινή σχο-
λική πρακτική. 

2 http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/katholiki-shediasi-gia-mathisi-ena-plaisio-poy-apeythynetai-sti-
diaforetikotita-toy 
3 http://udlnet.di.uoa.gr/ 
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Ανάστροφη τάξη, μια νέα προοπτική για την ελληνική εκπαίδευση; 

Ριζάκου Αντωνία 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζ 

antonia.rizakou@gmail.com 

Περίληψη 

Το κείμενο αυτό περιγράφει την αποκαλούμενη ανάστροφη τάξη, μια εκπαιδευτική 
μέθοδο που βασίζεται στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, προκειμένου να κάνει τη 
διδακτική και μαθησιακή διαδικασία πιο αποτελεσματική. Δεδομένου ότι οι Νέες 
Τεχνολογίες έχουν αλλάξει τη δομή της κοινωνίας μας τις τελευταίες δεκαετίες, η 
εκπαίδευση οφείλει να λάβει υπόψη της τα οφέλη που μπορούν να της προσφέρουν 
και να εναρμονιστεί με τη νέα κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Η απλή μετα-
τροπή εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή δεν αποτελεί βέβαια καινοτόμο 
μέθοδο και σε καμία περίπτωση δεν αξιοποιεί δημιουργικά τον πλούτο εφαρμογών με 
τις οποίες οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορούν να 
υποστηρίξουν την εκπαίδευση. Αντίθετα, η ανάστροφη τάξη παρουσιάζεται ως μια 
πολλά υποσχόμενη μέθοδος. Η χρήση της απαιτεί αναδιαμόρφωση των χωροχρονι-
κών περιστάσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενάντια στα παραδοσιακά πρότυπα, 
ενώ η επιτυχία της εξαρτάται από τις συγκεκριμένες συνθήκες εφαρμογής της. 

Λέξεις - Κλειδιά: ανάστροφη τάξη, Νέες Τεχνολογίες, εκπαιδευτική μέθοδος, ανα-
μόρφωση της εκπαίδευσης 

Εισαγωγή 

Οι Νέες Τεχνολογίες έχουν διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα στην κοινωνία μας 
και μας υποχρεώνουν να αναστοχαστούμε τους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης 
που εφαρμόζονται στον τομέα της εκπαίδευσης. Ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται να 
προσαρμόζεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η εκπαίδευση επίσης 
οφείλει να αναμορφώνεται ανάλογα προκειμένου να αντεπεξέλθει στην αποστολή 
της. Η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών με δημιουργικό τρόπο στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη. 

Το κείμενο αυτό παρουσιάζει μια εκπαιδευτική μέθοδο που αξιοποιεί τις Νέες Τεχνο-
λογίες προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός 
MOOC (Massive Open Online Course) στον τομέα της Διοίκηση Επιχειρήσεων από 
το Πανεπιστήμιο της Τουλούζ, δηλαδή ενός προγράμματος e-learning που προσφέρε-
ται δωρεάν σε όλους, προτάθηκε η μετατροπή του σε SPOC (Small Private Online 
Course) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Ως SPOC, το πρόγραμμα περιορίζεται 
στους φοιτητές του πρώτου έτους του τμήματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ι-
δρυμάτων (GEA - Gestion des Entreprises et des Administrations στη γαλλική) του 
Πανεπιστημίου της Τουλούζ, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και των επιδόσεων των φοιτητών, καθώς και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ 
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στην εκπαιδευτική διαδικασία με δημιουργικό τρόπο. Το εν λόγω project αποτελεί 
ευκαιρία για τους καθηγητές να εφαρμόσουν καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους στη 
διδασκαλία τους, εκ των οποίων και η μέθοδος της ανάστροφης τάξης. Η μέθοδος 
αυτή δεν είναι καινούρια, έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες και σε διαφορετικά επί-
πεδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια), αλλά δεν έχει εφαρ-
μοστεί ακόμα στη χώρα μας. Αποτελεί ένα παράδειγμά δημιουργικής αξιοποίησης 
των δυνατοτήτων που μπορούν να προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευ-
ση. 

Ανάστροφη τάξη : Παρουσίαση της μεθόδου 

Η μέθοδος της ανάστροφης τάξης αναφέρεται σε μια αναστροφή της «παραδοσιακής» 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνεπώς οι εκπαιδευόμενοι, αντί να έρχονται σε επαφή με 
το εκπαιδευτικό υλικό στην τάξη και να προσπαθούν να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις 
ατομικά στο σπίτι τους μέσα από τις ανατιθέμενες δραστηριότητες, συμβουλέυονται 
το εκπαιδευτικο υλικό στο σπίτι πριν έρθουν στην τάξη, όπου θα έχουν την ευκαιρία 
να εφαρμόσουν τη νέα γνώση και να εργαστούν σε ομάδες με τους άλλους εκπαιδευ-
όμενους. Ως μέθοδος, λοιπόν, αφορά εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εμπλέκουν 
ομαδοσυνεργατική μάθηση και συνδυάζουν την οικοδόμηση γνώσεων μέσα από την 
αλληλεπίδραση με άλλους εκπαιδευόμενους  με την ατομική απόκτηση εκ μέρους του 
κάθε εκπαιδευόμενου χωριστά γνώσεων με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών (Les-
tonat, 2015). Βρίσκεται στη διασταύρωση τριών εκπαιδευτικών ρευμάτων: στην πα-
ροχή ευκαιριών για ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον εκπαιδευόμενο (και 
όχι μόνο γνώσεων), στις «ενεργές» μεθόδους (μέθοδοι που επιτρέπουν την ενεργό 
συμμετοχή του μαθητή, όπως είναι η μέθοδος project και η ομαδοσυνεργατική μάθη-
ση) και στην ενσωμάτωση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με δημιουρ-
γικό τρόπο (Lebrun, 2015).   

Σύντομο ιστορικό 

Η μέθοδος της ανάστροφης τάξης στηρίζεται σε εκπαιδευτικές θεωρίες που επηρέα-
σαν τη δυτική κοινωνία το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, στο γνωστικό εποικοδομι-
σμό του ψυχολόγου-φιλοσόφου Piaget (1967), αλλά και στoν κοινωνικό κονστρου-
κτιβισμό του ψυχοπαιδαγωγού Vygotsky (1985) (Lestonat, 2015). Επίσης, συνδέεται 
με τη θεωρία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, που αναφέρεται στην οργανωτική 
και παιδαγωγική προσαρμογή της διδασκαλίας στις διαφορετικές ανάγκες των μαθη-
τών, ως φυσικό επακόλουθο της διαφοροποίησης που παρουσιάζουν ως προς τον 
τρόπο που μαθαίνουν (βαθμός ετοιμότητας, μαθησιακό στυλ και ενδιαφέροντα) 
(Tomlinson, 2001). Ως μέθοδος, η ανάστροφη τάξη εμφανίστηκε βέβαια στη συ-
στηματοποιημένη της μορφή πιο πρόσφατα, το 2006, συγκεκριμένα χάρη σε δύο κα-
θηγητές από το Κολοράντο, τον Aaron Sams και τον Jonathan Bergmann, που επιχεί-
ρησαν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες πολλών μαθητών, λόγω της συχνής απουσίας 
τους από τα μαθήματα, παρέχοντάς τους το περιεχόμενο του μαθήματος σε βίντεο. Το 
2011, εξαπλώθηκε με ταχύτητα ύστερα από την πρόταση του Salman Khan, ιδρυτή 
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της Khan Academy, να χρησιμοποιηθούν τα βίντεο που βρίσκονται στον ιστότοπο της 
Khan Academy για την εφαρμογή της (Lestonat, 2015). 

Συνθήκες εφαρμογής 

Ο τρόπος εφαρμογής της εν λόγω μεθόδου διαφέρει ανάλογα με το κοινό στο οποίο 
απευθύνεται και τις εκάστοτε χωροχρονικές περιστάσεις. Δεν υπάρχει ένα μοναδικό 
μοντέλο εφαρμογής της, εν είδει συνταγής. Αντίθετα, η μέθοδος αυτή προσφέρει ευε-
λιξία στον εκπαιδευτικό, ο οποίος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όπως κρίνει καλύτερα 
ώστε να την προσαρμόσει στους συγκεκριμένους πάντα μαθητές του (Dufour, 2014).  

Η ευέλικτη εφαρμογή της μεθόδου δεν είναι πάντως εύκολη υπόθεση. Απαιτεί από 
μέρους του εκπαιδευτικού θετική προδιάθεση, πολύ καλή γνώση των εκπαιδευτικών 
πρακτικών και επίγνωση του ρόλου που καλείται να αναλάβει για να διασφαλίσει την 
επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου. Ο ρόλος του αλλάζει. Δεν είναι πια αυτός που μετα-
δίδει τη γνώση. Είναι αυτός που οργανώνει το μαθησιακό περιβάλλον, συνοδεύει 
τους μαθητές του στην εκπαιδευτική πορεία τους, διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουρ-
γία των ομάδων, φροντίζει για τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος. Νέες οργα-
νωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες απαιτούνται όλο και περισσότερο από μέρους 
του (Ράπτης, 2007). Ο εκπαιδευτικός οφείλει να οργανώνει τη διδασκαλία με τέτοιο 
τρόπο ώστε να δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης για τους μαθητές μέσα από δραστηριό-
τητες που θα τους καταστήσουν ενεργούς και κοινωνικούς. Η εύρυθμη λειτουργία 
των ομάδων είναι δύσκολη διαδικασία και απαιτεί από μέρους του να μπορεί να δια-
κρίνει ανάμεσα στους μαθητές αυτούς που είναι διστακτικοί ή αδιάφοροι. Επιπλέον, 
όσον αφορά το φόρτο εργασίας, πρέπει να προσέχει ώστε αυτός να μην αυξηθεί αλλά 
να παραμείνει στα ίδια επίπεδα για να μην αισθανθούν οι μαθητές ότι δεν μπορούν να 
επιτύχουν. Η πρόβλεψη των κατάλληλων δραστηριοτήτων, που να αποτελούν «πρό-
κληση» για τους μαθητές, αλλά παράλληλα να είναι εφικτή η επιτυχής διεκπεραίωσή 
τους από αυτούς, αποτελεί μείζον παράγοντα που επηρεάζει το κίνητρο των μαθητών 
για μάθηση. Αν ένας μαθητής αισθάνεται ότι είναι αδύνατον να επιτύχει ένα στόχο ή 
αντιθέτως ότι η επίτευξή του είναι εύκολη υπόθεση, δεν αναμένεται να συμμετάσχει 
ενεργά για την υλοποίησή του (Viau, 1994).  

Το προφίλ του μαθητή οφείλει επίσης να αλλάξει, όπως και ο ρόλος του στην εκπαι-
δευτική διαδικασία. Δεν είναι πλέον παθητικός δέκτης γνώσεων, αλλά δραστήριος 
και ενεργός μέτοχος σε αυτήν. Πρωταγωνιστεί στη μαθησιακή του πορεία. Αλληλεπι-
δρά και μαθαίνει μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, συναναστρεφόμενος με τους συμ-
μαθητές του και με το δάσκαλό του. Επίσης, ένα επίπεδο αυτονομίας απαιτείται από 
μέρους του, προκειμένου να αναλάβει ο ίδιος ένα μέρος της επιμόρφωσής του, γεγο-
νός από το οποίο καθορίζεται και η επιτυχία εφαρμογής της μεθόδου. Σε αυτό το ση-
μείο σημαντική είναι και η συμβολή του εκπαιδευτικού ο οποίος οφείλει να βρει τρό-
πους ώστε να ωθήσει τους μαθητές του να συμβουλεύονται τις εκπαιδευτικές πηγές 
εκτός τάξης και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες, που θα 
συμβάλλουν στην κατοχύρωση της επιζητούμενης αυτονομίας.   
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Επιπροσθέτως, επιβάλλεται ο σχεδιασμός νέων χωροχρονικών συνθηκών, που θα 
εναρμονίζονται με τη νέα μέθοδο και τους νέους εκπαιδευτικούς στόχους. Η διάταξη 
της παραδοσιακής τάξης δεν ευνοεί την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. 
Πρέπει τα θρανία και ο χώρος να διαμορφωθούν έτσι ώστε να επιτρέπουν την εργα-
σία σε ομάδες (π.χ. σε κυκλική διάταξη) αλλά και την ελεύθερη μετακίνηση του εκ-
παιδευτικού στο χώρο.  

Η διαδικασία της αξιολόγησης των μαθητών πρέπει επίσης να αναθεωρηθεί υπό το 
πρίσμα αυτής της μεθόδου, καθώς ως έχει δεν επιτρέπει τη μέτρηση του εάν και κατά 
πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που τίθενται. Η εμπλοκή του μαθητή στη διαδικασία 
αξιολόγησής του είναι δυνατή και κρίνεται αναγκαία, καθώς ο μαθητής είναι πλέον 
ενεργός μέτοχος στην εκπαιδευτική του πορεία και η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει 
στην ανάπτυξη σημαντικών μεταγνωστικών δεξιοτήτων σε αυτόν.  

Τέλος, η καλή εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου προϋποθέτει τη γνώση της χρή-
σης των Νέων Τεχνολογιών, καθώς και το απαιτούμενο υλικό, έναν υπολογιστή και 
μια καλή σύνδεση στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση σε μια πλατφόρμα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης για την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού (LMS-Learning Management 
System), όπως το Moodle, μπορεί να προσφέρει επιπλέον δυνατότητες στους μετό-
χους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι οποίες αναφέρονται πιο αναλυτικά παρακάτω. 

Πλεονεκτήματα 

Η μέθοδος που μας απασχολεί παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά 
είναι ότι εξασφαλίζει ένα επίπεδο εξατομικευμένης διδασκαλίας, καθώς ο κάθε μαθη-
τής συμβουλεύεται τις πηγές που βρίσκονται στη διάθεσή του ανά πάσα στιγμή, όσες 
φορές το επιθυμεί, και, επιπλέον, επιλέγει τον τρόπο εκμάθησης που ταιριάζει καλύ-
τερα στους δικούς του ρυθμούς μάθησης (βίντεο, το οποίο μπορεί να δει 
κατ’επανάληψη και να το σταματήσει αν χρειαστεί, σημειώσεις κτλ.). Η διαφοροποι-
ημένη μάθηση που παρέχεται χάρη σε αυτό το διδακτικό μοντέλο ανταποκρίνεται στη 
παρατήρηση του Burns (1971) ότι δεν υπάρχουν δύο μαθητές που να προχωρούν με 
την ίδια ταχύτητα, είναι έτοιμοι να μάθουν την ίδια στιγμή, επιλύουν τα προβλήματα 
με τον ίδιο τρόπο, έχουν ακριβώς τα ίδια ενδιαφέροντα και είναι εξίσου κινητοποιη-
μένοι για την επίτευξη των ίδιων στόχων. Με άλλα λόγια, η υπό συζήτηση μέθοδος 
λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή και επιτρέπει 
στον καθένα να ακολουθεί τους δικούς του ρυθμούς (Fourgous, 2011). Μια καλή ορ-
γάνωση αυτής της μεθόδου θα μπορούσε να απαντήσει και στα προβλήματα ετερογέ-
νειας που υπάρχουν σε μια τάξη, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή και πρόοδο όλων των 
μαθητών ανεξαρτήτος του επιπέδου τους. Επιπροσθέτως, η ετεροχρονισμένη πρό-
σβαση στις πηγές προσφέρει τη δυνατότητα στο μαθητή να τις συμβουλευτεί όποτε 
αυτός το επιθυμεί. Συμβάλλει επίσης ώστε οι μαθητές που κάποτε απουσιάζουν να 
μπορούν να ακολουθούν τους ρυθμούς της τάξης. Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα 
είναι η χρήση του διδακτικού χρόνου με παραγωγικό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνονται 
διδακτικοί στόχοι υψηλού επιπέδου. Αν λάβουμε υπόψη μας την κατηγοριοποίηση 
του Bloom (1956) για τους διδακτικούς στόχους στο γνωστικό τομέα, η παραδοσιακή 
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διδασκαλία δεν ξεπερνάει τα τρία πρώτα επίπεδα, δηλαδή αυτό της παροχής της γνώ-
σης, της κατανόησης αυτής και της εφαρμογής της. Αντίθετα, η μέθοδος της ανά-
στροφης τάξης επιτρέπει μια στοχοθεσία η οποία εναρμονίζεται με τις υψηλότερες 
κλίμακες της εν λόγω κατηγοριοποίησης, δηλαδή την ανάλυση, τη σύνθεση και την 
αξιολόγηση. Οι τελευταίες είναι διαδικασίες που οδηγούν τους μαθητές στην ανάπτυ-
ξη κριτικής σκέψης και δημιουργικής ικανότητας (Lebrun, 2014). Τέλος, επιτρέπει 
την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, μέθοδος που παρουσιάζει πολλά 
οφέλη σε γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 
πλούσιας αλληλεπίδρασης (ανταλλαγή και διαπραγμάτευση ιδεών, συγκρούσεις και 
ζυμώσεις) των μαθητών μέσα στην τάξη, μεταξύ τους, αλλά και με τον εκπαιδευτικό. 
Στα πλαίσια αυτής, η τάξη μετατρέπεται σε εργαστήρι, που συμβάλλει στην προετοι-
μασία των μαθητών για νέους, συνεργατικούς και υπεύθυνους ρόλους στη ζωή και 
την εργασία, ώστε μελλοντικά να υιοθετήσουν επιτυχώς το μοντέλο του ενεργού και 
συμμετοχικού πολίτη (Ράπτης, 2007).  

Η χρήση της μεθόδου αυτής καθίσταται πιο εύκολη με τη χρήση των Νέων Τεχνολο-
γιών, καθώς οι τελευταίες προσφέρουν τη δυνατότητα παροχής ποικιλόμορφων εκ-
παιδευτικών «καταστάσεων», καθώς και εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορες μορφές 
(βίντεο, άρθρα, παρουσιάσεις διαφανειών κτλ.). Μέσα από τη χρήση μιας πλατφόρ-
μας LMS, νέες ευκαιρίες δημιουργούνται για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή, καθώς 
αυτή επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα των αλληλεπιδράσεων των μαθητών με αυτήν. 
Με τα κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία ο εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγχει ποιοι 
συμμετέχουν και ποιοι όχι και σε ποιες δραστηριότητες, αλλά και αναλύοντας τα δε-
δομένα αυτά να διαμορφώσει τη διδασκαλία ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουν κάποιοι μαθητές. Για παράδειγμα, οι δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής επιτρέ-
πουν να δει ο εκπαιδευτικός μετά από πόσες δοκιμές ένας μαθητής τις έλυσε, τα απο-
τελέσματα κάθε προσπάθειας, καθώς και τα σημεία στα οποία έκανε λάθος. Με αυτόν 
τον τρόπο μπορεί να εντοπίσει τα σημεία στα οποία η πλειοψηφία των μαθητών αντι-
μετωπίζει πρόβλημα και να επωφεληθεί του χρόνου διδασκαλίας, αναπτύσσοντας 
δραστηριότητες που να βοηθούν στη διαχείριση/επίλυση του προβλήματος (Khan, 
2011). Επίσης, η συγκέντρωση των ιχνών των μαθητών σε μορφή που μπορεί εύκολα 
να αναλυθεί παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πρόοδο 
των μαθητών του ατομικά (συμμετοχή σε δραστηριότητες, συγκέντρωση βαθμολο-
γιών ενός μαθητή, κτλ.), αλλά και της τάξης του ως σύνολο. Με αυτόν τον τρόπο 
μπορεί να αξιολογεί την επίτευξη των διδακτικών στόχων και την επιτυχία του διδα-
κτικού του έργου, καθώς επίσης και να αναπτύσσει κατάλληλες στρατηγικές παρέμ-
βασης για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο μάθημά του. Τέλος, 
θεωρούμε ότι μια τέτοια μέθοδος θα βοηθήσει επίσης στην περαιτέρω ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων χρήσης των Νέων Τεχνολογιών εκ μέρους των μαθητών, οι οποίες κρίνο-
νται αναγκαίες στη σύγχρονη εποχή.  
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Περιορισμοί 

Πέραν του ότι η επιτυχία της μεθόδου της ανάστροφης τάξης δεν είναι ποτέ δεδομέ-
νη, διότι εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες εφαρμογής της, ο εξοπλισμός και η 
πρόσβαση στις Νέες Τεχνολογίες δεν είναι ίδια για όλα τα σχολεία και για όλους τους 
μαθητές. Η ανάπτυξη αυτής της μεθόδου απαιτεί καλό εξοπλισμό στο σχολείο αλλά 
ακόμη και στο σπίτι. Επίσης, δεδομένου ότι η πρόσβαση σε μια πλατφόρμα LMS για 
την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές συμβάλλει θετικά στην εφαρ-
μογή της μεθόδου, απαιτείται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση της εν 
λόγω πλατφόρμας, καθώς και η συνεργασία τους με ειδικούς στον τομέα της ενσωμά-
τωσης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, προκειμένου ο σχεδιασμός των δι-
δακτικών ενοτήτων σε αυτήν να εναρμονίζεται με τους εκπαιδευτικούς στόχους που 
έχουν τεθεί, αλλά και να διασφαλίζεται η εκπαιδευτική ποιότητα του παραγόμενου 
υλικού. Αυτές οι συνθήκες αποτελούν παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε 
μια ενδεχόμενη χρήση της μεθόδου και απαιτούν οικονομικούς πόρους. Τέλος, η ε-
φαρμογή της μεθόδου απαιτεί από μέρους του εκπαιδευτικού μια σημαντική επένδυ-
ση σε χρόνο όσον αφορά στην αρχική εφαρμογή της, καθώς θα πρέπει να προβλέψει 
σχέδια διδασκαλίας για την εργασία στην τάξη, αλλά και την ανάπτυξη του υλικού 
που ο μαθητής θα συμβουλεύεται στο σπίτι. Μακροπρόθεσμα όμως αναμένεται η 
μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την εφαρμογή αυτού του μοντέλου.  

Επίλογος 

Η σχέση μας με τη γνώση άλλαξε βαθιά χάρη στις Νέες Τεχνολογίες. Η γνώση πλέον 
βρίσκεται παντού και έχουμε πρόσβαση σε αυτήν ανά πάσα στιγμή. Η μετάδοσή της 
δεν είναι πια η κύρια αποστολή του σχολείου. Το πλαίσιο στο οποίο αυτή παρέχεται 
στον εκπαιδευόμενο είναι το κυριότερο σήμερα. Λέγοντας πλαίσιο, εννοούμε τη δη-
μιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα είναι κατάλληλα οργανωμένο 
γύρω από εκπαιδευτικούς στόχους και θα παρέχει ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης 
δεξιοτήτων στους μαθητές. Όπως δηλώνει σχετικά ο φιλόσοφος Michel Serres 
(2007), οι Νέες Τεχνολογίες μας απελευθερώνουν ως ένα βαθμό αλλά μας υποχρεώ-
νουν να γίνουμε έξυπνοι, εννοώντας ότι πλέον ο άνθρωπος δε χρειάζεται να απομνη-
μονεύει πράγματα, δεδομένου ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στη 
γνώση. Καλείται όμως να γίνει ευρηματικός και δημιουργικός, ώστε να αξιοποιεί 
κατάλληλα και να επωφελείται από τη γνώση στην οποία έχει πρόσβαση. 

Η αναγκαιότητα αλλαγής του εκπαιδευτικού μας συστήματος προβάλλει επιτακτική 
με την εισβολή των Νέων Τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της σύγχρονης εποχής. 
Ζούμε σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς και με ταχείς ρυθμούς. Σύμφωνα με 
τον Andreas Schleicher (2011), η ιδέα του εκπαιδευτικού ότι αυτό που διδάσκει στους 
μαθητές θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή ανήκει στο παρελθόν. Στη σύγχρονη 
εποχή, κατόπιν γρήγορων κοινωνικοοικονομικών μεταβολών, οφείλουμε να προετοι-
μάσουμε τους μαθητές μας για επαγγέλματα που δεν υπάρχουν ακόμα, για τεχνολογίες 
που δεν έχουν ακόμα εφευρεθεί και για να αντιμετωπίσουν προβλήματα, την έλευση των 
οποίων δεν έχουμε καν φανταστεί.  
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Η εφαρμογή της μεθόδου της ανάστροφης τάξης είναι μια ευκαιρία αναμόρφωσης της 
εκπαίδευσης ώστε να εναρμονιστεί η τελευταία με τη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική 
πραγματικότητα. Όμως η επιτυχής εφαρμογή της απαιτεί αναδιοργάνωση του εκπαι-
δευτικής διαδικασίας τόσο σε υλικό όσο και σε χωροχρονικό επίπεδο. 
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Περίληψη 

Οι νέες τεχνολογίες, έχοντας αλώσει την καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου, 
υποστηρίζουν πλέον σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και τους περισσότερους τομείς, 
δομές και οργανισμούς που μας περιβάλλουν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο χώρος 
της παιδείας, ο οποίος και αυτός έχει πλέον ποικιλοτρόπως μπει στην εποχή των ΤΠΕ. 
Ειδικότερα η δημόσια παιδεία, έχει αρκετά χρόνια ιστορίας δράσεων και έργων που 
σκοπό είχαν να εισάγουν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ανάμεσα 
στις σχετικές δράσεις, είναι και η εισαγωγή κινητών εργαστηρίων σε δημοτικά σχολεία 
του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας που υλοποιήθηκε το 2010. Στην πα-
ρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που υλοποιήθηκε στα σχο-
λεία αυτά, σε σχέση με τον τρόπο αξιοποίησης των κινητών εργαστηρίων. Η έρευνα 
υλοποιήθηκε με την μέθοδο των ερωτηματολογίων και έδωσε σημαντικά αποτελέ-
σματα. Τα αποτελέσματα αυτά, μπορούν συνδυαζόμενα με αντίστοιχες μελέτες παράλ-
ληλων δράσεων, να προσφέρουν αξιόλογη ανατροφοδότηση για τη συνέχεια των πα-
ρεμβάσεων. 

Λέξεις - κλειδιά: ΤΠΕ στην εκπαίδευση, κινητά εργαστήρια, έρευνα πεδίου 

Εισαγωγή 

Το Υπουργείο Παιδείας της χώρας μας, υλοποίησε το 2010 την πιλοτική δράση εισα-
γωγή κινητών εργαστηρίων σε δημοτικά σχολεία του αναμορφωμένου προγράμματος 
σπουδών (ΕΑΕΠ) της χώρας μας (Βαγγελάτος, κ.ά., 2011), μέσω της πρόσκλησης Π80 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης. Ο στόχος 
ήταν να αξιολογηθεί μια νέα μορφή αξιοποίησης ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
με χρήση κινητών εργαστηρίων πληροφορικής μέσα στην τάξη και για όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα.  Η επιλογή ήταν αυτό να γίνει με τη μορφή κινητού εργαστηρίου (δέκα 
φορητοί υπολογιστές) για κάθε σχολείο.  

Για την αξιολόγηση της δράσης αυτής, υλοποιήθηκε έρευνα με τη μέθοδο των ερωτη-
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ματολογίων, το πρώτο μέρος της οποίας παρουσιάζεται στο (Βαγγελάτος & Αγγελό-
πουλος, 2015). Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται το δεύτερο μέρος των απαντή-
σεων που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που πήραν μέρος στη δράση και 
στόχο είχε: α) να συλλέξει πληροφορίες που έχουν σχέση με την παιδαγωγική χρήση 
και αξιοποίηση των κινητών εργαστηρίων πληροφορικής για την ψηφιακά υποστηρι-
ζόμενη διδασκαλία στο σχολείο, β) να συμβάλλει στην αποτύπωση των δεδομένων που 
προέκυψαν με σκοπό την καλή λειτουργία των κινητών εργαστηρίων και την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού προσωπικού για την ψη-
φιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία.  

Στη συνέχεια αρχικά περιγράφεται εν συντομία η συγκεκριμένη δράση και τα ποσοτικά 
στοιχεία της έρευνας και κατόπιν παρουσιάζονται τα ερωτήματα και οι απαντήσεις που 
δόθηκαν με γραφικές απεικονίσεις. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη σχετική συζήτηση 
και τα συμπεράσματα. 

Τα κινητά εργαστήρια και η έρευνα 

Το έργο των κινητών εργαστηρίων («Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία (800 12θέσια σχολεία με 
ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη δι-
δασκαλία» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Π80 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά-
θηση») είχε ως στόχο να εισαγάγει φορητούς υπολογιστές στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία (μέσα στην τάξη) και μάλιστα με τη μορφή κινητού εργαστηρίου (Βαγγελάτος κ.ά., 
2011). Πιο αναλυτικά, η δράση περιελάμβανε για κάθε δημοτικό σχολείο την προμή-
θεια: α) δέκα (10) φορητών υπολογιστών, β) ένα ειδικό τροχήλατο ερμάριο για την 
αποθήκευση, φόρτιση και μετακίνησή τους, γ) ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης για 
τη διασύνδεση των υπολογιστών, δ) καλωδίωση δικτύου σε κάθε αίθουσα, και ε) τις 
απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, αρχικοποίησης, υποστήριξης, εγγύησης καλής 
λειτουργίας, κ.τ.λ. (Πανταζής κ.ά., 2013). 

Το 2012 (Μάρτιος) στο πλαίσιο της αξιολόγησης της δράσης συντάχθηκε σχετικό ε-
ρωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά από τα σχολεία. Το ερωτημα-
τολόγιο περιείχε ερωτήσεις κυρίως κλειστού αλλά και ανοικτού τύπου (Παπαναστα-
σίου & Παπαναστασίου, 2005). Στο ερωτηματολόγιο, απάντησαν 543 σχολεία (από τα 
758 που έλαβαν τελικά μέρος στη δράση). Τα σχολεία προέρχονταν από όλους τους 
νομούς της Ελλάδας. Εκτός των δασκάλων γενικής αγωγής, το ερωτηματολόγιο απα-
ντήθηκε από όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία δηλ., δά-
σκαλοι ειδικής αγωγής, αγγλικής γλώσσας, δεύτερης ξένης γλώσσας, πληροφορικής, 
φυσικής αγωγής, μουσικής και εικαστικών & θεατρικής αγωγής. 

Αποτελέσματα έρευνας 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το δεύτερο μέρος της έρευνας (οι απαντήσεις σε 
ερωτήσεις που περιείχε το ερωτηματολόγιο).  
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1. Η ψηφιακά υποστηριζόμενη μέσω των Η/Υ διδασκαλία (ΨΥΔ) αναπτύσσει τις 
δεξιότητες των εκπαιδευτικών, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στη διδακτική 
διαδικασία (ανά ειδικότητα); 

 
Εικόνα 1: Η ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία (ΨΥΔ) βοηθά τους εκπαιδευτικούς; 

2. Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία (ΜΔ);  

 
Εικόνα 2: Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία (ΜΔ); 

3. Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ γιατί: (απαντήσεις ανά ειδικότητα). 
• Αναπτύσσει τις δεξιότητες των μαθητών 
• Κινητοποιεί τους μαθητές κατά τη μαθησιακή διαδικασία 
• Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα 
• Ενισχύει την αυτονομία των μαθητών κατά τη μαθησιακή διαδικασία 
• Παρέχει ανατροφοδότηση στους μαθητές άμεσα 
• Βελτιώνει τη συγκέντρωση των μαθητών στο μάθημα 
• Οι μαθητές καταλαβαίνουν πιο εύκολα τη διδακτέα ύλη 
• Οι μαθητές θυμούνται πιο εύκολα ό,τι μαθαίνουν 
• Βοηθάει τους μαθητές με μαθησιακά προβλήματα να συμμετέχουν 

περισσότερο στο μάθημα 
• Ενδυναμώνει την επικοινωνία και τη συνεργασία των μαθητών μεταξύ 

τους 
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• Ενδυναμώνει την επικοινωνία και τη συνεργασία των μαθητών με τον 
εκπαιδευτικό 

• Κάνει το μάθημα πιο ευχάριστο 

 
Εικόνα 3: Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ (δάσκαλοι γενικής αγωγής); 

 
Εικόνα 4: Η ΨΥ διδασκαλία έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ (δάσκαλοι ειδ. αγωγής); 
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Εικόνα 5: Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ (δάσκαλοι αγγλικής γλώσσας); 

 
Εικόνα 6: Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ (δάσκαλοι Β’ ξένης γλώσσας); 

 
Εικόνα 7: Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ (δάσκαλοι πληροφορικής); 
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Εικόνα 8: Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ (δάσκαλοι φυσ. αγωγής); 

 
Εικόνα 9: Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ (δάσκαλοι Μουσικής); 

 
Εικόνα 10: Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ (δάσ/λοι Εικ/κών & Θ. αγωγής); 
4. Η χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία προετοιμάζει τους 

μαθητές να ζήσουν και να εργαστούν ως ενήλικοι στη σύγχρονη εποχή; 
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Εικόνα 11: Η χρήση των ΤΠΕ προετοιμάζει τους μαθητές για την εργασία; 

5. Σημειώστε τους δύο, κατά τη γνώμη σας, σημαντικότερους παράγοντες που δρουν 
αποτρεπτικά στη χρήση των Η/Υ: 

Απάντηση 
Ποσο-

στό 

Έλλειψη εξοικείωσης των μαθητών / εκπαιδευτικών με τις νέες τεχν/γίες  34,44% 

Ανάγκη επιπλέον προετοιμασίας του εκπαιδευτικού  14,18% 

Κίνδυνος υπερβολικής χρήσης  19,71% 

Έλλειψη εκπ/κού υλικού προσαρμοσμένου σε κάθε μάθημα της ύλης  26,52% 

Προσκόλληση στο παραδοσιακό μοντέλο διδ/λίας / ο φόβος του αγνώ-
στου  36,65% 

Διάφορες στερεοτυπικές αντιλήψεις που περιβάλλουν την εκπ/κή διαδι-
κασία  10,13% 

Αδυναμία σύνδεσης του μαθήματος με την εργασία στο σπίτι  7,37% 

Κόστος για τη συχνή αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής  16,94% 

Απουσία συνέχειας σε όλες τις βαθμίδες  5,89% 

Ελλιπής ενημέρωση του λογισμικού που υποστηρίζει το μάθημα  7,92% 

Ανεπαρκής αριθμός laptops  19,71% 

6. Θα αυξανόταν η αποδοχή της διδασκαλίας μέσω των Η/Υ αν συνέτρεχαν οι 
παρακάτω λόγοι: 

• Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ψηφιακά υποστηριζόμενη μέσω 
των H/Y διδασκαλία 

547

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



• Παροχή σχεδίων μαθήματος ανά γνωστικό αντικείμενο και θεματική  
ενότητα 

• Διαθεσιμότητα πλατφόρμας σύγχρονης τηλεδ/σκαλίας ηλρονικής τάξης 
• Παροχή συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών σεναρίων και 

μαθησιακών δραστηριοτήτων βασισμένων στις ΤΠΕ 
• Παιδαγωγική υποστήριξη 
• Τεχνική υποστήριξη 

 

Εικόνα 12: Αποδοχή της διδασκαλίας μέσω Η/Υ 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που παρουσιάζονται παραπάνω έχουν κυρίως σχέση με 
την αξιοποίηση των κινητών εργαστηρίων στην τάξη και τη γνώμη των διδασκόντων 
επ’ αυτού. Έτσι στις εικόνες 1 και 2 βλέπουμε το μεγάλο ποσοστό να συμφωνεί ότι οι 
Η/Υ αναπτύσσουν τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών έχοντας παράλληλα θετικά απο-
τελέσματα και στους μαθητές. Στις εικόνες 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9, εξετάζονται επί μέρους 
παράγοντες ανά ειδικότητα. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμ-
φωνεί (με μια μικρή διαφοροποίηση προς τα πάνω των πληροφορικών και προς τα κάτω 
των δασκάλων φυσικής αγωγής) ότι η ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία, έχει θε-
τικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία. Στην ίδια «λογική» είναι και το επό-
μενο ερώτημα όπου οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι αφενός η ψηφιακά υποστηριζό-
μενη διδασκαλία έχει θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία (εικόνα 10) 
αλλά παράλληλα προετοιμάζει και τους μαθητές να ζήσουν και να εργαστούν στη σύγ-
χρονη εποχή (εικόνα 11).  

Στο ερώτημα ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά στη 
χρήση των Η/Υ, οι απαντήσεις με τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι κατά σειρά: α) η προ-
σκόλληση στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας/ο φόβος του άγνωστου, β) η έλλειψη 
εξοικίωσης με τις νέες τεχνολογίες και γ) η έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού προσαρμο-
σμένου στην ύλη κάθε μαθήματος. Στη συνέχεια εξετάζονται οι παράγοντες που δρουν 
αποτρεπτικά και τις περισσότερες «ψήφους» παίρνουν η «έλλειψη εξοικείωσης με τις 

548

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



νέες τεχνολογίες» και η «προσκόλληση στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας». Στο 
ερώτημα ποιοι λόγοι θα βελτίωναν την αποδοχή των νέων τεχνολογιών, οι περισσότε-
ροι εντοπίζουν την «τεχνική υποστήριξη» και την «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» 
(εικόνα 12).  

Τα παραπάνω, καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί, θέλουν και πιστεύουν στην υπο-
στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με ψηφιακά μέσα. Όμως, όχι χωρίς αντίστοιχα 
μέτρα υποστήριξης κάτι που καταγράφεται τόσο στην παρούσα εργασία, όσο και στα 
στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πρώτο τμήμα της (Βαγγελάτος, Αγγελόπουλος, 2015). 
Οι εκπαιδευτικοί ζητούν επίμονα: επιμόρφωση, ενίσχυση με τη μορφή περιεχομένου 
καθώς και τεχνική αλλά και παιδαγωγική υποστήριξη. Προφανώς, οι αντίστοιχες δρά-
σεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως με συγχρηματοδοτούμενα από 
τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης έργα, και αφορούν στα παραπάνω, δηλ επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών, ψηφιακό-παιδαγωγικό περιεχόμενο, δεν έχουν καλύψει τις απαι-
τήσεις των εκπαιδευτικών. Για αυτό το λόγο οι δράσεις αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν 
αλλά και να ενισχυθούν με συμπληρωματικές ενέργειες, κυρίως όσον αφορά στην επι-
μόρφωση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, όπως για παράδειγμα ενδοσχολική 
υποστήριξη, ανάπτυξη ΜΟΟCs για την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση, κ.α.. 

Οι απαντήσεις που παρουσιάζονται παραπάνω, αποτελούν δεδομένα έρευνας που έ-
λαβε χώρα στους εκπαιδευτικούς για την αξιοποίηση των κινητών εργαστηρίων. Η πα-
ρουσίασή τους είναι σημαντική για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου έργου. Όμως 
για την γενικότερη αξιολόγηση της αξιοποίησης της χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση, θα 
πρέπει να υλοποιούνται για κάθε δράση ξεχωριστά έρευνες αξιολόγησης, με σκοπό να 
οδηγούν στην επαναξιολόγηση των δράσεων εισαγωγής και υποστήριξης των ΤΠΕ και 
την ανατροφοδότηση των μελλοντικών σχεδιασμών  των πολιτικών εισαγωγής ΤΠΕ 
στα σχολεία. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των εκπαιδευτικών 
που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τις παρεμβάσεις, μιας και μόνο τότε υπάρχουν τα 
εχέγγυα για επιτυχή ολοκλήρωση.   
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ρόλο των κοινωνικών δικτύων στη διδακτική 
πράξη και ιδιαίτερα στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύ-
ωσης αποτελούν κατηγορία των web 2.0 εργαλείων, μέρος των οποίων χρησιμοποιείται 
πλέον ευρύτατα στον τομέα της εκπαίδευσης. Στην εισήγηση παρουσιάζονται τα ση-
μαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στο νομό Θεσσαλονίκης αναφο-
ρικά με το βαθμό διείσδυσης των κοινωνικών δικτύων στο ξενόγλωσσο μάθημα και 
παρατίθενται τα κυριότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν.  

Λέξεις - Κλειδιά: ΤΠΕ, web 2.0 εργαλεία, κοινωνικά δίκτυα, ξένες γλώσσες 

Εισαγωγή 

Τα κοινωνικά δίκτυα ανήκουν στην κατηγορία των web 2.0 εργαλείων, μια νέα γενιά 
υπηρεσιών που διευκολύνει και ενισχύει την αλληλεπίδραση των χρηστών στον ψη-
φιακό κόσμο. Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μονοπωλούν το ενδιαφέρον των αυ-
ξανόμενων με αλματώδεις ρυθμούς χρηστών και ιδιαίτερα των ηλικιακά νεότερων. Η 
ανοικτότητα (openness) που χαρακτηρίζει τα κοινωνικά δίκτυα σε συνδυασμό με την 
εξοικείωση που επιδεικνύουν οι νέοι με αυτά, αποτελούν κάποια από τα ερείσματα που 
έχουν πλέον στα χέρια τους οι εκπαιδευτικοί για να επισπευσθεί η μετάβαση του σχο-
λείου σε μια εποχή όπου η διδασκαλία θα -πρέπει να- έχει μια φυσική συνέχεια και 
σύνδεση με τη ζωή των μαθητών, καθώς και μια διαπολιτισμική προέκταση. Η πα-
ρούσα εργασία φιλοδοξεί, μέσω των συλλεχθέντων δεδομένων, να καταγράψει την ελ-
ληνική πραγματικότητα αναφορικά με το βαθμό αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων 
στο μάθημα της ξένης γλώσσας στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

Τα κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση 

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης αποσκοπούν στη δημιουργία ψηφιακών κοινοτή-
των (social communities / networks), στις οποίες οι εγγεγραμμένοι χρήστες αλληλεπι-
δρούν, μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες και πολυμεσικό υλικό (για θέματα σχε-
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τικά με τα χόμπι τους, την εργασία τους, τις προτιμήσεις τους, τα αγαπημένα τους πρό-
σωπα κ.ά.) και δημιουργούν ή συμμετέχουν σε ομάδες βάσει των ενδιαφερόντων ή ε-
νασχολήσεων τους (Lockyer & Patterson, 2008, Κόμης & Ντίνας, 2011). Τα προφίλ 
των χρηστών δημιουργούνται εντός ενός οριοθετημένου συστήματος και μπορεί να εί-
ναι δημόσιας ή περιορισμένης προσβασιμότητας. Η ποικιλομορφία που παρουσιάζουν 
τα κοινωνικά δίκτυα ως προς αυτήν την ιδιότητα, αποτελούν έναν από τους κυριότε-
ρους παράγοντες διαφοροποίησής τους (Boyd & Ellison, 2007).  

Τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργούν σχέσεις που δεν θα μπορούσαν να συμβούν στον 
πραγματικό κόσμο, φέρνοντας σε επαφή άτομα από ένα εύρος γεωγραφικών περιοχών, 
κοινωνικών τάξεων και εθνικοτήτων, γκρεμίζοντας όλα τα προϋπάρχοντα εμπόδια. Οι 
κοινότητες δεν σχηματίζονται πλέον βάσει γεωχωρικών δεδομένων αλλά βάσει προτι-
μήσεων, αντιλήψεων, πρακτικών, στόχων και σκοπών (Weber, 2012). Από εκπαιδευ-
τικής απόψεως, η άρση των γεωγραφικών περιορισμών παρέχει ευκαιρίες γνώσης, οι 
οποίες δεν περιορίζονται εντός σχολικών αιθουσών και κοινοτήτων, επιτρέποντας, 
κατά αυτόν τον τρόπο, την πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δυναμικό χώρο μάθησης (Mc 
Carroll & Curran, 2013). Στις κοινότητες αυτές, μεταξύ άλλων, καλλιεργούνται η αυ-
τοέκφραση και η κοινωνική αλληλεπίδραση που συμβάλλουν στην κατάκτηση μιας 
ξένης γλώσσας (McBride, 2009).  

Ενδεικτικά, κάποια από τα γενικότερα πλεονεκτήματα των κοινωνικών δικτύων στην 
εκπαίδευση είναι (Mazman & Usluel, 2009, Wardlaw, 2010, Stansbury, 2011, Lederer, 
2012, Schmitz, Hoffman & Bickford, 2012, Baker, 2013): 
- η παροχή ευκαιριών για αποτελεσματικές παιδαγωγικές πρακτικές, όπως η μαθη-

σιακή υποστήριξη (scaffolded learning), η διαφοροποιημένη μάθηση (differentiated 
learning), η συνεργατική επίλυση προβλημάτων και η ενεργή συμμετοχή στις κοινό-
τητες μάθησης. 

- η καλλιέργεια διαλόγου, η ενίσχυση της κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης 
(reflective thinking) καθώς και η ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης, της ανταλλαγής 
ιδεών και του διαμοιρασμού πληροφοριών/πολυμεσικού υλικού. 

- η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω της διευκόλυνσης της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας (π.χ. μέσω της συνεργασίας με άλλα σχολεία στον υπόλοιπο κόσμο). 

- η ανάπτυξη της κοινωνικής και συναισθηματικής νοημοσύνης (social and emotional 
intelligence) καθώς οι μαθητές σκέφτονται τους κατάλληλους τρόπους συμπεριφοράς 
και χρήσης της γλώσσας για αυθεντική μορφή επικοινωνίας με τους άλλους . 

- ο υψηλότερος βαθμός εμπλοκής αδύναμων, αδιάφορων ή συνεσταλμένων μαθητών 
που αποτυπώνεται μέσω της επίδειξης μεγαλύτερης ενεργούς συμμετοχής, συνέπειας, 
υπευθυνότητας και συχνότερης παρακολούθησης μαθημάτων. 

- η καλύτερη και ουσιαστικότερη επικοινωνία μεταξύ μαθητών, γονέων και καθηγητών 
(π.χ. για άμεση επίλυση αποριών, συνεχή ενημέρωση κ.ά.). 

- η άμεση και εύκολη πρόσβαση μαθητών σε πληροφορίες που αφορούν ευκαιρίες ε-
παγγελματικής φύσεως.  

- ο εντοπισμός κρουσμάτων διαδικτυακού εκφοβισμού και η αντιμετώπισή τους από 
τους καθηγητές.  
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- η υπερπήδηση εμποδίων που σχετίζονται με το κόστος, προγραμματισμό κ.ά. (π.χ. 
μέσω εικονικών περιηγήσεων). 

- Ειδικότερα, ως προς την ξενόγλωσση εκπαίδευση, διεξαχθείσες έρευνες επικεντρώ-
θηκαν στην ποικιλότροπη αξιοποίηση διαφόρων κοινωνικών δικτύων και ανέδειξαν 
αξιοσημείωτα αποκομισθέντα οφέλη. Ενδεικτικά παρατίθενται τα παρακάτω: 

- εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου μέσω της αυθόρμητης και αυθεντικής χρή-
σης της γλώσσας - στόχου στο Twitter (Kim, 2010). 

- αύξηση του μαθητικού ενδιαφέροντος και ισχυρότερο κίνητρο για συμμετοχή σε συ-
ζητήσεις και δραστηριότητες ενταγμένες στο facebook (Wang & Chen, 2013). 

- μεγαλύτερη παροχή εκπαιδευτικού υλικού με δυνατότητα προσαρμογής του στις ιδιαι-
τέρες ανάγκες των μαθητών μέσω των δυνατοτήτων του Edmodo (Δρακοπούλου, 
2013). 

Μεθοδολογία και στόχοι της έρευνας 

Έναυσμα για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας αποτέλεσε το γεγονός ότι, παρότι 
αναμφισβήτητα ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στη σύγχρονη σχολική πραγματικό-
τητα αποτελεί ένα ερευνητικό πεδίο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, ελάχιστες μέ-
χρι στιγμής αντίστοιχες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα.  

Η έρευνα, η οποία όπως προβλέπεται πραγματοποιήθηκε μετά από ειδική άδεια από το 
Υπουργείο Παιδείας, απευθύνθηκε σε καθηγητές/καθηγήτριες ξένων γλωσσών, που 
κατά την περίοδο διεξαγωγής της υπηρετούσαν στα Δημόσια Γυμνάσια και Γενικά Λύ-
κεια της Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης. Για τη συλλογή των δεδομένων, επι-
λέχθηκε η μέθοδος του online ερωτηματολογίου και για την ανάλυσή τους το πρό-
γραμμα Microsoft Office Excel. Καθότι τα e-mails των καθηγητών θεωρούνται προ-
σωπικά δεδομένα, ζητήθηκε, μέσω ηλεκτρονικής επιστολής της ερευνήτριας, από τους 
διευθυντές/διευθύντριες των σχολικών μονάδων να συμβάλλουν στο διαδικαστικό 
κομμάτι της πραγματοποίησης της έρευνας προωθώντας το σχετικό e-mail στους κα-
θηγητές ξένων γλωσσών, έτσι ώστε να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική διεύθυνση 
στην οποία ήταν διαθέσιμο το ερωτηματολόγιο και να συμμετάσχουν στην έρευνα. Η 
έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο 3 – 28 Φεβρουαρίου 2014.  

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε στην τελική του μορφή δεκαέξι ερωτήσεις οι οποίες 
αποσκοπούσαν κυρίως: 
- στη διαπίστωση του βαθμού αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων στη γλωσσική δι-

δασκαλία 
- στην καταγραφή των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται στο 

ξενόγλωσσο μάθημα και των κριτήριων βάσει των οποίων αυτοί επιλέχθηκαν από 
τους διδάσκοντες 

- στην ανάδειξη των λόγων που απέτρεψαν τους ερωτώμενους να χρησιμοποιήσουν τα 
κοινωνικά δίκτυα στο ξενόγλωσσο μάθημα  
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- στην αποτύπωση των –κατά την κρίση των καθηγητών ξένων γλωσσών– οφελών από 
την ένταξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικα-
σίας 

- στη διερεύνηση της πρόθεσης των υποκειμένων της έρευνας για συμμετοχή σε ενδε-
χόμενη διοργάνωση σεμιναρίων σχετικά με τους κατάλληλους τρόπους χρήσης και 
αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων στο μάθημα τους 

Αποτελέσματα έρευνας 

Στην έρευνα συμμετείχαν τελικά 136 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι 102 απάντησαν 
σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (ποσοστό 75%). Οι απαντήσεις των μερι-
κώς συμπληρωμένων ερωτηματολογίων δεν ελήφθησαν υπόψη. Το δείγμα αποτελείται 
κατά 47,06% από καθηγητές Αγγλικών, κατά 27,45% από καθηγητές Γερμανικών, 
κατά 25,49% από καθηγητές Γαλλικών ενώ στους καθηγητές Ιταλικής γλώσσας κατα-
γράφηκε μηδενική συμμετοχή. Το ποσοστό της συμμετοχής επί του συνολικού πληθυ-
σμού κυμάνθηκε στο 14,63%. Επίσης, όσον αφορά τη σύσταση του δείγματος, αξίζει 
να επισημανθεί πως σχεδόν το 70% έχει περισσότερα από 16 χρόνια διδακτική εμπειρία 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Αρχικά, από τα αποτελέσματα συνάγεται ότι σε ποσοστό της τάξεως άνω του 80% 
(82,35%) οι ερωτηθέντες καθηγητές αναζητούν υποστηρικτικό υλικό στα κοινωνικά 
δίκτυα για τις ανάγκες του μαθήματός τους. Παρόμοια εικόνα, σκιαγραφείται και στο 
κομμάτι της ένταξης των κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου και 
πάλι η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτώμενων (77,45%) έχει ήδη προβεί, έστω και σπα-
νίως, σε μια τέτοιου είδους αξιοποίηση εντός ή εκτός σχολικής αίθουσας. Αξιοσημεί-
ωτο είναι ότι, όπως υποδεικνύεται από την καταγραφή των απαντήσεων, ήδη ένας 
στους τέσσερις συμμετέχοντες έχει υιοθετήσει μια διδακτική μεθοδολογία όπου ο ρό-
λος των κοινωνικών δικτύων είναι κεντρικής σημασίας (πίνακας 1). Από την επεξερ-
γασία των δεδομένων προέκυψε πως συγκριτικά οι καθηγητές της Γερμανικής γλώσ-
σας φαίνεται να αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα για την επίτευξη 
των παραπάνω σκοπών, ακολουθούμενοι από τους καθηγητές Γαλλικής ενώ στην τρίτη 
θέση κατατάσσονται οι καθηγητές της Αγγλικής γλώσσας. 

Πίνακας 1 
Πόσο συστηματικά χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα στο μάθημα της ξένης 
γλώσσας (εντός ή εκτός τάξης); 
Απάντηση Σύνολο Ποσοστό % 

σε κάθε μάθημα 7 6,86 
μια φορά την εβδομάδα 18 17,65 
περιστασιακά (1-2 φορές 
το μήνα) 

27 26,47 

σπάνια (λιγότερο από μια 
φορά το μήνα) 

27 26,47 

ποτέ 23 22,55 
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Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ακόμη πως το κοινωνικό δίκτυο το οποίο προ-
τιμάται από τη συντριπτική πλειοψηφία των υποκειμένων της έρευνας είναι το Google+ 
(83,54%), ακολουθούμενο από το facebook, το οποίο απέσπασε ένα αισθητά χαμηλό-
τερο αλλά σαφώς σημαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 30,38%. Αντίθετα, το Ed-
modo, το καθαρά εκπαιδευτικού χαρακτήρα κοινωνικό δίκτυο, κυμάνθηκε σε ένα πο-
σοστό ελαφρώς χαμηλότερο του 9% ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στο 
Twitter (2,53%). Ωστόσο, είναι πιθανό μέρος των συμμετεχόντων να ταύτισε το 
Google+ με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρει η Google, όπως παρατηρήθηκε και 
σε έρευνα της Pew Reasearch (2012) (Ray, 2013), και για αυτό το λόγο το συγκεκρι-
μένο κοινωνικό δίκτυο να εμφανίζει τόσο υψηλά ποσοστά προτίμησης. Επίσης, όπως 
τα δεδομένα φανερώνουν, μεγάλο μέρος των ερωτώμενων δεν χρησιμοποιεί αποκλει-
στικά ένα κοινωνικό δίκτυο αλλά φαίνεται να τα υιοθετεί συνδυαστικά. Ακόμα, επιση-
μαίνεται πως οι προαναφερθείσες κορυφαίες επιλογές στο ερώτημα αυτό είναι κοινές 
και για τους τρεις κλάδους παρά τις ποσοστιαίες διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν 
μεταξύ τους. 

Προκειμένου οι καθηγητές ξένων γλωσσών να καταλήξουν στην επιλογή των κατάλ-
ληλων κοινωνικών δικτύων για τις ανάγκες του μαθήματός τους, έλαβαν κυρίως υπόψη 
την ευχρηστία τους (68,35%), τις παρεχόμενες δυνατότητες τους (60,76%) και το 
βαθμό εξοικείωσης των μαθητών με αυτά (51,9%). Επιπροσθέτως, όπως αποδεικνύεται 
από την έρευνα, η ένταξη των κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική διαδικασία πα-
ρουσιάζει πλήθος πλεονεκτημάτων, μεταξύ των οποίων, στατιστικά, υπερισχύουν η 
διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος (75,95%), η αύξηση του ενδιαφέροντος και της 
συμμετοχής των μαθητών στη γλωσσική διδασκαλία (59,49%) και η ευκολία παροχής 
υποστηρικτικού ψηφιακού υλικού (54,43%).  

Είναι άξιο καταγραφής το γεγονός ότι η δημιουργία ειδικής σελίδας για το ξενόγλωσσο 
μάθημα φαίνεται να μεγιστοποιεί τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές. Για παρά-
δειγμα, συγκρινόμενα τα υποκείμενα της έρευνας με κριτήριο τη δημιουργία ειδικής 
σελίδας στο μάθημά τους, στα πλεονεκτήματα που εντοπίζουν από τη χρήση των κοι-
νωνικών δικτύων στη διδακτική πράξη, διαπιστώνονται μεγάλες στατιστικές αποκλί-
σεις. Κυριότερη ίσως αναδεικνύεται η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών τους, η 
οποία συγκέντρωσε ένα ποσοστό της τάξεως του 72,22% στην περίπτωση ύπαρξης ει-
δικής σελίδας έναντι του 32,79% στην περίπτωση απουσία της. Εν τούτοις, λιγότερο 
από το ένα τέταρτο των ερωτώμενων (22,78%) έχει προβεί στη δημιουργία ειδικής σε-
λίδας. Η αιτιολόγηση αυτής της επιλογής δεν είχε συμπεριληφθεί στους κυριότερους 
προκαθορισμένους ερευνητικούς άξονες αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο 
αναλυτικότερης διερεύνησης μελλοντικών ερευνών. 

Ένα σημαντικό ποσοστό των υποκειμένων της έρευνας (22,55%) που δεν είχε χρησι-
μοποιήσει μέχρι και τη λήξη της διεξαγωγής της παρούσας έρευνας τα κοινωνικά δί-
κτυα στο μάθημα τους, προβάλλει ως κύρια αιτιολόγηση την επιφυλακτικότητα για τη 
χρήση των υπηρεσιών αυτών για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών σκοπών (52,17%). 
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Στατιστικά ξεχωρίζουν και οι επιλογές που αναφέρονται στην έλλειψη σχετικής κατάρ-
τισης των διδασκόντων και κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονά-
δων (39,13% και 34,78% αντίστοιχα).  

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα των ερωτώμενων 
που αξιοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα στο ξενόγλωσσο μάθημα (97,47%) προτίθεται να 
το πράξει και μελλοντικά. Επίσης, το 94,12% των καθηγητών του δείγματος δηλώνει 
διατεθειμένο να συμμετάσχει σε σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα διεύρυνσης των 
γνώσεών τους επί του θέματος.  

Συμπεράσματα 

Εν κατακλείδι, τα δεδομένα που αντλήθηκαν από την έρευνα που διεξήχθη μεταξύ των 
καθηγητών ξένης γλώσσας της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης, α-
ναφορικά με το βαθμό αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων στο μάθημα τους, μπο-
ρούν να χαρακτηριστούν ως θετικά, καθώς προέκυψε πως στην πλειοψηφία τους οι 
ερωτώμενοι είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων τόσο κατά τη 
διδασκαλία όσο και για την αναζήτηση υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού. Αναλυ-
τικότερα, οι καθηγητές ξένων γλωσσών του δείγματος δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση 
στο Google+ και στο facebook. Ενθαρρυντική είναι η εικόνα που αποτυπώνεται για το 
Edmodo, που φαίνεται να εισχωρεί σταδιακά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Α-
ξίζει επίσης να επισημανθεί ότι, παρότι ένας μικρός αριθμός ερωτώμενων έχει προβεί 
στη δημιουργία ειδικής σελίδας για τις ανάγκες του μαθήματός του, από την επεξεργα-
σία των αποτελεσμάτων προκύπτει πως μια πρωτοβουλία σαν αυτή είναι ουσιαστική 
και οδηγεί στη μεγιστοποίηση των μαθησιακών οφελών. Επιπλέον, η διεξαγωγή της 
παρούσας έρευνας, έδειξε ότι τα κοινωνικά δίκτυα δύνανται να συμβάλλουν στην αύ-
ξηση του ενδιαφέροντος και στην πιο ενεργή συμμετοχή των μαθητών στο ξενόγλωσσο 
μάθημα, κάτι που συνιστά σημείο εκκίνησης για την επίτευξη των περισσότερων διδα-
κτικών στόχων. Τέλος, τα δεδομένα καταδεικνύουν πως η εκπαιδευτική κοινότητα διά-
κειται ευνοϊκά προς την ύπαρξη επιμόρφωσης για την αξιοποίηση των εργαλείων αυ-
τών στη διδακτική πράξη, που ενδεχομένως, αν πραγματοποιηθεί με συστηματικό και 
οργανωμένο τρόπο, να αίρει τη διστακτικότητα και την ανασφάλεια που, όπως προέ-
κυψε, διακρίνει μέρος των ερωτηθέντων καθηγητών.  
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Απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Νέα Σχολικά Εγχει-
ρίδια του Δημοτικού. Μία ποιοτική, μικρής κλίμακας έρευνα 

Μάνεση Σουλτάνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

Μ.Ed., Υποψ. Διδάκτορας ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ 
taniamanesi@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα μικρής κλίμακας ποιοτική έρευνα είχε στόχο τη διερεύνηση των στάσεων 
και απόψεων εν ενεργεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα 
νέα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου, η εισαγωγή των οποίων στην ελλη-
νική δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση έγινε τον Σεπτέμβριο του 2007. Το δείγμα της 
έρευνας αποτέλεσαν 3 εκπαιδευτικοί, ενώ για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε 
η μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης. Πιο συγκεκριμένα, για την επίτευξη των 
στόχων της έρευνας στοιχειοθετήθηκε ένας οδηγός συνέντευξης αποτελούμενος από 
δεκαπέντε ανοικτού τύπου ερωτήσεις, επιδιώκοντας τη διερεύνηση ενός ευρέως φά-
σματος θεμάτων που άπτονται των σχολικών εγχειριδίων. Αν και μικρής κλίμακας, η 
παρούσα έρευνα ανέδειξε ένα σύνολο από εξαιρετικά ενδιαφέροντες προβληματι-
σμούς αλλά και προτάσεις βελτίωσης των νέων σχολικών εγχειριδίων. Ο μικρός α-
ριθμός του δείγματος δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων˙ ωστόσο, πι-
στεύουμε ότι η προσπάθεια αυτή δύναται να αποτελέσει εφαλτήριο για μελλοντικές 
ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες επί του ερευνητικού πεδίου των σχολικών εγχειριδί-
ων. 

Λέξεις - Κλειδιά: σχολικά εγχειρίδια, συνέντευξη, ποιοτική έρευνα. 

Εισαγωγή 

Η διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι τα σχολικά βιβλία θεωρούνται 
διδακτικά μέσα που καθορίζουν αποφασιστικά τόσο το περιεχόμενο της σχολικής 
γνώσης όσο και τις διδακτικές στρατηγικές που θα εφαρμόσει ο δάσκαλος αλλά και 
τις μαθησιακές δεξιότητες που θα αναπτύξουν οι μαθητές (Ματσαγγούρας, 2006). Με 
δεδομένο ότι τα σχολικά εγχειρίδια βρίσκονται στην καρδιά της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας (Mohammad & Kumari, 2007), αποτελώντας όχι μόνο μέσα για τη μετάδοση 
του περιεχομένου της γνώσης (Lebrun κ.ά., 2002) αλλά και τους κατεξοχήν φορείς 
των σκοπών και στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Freeman κ.ά., 
1983), η διερεύνηση των απόψεων των δασκάλων για τα σχολικά βιβλία αναδεικνύε-
ται ως θέμα μείζονος σημασίας. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχολικά εγχει-
ρίδια αντανακλούν σε σημαντικό βαθμό τη συμφωνία και συναίνεση τριών μερών – 
της επαγγελματικής εκπαιδευτικής κοινότητας, του κράτους και των γονέων-
οικογενειών (Heyneman, 2006) – έγινε προσπάθεια να φανεί κατά πόσο οι εκπαιδευ-
τικοί πιστεύουν ότι τα σχολικά εγχειρίδια εκφράζουν και υπηρετούν με επιτυχία αυτή 
τη συναινετική σχέση.  
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Συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων της παρούσας μελέτης διενεργήθηκαν συνολικά τρεις 
ημιδομημένες συνεντεύξεις. Επιπλέον, για την επεξεργασία των δημογραφικών στοι-
χείων της έρευνας έγινε περιγραφική στατιστική, ενώ για την ανάλυση των ποιοτικών 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. Στην έρευνα 
συμμετείχαν συνολικά 3 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων η 
μία ήταν γυναίκα. Ένας εκπαιδευτικός (Ε1) έχει 8 χρόνια διδακτικής εμπειρίας, ο 
δεύτερος (Ε2) διαθέτει 6 χρόνια εμπειρίας, ενώ ο τρίτος (Ε3) εκπαιδευτικός έχει 27 
χρόνια διδακτικής εμπειρίας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους έχουν δι-
δάξει σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, ενώ κατά το σχολικό έτος, στο οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε η έρευνα (2013-2014), ένας εκπαιδευτικός (Ε1) διδάσκει στην Δ’ Δη-
μοτικού, ο δεύτερος (Ε2) στην ΣΤ’ Δημοτικού και ο τρίτος (Ε3) διδάσκει σε ολοήμε-
ρο. Τέλος, αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των δασκάλων που συμμετείχαν στην 
έρευνα, ένας (Ε1) εκπαιδευτικός έχει ολοκληρώσει Μετεκπαίδευση σε Ιδιωτικό Κολ-
λέγιο, έχει επίσης παρακολουθήσει το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (2011). Ο 
Ε2 εκπαιδευτικός διαθέτει δεύτερο πτυχίο της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και 
Εμπορικών Επιστημών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Οικονομικά. Ο τρίτος 
(Ε3) εκπαιδευτικός του δείγματος έχει ολοκληρώσει Μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο 
Διδασκαλείο.  

Η ανάλυση περιεχόμενου καθεμίας από τις δεκαπέντε ερωτήσεις ανέδειξε ένα σύνολο 
από ενδιαφέρουσες απόψεις που έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας και θα παρουσια-
στούν ανά ερώτηση στις αμέσως επόμενες παραγράφους. Ερώτηση 1: Τα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών έχουν ορισμένους σκοπούς και στόχους. Πιστεύετε ότι τα νέα 
σχολικά εγχειρίδια τους υπηρετούν με επιτυχία; Ο Ε1 εκπαιδευτικός συναινεί στο ότι 
τα νέα σχολικά εγχειρίδια έχουν γραφτεί με βάση τους σκοπούς και στόχους του Α-
ναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το Δημοτικό Σχολείο, εκφράζοντας παράλλη-
λα αμφιβολία σχετικά με το «κατά πόσον εφαρμόζονται μέσα στην τάξη». Ο Ε2 εκπαι-
δευτικός από την άλλη πλευρά φαίνεται να υποστηρίζει πως τα νέα σχολικά εγχειρί-
δια δεν πετυχαίνουν να εφαρμόσουν με επιτυχία τους σκοπούς του Αναλυτικού Προ-
γράμματος, επισημαίνοντας ότι είναι ανάγκη να γίνουν βελτιώσεις σε πολλά σημεία. 
Παρόμοια είναι και η άποψη του Ε3 εκπαιδευτικού, ο οποίος τονίζει ότι τα νέα σχο-
λικά εγχειρίδια δεν υπηρετούν με επιτυχία τους σκοπούς και στόχους του Αναλυτικού 
Προγράμματος, καθώς οι γνώσεις που προσφέρονται είναι αποσπασματικές και 
σκόρπιες. Επισημαίνεται επιπλέον ότι δεν υπήρξε ποτέ επαρκής και συστηματική ε-
πιμόρφωση για τον τρόπο διδασκαλίας των νέων σχολικών εγχειριδίων, γεγονός που 
πολλαπλασιάζει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. 

Ερώτηση 2: Συμφωνείτε ότι τα νέα σχολικά εγχειρίδια ενισχύουν το φαινόμενο της α-
πομνημόνευσης; O E1 εκπαιδευτικός απαντά πως δεν ενισχύουν όλα τα σχολικά εγ-
χειρίδια το φαινόμενο της απομνημόνευσης, αλλά πως αυτό παρατηρείται κυρίως στα 
σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας και των Θρησκευτικών. Όμως, τονίζει πως ακόμα και 
σε αυτά τα μαθήματα, το φαινόμενο της απομνημόνευσης εξαρτάται κατά βάση από 
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τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης που επιλέγει ο δάσκαλος και λιγότερο από το 
σχολικό εγχειρίδιο. Ο Ε2 εκπαιδευτικός εκφράζει την άποψη πως τα σχολικά εγχειρί-
δια ενισχύουν το φαινόμενο της απομνημόνευσης, καθώς συχνά οι δάσκαλοι επιλέ-
γουν «να ακολουθούν κατά γράμμα αυτό το οποίο λέει το βιβλίο και δεν παρεκκλίνουν 
καθόλου» από τη διαδικασία αυτή. Από την άλλη πλευρά, ο Ε3 εκπαιδευτικός τονίζει 
ότι τα νέα σχολικά εγχειρίδια, με εξαίρεση αυτό του μαθήματος της Ιστορίας, δεν ε-
νισχύουν το φαινόμενο της απομνημόνευσης. Αντιθέτως, θεωρεί ότι επικεντρώνονται 
ιδιαιτέρως στη βιωματική μάθηση, αποδίδοντας στον εκπαιδευτικό έναν υποστηρι-
κτικό και συντονιστικό ρόλο.  

Ερώτηση 3: Συμφωνείτε ότι τα νέα σχολικά εγχειρίδια καλλιεργούν την κριτική σκέψη; 
Αν ναι, ποιο ή ποια σχολικά εγχειρίδια το καταφέρνουν και με ποιο τρόπο; Ο εκπαιδευ-
τικός Ε1 δείχνει να αμφιταλαντεύεται στην απάντησή του, καθώς θεωρεί πως υπάρ-
χουν σημεία στα νέα σχολικά εγχειρίδια που πράγματι καλλιεργούν την κριτική σκέ-
ψη, ενώ άλλα σημεία δεν το καταφέρνουν. Ο ίδιος εκπαιδευτικός παραθέτει το παρά-
δειγμα των σχολικών εγχειριδίων των Μαθηματικών, στα οποία παρατηρεί πως υπάρ-
χουν ασκήσεις που, για να λυθούν, χρειάζεται απλά ο μαθητής να εφαρμόσει τον τύ-
πο, αλλά και ασκήσεις που χρειάζεται να γίνει δυναμικός συνδυασμός γνώσεων. O 
εκπαιδευτικός Ε2 θεωρεί ότι στο σύνολό τους τα νέα σχολικά εγχειρίδια δεν καλλιερ-
γούν σε μεγάλο βαθμό την κριτική σκέψη των παιδιών με εξαίρεση τα νέα σχολικά 
εγχειρίδια της Φυσικής τα οποία δίνουν έμφαση στην εικόνα και το πείραμα. Από την 
άλλη πλευρά θεωρεί πως τα νέα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας δεν καταφέρνουν να 
καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη των παιδιών. Ο εκπαιδευτικός Ε3 υποστηρίζει ότι 
τα νέα σχολικά εγχειρίδια στοχεύουν μεν στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, αλλά 
στην πράξη δεν το καταφέρνουν. Κάνοντας μία σύντομη αναφορά στα προηγούμενα 
σχολικά εγχειρίδια, στα οποία η μάθηση ήταν σε μεγάλο βαθμό κατευθυνόμενη, επι-
σημαίνει ότι τα νέα σχολικά εγχειρίδια φαίνεται να φτάνουν στο άλλο άκρο, καθώς 
αποθαρρύνουν τον δάσκαλο από το να διδάξει κανόνες και να δώσει οδηγίες-
κατευθύνσεις, υπερτονίζοντας παράλληλα την έννοια της στρογγυλοποίησης και της 
κατά προσέγγιση εκτίμησης.  

Ερώτηση 4: Δίνουν τα νέα σχολικά εγχειρίδια τη δυνατότητα αξιοποίησης της διαθεμα-
τικής προσέγγισης; Ο εκπαιδευτικός Ε1 συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι τα νέα 
σχολικά εγχειρίδια προωθούν τη διαθεματική προσέγγιση, επισημαίνοντας ότι στο 
τέλος κάθε διδακτικής ενότητας υπάρχει συνήθως μια άσκηση που απαιτεί συνδυα-
σμό γνώσεων από δύο ή περισσότερα μαθήματα. Την ίδια άποψη φαίνεται να υπο-
στηρίζει ο εκπαιδευτικός Ε2, ενώ ο εκπαιδευτικός Ε3 επισημαίνει ότι τα σχολικά εγ-
χειρίδια στην πράξη δεν καταφέρνουν να προσεγγίσουν τη γνώση διαθεματικά, γιατί 
δεν συνδέουν λειτουργικά τα διάφορα μαθήματα μεταξύ τους, αλλά προσθέτουν ερω-
τήσεις που συχνά δεν σχετίζονται με την ύλη που έχει διδαχθεί στην εκάστοτε ενότη-
τα.  

Ερώτηση 5: Έχετε διαπιστώσει να αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι μαθητές με την κατα-
νόηση του περιεχομένου των νέων σχολικών εγχειριδίων; Ο Ε1 εκπαιδευτικός εκφρά-
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ζει την άποψη ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση των σχολι-
κών εγχειριδίων των Μαθηματικών. Θεωρεί ότι η έμφαση που δίνεται στην κατά 
προσέγγιση εκτίμηση, που προηγείται του υπολογισμού με ακρίβεια, δυσκολεύει τα 
παιδιά, κυρίως των μικρότερων τάξεων που τείνουν να υπολογίζουν ακριβώς το απο-
τέλεσμα μιας μαθηματικής πράξης. Ο εκπαιδευτικός Ε2 πιστεύει πως τα παιδιά αντι-
μετωπίζουν δυσκολίες κατανόησης του περιεχομένου των νέων σχολικών εγχειριδί-
ων, γεγονός που θεωρεί πως συνδέεται με το ζήτημα της αποστήθισης. Πιστεύει ότι 
χρειάζεται ο δάσκαλος να απλοποιεί το περιεχόμενο των βιβλίων, ενώ αναφέρει ως 
παράδειγμα τα πολυπολιτισμικά σχολεία, στα οποία κρίνει ότι οι μαθητές αντιμετωπί-
ζουν ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες κατανόησης των σχολικών εγχειριδίων, λόγω της 
δυσκολίας που έχουν στη χρήσης της γλώσσας. Ο Ε3 εκπαιδευτικός επίσης πιστεύει 
πως τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση των σχολικών εγχειριδίων, 
πρωτίστως των Μαθηματικών και της Ιστορίας, ενώ περισσότερο κατανοητά για τους 
μαθητές θεωρεί πως είναι τα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας. 

Ερώτηση 6: Έχετε παρατηρήσει κάποιο ή κάποια από τα νέα σχολικά εγχειρίδια να ελ-
κύει περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών; Ο εκπαιδευτικός Ε1 θεωρεί ότι τα σχο-
λικά εγχειρίδια της Φυσικής της πέμπτης και έκτης Δημοτικού ελκύουν το ενδιαφέ-
ρον των μαθητών, καθώς δεν περιέχουν μόνο κείμενο αλλά και ενδιαφέροντα πειρά-
ματα που προάγουν και ενισχύουν τον ανακαλυπτικό τρόπο μάθησης. Ο Ε2 εκπαιδευ-
τικός συμφωνεί με τον προηγούμενο, προσθέτοντας και τα βιβλία της Μελέτης Περι-
βάλλοντος της τρίτης και τετάρτης τάξης του Δημοτικού, ενώ ο εκπαιδευτικός Ε3 θε-
ωρεί ότι το ενδιαφέρον των παιδιών για ένα μάθημα δε συνδέεται τόσο με τον τρόπο 
που είναι γραμμένα τα σχολικά εγχειρίδια, αλλά με τα προσωπικά ενδιαφέροντα των 
μαθητών. 

Ερώτηση 7: Σε ποιο ή σε ποια από τα νέα σχολικά εγχειρίδια πιστεύετε ότι ο αριθμός 
των ενοτήτων είναι μεγάλος και δε δίνει στα παιδιά ασφαλή δυνατότητα αφομοίωσης 
της ύλης; Ο εκπαιδευτικός Ε1 φαίνεται να πιστεύει πως ο όγκος της διδακτέας ύλης 
και το αν ο δάσκαλος καταφέρει να ολοκληρώσει τη διδασκαλία όλων των ενοτήτων 
εξαρτάται μεν από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, αλλά πρωτίστως εξαρτάται από το επί-
πεδο των μαθητών. Επίσης, θεωρεί ότι η ύλη στο σύνολο των σχολικών εγχειριδίων 
είναι μεγάλη και συμφωνεί με την αφαίρεση ενός τμήματός της από ορισμένα μαθή-
ματα. Ο Ε2 εκπαιδευτικός θεωρεί ότι στα μαθήματα των Θρησκευτικών, της Ιστορίας 
και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής οι διδακτικές ενότητες είναι πολλές, με 
αποτέλεσμα ο δάσκαλος να οδηγείται σε περικοπές ή συμπτύξεις, ενώ ο εκπαιδευτι-
κός Ε3 πιστεύει ότι σε όλα τα σχολικά εγχειρίδια της τετάρτης και πέμπτης Δημοτι-
κού οι διδακτικές ενότητες είναι πολλές, με αποτέλεσμα να καλύπτονται οριακά και 
μόνο με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν χαθεί διδακτικές ώρες κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς.  

Ερώτηση 8: Σε ποιο ή σε ποια από τα νέα σχολικά εγχειρίδια θεωρείτε ότι οι ασκή-
σεις/εργασίες που προτείνονται δεν επαρκούν ή δεν είναι οι καταλληλότερες; Ο Ε1 εκ-
παιδευτικός εκφράζει την άποψη ότι στα νέα σχολικά εγχειρίδια όλων των μαθημά-
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των οι ασκήσεις επαρκούν και βοηθούν τα παιδιά να εμπεδώσουν την ύλη. Αντιθέ-
τως, ο Ε2 εκπαιδευτικός σημειώνει πως στα νέα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματι-
κών υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ως προς την επάρκεια και καταλληλότητα των 
ασκήσεων. Πιο συγκεκριμένα, αφενός σε πολλές ενότητες οι ασκήσεις δεν έχουν μια 
λογική, αρμονική ακολουθία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δε συνδέονται με τη θεωρία 
που έχει μόλις διδαχθεί. Επισημαίνει ότι, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
αυτό, ο ίδιος αναγκάζεται να δίνει στους μαθητές του φύλλα εργασίας με επιπλέον 
ασκήσεις σε συστηματική βάση. Ο εκπαιδευτικός Ε3 φαίνεται να συμφωνεί με τον Ε2 
στο ότι τα νέα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών έχουν σοβαρές ελλείψεις. 

Ερώτηση 9: Ποια είναι η γνώμη σας για τα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων; Ο Ε1 
εκπαιδευτικός πιστεύει ότι η διδακτική αξιοποίηση των Ανθολογίων δεν είναι αποτε-
λεσματική, καθώς συνήθως γίνεται με αποσπασματικό και διεκπεραιωτικό τρόπο, 
χωρίς να συνδυάζεται ή να συνδέεται με το μάθημα της Γλώσσας, όπως θα έπρεπε. 
Ιδιαίτερο πρόβλημα πιστεύει ότι συνιστά η αποσπασματικότητα των κειμένων που 
περιλαμβάνονται στα Ανθολόγια, τα οποία ως επί το πλείστον παρουσιάζονται απο-
πλαισιωμένα από το υπόλοιπο συγκείμενό τους. Παρόμοια είναι η στάση του Ε2 εκ-
παιδευτικού ως προς την αξιοποίηση των Ανθολογίων στη σχολική τάξη: η διδακτική 
αξιοποίηση των Ανθολογίων, είτε αφορά στη γραμματικοσυντακτική προσέγγιση του 
κειμένου είτε στην εννοιολογική του ανάλυση, εξαρτάται από την ευαισθησία του 
εκπαιδευτικού και το προσωπικό του ενδιαφέρον να εμβαθύνει στο κείμενο. Από την 
άλλη πλευρά, ο Ε3 εκπαιδευτικός αναγνωρίζει ότι τα Ανθολόγια έχουν μεν ενδιαφέ-
ροντα κείμενα και θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται περισσότερο στη διδακτική 
πράξη, αλλά ο όγκος της διδακτέας ύλης καθιστά συχνά δύσκολη τη διδακτική τους 
αξιοποίηση. 

Ερώτηση 10: Πιστεύετε ότι οι μαθητές καταφεύγουν στη χρήση εξωσχολικών βοηθημά-
των; Αν ναι, γιατί; Στο συγκεκριμένο αυτό ερώτημα οι τρεις εκπαιδευτικοί του δείγ-
ματος εκφράζουν σαφή συμφωνία. Πιο συγκεκριμένα, ο Ε1 εκπαιδευτικός επισημαί-
νει ότι αυτό συχνά συμβαίνει είτε επειδή τα παιδιά δυσκολεύονται, είτε επειδή βα-
ριούνται. Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο Ε2 εκπαιδευτικός, επισημαίνοντας ωστόσο 
ότι η χρήση των εξωσχολικών βοηθημάτων γίνεται κυρίως στην πέμπτη και έκτη Δη-
μοτικού. Ο ίδιος αναφέρει ότι ένα ισχυρό αντικίνητρο για την εκτενέστερη χρήση των 
βοηθημάτων σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού είναι το υψηλό τους κόστος. Τη χρήση 
εξωσχολικών βοηθημάτων στις δύο μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού επισημαίνει 
και ο Ε3 εκπαιδευτικός του δείγματος, κατά τον οποίο η χρήση των εξωσχολικών 
βοηθημάτων δεν οφείλεται στον ελλιπή ή ακατάλληλο τρόπο που δίνεται η ύλη ή οι 
ασκήσεις των νέων σχολικών εγχειριδίων, αλλά στη γενικότερη, ισχύουσα ήδη και σε 
παλαιότερες εποχές, νοοτροπία των γονέων περί υποστήριξης των παιδιών τους. 

Ερώτηση 11: Χρησιμοποιείτε τα βιβλία του δασκάλου κατά την προετοιμασία της κα-
θημερινής ή εβδομαδιαίας διδασκαλίας; Ο Ε1 εκπαιδευτικός δε χρησιμοποιεί καθημε-
ρινά τα βιβλία του δασκάλου. Υπάρχουν κάποια που συμβουλεύεται, όπως το βιβλίο 
δασκάλου της Φυσικής, αλλά γενικά προτιμά να αξιοποιεί εξωσχολικά βοηθήματα. 
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Περιορισμένη χρήση των βιβλίων του δασκάλου κάνει και ο Ε2 εκπαιδευτικός, ο ο-
ποίος επίσης χρησιμοποιεί πολύ περισσότερο τα εξωσχολικά βοηθήματα, καθώς πι-
στεύει ότι τον βοηθούν να είναι «καλύτερα προετοιμασμένος» για το μάθημα και για 
ενδεχόμενες ερωτήσεις που θα του θέσουν οι μαθητές. Ελαφρώς διαφορετική παρου-
σιάζεται η άποψη του Ε3 εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τον οποίο το βιβλίο του δασκά-
λου το χρησιμοποιεί κυρίως, αν χρειαστεί να αναλάβει μία τάξη, στην οποία δεν έχει 
διδάξει για αρκετό χρονικό διάστημα.  

Ερώτηση 12: Αν σας ζητούσαν να αξιολογήσετε τα σχολικά εγχειρίδια, ποιο θα αξιολο-
γούσατε θετικότερα και γιατί; Ο Ε1 εκπαιδευτικός αξιολογεί θετικότερα τα τετράδια 
εργασιών της Φυσικής της πέμπτης και της έκτης Δημοτικού, επειδή μέσα από τα 
πειράματα που προτείνουν, ενισχύεται η ανακαλυπτική και βιωματική μάθηση. Πα-
ρόμοια γνώμη εκφράζει και ο Ε2 εκπαιδευτικός, ο οποίος ομολογεί παράλληλα πως 
θα επιθυμούσε να ήταν στις πρώτες θέσεις της αξιολόγησής του σχολικά εγχειρίδια 
της Γλώσσας και των Μαθηματικών, καθώς μαζί με την Φυσική πιστεύει ότι αποτε-
λούν τους τρεις βασικούς πυλώνες της Δημοτικής εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευ-
ρά, ο Ε3 εκπαιδευτικός αξιολογεί θετικότερα το βιβλίο της Ιστορίας της τετάρτης 
Δημοτικού, επισημαίνοντας ότι τα κείμενα είναι καλογραμμένα, ενώ υπάρχει ωραία 
εικονογράφηση και ενδιαφέροντα συνοδευτικά κείμενα και παραθέματα. 

Ερώτηση 13: Αν σας ζητούσαν να αξιολογήσετε τα σχολικά εγχειρίδια, ποιο θα αξιολο-
γούσατε αρνητικότερα και γιατί; Ο Ε1 εκπαιδευτικός αξιολογεί αρνητικότερα το βι-
βλίο της Ιστορίας της πέμπτης και της έκτης Δημοτικού, εντοπίζοντας ότι τα κεφά-
λαια είναι πολύ μεγάλα και περιλαμβάνουν πληροφορίες και ιστορικά γεγονότα που 
αναφέρονται σε μεγάλες χρονικές περιόδους, γεγονός που συχνά μπερδεύει τους μα-
θητές, ενώ παράλληλα είναι εξαιρετικά πιεστικό για τον εκπαιδευτικό. Ο Ε2 εκπαι-
δευτικός αξιολογεί αρνητικότερα τα βιβλία των Μαθηματικών και της Γλώσσας συ-
νολικά, τα οποία κατά την γνώμη του χρήζουν άμεσης βελτίωσης. Αναφορικά με τα 
σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας, αναφέρεται στη μη συνεκτική δομή των βιβλίων, 
κυρίως όσον αφορά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, τα οποία διδάσκονται 
χωρίς λογική ακολουθία και συνέχεια. Τέλος, ο Ε3 εκπαιδευτικός αξιολογεί αρνητι-
κότερα το βιβλίο των Μαθηματικών της πέμπτης Δημοτικού. Πέρα από τα τυπογρα-
φικά και συντακτικά λάθη του βιβλίου, αναφέρεται στη χαοτική δομή του συγκεκρι-
μένου σχολικού εγχειριδίου, στις δυσνόητες ακόμα και για τον εκπαιδευτικό ασκή-
σεις και στην ανεπαρκή διασύνδεση μεταξύ θεωρητικού πλαισίου και ασκήσεων.  

Ερώτηση 14: Αν σας έλεγαν να προτείνετε μία αλλαγή σε κάποιο από τα νέα σχολικά 
εγχειρίδια, ποια θα ήταν αυτή; Ο Ε1 εκπαιδευτικός προτείνει ότι θα ήταν καλύτερο 
αντί της αποσπασματικότητας των κειμένων των Ανθολογίων να υπήρχαν δύο – τρία 
λογοτεχνικά βιβλία που ο εκπαιδευτικός θα επεξεργάζεται κατά τη διάρκεια του σχο-
λικού έτους. Επίσης, όσον αφορά την εικονογράφηση των νέων σχολικών εγχειριδί-
ων, ιδιαίτερα για τις μικρές τάξεις του Δημοτικού, θεωρεί ότι το πλήθος των εικόνων, 
χρωμάτων και χαρακτήρων-ηρώων είναι πολύ μεγάλο, με αποτέλεσμα ο μικρός μα-
θητής πολύ συχνά να αποπροσανατολίζεται και να διασπάται η προσοχή του. Ο Ε2 

564

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



εκπαιδευτικός επισημαίνει ως αλλαγή την επαναφορά του μαθήματος της Έκθεσης ως 
«Σκέφτομαι και Γράφω» ή «Γράφω και Μαθαίνω», με στόχο τον εμπλουτισμό του 
μαθήματος της Γλώσσας αλλά και την ενίσχυση και βελτίωση της προφορικής και 
γραπτής έκφρασης των μαθητών. Τέλος, ο Ε3 εκπαιδευτικός αναφέρει εκ νέου τις αλ-
λαγές και βελτιώσεις που είναι απαραίτητο να γίνουν στο βιβλίο των Μαθηματικών 
της πέμπτης Δημοτικού. 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Η παρούσα μικρής κλίμακας ποιοτική έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει τις στάσεις 
εν ενεργεία δασκάλων σχετικά με τα νέα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού. Συμφω-
νία απόψεων φαίνεται να υπάρχει σχετικά με το θέμα του κατά πόσο τα νέα σχολικά 
εγχειρίδια υπηρετούν με επιτυχία τους σκοπούς και στόχους των Αναλυτικών Προ-
γραμμάτων Σπουδών: εκφράζεται συνολικά ένας σκεπτικισμός επί του θέματος αυ-
τού, καθώς η δομή των βιβλίων και ο όγκος της διδακτέας ύλης φαίνεται να αποτε-
λούν συχνά εμπόδιο στην εφαρμογή των σκοπών και των επιμέρους στόχων του Ανα-
λυτικού Προγράμματος. Όσον αφορά την ενίσχυση του φαινομένου της απομνημό-
νευσης, φαίνεται ότι η παραδοσιακή «παπαγαλία» δεν έχει να κάνει τόσο με το σχο-
λικό εγχειρίδιο αλλά με τον τρόπο που ο εκπαιδευτικός επιλέγει να διδάξει το μάθη-
μα. Σχετική σύγκλιση απόψεων παρουσιάζεται και στο θέμα της καλλιέργειας της 
κριτικής σκέψης, καθώς στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί του δείγματος φαίνεται να 
υποστηρίζουν πως τα νέα σχολικά εγχειρίδια δεν καταφέρνουν να καλλιεργήσουν την 
κριτική και δημιουργική σκέψη των μαθητών. 

Σχετικά με την αξιοποίηση της διαθεματικότητας, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 
φαίνεται να υποστηρίζουν πως τα νέα σχολικά εγχειρίδια στοχεύουν στη διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων, αν και εκφράζεται 
παράλληλα ένας προβληματισμός σχετικά με την ευστοχία των προτεινόμενων διαθε-
ματικών προτάσεων και ερωτημάτων. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος συμ-
φωνούν στο σύνολό τους ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην 
κατανόηση του περιεχόμενου των σχολικών εγχειριδίων. Σχετικά με την ελκυστικό-
τητα των νέων σχολικών εγχειριδίων επίσης παρατηρείται σχετική συμφωνία στις α-
πόψεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, οι οποίοι αναφέρονται με θετικά σχόλια 
στο σχολικό εγχειρίδιο της Φυσικής, κυρίως λόγω του ανακαλυπτικού τρόπου μάθη-
σης που προάγει. Ως προς τον όγκο της διδακτέας ύλης, οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι 
συνολικά η ύλη είναι μεγάλη. Επιπλέον, με εξαίρεση έναν εκπαιδευτικό, οι συμμετέ-
χοντες πιστεύουν ότι οι ασκήσεις/εργασίες που προτείνονται στα σχολικά εγχειρίδια 
δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα να διαμορφώνουν δικές τους συμπληρωματικές ασκή-
σεις και εργασίες.  

Συνολικά αρνητική είναι η τοποθέτηση των συμμετεχόντων σχετικά με την αξιοποίη-
ση των Ανθολογιών Λογοτεχνικών Κειμένων: προτάσσοντας το πρόβλημα της απο-
σπασματικότητας των κειμένων, οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει συ-
χνά ο χρόνος για ουσιαστική αξιοποίηση των Ανθολογίων. Συμφωνία φαίνεται να χα-
ρακτηρίζει τις απόψεις των δασκάλων του δείγματος σχετικά με την χρήση εξωσχολι-
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κών βοηθημάτων από τους μαθητές, ιδιαίτερα των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού, 
ενώ όσον αφορά την αξιοποίηση των βιβλίων του δασκάλου φαίνεται ότι οι εκπαιδευ-
τικοί που συμμετείχαν στην έρευνα δε χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση τα βιβλία 
του δασκάλου. Από τα νέα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού θετικότερα αξιολογού-
νται τα βιβλία της Φυσικής, της πέμπτης και της έκτης Δημοτικού, ενώ αρνητικότερα 
φαίνεται να αξιολογείται το βιβλίο των Μαθηματικών της πέμπτης Δημοτικού και της 
Ιστορίας της έκτης Δημοτικού. 

Ενδιαφέρουσες προτάσεις αλλαγών στα νέα σχολικά εγχειρίδια έγιναν και από τους 
τρεις εκπαιδευτικούς του δείγματος. Προτείνεται α) η επαναφορά του μαθήματος της 
Έκθεσης, β) η ανάγκη άμεσης διόρθωσης των τυπογραφικών λαθών και ασαφειών 
στο βιβλίο των Μαθηματικών της πέμπτης Δημοτικού, καθώς και η βελτίωση της χα-
οτικής δομής του, γ) η αντικατάσταση των αποσπασματικών κειμένων των Ανθολο-
γίων με ολόκληρα λογοτεχνικά κείμενα και δ) ο εμπλουτισμός των σχολικών εγχειρι-
δίων της Γλώσσας με κείμενα που θα αναδεικνύουν όχι μόνο τον πραγματολογικό, 
επικοινωνιακό, λειτουργικό και πρακτικό χαρακτήρα της γλώσσας αλλά και τον λο-
γοτεχνικό της πλούτο. Στον επίλογο αυτής της ερευνητικής προσπάθειας, οφείλουμε 
να αναγνωρίσουμε ότι υπήρξαν περιορισμοί. Μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες της 
παρούσας μελέτης ήταν ο μικρός αριθμός του δείγματος που δεν επιτρέπει τη γενί-
κευση των αποτελεσμάτων. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι τα ευρήματα της έρευνας αυτής 
δύνανται να αποτελέσουν χρήσιμη γέφυρα για την πρόταση μελλοντικών μελετών, 
που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα ευρήματα της παρούσας μελέτης. 
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Περίληψη 

Η Πληροφορική στο σχολείο είναι ίσως η μόνη εκπαιδευτική διέξοδος για να ξεπερά-
σουμε τα προβλήματα που φέρνουν οι Τ.Π.Ε στον άνθρωπο, μαζί με όλα τα καλά που 
του προσφέρουν. Τα προβλήματα αυτά εκτείνονται από την έλλειψη δεξιοτήτων στις 
Τ.Π.Ε, ως την ανάγκη για κριτικό πληροφορικό γραμματισμό και από τις σύγχρονες 
ψυχοκοινωνικές αποκλίσεις των «χρηστών», ως την έλλειψη μιας επαρκούς κοινωνικής 
και πολιτισμικής θεώρησης των Τ.Π.Ε. Όλα αυτά εξ ορισμού καλείται ή θα μπορούσε 
να κληθεί για να τα διαπραγματευτεί η εκπαίδευση για την Πληροφορική. Στην εργασία 
μας ερευνούμε τί σχετικό έχουν να μας διδάξουν οι απαξιωμένοι υπολογιστές και συ-
σκευές Τ.Π.Ε. Ποιο «παρελθόν» των Τ.Π.Ε. μας δείχνουν, ώστε να έχουμε ένα καλύ-
τερο «μέλλον»; Υπάρχει εποπτική, βιωματική, κριτική εκπαίδευση για τις Τ.Π.Ε μέσα 
από τα «απορρίμματά» της αυτά και πως διαμορφώνεται; Απαντήσεις στα ερωτήματα 
αυτά καλείται να δώσει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ενός «εκπαιδευτικού» Μουσείου 
Πληροφορικής που αναπτύχθηκε με σκοπό να είναι επισκέψιμο από τους μαθητές για 
βιωματική μάθηση και σχολικές δραστηριότητες. Θα αναπτύξουμε τα βασικά σημεία 
του προγράμματος αυτού.  

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαιδευτικό μουσείο πληροφορικής, κριτική εκπαίδευση, απαξιω-
μένες Τ.Π.Ε., σχολικές δραστηριότητες.  

Εισαγωγικό πλαίσιο: «κριτικής εκπαιδευτικής αξίας» 

Μια σπάνια αλλά σημαντική στιγμή για να κατανοήσουμε την πολιτιστική και πολιτι-
σμική σημασία των Τ.Π.Ε. είναι όταν «κόβεται το ρεύμα». Με τη υποχρεωτική, παρο-
δική παύση των συσκευών κατανοούμε καλύτερα - επειδή στιγμιαία «εξαφανίζονται» 
- τον τρόπο που αυτές επιδρούν στη ζωή μας. Με τις συσκευές σβηστές αλλά παρούσες, 
καταλαβαίνουμε τον τρόπο που έχουν γίνει αναγκαίες, που έχουν ριζώσει στις ανα-
πτυσσόμενες υποδομές μας, δηλαδή το «πολιτιστικό» (Χαραλαμπάκης, 2014:1313-
1314(από τον όρο «civilization»)) μας ανάπτυγμα Παράλληλα, επειδή έχουμε διαποτι-
στεί από το πλαίσιο των ιδεών και των κοσμοαντιλήψεων των Τ.Π.Ε., χωρίς να αλλάζει 
αυτό μόνο και μόνο γιατί κόπηκε το ρεύμα, διαπιστώνουμε ότι αυτές επιδρούν στη 
συμπεριφορά μας ακόμη και «σβηστές». Έτσι κατανοούμε τον τρόπο που ριζώνουν 
στη σφαίρα της νοοτροπίας και των πεποιθήσεών μας, δηλαδή το «πολιτισμικό» (Χα-
ραλαμπάκης, 2014:1313, Μπαμπινιώτης: 1998:1458 (από τον όρο «culture»)). μας α-
νάπτυγμα (Σχήμα 1). 

Με άλλα λόγια, οι συσκευές των Τ.Π.Ε εκτός από εργαλεία στιγμιαίας και σχετικά 
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βραχείας χρήσης είναι και εργαλεία διαρκούς και μακροχρόνιας διαμόρφωσης του πο-
λιτισμού και της κουλτούρας μας. Οι Τ.Π.Ε. που βρίσκονται στην αποθήκη, απαξιω-
μένες και έτοιμες για ανακύκλωση, όταν λειτουργούσαν στο παρελθόν διαμόρφωναν 
τον πολιτισμό και την κουλτούρα μας ριζικά. Γι’ αυτό και όλες αυτές οι συσκευές που 
ενδεχομένως απαξιώνουμε και απορρίπτουμε, αντί να σκουριάζουν και κιτρινίζουν α-
ποθηκευμένες, σε πολλές περιπτώσεις έχουν ακολουθήσει την πορεία της πολιτισμικής 
και εκπαιδευτικής αξιοποίησης ως πολιτιστική κληρονομιά.  

 
Σχήμα 1 

Για την αξιοποίηση αυτή έχουν συμβάλλει θεωρητικά πολλοί επιστημονικοί κλάδοι και 
έχουν υπάρχει πολλές εφαρμογές στην πράξη. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
− Την Βιομηχανική Αρχαιολογία: το κομμάτι της αρχαιολογίας που ασχολείται με τα 

μνημεία της βιομηχανικής εποχής μέχρι και σήμερα, συμπεριλαμβάνει στο υλικό της 
και τους υπολογιστές (Stratton-Βrinder, 2000:91). 

− Την «Μεσική Αρχαιολογία» (Media archaeology): η «αρχαιολογία των μέσων» πε-
ριλαμβάνει αναπόφευκτα στα ατέλειωτα τεχνολογικά της εκθέματα και τις Τ.Π.Ε. σε 
κάθε τους μορφή, όσο «παράξενη» κι αν είναι (Parikka, 2012:41). 

− Την «Ιστορία της Πληροφορικής»: η πληροφορική εξετάζεται μέσα από την ιστορική 
διαδρομή των ιδεών και των συσκευών της (Ceruzzi, 2012). 

− Την Εκπαίδευση για την Πληροφορική: εξετάζει καινοτόμα και πολυδιάστατα την α-
ξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως αντικείμενο κοινωνικής και πολιτισμικής μελέτης στην εκ-
παίδευση (ενδεικτικά: Moreno Sandoval 2013).  

Στην εφαρμογή τους οι ιδέες αυτές εκφράστηκαν σε πολυάριθμα μουσεία Πληροφορι-
κής και Υπολογιστών, τα οποία για την Wikipedia αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία 
μουσείων (2015α). Σε αυτήν εντάσσονται μεγάλα και καλά οργανωμένα μουσεία σε 
όλο τον κόσμο (Wikipedia, 2015β), τα οποία κατά κανόνα διαθέτουν εκπαιδευτικά προ-
γράμματα και υλικό για την εκπαίδευση (ενδεικτικά: CMH 2015, RICM 2015). Στην 
χώρα μας η έννοια του μουσείου των Τ.Π.Ε. φαίνεται επίσης πολύ διαδεδομένη. Συνα-
ντούμε ένα πρόσφατα δημιουργημένο μουσείο πληροφορικής (ΕΛΜΠ 2015) αλλά και 
ανάλογες συλλογές και εκθέματα σε διάφορα μουσεία τεχνολογίας, θεσμικά (ΚΔΕΜΤ-
Ν 2009, ΜΤΟΤΕ 2015), ακαδημαϊκά (Κουτσογιάννης 2015, ΠΠ 2015, ΥΚ-ΚΔΔ 2015) 
ή εθελοντικά δημιουργημένα (Μαυράκης 2015). Στην υποχρεωτική εκπαίδευση μου-
σεία και εκθέσεις δημιουργούνται από εκπαιδευτικούς (ΣΕΠΧ 2015), αλλά και μαθητές 
(Αρφάνης – Βασιλάκης 2014, Ε.Κ. & ΕΠΑ.Λ.-Κ. 2015) κατά κανόνα στο πλαίσιο των 
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σχολικών τους δραστηριοτήτων. Στην ελληνική εκπαίδευση συναντούμε επίσης εκπαι-
δευτικό υλικό και μαθησιακά αντικείμενα με μορφή μουσείου πληροφορικής (Τουκί-
λογλου κ.α. 2013), διαδικτυακούς πόρους (ΥΠΟΠΑΙΘ 2015), σχετικές αναφορές στα 
σχολικά εγχειρίδια και τη διδακτέα ύλη (ενδεικτικά: Αράπογλου κ.α. 2013:24), αλλά 
και υλικό που δημιουργούν οι εκπαιδευτικοί (ενδεικτικά: Μέκα 2015).  

Το υπάρχον γενικό πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος για την αξιοποίηση των δυ-
νατοτήτων αυτών έχει ήδη δοθεί από την προηγούμενη δεκαετία, καθώς υπάρχει η πολύ 
σχετική αναφορά ότι «η εκπαίδευση στην Πληροφορική και τις Τ.Π.Ε., μέσα από την 
κριτική επεξεργασία των προσλαμβανόμενων πληροφοριών, αποτελεί πολύτιμο εργα-
λείο για την απόκτηση πλούσια πολιτισμικής και επιστημονικής γνώσης, για την εξα-
σφάλιση της δια βίου εκπαίδευσης και για την προαγωγή της εξατομικευμένης εκπαί-
δευσης» (Π.Ι. 2003:412). Συνεπώς υπάρχουν οι ψηφίδες για ένα πλαίσιο δράσης για 
όποιον επιχειρήσει την εκπαιδευτική αξιοποίηση των συσκευών και λογισμικών που 
χαρακτηρίζουμε στην εργασία μας ως «λειτουργικά απαξιωμένες» Τ.Π.Ε. Των συ-
σκευών, δηλαδή, και των λογισμικών εκείνων που δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποι-
ηθούν σύμφωνα με την αρχική τους χρήση, οπότε υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε 
να «παροπλιστούν», να αποθηκευτούν, να ανακυκλωθούν ή ακόμη και να καταστρα-
φούν ως παντελώς άχρηστες, τουλάχιστον «πρωτογενώς». Υπάρχει λοιπόν ένα πλαίσιο 
που ξεκινάει από τις κατευθύνσεις που δίνονται από το αναλυτικό πρόγραμμα, τις ε-
φαρμοσμένες δυνατότητες για μουσειοπαιδαγωγικές σχολικές δραστηριότητες και 
φθάνει στον διαθέσιμο εποπτικό πλούτο ώστε ο εκπαιδευτικός να δράσει είτε από μό-
νος του, ως συλλέκτης και οργανωτής δραστηριοτήτων, είτε αξιοποιώντας τα υπάρχο-
ντα μουσεία, τις υλικές και λογισμικές υποδομές, μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές 
πρακτικές (Σχήμα 2).  

 
Σχήμα 2 

Πώς, όμως, στο παραπάνω πλαίσιο προστίθεται εκπαιδευτική αξία κριτικά; Με άλλα 
λόγια, πως θα επιτύχουμε ο αναστοχασμός πάνω στη φύση των Τ.Π.Ε. να δημιουργεί 
κριτικά ερωτήματα, πέρα από την νέα, «δευτερογενή» λειτουργική αξία του μουσεια-
κού εποπτικού μέσου, που δίνουμε στις «πρωτογενώς» απαξιωμένες Τ.Π.Ε.; Μια θεω-
ρητική βάση για να θέσουμε τα κριτικά μας ερωτήματα, μας δίνει ο M. Baynham 
(1995), στο μεταφρασμένο και στην ελληνική έργο του «Πρακτικές Γραμματισμού» 
(2002:13), στο σημείο όπου αναφέρεται στον «κριτικό γραμματισμό». Εκεί, μας προ-
τρέπει προκειμένου να αναστοχαστούμε κριτικά, να θέσουμε ερωτήματα όπως: «τι 
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σκοποί θεωρείται ότι εξυπηρετούνται;» και «τι πραγματικά συμβαίνει με τους σκοπούς 
που εξυπηρετούνται;» «θα μπορούσε να είναι αλλιώς;». Δεν αρκεί π.χ. να εξετάσουμε 
τις προθέσεις των δημιουργών και των χρηστών των Τ.Π.Ε. αλλά και τις πραγματικές 
επιπτώσεις που έχουν οι Τ.Π.Ε. σε σχέση με τις προθέσεις αυτές. Οι Τ.Π.Ε. δημιουρ-
γούνται για να δώσουν λύσεις σε προβλήματα των ανθρώπων. Μήπως όμως δημιουρ-
γούν ή ενισχύουν κάποια άλλα προβλήματα; Ποια προβλήματα λύνονται και ποια θα 
μπορούσαν να λυθούν αλλά αυτό δε συμβαίνει; Μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς τέ-
τοια σφάλματα; Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε; Τι συνέβηκε σε άλλες εποχές και 
τι ίσως συμβεί στο μέλλον; 

Ένα πολύ καλό παράδειγμα εντοπισμού «σφαλμάτων» των Τ.Π.Ε. μας έχει δώσει ο M. 
Dertouzos, ο οποίος, όντας ένας δημιουργός των Τ.Π.Ε., προέβη σε μια απαρίθμηση 
«σφαλμάτων» (faults) της πληροφορικής, σύμφωνα με τι δική του σφαιρική και κριτική 
αντίληψη (Dertouzos 1997:254-262). Μέσα από αυτά, ο Dertouzos καταδεικνύει ότι οι 
Τ.Π.Ε. δεν σχεδιάζονται πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον άνθρωπο, δεν 
είναι «ανθρωποκεντρικές», χαρακτηρίζονται από «αδικαιολόγητες» καθυστερήσεις, α-
συμβατότητες και μάλλον αλόγιστη απορρόφηση περιβαλλοντικών και ανθρώπινων 
πόρων. Χωρίς να επικαλείται το εργαλείο της κριτικής σκέψης – αφού έτσι κι αλλιώς 
δεν είναι αναγκαίο να το κάνει στο συγκεκριμένο κείμενό του – μπορούμε να πούμε 
ότι η αντιμετώπισή του για τις Τ.Π.Ε. είναι κριτική. Θέτει κριτικούς προβληματισμούς 
ακριβώς στο πνεύμα του κριτικού γραμματισμού, στο πνεύμα της κριτικής – εν τέλει – 
σκέψης που επιζητούμε να έχουν οι μαθητές μας. Τα «σφάλματα» της τεχνολογίας του 
Dertouzos, δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, αποτε-
λούν ωστόσο μια καλή αρχή για κριτική συζήτηση σχετικά με τις Τ.Π.Ε. στην τάξη. 
Δημιουργείται έτσι η «κριτική» διάσταση της εκπαιδευτικής πρακτικής, με περισσότερο 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, πέρα από την περιστασιακή και βραχυπρόθεσμη «λειτουρ-
γική» προσέγγιση, που στοχεύει άμεσα, χωρίς αμφισβητήσεις στην βελτίωση των δεξιο-
τήτων και της λειτουργικής σχέσης των μαθητών με την τεχνολογία. (Baynham 2002) 
(Σχήμα 3). 

 
Σχήμα 3 

Αυτό που απομένει ώστε να αξιοποιηθούν οι λειτουργικά απαξιωμένες Τ.Π.Ε. στην 
εκπαίδευση (Σχήμα 2) ώστε να δημιουργική κριτική εκπαιδευτική αξιοποίηση (Σχήμα 
3) και κατά συνέπεια αυτό που ονομάζουμε στην εργασία μας «κριτική εκπαιδευτική 
αξία», είναι να γίνει η έμπρακτη σύζευξη των δύο αυτών στοιχείων: των μουσειακών 
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αντικειμένων και του κριτικού θεωρητικού πλαισίου. Το εγχείρημα αυτό έγινε μέσα 
από ένα «Εκπαιδευτικό Μουσείο Πληροφορικής», που θα εξετάσουμε παρακάτω. 

Σχολική Δραστηριότητα: Εκπαιδευτικό Μουσείο Πληροφορικής 

Τι είναι ένα «εκπαιδευτικό μουσείο»; Στη διεθνή (Seattler 2004:133) και εγχώρια 
(ΒΕΕΜ 2015) ονοματολογία των μουσείων, ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως για να δώ-
σει έμφαση σε μια εκπαιδευτική αντιμετώπιση και αξιοποίηση των εκθεμάτων. Ο πα-
ραπλήσιος όρος «σχολικό μουσείο» έχει ήδη χρησιμοποιηθεί – όπως μια γρήγορη ανα-
ζήτηση στο διαδίκτυο δείχνει – για μουσεία που σχετίζονται με τη σχολική ζωή των 
παλιότερων εποχών κατά βάση. Πώς όμως θα ονομαστεί ένα μουσείο όταν είναι ολό-
κληρο ένα εποπτικό μέσο; Ένα μέσο φτιαγμένο ώστε να αποσυναρμολογείται στα μέρη 
του – τα «εξαρτήματά» του και να ανασυντίθεται από ή για τους μαθητές; Στην πράξη 
λειτουργεί όπως όλα τα «εκπαιδευτικά μέσα» (educational aids), αλλά είναι μεγάλου 
μεγέθους – στην περίπτωσή μας, της τάξεως ενός κτηριακού ορόφου. Μοιάζει με τα 
«τουβλάκια» στο καλάθι της τάξης, από τα οποία μπορεί να φτιαχτεί οτιδήποτε. Είναι 
όμως ένα μουσείο, δηλαδή τα μέρη του είναι εκθέματα, εκθετήρια, βάσεις εκθετηρίων, 
λεζάντες, διατάξεις και συνθέσεις συλλογών και σειρών από εκθέματα. Για να περιγρά-
ψουμε αυτό το «λυόμενο» μουσείο, στο οποίο ο μαθητής δραστηριοποιείται – ανάλογα το 
πρόγραμμα – σαν αυτό να είναι μια εργαλειοθήκη εκπαιδευτικών μέσων, χρησιμοποιούμε 
τον όρο «εκπαιδευτικό» μουσείο. Το ίδιο υλικό ο μαθητής μπορεί να το προσλάβει με δια-
φορετικές μορφές κάθε φορά, δημιουργημένες από τον ίδιο ή από τον υπεύθυνο εκπαιδευ-
τικό, που θα συνθέσει διαφορετικά κάθε φορά το υλικό του, αναλόγως των κριτικών του 
προτεραιοτήτων κατά περίσταση (Εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1: Ένας ορισμός για το «εκπαιδευτικό» μουσείο ως «μέσο» 

Για να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο το εκπαιδευτικό μουσείο, χρειάζεται να υπάρ-
χει μια διαρκής μέριμνα, για συλλογή εκθεμάτων, ανακυκλούμενων υλικών για τα εκ-
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θετήρια (κουτιά, κούτες, θήκες κ.λπ.) σε συνεννόηση με τους φορείς που τα χρησιμο-
ποιούν και τα ανακυκλώνουν, καθώς και η διάκριση των εκθεμάτων που μπορούν να 
«αγγίζουν» οι μαθητές, από τα «σπάνια εκθέματα». Για τα πιο δυσκίνητα εκθέματα 
χρησιμοποιούνται καρτέλες με χάρτινες αναπαραστάσεις τους, ώστε να γίνει σύνθεση 
του «μουσείου» σε μεγάλο μέρος «επί χάρτου». Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στο 
επόμενο βήμα, που είναι η κριτική εκπαιδευτική αξιοποίηση. 

Η κριτική εκπαιδευτική αξία των λειτουργικά απαξιωμένων Τ.Π.Ε.  

 Βλέποντας έναν παλιό, δυσκίνητο, βαρύ, χαμηλών επιδόσεων, απαξιωμένο γενικά υπο-
λογιστή, οι νεότεροι θα γνωρίσουν ένα κομμάτι της ιστορίας της πληροφορικής που ίσως 
να μην τους είναι και τόσο ενδιαφέρον, ενώ οι παλιότεροι ίσως μέσω των αναμνήσεών 
τους συνδεθούν περισσότερο συγκινησιακά. Δεν είναι όμως αυτονόητο ότι στη θέα αυ-
τού του υπολογιστή θα αναρωτηθούμε: 
− Σε σχέση με το περιβάλλον και την οικολογία: Πως διαχειριζόμαστε διεθνώς όλον αυ-

τόν τον παρόμοιο όγκο υλικών που απαξιώνονται με σταθερό ή και αύξοντα ρυθμό, 
κάθε φορά, σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς και πολιτισμικούς πόρους;  

− -Σε σχέση με την τεχνολογία και τον πολιτισμό: Ποια μέριμνα υπάρχει ώστε οι γενιές 
αυτές να είναι συμβατές μεταξύ τους, πραγματικά λειτουργικές, με σεβασμό στις ανά-
γκες μας πολιτισμικές και πολιτιστικές; Με τι κριτήριο και τι αποτέλεσμα διασφαλίζεται 
η συνέχεια των Τ.Π.Ε;  

− Σε σχέση με την εκπαίδευση και την παιδεία: Πως αλλάζει η σχέση μας με τον «πυ-
ρήνα» των λογισμικών, τον κώδικα και τον ψηφιακό γραμματισμό και ποιές επιπτώσεις 
έχουν οι αλλαγές αυτές στη ζωή μας; Πόσο οικεία μας είναι τελικά η «καρδιά» της 
πληροφορικής, δηλαδή ο προγραμματισμός και η κουλτούρα του;  

− Σε σχέση με την οικονομία και τον πολιτισμό: Με ποιο κριτήριο είναι αναγκαίες οι 
υπηρεσίες των Τ.Π.Ε. σε κάθε εποχή, και κατά πόσο ωριμάζει συνειδητά η σχέση μας 
με αυτές ως καταναλωτικό αγαθό; Είναι πράγματι αναντικατάστατες και μοναδικές;  

− Σε σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό: Πως γίνεται ένας παλιός υπολογιστής, ά-
χρηστος για κάποιον, να έχει σημασία για κάποιον άλλο, και πως τελικά ορίζεται η 
πολιτιστική και πολιτισμική αξία του; Με ποιόν τρόπο είναι πολιτιστική κληρονομιά; 

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δεν θα συμβαδίσουν απαραίτητα με την άποψη 
ότι η τεχνολογία γίνεται «όλο και καλύτερη». Δε θεωρείται δεδομένο ότι μια τεχνολογία 
είναι καλύτερη επειδή είναι νεότερη και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αγνοείται 
όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται. Τί κάνεις κάποιους «νο-
σταλγούς» του παρελθόντος; Τι κάνει κάποιους «αρνητές» και υπέρμαχους μιας τεχνο-
λογίας; Τι έκανε κάποιες συσκευές να φαντάζουν «μαγικές», και πως συνδέονται οι ιδιό-
τητές τους με διαχρονικά όνειρα της ανθρωπότητας για επικοινωνία, αυτοματισμό και 
«φανταστικές», παραμυθένιες, εικονικές καταστάσεις; Πως φαίνονται όλα αυτά σήμερα, 
που ο καιρός των συσκευών αυτών έχει παρέλθει;  

Για την ουσιαστική ανάπτυξη μιας κριτικής συλλογιστικής στις Τ.Π.Ε. η Moreno Sand-
oval (2013) σε μια εργασία της αφιερωμένη σε αυτό που αποκαλεί «Κριτική Προγονική 
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Πληροφορική - ΚΠΠ» (Critical Ancestral Computing – CAC) θέτει ως βάση το χαρα-
κτηριστικό της Πληροφορικής Επιστήμης (ΠΕ- Computer Science-CS) να μελετά δια-
χρονικά την προσπάθεια του ανθρώπου «να υπολογίζει πράγματα». Ο άνθρωπος δεν ξε-
κινήσαμε ξαφνικά και με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές να επιλύει συστηματικά, αλ-
γοριθμικά και προγραμματισμένα τα προβλήματά του. Το πράττει εδώ και χιλιετίες από 
τα πρώτα βότσαλα, τις πρώτες χαρακιές στο ξύλο, τα πρώτα ημερολόγια, τις γραμμικές 
γραφές, τον άβακα, τον πάπυρο, τον μηχανισμό των Αντικυθήρων, μέχρι τα μεσαιωνικά 
γρανάζια, τις λυχνίες, τα τρανζίστορ και τα «τσιπάκια» σιλικόνης. Η Moreno Sandoval 
(2013:10) προτείνει την διατήρηση της πλουραλιστικής, πολιτισμικά προσανατολισμέ-
νης, ολιστικής αντίληψης των πραγμάτων που έχει γενικά η εκπαίδευση και όταν διδά-
σκει πληροφορική. Όπως για απλά καθημερινά διδακτικά θέματα, όπως η διατροφή, οι 
μαζικές μεταφορές, η φιλαναγνωσία, η οικολογία, η τέχνη, συνηθίζουμε να τα εξετά-
ζουμε σφαιρικά, δίνοντάς τους τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις που αρμόζουν 
στο αναλυτικό πρόγραμμα και στο συγκεκριμένο επίπεδο (τάξη), το ίδιο προτείνει να 
κάνουμε και με την πληροφορική, την πληροφορία, την επικοινωνία, τις διαχρονικές τε-
χνολογίες του προγραμματισμού και υπολογισμού των πραγμάτων. Υπό την οπτική αυτή 
έχει ενδιαφέρον ότι ο όρος «computing» θα μπορούσε να αποδοθεί στην ελληνική «υπο-
λογιστική», μεταφράζοντας την CAC σε «Κριτική Προγονική Υπολογιστική».  

Στο πνεύμα της «υπολογιστικής», οι «πρόγονοι» των υπολογιστών είναι κάθε λογής με-
τρητικό εργαλείο, οι χάρακες, οι χειροκίνητοι «αναλογικοί υπολογιστές» και πολλές α-
ναλογικές συσκευές που στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από παρόμοιες ψηφιακές. 
Αυτή η σύνδεση «αναλογικών» συσκευών με την πληροφορική αποτελεί πρωταρχική 
ιδέα για τη δόμηση του «Εκπαιδευτικού Μουσείου Πληροφορικής». Όπως υποστηρίζει 
στο σύγχρονο έργο του για τους Αναλογικούς Υπολογιστές ο καθηγητής Ulmann, B. 
(2013:30) «αν και από τους όμορφους αναλογικούς υπολογιστές του παρελθόντος, όντας 
από καιρό ιστορικούς, μόνο λίγοι έχουν διατηρηθεί σε μουσειακές συλλογές, η ιδέα της 
αναλογικής πληροφορικής είναι ακόμη ένα θαύμα κομψότητας και μπορεί να έχει ένα 
λαμπρό και γόνιμο μέλλον». Χάρακες, διαβήτες, αριθμητήρια, ξυλάκια μετρήματος, πί-
νακες και κιμωλίες και εκατοντάδες εποπτικά μέσα και υλικά υπολογισμού στην εκπαί-
δευση συνδέονται με τους υπολογιστές. Επίσης, φωτογραφικές, τυπογραφικές, ραδιοφω-
νικές, ηχητικές, οπτικές, αναπαραγωγικές συσκευές, που έχουν αντικατασταθεί με τους 
υπολογιστές συνδέονται μαζί τους. Ο κατάλογος των υποψήφιων εκθεμάτων είναι ατέ-
λειωτος και περιλαμβάνει αντικείμενα, εκπαιδευτικά αντικείμενα, παιχνίδια, αυτοσχέ-
διες κατασκευές, τέχνη και άλλα πολλά.  

Επίσης σημαντική ιδέα αποτελεί η διάκριση της ψηφιακότητας και της ψηφιακής λογικής 
από τις συσκευές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η «επαναστατικότητα» της ψηφιακής 
τεχνολογίας έγκειται ακριβώς στην «λογική» του δυαδικού συστήματος και όχι στις συ-
σκευές που ακολούθησαν οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι υπό διαρκή εξέλιξη εδώ και δε-
καετίες. Ο διαχωρισμός αυτός κρίνεται σημαντικός γιατί η χρήση ψηφιακών συσκευών 
δεν σημαίνει ότι κατ’ ανάγκη υπάρχει και η «ψηφιακή κουλτούρα», η «ψηφιακή σκέψη», 
που τόσο ριζικά αλλάζει την αντίληψή μας για τα πράγματα (Negreponte 1995). Η «ψη-
φιακή λογική» δεν χρειάζεται πάντα ηλεκτρισμό για να λειτουργήσει. Δεδομένου ότι το 
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εσωτερικό της υπολογιστικής μνήμης λειτουργεί με δύο ψηφία, πολλές κατασκευές επο-
πτικού χαρακτήρα μπορούν να δημιουργηθούν με πράγματα που παριστάνουν δύο όψεις, 
παρατεταγμένα όπως σε μια μνήμη, όπου κάθε όψη λειτουργεί ως ένα δυαδικό ψηφίο. 
Έτσι, τα εκθέματα και οι συσκευές, πλαισιώνονται μέσα στο Μουσείο με «ψηφιακές κα-
τασκευές», έργα των μαθητών και ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες πάνω στο θέμα 
της ψηφιακότητας, Έτσι δύο θεμελιώδεις έννοιες των Τ.Π.Ε. ο «υπολογιστής» και το 
«ψηφιακό», αντιμετωπίζονται κριτικά, με αναλυτικοσυνθετικές δεξιότητες, με αναστο-
χασμό, ξεφεύγοντας από την στενή λειτουργική προσέγγιση της βελτίωσης των δεξιοτή-
των μας στους υπολογιστές.  

Επιλογικά: Δυνατότητες και προοπτικές 

Σε κάθε χρονική στιγμή, τα απορρίμματά μας γεμίζουν από τις συσκευές, που ξεπερνιού-
νται οριστικά και αντικαθίστανται από μια νεότερη τεχνολογία. Τα χρόνια που περνούμε 
θα δούμε για πρώτη και τελευταία φορά να απορρίπτονται οι αναλογικές τηλεοράσεις 
και οι οθόνες με καθοδικό σωλήνα. Αφού αυτό δεν πρόκειται να ξαναγίνει, τώρα είναι η 
στιγμή να δημιουργηθεί ένα σχολικό μουσείο τηλεόρασης ή μια «αίθουσα τηλεόρασης» 
σε ένα Μουσείο Τεχνολογίας. Ίσως μάλιστα είναι λίγο αργά γι’ αυτό. Αργότερα οι τηλε-
οράσεις θα έχουν συλλεκτική και μουσειακή αξία. Τώρα όμως είναι δύσκολο να το κα-
τανοήσουμε. Προεκτείνοντας αυτό το απλό παράδειγμα στις Τ.Π.Ε. γίνεται φανερό, ότι 
πέρα από την θεωρητική τεκμηρίωση ενός «εκπαιδευτικού μουσείου πληροφορικής» με 
μια εργασία σαν κι αυτή, πολύ σημαντικό στην πράξη είναι να κατανοήσουμε «τί από 
αυτά που απορρίπτουμε στην ανακύκλωση καθημερινά κρύβει πολιτισμική και εκπαι-
δευτική αξία». Ακόμη όμως κι αυτή η τελείως πρακτική διαδικασία είναι απόρροια κρι-
τικής σκέψης. Στις σχολικές μονάδες καθημερινά εναλλάσσονται τα εποπτικά μέσα, οι 
αποθήκες τροφοδοτούνται με τις απαξιωμένες και νεότερες έρχονται. Το ίδιο συμβαίνει 
και στην καθημερινότητά μας. Κατά πόσο έχουμε κατανοήσει αυτή την αέναη πορεία 
της τεχνολογίας; Αυτός μοιάζει ένας μεγάλος και σημαντικός στόχος της εκπαίδευσης. 
Να παρέχει δηλαδή στον μαθητή επαρκείς κριτικές δεξιότητες ώστε να κατανοεί σε βά-
θος χρόνου, μακροσκοπικά, αλλά και σφαιρικά, δηλαδή με πολιτισμικές, κοινωνικές, οι-
κονομικές, περιβαλλοντικές, αισθητικές και άλλες προεκτάσεις τα ανθρώπινα έργα που 
τον περιστοιχίζουν. Ένα μουσείο τεχνολογίας, όπως το «εκπαιδευτικό» μουσείο που πα-
ρουσιάσαμε, τείνει να είναι ένα μουσείο «τεχνολογίας και πολιτισμού». Τα δύο στοιχεία 
αυτά μοιάζουν αδιαχώριστα, αν πραγματικά θέλουμε κριτική σκέψη και κριτική εκπαιδευ-
τική στοχοθεσία. Η διαχείριση της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος, των πόρων και των 
δυνατοτήτων μας δεν είναι μια αντικειμενική μετρήσιμη και ελέγξιμη κατάσταση αλλά 
αποτέλεσμα υποκειμενικών – σε μεγάλο βαθμό - πολιτισμικών πεποιθήσεων με άμεσες 
όμως κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που το Μουσείο 
μας προσπάθησε να αποκτήσει τον χαρακτήρα που περιγράψαμε. Η διαδικασία αυτή βρί-
σκεται σε εξέλιξη, καθώς τη χρονιά 2015-2016 οι δράσεις συνεχίζονται... 
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Διερευνητικές μαθησιακές δραστηριότητες βασισμένες σε Τ.Π.Ε.  
Μία διδακτική παρέμβαση για έννοιες του ηλεκτρισμού στο Δημοτικό Σχολείο 

Νιφόρα Νικολία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε., niforanikol@yahoo.gr 
Βερνάρδος Κάρολος, Π.Ε.07, Διδάκτορας, carlvernardos@gmail.com  

Περίληψη 

Η διδασκαλία και η μάθηση των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) είναι μια εξαιρετικά σύν-
θετη και περίπλοκη διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από μία πληθώρα παραγόντων. 
Οι διδακτικές προσεγγίσεις εποικοδόμησης των εννοιών των ΦΕ παρουσιάζουν ερευ-
νητικό ενδιαφέρον. Η ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια τροφο-
δότησε τη διδασκαλία και την έρευνα, καθώς φαίνεται ότι οι ΤΠΕ μπορούν να αποτε-
λέσουν ένα αποτελεσματικό μαθησιακό εργαλείο που βοηθά στην υποστήριξη της 
ενεργητικής μάθησης, της αναλυτικής και κριτικής ικανότητας, της διερεύνησης και 
της οικοδόμηση της γνώσης. Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι ο σχεδιασμός 
και η μελέτη μιας ολοκληρωμένης διδακτικής ακολουθίας (11 διδακτικών ωρών) που 
βασίστηκε στις αρχές της διερευνητικής μάθησης υποστηριζόμενης από τις ΤΠΕ. Υ-
λοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών Ε’ τάξης Δημοτι-
κού Σχολείου, σε μια τάξη είκοσι (20) μαθητών, και αφορούσε στη διδασκαλία του 
ηλεκτρισμού. Η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας αφορούσε στο σχεδιασμό 
μιας διδακτικής παρέμβασης με την εφαρμογή διερευνητικών δραστηριοτήτων, οι 
οποίες περιελάμβαναν τη χρήση ιστοεξερεύνησης, της λογισμικής εφαρμογής BBC 
Pod’s mission – circuits builder,  εικονικά πειράματα σε προσομοιωτές με τη χρήση 
των λογισμικών εφαρμογών phet.colorado.edu, καθώς και πραγματικά πειράματα με 
απλά υλικά.  

Λέξεις - Κλειδιά: Διερευνητικές Μαθησιακές Δραστηριότητες, ΤΠΕ, Προσομοιώ-
σεις, Ηλεκτρισμός, Ταξινομία SOLO. 

Εισαγωγή 

Οι ραγδαίες αλλαγές που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια συμπορεύονται με κοινω-
νικές και τεχνολογικές εξελίξεις, δημιουργώντας νέες ανάγκες και περισσότερες α-
παιτήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Η μάθηση και η προσωπική ανάπτυξη του ατό-
μου γίνεται το επίκεντρο στην κοινωνία της Γνώσης που ζούμε κι έτσι όλο και περισ-
σότεροι τρόποι και μέθοδοι απαιτούνται για να κάνουμε τη μάθηση πιο αποτελεσμα-
τική, πιο ενδιαφέρουσα, πιο γρήγορη και σαφώς πιο ελκυστική. Ο ρόλος της εκπαί-
δευσης αλλάζει και δημιουργείται επιτακτική ανάγκη να προσδιοριστούν εκ νέου οι 
στόχοι της και ως εκ τούτου να αλλάξει ριζικά το εκπαιδευτικό σύστημα.  

Στην κοινωνία του 21ου αιώνα, η αληθινή μάθηση απαιτεί να είναι σε θέση να χρησι-
μοποιεί τις νέες τεχνολογίες, όχι μόνο για να ενισχύσει την ικανότητα του να απο-
μνημονεύει κανείς και να επαναλαμβάνει τα γεγονότα, αλλά να συγκεντρώνει, να ορ-
γανώνει και να αξιολογεί τις πληροφορίες για να λύσει προβλήματα και να εφαρμόζει 
καινοτόμες πρακτικές ιδέες σε πραγματικές συνθήκες. Όπως αναφέρει ο Τζιμογιάν-
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νης, «Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως 
εργαλείο μάθησης έχουν μεγάλο νόημα για τη μάθηση κι έχουν αναγνωριστεί και υ-
πογραμμιστεί ως σημαντική προτεραιότητα για όλες τις χώρες της ΕΕ» (Jimoyiannis, 
2010). 

Η κατανόηση των Φυσικών Επιστημών από τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα είναι 
σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη αλλά και τη ζωή, την ανεξαρτησία και την 
αυτονομία του κάθε ατόμου. Η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες είναι μεγάλης 
σπουδαιότητας για τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών σε έναν κόσμο, που κυ-
ριαρχείται από ζητήματα και προκλήσεις, που αφορούν στις Φυσικές Επιστήμες και 
στην Τεχνολογία. 

Ωστόσο και παρά τις παραπάνω διαπιστώσεις, σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα στις πιο 
αναπτυγμένες, παρατηρείται μειωμένο το ενδιαφέρον των μαθητών για τις Φυσικές 
Επιστήμες και την Τεχνολογία, καθώς και για επαγγελματικές σταδιοδρομίες στους 
τομείς αυτούς. Το πρόγραμμα ROSE διερεύνησε με ακρίβεια το βαθμό ενδιαφέρο-
ντος, τον οποίο οι έλληνες μαθητές εκδηλώνουν σε θέματα Φυσικών Επιστημών, οι 
οποίες εμπεριέχονται στο παλαιό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (Kock et al, 2011).  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης, που αφορούν στην Ελλάδα, έδειξαν μια σημαντική 
έλλειψη συνάφειας του παλαιού αναλυτικού προγράμματος των Φυσικών Επιστημών 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Αντίθετα, ορισμένα 
θέματα, που ενδιαφέρουν ελάχιστα τους μαθητές, καταλάμβαναν σημαντική έκταση 
στο πλαίσιο του παλαιού αναλυτικού προγράμματος. (Jimoyiannis, 2010). 

Αναλογιζόμενοι τα παραπάνω, κατανοούμε πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη νέων δι-
δακτικών προσεγγίσεων στην ελληνική εκπαίδευση. Μια νέα διδακτική πρακτική, 
πραγματεύεται η παρούσα έρευνα. Πρόκειται για τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα διε-
ρευνητικής μάθησης βασισμένα σε προσομοιωτή.  

Η μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας είναι ακατόρθωτο να εφαρμοστεί αυτού-
σια στην εκπαίδευση, καθώς είναι πολύ δύσκολη για τους μαθητές και δεν οδηγεί πά-
ντα στη μάθηση (Gijlers & De Jong, 2013) αφού σύμφωνα με πολλές έρευνες όπως 
των Gijlers & De Jong έχουν αποδείξει τη τεράστια σημασία της υποστήριξης, της 
καθοδήγησης και της «σκαλωσιάς» κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των μαθητών, 
καθώς και τα χαμηλότερα γνωστικά αποτελέσματα όταν οι παραπάνω απουσιάζουν. 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δημιουργήσουμε για τους μαθητές τέτοια περιβάλλοντα 
μάθησης που βασίζονται στην έρευνα και στην ενεργητική και ανακαλυπτική μάθη-
ση, αλλά που μπορούν επίσης να προσφέρουν ταυτόχρονα καθοδήγηση, υποστήριξη 
και «σκαλωσιά» στους μαθητές που διερευνούν. Η «σκαλωσιά» ως μέθοδος περιγρά-
φεται ως η διαδικασία κατά την οποία οι ενήλικες βοηθούν τους μαθητές να επικε-
ντρωθούν στα στοιχεία της δραστηριότητας που δεν θα μπορούσαν να ανακαλύψουν 
χωρίς βοήθεια (Wood et al, 1976).  
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Τέτοιες πρακτικές θα μπορούσαν να ενσωματώσουν τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 
διερευνητικής μάθησης τα οποία παρέχουν διάφορες μορφές καθοδήγησης και «σκα-
λωσιές» ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές στις διαδικασίες της διερευνητικής μάθη-
σης. Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα διερευνητικής μάθησης βασισμένα σε προσο-
μοιωτή, που περιλαμβάνουν καθοδήγηση, οδηγούν σε επιτυχή μάθηση. Επιπλέον ε-
κτός από τις «σκαλωσιές» που παρέχουν στο μαθητή, τα περιβάλλοντα αυτά ευνοούν 
και ίσως απαιτούν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, η οποία προσφέρει την αλλη-
λεπίδραση μεταξύ τους και οδηγεί σε βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση (Gijlers & 
De Jong, 2013). 

Βιβλιογραφική επισκόπηση  

Η θεωρία του εποικοδομισμού, αν και επιδέχεται, σύμφωνα με τον Duit (1996), περε-
ταίρω βελτιώσεις και προεκτάσεις, έχει αποδειχθεί πολύτιμος οδηγός για μια μαθητο-
κεντρική παιδαγωγική, ιδιαίτερα όσων αφορά στη διδασκαλία των ΦΕ, με την οποία 
καταπιανόμαστε σε αυτή της εργασία.  

Η διερεύνηση ως τρόπος μάθησης εντάσσεται στη θεωρία της διερευνητικής ανακα-
λυπτικής μάθησης (inquiry learning) στο πλαίσιο του εποικοδομισμού. Σύμφωνα με 
τον Dewey, η διερεύνηση προέρχεται από μία κατάσταση αμφιβολίας ή ανισορροπίας 
που δημιουργούνται από τη δυσκολία και την ανάγκη να επιλύσει κανείς την αμφιβο-
λία και να επιφέρει την ισορροπία (Dewey, 1910). Η διερευνητική μάθηση είναι «η 
απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων μέσα από τη διερεύνηση ερωτή-
σεων, προβλημάτων και θεμάτων για τα οποία δεν υπάρχει μόνο μία απάντηση» (Lee, 
2004). Πρόκειται για ένα υποσύνολο της επονομαζόμενης ενεργητικής μάθησης, η 
οποία αποτελεί βασική αρχή της θεωρίας του εποικοδομισμού. Ουσιαστικά, η διερευ-
νητική μάθηση μεταφέρει σαν εκπαιδευτική πρακτική τον τρόπο και τα στάδια εργα-
σίας που χρησιμοποιεί η επιστημονική έρευνα για να ανακαλύψει τη νέα γνώση. Έτσι 
ο μαθητής μετατρέπεται σε έναν μικρό «ερευνητή» που ανακαλύπτει τη νέα γνώση. Η 
διερευνητική μάθηση στις ΦΕ υλοποιείται στην μαθησιακή διαδικασία μέσα από μια 
σειρά πρακτικών όπως η επίλυση προβλήματος (problem solving), η διερεύνηση 
(inquiry) και το πείραμα (experiment), πάνω στις οποίες βασιστήκαμε για να σχεδιά-
σουμε τη διδακτική παρέμβαση.  

Η διδακτική παρέμβαση και οι διερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθη-
καν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, σχεδιάστηκαν έχοντας λάβει υπόψη μας 
απόλυτα τη βιβλιογραφία στο πεδίο αυτό. Επιλέξαμε, λοιπόν, όλες οι δραστηριότητες 
να ανήκουν στον τύπο της καθοδηγούμενης διερεύνησης. Παρείχαμε μία θεωρητική 
αφετηρία στους μαθητές καθώς και υποστήριξη (scaffolding) όταν το χρειάζονταν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης.  Επιπλέον οι μαθητές εργάστηκαν 
σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων.  

Σύμφωνα με τον Piaget (1973) «αν υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο η ενεργή συμμετοχή 
είναι αναγκαία, με όλη την έννοια της λέξης, αυτό είναι το πεδίο στο οποίο διδάσκε-
ται η πειραματική διαδικασία. Ένα πείραμα το οποίο δεν εκτελείται με όλη την ελευ-
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θερία της πρωτοβουλίας δεν είναι εξ ορισμού πείραμα, είναι απλό παίδεμα χωρίς εκ-
παιδευτική αξία». Συγκρίνοντας τα πραγματικά με τα εικονικά πειράματα, καταλή-
γουμε στο ότι δεν μπορούμε να επιλέξουμε το ένα ή το άλλο καθώς και τα δύο, σύμ-
φωνα με τη βιβλιογραφία παρουσιάζουν πολλά διαφορετικά θετικά χαρακτηριστικά. 
Η πιο αποτελεσματική προσέγγιση θα ήταν μία πρακτική που να συνδύαζε ενδεχομέ-
νως και τους δύο τύπους πειραμάτων, καθώς το κάθε είδος έχει να προσφέρει διαφο-
ρετικά πλεονεκτήματα, ως εκ τούτου το ένα είδος συμπληρώνει, θα λέγαμε, το άλλο. 
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Zacharia (2006). Σε αυτό που πρέπει να στο-
χεύουμε είναι να επωφεληθούμε από τις δυνατότητες και των δύο μεθόδων πειραμα-
τισμού. Για τους παραπάνω λόγους στη διδακτική παρέμβαση που σχεδιάσαμε χρη-
σιμοποιήσαμε και τους δύο τύπους πειράματος.  

Το αντικείμενο διδασκαλίας της διδακτικής παρέμβασης ήταν το κεφάλαιο «Ηλε-
κτρισμός» από το βιβλίο «Φυσικά: Ερευνώ και ανακαλύπτω» της Ε’ Δημοτικού. Σε 
αυτό βασιστήκαμε και σχεδιάσαμε μια διδακτική παρέμβαση, η οποία συνάδει από-
λυτα με το ΑΠΣ, με 8 ομαδικά φύλλα εργασίας, 3 ατομικά φύλλα αξιολόγησης και 1 
τεστ συγκράτησης. Παρακάτω παραθέτονται οι ενότητες του κεφαλαίου που σχεδιά-
σαμε εκ νέου:  

1η  Εισαγωγή σε έννοιες του ηλεκτρισμού  2 διδακτικές ώρες 
2η  Στατικός Ηλεκτρισμός 1 διδακτική ώρα 
3η  Στατικός Ηλεκτρισμός 1 διδακτική ώρα 
4η  Η λειτουργία του λαμπτήρα 1 διδακτική ώρα 
5η  Ηλεκτρικό κύκλωμα 1 διδακτική ώρα 
6η  Ηλεκτρικό κύκλωμα 1 διδακτική ώρα 
7η  Αγωγοί – Μονωτές  2 διδακτικές ώρες 
8η  Διαφορετικά είδη σύνδεσης  2 διδακτικές ώρες 

Πίνακας 1 

Παρανοήσεις, εναλλακτικές αντιλήψεις και γνωστικές δυσκολίες σχετικά με έν-
νοιες του ηλεκτρισμού 

Πρόκειται για αντιλήψεις που συνήθως δημιουργούνται στους μαθητές, πριν ακόμα 
διδαχθούν τις σχετικές έννοιες στο σχολείο, στην ηλικία περίπου των οχτώ έως δώδε-
κα χρόνων και ακολουθούν τους μαθητές για πολλά χρόνια ακόμα (Osborne, 1982). 
Οι ιδέες αυτές είναι διαισθητικές  και αποτελούν εσωτερικές απεικονίσεις (mental 
models) (Vosniadou & Brewer, 1992). Συνήθως δεν βασίζονται σε κάποια θεωρία, 
ούτε μπορούν να τεκμηριωθούν επιστημονικά.  

Μία από τις πιο συχνές παρανοήσεις είναι η λειτουργία και η φόρτιση της μπαταρίας. 
Επειδή μιλάμε στους μαθητές για «φόρτιση» της μπαταρίας συχνά παρερμηνεύουν 
ότι οι μπαταρίες αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο ή ηλεκτρόνια (McDermott & 
Shaffer, 1992). Αρκετοί μαθητές, επίσης, έχουν την παρανόηση ότι το ρεύμα διαλέγει 
την ευκολότερη διαδρομή. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι τα φορτία επιβραδύνουν καθώς 

581

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



περνούν μέσα από ένα λεπτό κομμάτι σύρμα. Μια άλλη παρανόηση είναι ότι τα χο-
ντρά καλώδια έχουν χαμηλότερη αντίσταση επειδή τα φορτία έχουν περισσότερο χώ-
ρο (Shipstοne, 1984). Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι οι παρανοήσεις των μαθητών σχε-
τικά με τον ηλεκτρισμό μπορούν σύντομα να αποτυπωθούν ως εξής: πρώτον οι έν-
νοιες ρεύμα, ενέργεια και διαφορά δυναμικού δεν θεωρούνται από τους μαθητές ότι 
είναι διαφορετικές και συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά η μία με την άλλη. Δεύ-
τερον το ρεύμα καταναλώνεται από τα συστατικά του κυκλώματος, τρίτον ότι το 
ρεύμα εξέρχεται από το θετικό (+) πόλο της μπαταρίας και εισέρχεται στο λαμπτήρα, 
όπου και καταναλώνεται για να ανάψει η λάμπα, επομένως το δεύτερο καλώδιο που 
συνδέεται μεταξύ του αρνητικού (-) πόλου και του λαμπτήρα δεν εξυπηρετεί κανένα 
σκοπό. Τέταρτον το ρεύμα βγαίνει και από τους δύο πόλους της μπαταρίας και συ-
γκρούεται στο λαμπτήρα για να παραχθεί το φως. Πέμπτον, το ρεύμα διαιρείται εξί-
σου σε κάθε παρακλάδι του παράλληλου κυκλώματος. Έκτον, μια αλλαγή πριν από 
το λαμπτήρα επηρεάζει τη φωτεινότητα του λαμπτήρα σε κύκλωμα συνδεδεμένο σε 
σειρά, αλλά η ίδια λάμπα δεν επηρεάζεται από την αλλαγή οπουδήποτε μέρους του 
κυκλώματος μετά την λάμπα και τέλος οι μπαταρίες είναι σταθερές πηγές ρεύματος 
(Suchai & Thasaneeya, 2012). Τέλος, πολλοί μαθητές συναντούν γενικότερα δυσκο-
λίες σχετικά με την κατανόηση της μεταφοράς ενέργειας από το ηλεκτρικό ρεύμα σε 
ένα κύκλωμα. Για να εξηγήσουν πως φτάνει το ρεύμα από την πηγή στον «κατανα-
λωτή», τα παιδιά στρέφονται σε εναλλακτικά μοντέλα (Driver, 1993). Τα πιο συνηθι-
σμένα μοντέλα είναι το μονοπολικό μοντέλο, το μοντέλο συγκρουόμενων ρευμάτων, 
το μοντέλο εξασθένησης του ρεύματος και το μεριστικό μοντέλο.  

Σχεδιασμός έρευνας – Στόχοι – Ερευνητικά ερωτήματα 

Ο κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι να μελετηθούν οι διερευνητικές δραστη-
ριότητες με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ως μαθησιακό εργαλείο στο πλαίσιο της δι-
δασκαλίας των φυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο, με σκοπό την εννοιολογι-
κή κατανόηση και την οικοδόμηση γνώσεων για έννοιες και φαινόμενα του ηλεκτρι-
σμού. Οι φυσικές επιστήμες και ιδιαίτερα το πεδίο «ηλεκτρισμός» αποτελεί ιδανική 
γνωστική περιοχή που προσφέρεται για τη χρήση διερευνητικών δραστηριοτήτων με 
τη χρήση νέων τεχνολογιών λόγω της πολυπλοκότητας και δυσκολίας στην κατανόη-
ση των συγκεκριμένων εννοιών. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στο να διερευνήσει τη 
συμβολή των διερευνητικών δραστηριοτήτων με τη χρήση ΤΠΕ στην οικοδόμηση 
επαρκών εννοιολογικών μοντέλων στο πεδίο του ηλεκτρισμού.  

Δεύτερος στόχος της έρευνας είναι να περιγράψει καλές πρακτικές και παραδείγματα 
που δούλεψαν αποτελεσματικά και με επιτυχία, συμβάλλοντας έτσι στην ένταξη ερ-
γαλείων των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική του δημοτικού σχολείου. Γύρω από 
αυτή τη προβληματική αναμένεται να αναδειχθεί η αξία και η χρησιμότητα της διε-
ρευνητικής μάθησης με τη χρήση ΤΠΕ ως διδακτική στρατηγική, με στόχο την ενί-
σχυση της εννοιολογικής κατανόησης (conceptual understanding), τη δόμηση της 
γνώσης και τελικά της μάθησης. Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στις διερευνη-
τικές δραστηριότητες όπως οι προσομοιωτές προσφέρονται για το σκοπό αυτό, καθώς 
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είναι φιλικά, διασκεδαστικά και εύχρηστα για τους μαθητές, προωθώντας τη διερεύ-
νηση, αναπτύσσοντας την κριτική ικανότητα και την οικοδόμηση νέων γνώσεων. Πα-
ράλληλα, η αξιοποίησή τους προτείνεται από το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις 
ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  

Στο πλαίσιο της προβληματικής που αναπτύχθηκε τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά 
ερωτήματα (Ε.Ε.): 

Ε.Ε. 1: Η διερευνητική μάθηση με τη χρήση ΤΠΕ ως εκπαιδευτική στρατηγική, συμ-
βάλλει και πώς στην οικοδόμηση εννοιών του ηλεκτρισμού;  

Ε.Ε 2: Πώς συνέβαλαν στη μάθηση οι διερευνητικές δραστηριότητες της συγκεκρι-
μένης διδακτικής παρέμβασης; Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τα μαθησια-
κά αποτελέσματα, ανάμεσα στη διδακτική παρέμβαση με χρήση διερευνητικών δρα-
στηριοτήτων υποστηριζόμενες από ΤΠΕ και στην παραδοσιακή διδασκαλία; 

Ε.Ε. 3: Ενισχύουν οι διερευνητικές δραστηριότητες με τη χρήση ΤΠΕ το κίνητρο 
συμμετοχής των μαθητών και τελικά, τη μάθηση; Αποτελούν μια μαθησιακή στρατη-
γική, που μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινή πρακτική του δημοτικού σχολείου; 

Δείγμα 

Η σχεδιασμένη διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε δύο τμήματα της Πέ-
μπτης τάξης του 17ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών (ΕΑΕΠ). Εφαρμόστηκε στο  
πρώτο τμήμα, που αποτέλεσε την πειραματική ομάδα (ΠΟ), από τους μαθητές της 
οποίας συλλέξαμε τα δεδομένα της έρευνας. Το δεύτερο τμήμα του ίδιου σχολείου 
αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου (ΟΕ). Το τμήμα αυτό διδάχθηκε την ίδια ενότητα από 
άλλον εκπαιδευτικό συμβατικά, με παραδοσιακή διδασκαλία χωρίς τη χρήση διερευ-
νητικών δραστηριοτήτων και λογισμικών. Από το τμήμα αυτό συλλέξαμε τις απαντή-
σεις από το τεστ συγκράτησης που συμπλήρωσαν οι μαθητές μετά το πέρας δύο μη-
νών από τη διδασκαλία του κεφαλαίου.  

Στο πρώτο τμήμα φοιτούσαν είκοσι (20) μαθητές, από τους οποίους  δέκα (10) ήταν 
αγόρια και (10) κορίτσια. Στο δεύτερο τμήμα φοιτούσαν δεκαεννέα (19) μαθητές, έ-
ντεκα (11) κορίτσια και οχτώ (8) αγόρια. Και τα δύο τμήματα ήταν ανομοιογενή μια 
και είχαν μαθητές που ανήκαν σε διαφορετικό γνωστικό και μαθησιακό επίπεδό, αυτό 
εξακριβώθηκε από τις βαθμολογίες των μαθητών των δύο τμημάτων και τις παρατη-
ρήσεις των εκπαιδευτικών τους. Από το σύνολο των μαθητών οι μισοί περίπου και 
ιδιαίτερα η πλειονότητα των αγοριών αντιμετώπιζαν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες 
όπως δυσλεξία και διάσπαση προσοχής, όπως προκύπτει από εκθέσεις ειδικών από 
κέντρα διάγνωσης και υποστήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες βρί-
σκονται στο αρχείο τους σχολείου. Γι’ αυτό το λόγο αρκετοί από αυτούς παρακολου-
θούσαν και μαθήματα στο τμήμα ένταξης του σχολείου. Επιπλέον, αρκετοί μαθητές 
λόγω ρωσοποντιακής κυρίως καταγωγής χρησιμοποιούν στην οικογένειά τους ως ο-
μιλούμενη γλώσσα τα ρώσικα, αν και στο σχολείο μιλούν τόσο στο μάθημα όσο και 
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στη συναναστροφή τους με τους συμμαθητές τους ελληνικά. Βεβαίως οι μαθητές έ-
χουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς ζουν στην Ελλάδα από τη στιγμή 
της γέννησής τους, η οποία δεν επηρεάζει άμεσα τη συμμετοχή των στις εκπαιδευτι-
κές δραστηριότητες. Σε γλωσσικά μαθήματα ίσως να επηρεάζεται η επίδοσή τους, 
στις ΦΕ όμως δεν παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο.  

Ερευνητικά εργαλεία 

Τα ερευνητικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα ως μέσα 
συλλογής των ερευνητικών δεδομένων αποφασίστηκε να είναι τα ομαδικά φύλλα ερ-
γασίας που συμπλήρωσαν οι ομάδες των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδακτικής 
παρέμβασης, τα οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα και αναφέρουν όλα τα λογι-
σμικά που χρησιμοποιήθηκαν. Δεύτερον το πρωτόκολλο παρατήρησης, που τηρούσε 
συστηματικά η ερευνήτρια, η οποία ήταν και η εκπαιδευτικός της πειραματικής ομά-
δας, με τη βοήθεια ενός εκπαιδευτικού που παρακολούθησε και βιντεοσκοπούσε τη 
διδακτική παρέμβαση. Τέλος, τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης που συμπληρώθηκαν 
από τους μαθητές μετά από κάθε δίωρο καθώς και κατά την τελευταία φάση της έ-
ρευνας. 

Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία μελέτη περίπτωσης. Στη μελέτη περίπτωσης ο ερευ-
νητής κατά κανόνα παρατηρεί χαρακτηριστικά μιας μονάδας ή μίας ομάδας (Cohen & 
Manion, 1994), όπως για παράδειγμα μίας σχολικής τάξης, όπως ακριβώς συμβαίνει 
και στη συγκεκριμένη περίπτωση.  Σχεδιάζοντας την παρούσα έρευνα καταλήξαμε 
στο συμπέρασμα ότι για να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε και να μελετήσουμε τις 
πτυχές του φαινομένου που εξετάζουμε καθώς και για να βρούμε πιθανές σχέσεις ε-
πιλέξαμε την ποιοτική έρευνα. 

Η ανάλυση του γραπτού λόγου των μαθητών με ποσοτικά κριτήρια (π.χ. πλήθος πα-
ρατηρήσεων, υποθέσεων κ.λπ.) δεν μπορεί να αποτυπώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά. Μία βαθμολογία δεν αναδεικνύει τη γνωστική πορεία του μαθητή, ούτε μπορεί να 
αποτυπώσει την ποιότητα της διερεύνησης των μαθητών. Για το λόγο αυτό, αποφασί-
στηκε να δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο ανάλυσης το οποίο περιλαμβάνει δύο επίπε-
δα. 

Το πρώτο επίπεδο αφορά στην ανάλυση του περιεχομένου των κειμένων από τα ομα-
δικά φύλλα εργασίας, η οποία περιλαμβάνει (NSTA, 2004), ανίχνευση και καταγρα-
φή των παρατηρήσεων (observation) που πραγματοποίησε και κατέγραψε κάθε ομάδα 
στα φύλλα εργασίας, των ερωτημάτων που έθεσαν είτε μεταξύ τους στην ομάδα είτε 
στην εκπαιδευτικό, των υποθέσεων που διατύπωσαν και κατέγραψαν κατά τα αρχικά 
στάδια της διερεύνησής τους, των επιχειρημάτων που ανέπτυξε και κατέγραψε η κάθε 
ομάδα για να τεκμηριώσουν τα μέλη της και να εξηγήσουν τις ιδέες και απόψεις τους, 
των συμπερασμάτων στα οποία κατέληξαν και κατέγραψαν και τέλος της σύνδεσης 
του φαινομένου, που εξέταζαν οι μαθητές, με ανάλογα περιστατικά της καθημερινής 

584

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



τους ζωής.  

Το δεύτερο επίπεδο αφορά στην ανάλυση του περιεχομένου των ατομικών φύλλων 
αξιολόγησης και του τεστ συγκράτησης, που συμπλήρωσε κάθε μαθητής μετά το πέ-
ρας δύο μηνών από την πραγματοποίηση της διδακτικής παρέμβασης, με σκοπό να 
αποτιμηθεί το γνωστικό αποτέλεσμα. Για την παραπάνω ανάλυση περιεχομένου χρη-
σιμοποιήθηκε η ταξινομία SOLO.  

Η ταξινομία SOLO (Structure of Observed Learning Outcome) είναι ένα μοντέλο που 
περιγράφει τα επίπεδα αυξανόμενης πολυπλοκότητας στην κατανόηση διαφόρων 
γνωστικών αντικειμένων των μαθητών. Προτάθηκε από τους Biggs & Collis (1982) 
και ουσιαστικά αποτελεί μια ποιοτική αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, 
μέσα από αξιολόγηση των απαντήσεων των μαθητών. Τα αποτελέσματα όπως κατα-
γράφονται, ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες ή αλλιώς επίπεδα, τα οποία εκφρά-
ζουν την εξελικτική πορεία της διαδικασίας οικοδόμησης της γνώσης. Η ταξινομία 
SOLO παρέχει ένα συστηματικό τρόπο κατάταξης και περιγραφής των απαντήσεων 
του μαθητή σε συγκεκριμένη δραστηριότητα (Minogue & Jones, 2009). Η κάθε απά-
ντηση του μαθητή εντάσσεται σε ένα από τα πέντε επίπεδα πολυπλοκότητας της ταξι-
νομίας SOLΟ. 

Ειδικότερα, η ταξινομία SOLO των Biggs και Collis αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο 
προσδιορισμού του τρέχοντος νοητικού επιπέδου λειτουργίας ενός ατόμου, μέσω 
γραπτών ή προφορικών απαντήσεών του, επομένως είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης 
της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας. Αυτό για τον εκπαιδευτικό σημαίνει ότι 
έχει στη διάθεσή του, αφ’ ενός ένα εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού κατανόησης 
των εννοιών, των θεωριών, και της δυνατότητας επίλυσης προβλημάτων εκ μέρους 
των μαθητών, αφετέρου ένα εργαλείο σχεδιασμού τεκμηριωμένων διδακτικών προ-
τάσεων (Boulton-Lewis,1995). 

Η θεωρία πάνω στην οποία στηρίζεται η ταξινομία SOLO υποστηρίζει ότι η γνώση 
δομείται σε επίπεδα. Οι Biggs & Collis (1982) στηρίζονται πάνω στα στάδια ανάπτυ-
ξης του ατόμου που έχει διατυπώσει ο Piagget. Γι’ αυτούς κρίνεται απαραίτητο ο εκ-
παιδευτικός να γνωρίζει σε ποιο επίπεδο ο μαθητής έχει κατακτήσει τη γνώση. Βασι-
κά, υπάρχουν δύο πτυχές στη δομική πολυπλοκότητα (structural complexity) της α-
πάντησης, το κατά πόσο απάντησε λεπτομερώς, χρησιμοποιώντας περισσότερες έν-
νοιες (το ποσοτικό στοιχείο), και το πόσο καλά είναι συνδεδεμένες οι έννοιες μεταξύ 
τους (η ποιοτική πτυχή). Και οι δύο πτυχές είναι σημαντικές και μπορούν να περι-
γραφούν με την ταξινομία SOLO (Biggs, 1996).  

Στη ταξινομία SOLO η εξέλιξη της κατανόησης των μαθητών δε θεωρείται ότι συ-
ντελείται σε στάδια τα οποία σχετίζονται με κάποια λογική δομή, που ενυπάρχει στο 
μυαλό των μαθητών. Η κατανόηση στη SOLO αποτελεί ένα ατομικό χαρακτηριστικό, 
το οποίο καθορίζεται ταυτόχρονα από το περιεχόμενο και το γενικό πλαίσιο (content 
and context) στο οποίο αναφέρεται το εκάστοτε θέμα. Κατά συνέπεια το ποσό της 
πληροφορίας που συγκρατείται και τα χαρακτηριστικά στοιχεία του θέματος αποτε-
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λούν σημαντικές και καθοριστικές μεταβλητές. Η εξελικτική διαδικασία εξαρτάται 
από τη φύση της αφαίρεσης που απαιτεί το θέμα και από την ικανότητα και τις δεξιό-
τητες του μαθητή να χειριστεί, με αυξημένη επιτήδευση των πράξεων που υποβοη-
θούν την πορεία επίλυσης (Biggs & Collis, 1982).  

Η ταξινομία SOLO θεωρείται άκρως αποτελεσματική και αξιόπιστη μέθοδος αξιολό-
γησης που μπορεί να εφαρμοστεί στην αξιολόγηση ποικίλων αντικειμένων (Leung, 
2000), καθώς προσφέρει εγκυρότητα και αξιοπιστία. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές 
επιστήμες όπως στον Προγραμματισμό Υπολογιστών (Jimoyiannis, 2011), στις Φυσι-
κές Επιστήμες (Minogue & Jones, 2009), στα Μαθηματικά (Chick, 1998) και στη 
Βιολογία (Leung, 2000).  

Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές στα φύλλα αξιολόγησης επιλέχθηκαν να 
αναλυθούν βάσει της ταξινομίας SOLO αυτές που παρουσίαζαν το μεγαλύτερο ερευ-
νητικό ενδιαφέρον. Επίσης από το τεστ συγκράτησης μόνο η τελευταία ερώτηση ήταν 
ανάπτυξης και γι’ αυτό μόνο αυτή αναλύθηκε με την ταξινομία SOLO. Οι υπόλοιπες 
ερωτήσεις ήταν να σημειώσουν Χ, ήταν σωστού ή λάθους και συμπλήρωση κενών. 
Άρα ήταν συγκεκριμένες και μη αναλύσιμες. Μπορούσαν να είναι ή ορθές ή λανθα-
σμένες. Από αυτές προέκυψαν κάποια ποσοτικά δεδομένα που παραθέτονται συνο-
πτικά παρακάτω. 

Αποτελέσματα έρευνας 

Οι καταγραφές των ομάδων στα φύλλα εργασίας αναλύθηκαν και οργανώθηκαν σε 
πίνακες. Από τους οποίους προέκυψαν κάποια σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας. 
Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα ενός τέτοιου πίνακα.  

 

Πίνακας 2 

Όπως φάνηκε από την ανάλυση των ομαδικών φύλλων εργασίας, οι μαθητές, εργαζό-
μενοι σε ομάδες πάνω στις διερευνητικές δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια της διδα-
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κτική παρέμβασης, έκαναν πολλές παρατηρήσεις τις οποίες και κατέγραψαν. Οι πα-
ρατηρήσεις τους είχαν άμεση σχέση με το θέμα το οποίο ερευνούσαν. Μπήκαν στη 
διαδικασία να διατυπώσουν υποθέσεις τις οποίες κατέγραψαν, σχετικά με το γιατί νο-
μίζουν ότι συνέβαινε αυτό που παρατηρούσαν. Οι περισσότερες υποθέσεις τους ανα-
τράπηκαν στη συνέχεια και αντικαταστάθηκαν από εν μέρει σωστές αντιλήψεις σχε-
τικά με τα ερωτήματα που μελετούσαν. Αυτό φάνηκε από τα συμπεράσματά στα ο-
ποία κατέληγαν οι ομάδες, τα οποία δεν εμπεριείχαν έννοιες μη σχετικές με το θέμα 
που μελετούσαν ή λανθασμένες, τις οποίες είχαν αναφέρει στις υποθέσεις που είχαν 
διατυπώσει αρχικά. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης οι μαθητές διατύπωσαν αρκε-
τά ενδιαφέροντα ερωτήματα τα οποία αφού τα συζήτησαν στις ομάδες, εάν δεν καλύ-
πτονταν από τη διερεύνησή που είχε σχεδιαστεί, έψαχναν στο διαδίκτυο, με την υπο-
στήριξη της εκπαιδευτικού, να βρουν τις απαντήσεις. Οι περισσότερες ομάδες κατά-
φεραν να συνδέσουν τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού με ένα τουλάχιστον περιστατικό 
της καθημερινότητά τους αποτελεσματικά, πράγμα που σημαίνει ότι κατανόησαν πό-
τε συμβαίνει το φαινόμενο αυτό και με τι σχετίζεται. Τέλος οι μαθητές κατέληξαν σε 
σημαντικά συμπεράσματα όχι εντελώς ολοκληρωμένα αλλά εν μέρει σωστά, τα οποία 
εμπεριέχουν πολλά στοιχεία από το θέμα που μελετούσαν. Τέλος, σημαντικό είναι να 
αναφέρουμε ότι οι ομάδες χρησιμοποίησαν αποτελεσματικά στο λεξιλόγιό τους όρους 
από τις φυσικές επιστήμες (φορτίο, ηλεκτρόνια, απωθούνται, έλκονται, στατικός ηλε-
κτρισμός, διαφορά φορτίων, αρνητικό, θετικό, σώματα και άλλα).  

Ύστερα αναλύθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών στα ερωτήματα των τριών φύλλων 
αξιολόγησης και του τεστ συγκράτησης που συμπλήρωσαν, σύμφωνα με την ταξινο-
μία SOLO. Έτσι, οι απαντήσεις κατατάσσονται στα πέντε επίπεδα νοητικής λειτουρ-
γίας. Πριν αναφερθούν σε ποια επίπεδα κατατάσσονται οι απαντήσεις των μαθητών, 
κρίνεται απαραίτητο να δοθούν κάποια ενδεικτικά παραδείγματα.  

Να σημειωθεί ότι η ταξινομία SOLO εφαρμόστηκε στις ερωτήσεις ανάπτυξης των 
φύλλων εργασίας, στις οποίες ο μαθητής έπρεπε να εξηγήσει ή να ορίσει ένα φαινό-
μενο ή μια έννοια με δικά του λόγια και σε αρκετές περιπτώσεις να κάνει και κάποιο 
σκίτσο. 

Παραδείγματα 

Ερώτηση: Στο πείραμα που κάνατε με την ομάδα σου, γιατί πλησίασε το δεμένο μπα-
λόνι το άλλο που είχατε τρίψει με το χαρτομάντιλο;  

Πρώτο επίπεδο : προ – δομικό, πρώιμο  

 

Εικόνα 1 
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Ο μαθητής δεν προσεγγίζει σωστά την ερώτηση και η απάντησή του δεν έχει συγκε-
κριμένη δομή. Ο μαθητής δεν εξετάζει τους διάφορους παράγοντες και τις έννοιες 
που έχουν σχέση με το στατικό ηλεκτρισμό και δεν προβαίνει σε κανένα συσχετισμό 
τους. Κάνει έναν συνειρμό βασισμένο σε προσωπικά δεδομένα αφού αναφέρεται σε 
«μαγνητισμό». 

Τέταρτο επίπεδο: Συσχετιστικό ή συνθετικό ή συνδυαστικό επίπεδο 

 
Εικόνα 2 

Η απάντηση του μαθητή είναι καλά δομημένη και οι πληροφορίες ενσωματώνονται 
σε ένα εννοιολογικό σχήμα. Ο μαθητής δίνει εξηγήσεις συνδυάζοντας τα στοιχεία και 
αναζητώντας σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος. Εξηγεί ότι το μπαλόνι λόγω της τριβής 
φορτίστηκε αρνητικά κι έτσι δημιουργήθηκε διαφορά φορτίων η οποία προκάλεσε 
την έλξη μεταξύ των δύο μπαλονιών. Δημιουργεί μια διαδικασία, δεν αρκείται απλώς 
σε μια παράθεση στοιχείων. Η διαδικασία της επαγωγής οδηγεί σε ένα επιστημονικά 
αποδεκτό συμπέρασμα. Ο τόνος στο λόγο του είναι επεξηγηματικός. 

Ερώτηση: Τι υλικά χρειαζόμαστε για να κατασκευάσουμε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα;  

Δεύτερο επίπεδο: Μονο-δομικό ή μονο-παραγοντικό επίπεδο 
 

 

Εικόνα 3 

Ο μαθητής απάντησε ότι «τα υλικά που χρειαζόμαστε για να κατασκευάσουμε ένα 
ηλεκτρικό κύκλωμα είναι μπαταρία, καλώδια και λάμπα.» Στο σκίτσο που έχει σχε-
διάσει έχει συνδέσει το λαμπτήρα με τους πόλους της μπαταρίας, όχι όμως σωστά 
καθώς έχει τοποθετήσει τη μπαταρία ση βάση του λαμπτήρα. Έχει συνδέσει το καλώ-
διο με το σιδεράκι της μπαταρίας το οποίο σαν λογική δεν είναι εντελώς λανθασμένη. 
Ο λαμπτήρας έχει αρκετές λεπτομέρειες, όμως το σκίτσο του γενικά είναι απλοϊκό και 
μπερδεμένο.  
 
Τέταρτο επίπεδο: Συσχετιστικό ή συνθετικό ή συνδυαστικό επίπεδο 
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Εικόνα 4 

Ο μαθητής στην απάντησή του αναφέρει πως «για να κατασκευάσουμε ένα ηλεκτρικό 
κύκλωμα χρειαζόμαστε ένα λαμπτήρα, δύο καλώδια, ένα διακόπτη και μία μπαταρία. 
Πρέπει να προσέξουμε πώς θα τα συνδέσουμε γι’ αυτό σας κάνω ένα σχέδιο». Έχει 
σχεδιάσει ένα λαμπτήρα «μπαγιονέτ» που ανάβει, στον οποίο έχει πολύ σωστά συν-
δέσει τα καλώδια και έχει σχεδιάσει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τα καλώδια καταλή-
γουν στους πόλους της μπαταρίας και έχει επιπλέον συνδέσει και έναν διακόπτη. Επί-
σης έχει προσθέσει ενδείξεις λειτουργίας στο διακόπτη.  

Αφού επεξεργάστηκαν, αναλύθηκαν και ταξινομήθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών, 
αποτυπώθηκαν σε διαγράμματα τα αποτελέσματα, τα οποία όμως λόγω έλλειψης χώ-
ρου δεν μπορούν να παρουσιαστούν στο παρόν κείμενο. Παρακάτω θα αναφερθούμε 
στα πιο σημαντικά αποτελέσματα, κατά τη γνώμη μας, καθώς και στη σύγκριση των 
απαντήσεων των μαθητών στις ερωτήσεις που αφορούν στις ίδιες έννοιες, ταξινομη-
μένες βάσει SOLO, μεταξύ των φύλλων αξιολόγησης (Φ.Α.) και του τεστ συγκράτη-
σης (Τ.Σ.).  

Το παρακάτω σχήμα αφορά στις ερωτήσεις που έχουν σχέση με την έννοια «ηλεκτρι-
κό κύκλωμα». Οι μαθητές που κατατάχθηκαν στα δύο πρώτα επίπεδα είναι δώδεκα 
(12) ενώ στο τρίτο και στο τέταρτο επίπεδο είναι έξι (6). Στο τρίτο Φ.Α. στα δύο κα-
τώτερα επίπεδα κατατάχθηκαν έντεκα (11) μαθητές και στο επόμενο, πολύ-δομικό, 
επτά (7), αφού κανείς δεν υπήρχε στα δύο τελευταία. Στο Τ.Σ. έχει μειωθεί πάρα πολύ 
ο αριθμός των μαθητών στο προ-δομικό επίπεδο στο ένα (1), στο μόνο-δομικό υπάρ-
χουν μόνο τέσσερεις (4) μαθητές, έχει αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των μαθητών στο 
πολύ-δομικό επίπεδο στους έντεκα (11) μαθητές και στο συσχετιστικό επίπεδο υπάρ-
χουν δύο μαθητές. Η πορεία των μαθητών αντικατοπτρίζει πρόοδο και βελτίωση, κα-
θώς όσο φτάνει προς την ολοκλήρωση η διδακτική παρέμβαση αλλά και μετά το πέ-
ρας της, οι μαθητές μετακινούνται προς τα ανώτερα επίπεδα, βάσει ταξινομίας 
SOLO. 
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Διάγραμμα 1 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η συγκριτική κατάταξη, βάσει SOLO, των απα-
ντήσεων των μαθητών της ΠΟ και της ΟΕ για το στατικό ηλεκτρισμό από το τεστ 
συγκράτησης. Οι απαντήσεις που κατατάχθηκαν στο προ-δομικό επίπεδο των μαθη-
τών της ΠΟ ήταν τρεις (3) ενώ της ΟΕ ήταν εννέα (9). Στο μόνο-δομικό επίπεδο πέ-
ντε (5) από την ΠΟ και οχτώ (8) από την ΟΕ. Στο πολύ-δομικό επίπεδο έξι (6) από 
την ΠΟ και καμία από την ΟΕ. Στο συσχετιστικό επίπεδο κατατάχθηκαν δύο (2) απα-
ντήσεις μαθητών από την ΠΟ και στο επίπεδο θεωρητικής γενίκευσης μία (1) από την 
ΠΟ. Φαίνεται, λοιπόν, πως οι μαθητές της ΠΟ έχουν κατανοήσει σε υψηλότερο βαθ-
μό την έννοια του στατικού ηλεκτρισμού. 

 

Διάγραμμα 2 

Τέλος, το τεστ συγκράτησης (retention test), το οποίο συμπληρώθηκε μετά το πέρας 
δύο μηνών από την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης, τόσο από τους μαθητές 
της πειραματικής ομάδας (ΠΟ) όσο και από αυτούς της ομάδας ελέγχου (ΟΕ), περιεί-
χε εκτός από την ανοιχτού τύπου ερώτηση, η οποία αναλύθηκε με βάσει την ταξινο-
μία SOLO, και πέντε ερωτήσεις κλειστού τύπου και πολλαπλής επιλογής. Οι απαντή-
σεις που έπρεπε να συμπληρώσουν οι μαθητές στις πέντε ερωτήσεις ήταν είκοσι.  

Έτσι προέκυψαν κάποια ποσοτικά δεδομένα. Συγκεκριμένα είχαν από 0 έως 10 απα-
ντήσεις σωστές (κανένας μαθητής), από 11 έως 12 σωστές απαντήσεις (2 μαθητές), 
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από 13 έως 14 σωστές απαντήσεις (3 μαθητές), από 15 έως 16 (5 μαθητές), από 17 
έως 18 (4 μαθητές) και τέλος από 19 έως 20 (4 μαθητές). Παρατηρούμε ότι οι περισ-
σότεροι μαθητές είχαν από 15 έως και 20 σωστές απαντήσεις.  

Οι μαθητές από την ΟΕ είχαν από 0 έως 10 απαντήσεις σωστές (2 μαθητές), από 11 
έως 12 σωστές απαντήσεις (6 μαθητές), από 13 έως 14 σωστές απαντήσεις (5 μαθη-
τές), από 15 έως 16 (2 μαθητές), από 17 έως 18 (2 μαθητές) και τέλος από 19 έως 20 
(1 μαθητής). Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι μαθητές είχαν από 11 έως και 14 σω-
στές απαντήσεις. Επιπλέον, υπήρχαν δύο μαθητές που απάντησαν σωστά λιγότερες 
από τις μισές ερωτήσεις. 

Παρατηρούμε πως η ομάδα ελέγχου είχε λιγότερες σωστές απαντήσεις συγκριτικά με 
την πειραματική ομάδα. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πειραματική ομάδα, 
η οποία διδάχτηκε το κεφάλαιο του ηλεκτρισμού με διερευνητικές δραστηριότητες 
υποστηριζόμενες από τη χρήση ΤΠΕ, πέτυχε καλύτερο γνωστικό αποτέλεσμα από την 
ομάδα ελέγχουν που διδάχθηκε με συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας. 

Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Η γενική εικόνα που σκιαγραφήθηκε αναλύοντας τα αποτελέσματα, τόσο από την 
παρατήρηση ανά ομάδα και ανά μαθητή, όσο και από τα γνωστικά αποτελέσματα που 
προέκυψαν βάσει ταξινομίας SOLO, είναι πολύ θετική. Η μελέτη έδειξε πως οι διε-
ρευνητικές δραστηριότητες βασισμένες σε ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα σπου-
δαίο εργαλείο καθώς ώθησαν τους μαθητές να διερευνήσουν. Προκάλεσαν ερωτήμα-
τα και προβληματισμούς, απορία και ενδιαφέρον, έκαναν τους μαθητές δραστήριους 
και ενεργητικούς, διατύπωσαν υποθέσεις, προέβλεψαν, κατέληξαν σε ορθά συμπερά-
σματα και αναθεώρησαν σε μεγάλο βαθμό τις παρανοήσεις τους.  Οι μαθητές κατά-
φεραν μέσω της διερευνητικής μάθησης με τη χρήση ΤΠΕ να δομήσουν νέα γνώση. 
Τα γνωστικά αποτελέσματα ήταν ορατά και συγκρινόμενη η πειραματική ομάδα με 
την ομάδα ελέγχου κατάφερε να επιτύχει μεγαλύτερα γνωστικά αποτελέσματα και 
βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση. Επιπλέον, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 
συμμετείχαν ενεργά, παροτρύνονταν και υποστηρίζονταν από την ομάδα τους και από 
τη μέθοδο της σκαλωσιάς. Βοηθήθηκαν ιδιαίτερα από τις ΤΠΕ οι οποίες έδιναν τη 
δυνατότητα αφενός να δουν οι μαθητές τι συμβαίνει στο μικρόκοσμο των ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων (κίνηση ηλεκτρονίων) και αφετέρου στην οπτικοποίηση της πληροφο-
ρίας, έτσι κι αυτοί κατάφεραν να κατανοήσουν τα φαινόμενα τα οποία μελετούσαν.  

Μέσω της ανάλυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων αποδείχθηκε η οικοδόμηση 
της γνώσης από τους μαθητές και η επίτευξη της εννοιολογικής αλλαγής σχετικά με 
τον ηλεκτρισμό. Αναλυτικότερα, αναδείχθηκε η αξία, η χρησιμότητα και η συμβολή 
των διερευνητικών δραστηριοτήτων, υποστηριζόμενες από ΤΠΕ, ως διδακτική στρα-
τηγική σε σύγκριση με τις συμβατικές παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Η έρευ-
να αυτή δείχνει ότι οι μαθητές που διδάχτηκαν με βάση τη διερευνητική μάθηση βα-
σισμένη στις νέες τεχνολογίες οικοδόμησαν καλύτερα τις έννοιες και τα φαινόμενα 
του ηλεκτρισμού. Επιπλέον δείχνει ότι οι διερευνητικές δραστηριότητες με τη χρήση 
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ΤΠΕ είναι ένα εργαλείο που μπορεί να ενταχθεί στην εκπαιδευτική πρακτική οδηγώ-
ντας σε επιτυχή γνωστικά αποτελέσματα. Επίσης καταδεικνύει ότι η διαδικασία της 
διερεύνησης προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον στους μαθητές και τους ωθεί να θέλουν να 
μάθουν, έτσι οι διερευνητικές  μαθησιακές δραστηριότητες με τη χρήση ΤΠΕ οδη-
γούν τους μαθητές ευχάριστα προς την ενεργή μάθηση. Και τέλος ότι εκπαιδευτικά 
λογισμικά, προσομοιωτές, εκπαιδευτικά βίντεο και ιστοεξερευνήσεις μπορούν να α-
ποτελέσουν εργαλεία που ενταγμένα στο πλαίσιο της διερευνητικής μάθησης στην 
καθημερινή πρακτική του δημοτικού σχολείου, και όχι εμβόλιμα, συμβάλουν στην 
καλύτερη και βαθύτερη οικοδόμηση της γνώσης.   

Η προσθετική αξία της παρούσας έρευνας είναι μεγάλη καθώς ανέδειξε σημαντικά 
θέματα για συζήτηση που αφορούν στις διερευνητικές δραστηριότητες υποστηριζό-
μενες με ΤΠΕ ως εργαλείο μάθησης και θέτει μελλοντικές ερευνητικές προοπτικές. 
Εκτός των άλλων, θεωρούμε άκρως σημαντικό για την ελληνική πραγματικότητα ότι 
η συγκεκριμένη έρευνα επιβεβαίωσε τη δυνατότητα ένταξης των ΤΠΕ στο δημοτικό 
σχολείο ως αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής και όχι ως 
ένα εμβόλιμο περιστασιακό εποπτικό μέσο.  
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Δραστηριότητα 1η  

Γεια σας παιδιά! 
Είμαι ο Ηλεκτρούλης και μαζί θα γίνουμε μικροί ερευνητές!  

 
 Σκεφτείτε με την ομάδα σας και συζητήστε τι σκέφτεστε ό-
ταν ακούτε τη λέξη «ηλεκτρισμός». Καταγράψτε 10 λέξεις 
που σας έρχονται στο νου όταν ακούτε τη λέξη «ηλεκτρι-

σμός». 
 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Τώρα παιδιά θα πάτε στον κεντρικό υπολογιστή και θα γράψετε στο πρόγραμμα 
wordle τις λέξεις που καταγράψατε παραπάνω. Έπειτα, αφού γράψουν όλες οι ομάδες 
τις λέξεις που σκέφτηκαν, τότε η δασκάλα σας θα πατήσει το GO και θα δείτε κάτι 
μαγικό!!! 
 
Δραστηριότητα 2η  
 
Ωραία παιδιά! Έτοιμοι να γίνουμε ερευνητές;;; 
 
Μπείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα: 
 http://platform.openwebquest.org/view/index.php?wq=1021 

 
Εκεί θα βρείτε μία ιστοεξερεύνηση! Ακολουθή-
στε προσεκτικά τις οδηγίες της ιστοεξερεύνησης. 
θα ανακαλύψετε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα 
για τον ηλεκτρισμό.  
 
Θα πρέπει να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτή-
σεις:   
 
Τι είναι ο ηλεκτρισμός;  

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ   
«Περνά ή δεν περνά… ηλεκτρικό ρεύμα;»   
 
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1   

Όνομα Ομάδας: ……………                          Ημερομηνία:……………… 
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
Γιατί ονομάζεται έτσι;  

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Είναι δημιούργημα του ανθρώπου;  

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Ποιος τον ανακάλυψε και πώς;  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
Ποια φυσικά φαινόμενα σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό;  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
Τι άλλο πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για τον ηλεκτρισμό;  

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Όσα στοιχεία θεωρείτε ενδιαφέροντα θα πρέπει να τα συγκεντρώσετε και να  κατα-
γράψετε παραπάνω έτσι ώστε να τα παρουσιάσετε στο τέλος στην ολομέλεια. Για να 
δημιουργήσετε την παρουσίασή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή τον επεξεργα-
στή κειμένου word ή το πρόγραμμα προβολής power point. 
Βάλτε στην παρουσίασή σας τα πιο σημαντικά ευρή-
ματα της έρευνάς σας. Για να την κάνετε πιο ενδιαφέ-
ρουσα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες σχετι-
κές εικόνες.  
Εμπρός παιδιά, ώρα για έρευνα!!! 
 
Δραστηριότητα 3η  
 
Ώρα για την παρουσίαση! Είστε έτοιμοι παιδιά; 
Είμαι σίγουρος ότι η παρουσίασή σας θα είναι συναρ-
παστική!!!! 

Προσοχή!!! 
Χωρίστε ρόλους! Συζητήστε ποιος θα παρουσιάσει τι! 
Δεν είναι ωραίο να μιλάτε όλοι μαζί ενώ παρουσιάζε-

τε, δεν θα μπορούν να σας παρακολουθήσουν οι συμμαθητές σας!!! 
 

Πριν παρουσιάσετε την εργασία σας, θα πρέπει να αξιολογήσετε τη δουλειά σας! 
Θα πρέπει να δείτε αν είστε έτοιμοι για την παρουσίαση! 
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Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει! 
Συμπληρώστε "πολύ καλά" αν νομίζετε ότι τα πήγατε πολύ καλά.  
Συμπληρώστε "μέτρια" αν νομίζετε ότι τα πήγατε μέτρια.    
Συμπληρώστε "όχι τόσο καλά" αν νομίζετε ότι δεν τα πήγατε και τόσο καλά.      

  
Αξιολογούμε τη δουλειά μας.  
Απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με τον ηλε-

κτρισμό; 
                                

        
Επισκεφτήκατε όλες τις πηγές;    

Δούλεψαν όλα τα μέλη της ομάδας σας;    
Μοιράσατε ρόλους για το ποιος θα παρουσιάσει τι;    

Συνεργαστήκατε;    
 

Σε τι θα μπορούσατε να τα πηγαίνετε καλύτερα;  
Τι θα μπορούσατε να βελτιώνατε;  

 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
Καλή επιτυχία παιδιά!!! 

 
 
 
 
 

Τώρα που παρουσιάσατε τις εργασίες σας όλες οι ομάδες και συζητήσατε στην τάξη 
σας τα ευρήματα της έρευνάς σας, γράψτε παρακάτω τι σας έκανε εντύπωση από τις 
παρουσιάσεις που παρακολουθήσατε;  
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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Εκπαίδευση, Τέχνη και Διαδίκτυο: Ένα μετασχηματιστικό, μαθησιακό πλέγμα  

Μαστρογιάννης Αλέξιος  
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε  

alexmastr@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η μέθοδος της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Τέχνη στηρίζεται στην 
επεξεργασία και αξιοποίηση έργων τέχνης και γενικότερα της αισθητικής εμπειρίας, 
κατά την παιδαγωγική διερεύνηση ποικίλων θεμάτων. Κύριο πυλώνα της αποτελεί η 
θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, η οποία αναπτύχθηκε από τον Αμερικανό 
κοινωνιολόγο Jack Mezirow. Τα στάδια της μεθόδου είναι συνολικά έξι, αρχόμενα 
από τον προσδιορισμό της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέματος και καταλή-
γοντας στον κριτικό στοχασμό, σε προτάσεις και σε συμπεράσματα. Η παρούσα ερ-
γασία παρουσιάζει μια παραδειγματική περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου σε μια 
τάξη με μαθητές Δημοτικού. Θέμα προς διερεύνηση τέθηκε η «Χρήση και Αξιοποίη-
ση του Διαδικτύου στην Εκπαίδευση», με υποθέματα τις πολλές δυνατότητες του 
Διαδικτύου αλλά και τα μέτρα και τις προφυλάξεις που πρέπει απαραιτήτως να λαμ-
βάνονται κατά τη χρήση του. Κατά το 4ο στάδιο επιλέχθηκαν για επεξεργασία ένας 
πίνακας και δυο σχετικές εικόνες, τρία πολύ χαρακτηριστικά έργα, με έντονα διαδι-
κτυακά μηνύματα. Στο 5ο στάδιο αξιοποιήθηκε η τεχνική των 4 φάσεων του Perkins, 
για τη μελέτη των έργων. Γενικά, δείχθηκε η πολύπλευρη κατατομή της αισθητικής 
εμπειρίας ως παιδαγωγικού εργαλείου αλλά και η ισχυρή μαθησιακή δυναμική της 
μεθόδου της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Τέχνη. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τέχνη, Εκπαίδευση, Μετασχηματίζουσα μάθηση, Διαδίκτυο  

Η Μετασχηματίζουσα μάθηση - Η μέθοδος της εκπαίδευσης μέσα από την τέχνη 

Η «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Τέχνη» (ή «Μετασχηματίζουσα Μά-
θηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» ή και «Δημιουργική και Κριτική Μάθηση 
μέσα από την Αισθητική Εμπειρία») είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος, που αναπτύχθη-
κε από τον Έλληνα πανεπιστημιακό Αλέξη Κόκκο, καθηγητή στην «Εκπαίδευση Ε-
νηλίκων» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στόχος της μεθόδου είναι η εξέταση 
ενός θέματος μέσα από την παρατήρηση και την επεξεργασία σχετικών έργων τέχνης. 
Η εικαστική αυτή μελέτη θα προσφέρει στη συνέχεια τη δυνατότητα για άντληση ι-
δεών, σκέψεων, συναισθημάτων και συμπερασμάτων, που με τη σειρά τους θα συνει-
σφέρουν στη διερεύνηση του πραγματευόμενου θέματος.  

Η εκπαιδευτική κατατομή της αισθητικής εμπειρίας αποτέλεσε θέμα και πεδίο σημα-
ντικής και διεξοδικής παιδαγωγικής διερεύνησης, κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. 
Ο Dewey, ο Sartre, ο εμπνευστής της πολλαπλής νοημοσύνης Howard Gardner, οι 
στοχαστές του Palo Alto της Καλιφόρνιας αλλά και ο στοχαστής της Σχολής της 
Φραγκφούρτης Adorno αντιλήφτηκαν, περιέγραψαν και ανέδειξαν τις παιδαγωγικές 
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διαστάσεις της αισθητικής εμπειρίας και τον ρόλο της τέχνης στη γνωστική ανάπτυ-
ξη, καθώς και στην καλλιέργεια της φαντασίας και της κριτικής σκέψης (Κόκκος, 
2014; Κόκκος και Συνεργάτες, 2011; Kokkos, 2010). 

Στα οφέλη και πλεονεκτήματα της αξιοποίησης των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, μπορούν να συγκαταλεχθούν και τα εξής (Ντούλια, 2012): 

• Συμβολή στη δημιουργική έκφραση των μαθητών 
• Καλλιέργεια της αισθητικής και της ολόπλευρης ανάπτυξης  
• Συμβολή στην ανάπτυξη της φαντασίας και της προσωπικότητας 
• Αντίληψη της εμπειρικής πραγματικότητας μέσα από μία άλλη σκοπιά  
• Ανάπτυξη πολλών τύπων νοημοσύνης 
• Επίτευξη οπτικής επικοινωνίας ιδεών, νοημάτων και πληροφοριών 
• Αύξηση της ενεργητικής συμμετοχής μαθητών και εκπαιδευτικών 
• Ενδυνάμωση της στοχαστικής διάθεσης 
• Καλλιέργεια της μεταγνωστικής ικανότητας  
• Ενίσχυση της πολιτισμικής συνείδησης 
• Αποκάλυψη κοινωνικές αξιών, ιστορικών και πολιτικών δεδομένων αλλά και 

φιλοσοφικών αντιλήψεων 
• Βελτίωση της γνωστικής ευελιξίας, της ερμηνευτικής γνώσης και της φαντασια-

κής σκέψης  

Η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας 
του 1970, από τον Αμερικανό κοινωνιολόγο Jack Mezirow (1923-2014), καθηγητή 
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο της 
Κολούμπια. Η θεωρία του Mezirow, με καταβολές και επιδράσεις από τον Freire και 
τον Habermas, προσπάθησε να αποκωδικοποιήσει τον τρόπο μάθησης των ενήλικων 
ατόμων σε διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα (Καραλής & Λιοδάκη, 2013). Κατά 
τον Mezirow (Κόκκος, 2014; Καραλής & Λιοδάκη 2013; Kokkos, 2010), η Μετα-
σχηματίζουσα Μάθηση είναι μια ορθολογική διεργασία των ενηλίκων, που έχει ως 
στόχο την επικύρωση και την αναδιατύπωση των νοηματικών δομών. Με αυτόν τον 
τρόπο, προβληματικά πλαίσια αναφοράς (σκέψεις, νοητικές συνήθειες), παραδοχές 
και προσδοκίες μπορούν να μετασχηματιστούν σε δομές περισσότερο συνοπτικές, 
ξεκάθαρες, ανοικτές, στοχαστικές και εύπλαστες. Ακόμη η Μετασχηματίζουσα Μά-
θηση μπορεί να λογισθεί ως ο τρόπος που οι ενήλικοι μαθαίνουν να σκέφτονται για 
τον εαυτό τους, με αφετηρία τα πιστεύω τους, τι αξίες, τα αισθήματα και τους απο-
δεικτικούς μηχανισμούς, που έχουν αναπτύξει μέσα από τις σχέσεις τους με τους άλ-
λους. Κατ’ αυτή την έννοια, ο ορθολογικός διάλογος και ο κριτικός στοχασμός των 
παραδοχών αποτελούν τα κρίσιμα στοιχεία αυτής της διαδικασίας (Καραλής & Λιο-
δάκη 2013). 

Η δυναμικότητας της θεωρίας αυτής εξελίσσεται σημαντικά, με πολλούς ερευνητές 
και εκπαιδευτικούς να συμβάλλουν πολλαπλώς στην επέκταση και τη συμπλήρωσή 
της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στο ευρύτερο πλαίσιο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, 
έχει αποκτήσει η προσέγγιση σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση της τέχνης για εκ-
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παιδευτικούς σκοπούς (Κόκκος, 2014; Κόκκος και Συνεργάτες, 2011; Kokkos, 2010). 
Μάλιστα, έχουν αναφερθεί 3 ειδών τάσεις συνδεδεμένες και αντιστοιχισμένες με τα 
μηνύματα που εκπέμπονται από την παρατήρηση διάφορων έργων μαζικής κουλτού-
ρας και τέχνης. 

Η μέθοδος της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την τέχνη μπορεί, κατά τον 
δημιουργό της Αλέξη Κόκκο, να ιδωθεί σαν ένα γνωστικό εργαλείο, το οποίο με τη 
βοήθεια της αισθητικής εμπειρίας, πραγματοποιεί κριτικές προσεγγίσεις θεμάτων και 
μαθησιακών αντικειμένων. Τα νοήματα, οι συμβολισμοί και τα σημαίνοντα των πα-
ρατηρούμενων έργων τέχνης μετασχηματίζονται σε πυροδότες, ώστε με την ενεργο-
ποίηση της κριτικής σκέψης, των συναισθημάτων και της φαντασίας να επιτυγχάνο-
νται πλούσιες, πλουραλιστικές και ολόπλευρες περιγραφές και αναλύσεις των μελε-
τώμενων θεμάτων. 

Τα στάδια της μεθόδου είναι τα εξής έξι:  
1) Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέματος 
2) Καταγραφή των απόψεων και των παραδοχών των εκπαιδευόμενων για το θέμα  
3) Προσδιορισμός των υποθεμάτων και των κριτικών ερωτημάτων, μετά από την 

εξέταση των απαντήσεων 
4) Επιλογή των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτήματα  
5) Επεξεργασία των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτήματα 
6) Κριτικός Αναστοχασμός - Προτάσεις και συμπεράσματα 

Η μέθοδος της εκπαίδευσης μέσα από την τέχνη 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί μια παραδειγματική περίπτωση εφαρμογής της μεθό-
δου της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την τέχνη, σε μια τάξη με μαθητές 
της Έκτης Τάξης Δημοτικού με (το επίκαιρο προς διερεύνηση) θέμα: «Χρήση και Α-
ξιοποίηση του Διαδικτύου στην Εκπαίδευση». Θα παρουσιασθούν και θα περιγρα-
φούν αναλυτικά, καθένα από τα 6 στάδια της μεθόδου.  

Στάδιο 1: Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέματος 

Η έλευση του Διαδικτύου, αρχικά ως ARPANET το 1969, άλλαξε ριζικά τον τρόπο 
άντλησης των πληροφοριών και της επικοινωνίας και θεωρείται πια η πλέον αξιόλο-
γη, σύγχρονη τεχνολογική εφεύρεση (Μohammed & Al-karaki, 2008). Σήμερα, σχε-
δόν όλες οι ανθρώπινες πτυχές, δράσεις και ενέργειες (αγορές, ψυχαγωγία, πληροφό-
ρηση, κατάρτιση, επικοινωνία, κρατήσεις θέσεων σε αεροπλάνα, ξενοδοχεία και θέα-
τρα, συναλλαγές, προγνώσεις, περίθαλψη κ.λπ.) συνδέονται και αντιστοιχίζονται στε-
νά και συχνά με υπηρεσίες του Διαδικτύου. Το Internet και ο Παγκόσμιος Ιστός έχει 
αναπτύξει ένα νέο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, όπου οι πληροφορίες, η καινο-
τομία και η γνώση διαδραματίζουν κυρίαρχο και καθοριστικό ρόλο (Papanis, 
Giavrimis & Papani 2010). Μάλιστα, οι νέοι θεωρούν το Internet ως ένα σημαντικό, 
αναπόσπαστο, μα και φυσικό κομμάτι της ζωής τους (Μαστρογιάννης, 2015). 
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Το Διαδίκτυο αποτελεί πια, μέσω των συναρπαστικών δυνατοτήτων του, ένα σύνθε-
το, πολυφωνικό, ενεργητικό και παραγωγικό μαθησιακό περιβάλλον και ένα καθορι-
στικό γνωστικό εργαλείο, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της διδασκα-
λίας και της μάθησης (Papanis, Giavrimis & Papani, 2010). Τα πλεονεκτήματα του 
Διαδικτύου, ως μιας δυναμικής πλατφόρμας διδασκαλίας, είναι πάρα πολλά, αφού 
μπορεί να παρακινήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς και να βελτιώσει τις συνθήκες 
μάθησης και τις πνευματικές δεξιότητες των μαθητών, σε σύγκριση με τον παραδο-
σιακό τρόπο απόκτησης της γνώσης (Μαστρογιάννης, 2015). Σημειωτέον δε, ότι ε-
ρευνητικά αποτελέσματα φανερώνουν και μια θετική στάση των μαθητών για τη 
χρήση και αξιοποίηση του Διαδικτύου, θεωρώντας το ως ένα ισχυρό εργαλείο αναζή-
τησης, έρευνας και μάθησης (Madu, Otuka & Adebayo, 2011). 

Φυσικά, δεν παραγνωρίζονται και οι πολλοί κίνδυνοι που καιροφυλακτούν κατά την 
εκπαιδευτική χρήση του Διαδικτύου. Πέραν των κοινώς γνωστών, που αφορούν σε 
όλη την ιντερνετική κοινότητα (ιοί, δούρειοι ίπποι spam, hoax κ.ά), το Διαδίκτυο 
μπορεί να προβάλει και πολλά εκπαιδευτικά προσκόμματα, όπως η απόσπαση των 
μαθητών από τη μάθηση και τον σκοπό της εκπαίδευσης, η μείωση της σχολικής επί-
δοσης, η πρόκληση πονοκεφάλων, κούρασης και εξάντλησης, η αναξιοπιστία των 
πληροφοριών του, καθώς επίσης και ο δυνητικός εκφυλισμός του σε μέσο ηλεκτρονι-
κού εκφοβισμού (Μαστρογιάννης, 2015).  

Αδιαμφισβήτητα όμως, πέραν αυτών των στενώσεων, το Διαδίκτυο μπορεί να αξιο-
ποιηθεί πολύπλευρα, ως εκπαιδευτικό, γνωστικό εργαλείο, ενώ και η προστιθέμενη 
μαθησιακή αξία του σίγουρα θεωρείται δεδομένη. Ωστόσο, όλες οι παρεχόμενες πλη-
ροφορίες και οι πηγές του επιβάλλεται να θεωρούνται, καταρχήν, μη αξιόπιστες και 
μη εγγυημένες και θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχονται και να διασταυρώνονται. 

Ακόμη, η πλοήγηση των μαθητών στο Διαδίκτυο, δίχως τη φυσική παρουσία του εκ-
παιδευτικού δίπλα τους, εγκυμονεί κινδύνους, όπως για παράδειγμα η κατά λάθος ε-
πίσκεψη κακόβουλων ιστοσελίδων αλλά και η εμφάνιση «απρόσκλητων» παραθύρων 
με παραπλανητικό, άσεμνο ή τζόγου υλικό και περιεχόμενο. 

Στα πολυδιάστατα, όσο και κρίσιμα πλαίσια, του παραπάνω ευρέος προβληματισμού, 
σχεδιάστηκε μια τετράωρη διδακτική παρέμβαση με τίτλο: «Χρήση και Αξιοποίηση 
του Διαδικτύου στην Εκπαίδευση» για μαθητές της Έκτης Τάξης Δημοτικού, ενός 
πολυθέσιου σχολείου μιας μεγάλης πόλης της Δυτικής Ελλάδας. Οι επιμέρους στόχοι 
της διδασκαλίας ήταν: 

Σε επίπεδο Γνώσεων 
• Οι μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία του Διαδικτύου ως ενός σημαντικού, 

διαμεσολαβητικού γνωστικού εργαλείου 
• Οι μαθητές να γνωρίσουν τις χρήσεις και τα πλεονεκτήματα του Διαδικτύου 

στην εκπαίδευση 
• Οι μαθητές να κατανοήσουν τους πολλούς κίνδυνους, οι οποίοι καιροφυλα-

κτούν, κατά την εκπαιδευτική και μη χρήση του Διαδικτύου 
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• Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς και μη παράγοντες, 
που συντελούν και συμβάλλουν καθοριστικά σε μια πετυχημένη χρήση του 
Internet στην εκπαίδευση. 

• Οι μαθητές να εξασκηθούν στη σύνθεση και όσμωση διαφορετικών οπτικών 
και απόψεων  

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 
• Οι μαθητές μέσω της διεξοδικής παρατήρησης ενός καλλιτεχνικού δημιουρ-

γήματος (πίνακα ζωγραφικής, εικόνας, φωτογραφίας κ.λπ.) να εντοπίζουν και 
να αναλύουν τα συστατικά, βασικά στοιχεία του. 

• Οι μαθητές να διαμορφώνουν άποψη, να την ανακοινώνουν, να την επεξηγούν 
και να επιχειρηματολογούν υπέρ της 

• Οι μαθητές να αναπτύξουν στοχασμό και κριτικό στοχασμό μέσα από την ε-
παφή με την τέχνη 

• Οι μαθητές να εξελίξουν την κριτική και δημιουργική σκέψη τους, παρατηρώ-
ντας και αναλύοντας έργα τέχνης, μέσα από διαδικασίες συνεργασίας 

• Οι μαθητές να αναπτύσσουν και να ενεργοποιούν τη φαντασία τους 

Σε επίπεδο στάσεων 
• Οι μαθητές να διάκεινται ευμενώς σε διαδικασίες συμμετοχικότητας και συ-

νεργατικότητας  
• Οι μαθητές να διαισθανθούν την αξία της τέχνης και της αισθητικής εμπειρί-

ας, ως σημαντικών εκπαιδευτικών παραμέτρων 
• Οι μαθητές να είναι θετικοί στη μεταβολή προκατασκευασμένων αντιλήψεων 

αλλά και εσφαλμένων ιδεών και πεποιθήσεών τους 

Στάδιο 2: Οι εκπαιδευόμενοι καταγράφουν τις απόψεις τους για το θέμα 

Οι μαθητές στο δεύτερο στάδιο καλούνται, εργαζόμενοι ομαδικά, να αποτυπώσουν, 
αδρομερώς, τις σκέψεις τους και τις παραδοχές τους, σε σχέση με: «Το Διαδίκτυο 
στις μέρες μας: Προοπτικές-κίνδυνοι-προφυλάξεις». Λόγω της παγκόσμιας υπεροχής 
του διαδικτύου και της επικράτησής του σε κάθε ανθρώπινη έκφανση, των πολλών 
σχετικών συζητήσεων στο σχολείο και την οικογένεια αλλά και της συμμετοχής των 
περισσότερων σε κοινωνικά δίκτυα, οι μαθητές έχουν γνώση και άποψη για αυτό (έ-
στω και εσφαλμένη).  

Οι απαντήσεις των μαθητών περιστράφηκαν γύρω από:  
• Τις Επικοινωνιακές, ψυχαγωγικές, εμπορικές, πληροφοριακές και εκπαιδευτι-

κές εξυπηρετήσεις και δυνατότητες του Διαδικτύου 
• Τα ηλεκτρονικά εγκλήματα - Κακόβουλα λογισμικά 
• Τον πονοκέφαλο, την κούραση των ματιών, την εξάντληση, εξαιτίας της υ-

περβολικής χρήσης του Διαδικτύου 
• Την επίβλεψη των μεγαλύτερων 
• Τα μέσα κοινωνικής Δικτύωσης και τη «μερίδα του λέοντος» που κρατούν ως 
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«διαδικτυακά δόκανα» 

Γενικά, οι απαντήσεις των μαθητών κινήθηκαν προς μια κατεύθυνση κριτικής στάσης 
ως προς τη χρήση του διαδικτύου, χωρίς ωστόσο να εντοπίζεται μια αναλυτική και 
εμπεριστατωμένη θέαση και στρατηγική ασφαλούς χρήσης και αξιοποίησής του. Φυ-
σικά, οι πρότερες αυτές καταγραφές, θα αντιπαρατεθούν με τις όψιμες, μετά την πα-
ρέμβαση, μεταβλημένες (;) απόψεις και πεποιθήσεις των μαθητών. 

Στάδιο 3: Προσδιορισμός των υποθεμάτων και των κριτικών ερωτημάτων 

Τα υποθέματα, μετά από αυτή την εξέταση των απαντήσεων των μαθητών, τα οποία 
θα δομήσουν και θα στηρίξουν την παρούσα διδακτική παρέμβαση, αλλά και θα ανα-
δείξουν το παρόν 3ο στάδιο, παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Εξυπηρετήσεις και δυνατότητες του Διαδικτύου 
• Μέτρα και προφυλάξεις στη χρήση του Διαδικτύου 

Στη συνέχεια, η διατύπωση των κριτικών ερωτημάτων είναι μιας καίριας δυναμικής 
και σπουδαιότητας μαθησιακή διαδικασία και αποτελεί τη θρυαλλίδα προβληματι-
σμού και ενεργοποίησης της κριτικής σκέψης. Η κριτική ανάλυση συντίθεται από 
διαδικασίες αμφισβήτησης, διερεύνησης της σπουδαιότητας και των επιπτώσεων και, 
ταυτόχρονα, αποτελεί τη βάση για «ανάπτυξη αιτιολογημένων επιχειρημάτων, δεξιο-
τήτων συζήτησης και διάκρισης ιδεών που είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους» 
(Kalantzis, & Cope, 2013).  

Στην παρούσα φάση τα κριτικά/διερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι: 
• Υπάρχουν πλεονεκτήματα και οφέλη από τη χρήση του Διαδικτύου και ποια;  
• Καιροφυλακτούν και καραδοκούν κίνδυνοι και παγίδες, κατά τη χρήση του 

Διαδικτύου;  
o Δημιουργούνται προβλήματα ειδικά σε μαθητές; 
o Αν ναι, ποιες προφυλάξεις και μέτρα ενδείκνυνται να παρθούν;  

Στάδιο 4: Επιλογή των έργων και συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτήματα 

Αν και, σύμφωνα με τον Φρίντριχ Νίτσε (Ράτσικας & Ζιάκα, 2011), τα έργα τέχνης 
δεν παρουσιάζουν «τον κόσμο» αλλά «την κατάσταση των ζωτικών δυνάμεων του 
δημιουργού τους», είναι παγκοίνως παραδεκτό ότι η τέχνη αναπτύσσει την αισθητική 
εμπειρία του ατόμου και καλλιεργεί τη δημιουργικότητά του αλλά και τον κριτικό 
στοχασμό (Ντούλια, 2012). Μάλιστα, ο Rudolf Steiner, Αυστριακός φιλόσοφος και 
αρχιτέκτονας (1861-1925), είχε αντιληφθεί την εγγενή ικανότητα του ανθρώπου να 
καταλαβαίνει και να επηρεάζεται ποικιλοτρόπως από την τέχνη (από www.e-zine.gr). 

Ως τέχνες, ενδεδυμένες με μανδύα εκπαιδευτικής κατατομής, θεωρούνται:  
• η λογοτεχνία  
• η μουσική 
• η ζωγραφική 
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• τα εικαστικά-καλλιτεχνικά  
• η θεατρική αγωγή 
• ο κινηματογράφος 

Όλες δε, οι παραπάνω μορφές της τέχνης (πλην του κινηματογράφου, μάλλον) έχουν 
βρει πρόσφορο έδαφος καλλιέργειάς τους στην ελληνική εκπαίδευση, ειδικά στα σχο-
λεία διευρυμένου ωραρίου (ΕΑΕΠ). 

 

Πίνακας 1 

  

Εικόνα 1 και 2 

Στην προκειμένη περίπτωση εξαιτίας της μικρής ιστορίας του διαδικτύου, και της ευ-
νόητης απουσίας κλασικών έργων τέχνης και πινάκων ζωγραφικής, επιλέχθηκαν ως 
εναύσματα συζήτησης των κριτικών ερωτημάτων, ένας σχετικός μοντέρνος πίνακας 
(Πίνακας 1) και 2 χαρακτηριστικές εικόνες (Εικόνα 1 και 2) με πλούσιο, για το Δια-
δίκτυο, «μηνυματικό» περιεχόμενο. Σε όλες τις περιπτώσεις, και προφανώς περισσό-
τερο σε αυτές που ο καλλιτέχνης απουσιάζει, τα έργα θα ετικετοποιηθούν με το τα-
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κτικό αριθμητικό της σειράς παρουσίασής τους. Τα έργα που επιλέχθηκαν είναι ο Πί-
νακας 1 του VLADGRIN (Πίνακας 1) και οι Εικόνες 1 και 2, αγνώστων καλλιτεχνών 
(Εικόνα 1 και 2). Και οι τρεις δημιουργίες είναι πολύ χαρακτηριστικές, με έντονο 
διαδικτυακό και υπολογιστικό δυναμικό και φορτίο. Στην επεξεργασία των έργων 
αυτών αξιοποιήθηκε η τεχνική των τεσσάρων φάσεων του Perkins. 

Στάδιο 5: Επεξεργασία των έργων και συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτήματα 

Ο πίνακας συσχετίζεται με το πρώτο κριτικό ερώτημα, ενώ οι εικόνες 1 και 2 με το 
δεύτερο. Σύμφωνα με τη μέθοδο των τεσσάρων βημάτων του Perkins, η παρατήρηση 
των έργων τέχνης απαιτεί σκέψη, και η επαφή μας με διάφορα έργα της δεν πρέπει να 
εξαντλείται μόνο σε μια απλή οπτική γνωριμία, αλλά σε μια ερμηνεία η οποία θα κα-
ταλήξει σε λογικά συμπεράσματα (Καρέλα, 2012). Ακολουθεί η συνοπτική περιγρα-
φή των τεσσάρων βηματικών φάσεων του Perkins: 

• 1η φάση: Εισαγωγικές παρατηρήσεις/χρόνος για παρατήρηση 
• 2η φάση: Ευρεία παρατήρηση 
• 3η φάση: Λεπτομερής και σε βάθος παρατήρηση 
• 4η φάση: Ανασκόπηση, Σύνθεση συζήτηση, Συμπεράσματα 

Συγκεκριμένα, οι φάσεις εξελίχθησαν ως εξής (αφορούν και στα τρία έργα):  

1η φάση. Εισαγωγικές παρατηρήσεις/χρόνος για παρατήρηση: Στην πρώτη φάση, ο μα-
θητής παρατηρεί αυθόρμητα το έργο τέχνης, διατυπώνοντας τα αρχικά ερωτήματά 
του. Κάποιες ενδεικτικές προτροπές τού εκπαιδευτικού ακολουθούν:  

• Παρατηρήστε χωρίς να σχολιάστε, …έχετε χρόνο  
• Αρχίστε να σκέφτεστε ερωτήσεις 
• Τι σας ελκύει περισσότερο στον πίνακα; Ποια νομίζετε ότι είναι η σπουδαιό-

τητά του; 
• Ποιες απορίες σάς γεννιούνται; 
• Όσα ξέρετε σας βοηθούν να τον αποκρυπτογραφήσετε;  
• Κάντε μικρές παύσεις στην παρατήρησή σας  
• Εντοπίστε καινούργια στοιχεία και επιμείνετε σε μέρη του πίνακα με μεγαλύ-

τερη λεπτομέρεια.  
• Αισθανθείτε όμορφα και απολαύστε τον πίνακα 

Κάποιες απόψεις των μαθητών περιστράφηκαν γύρω από την πολυδαίδαλη ψηφιακή 
δικτύωση αλλά και τις πολλές εξυπηρετήσεις και αξιοποιήσεις του διαδικτύου στην 
καθημερινή ζωή αλλά και στο σχολείο. Επίσης η δεύτερη και τρίτη εικόνα ήγειρε τις 
πρώτες ενστάσεις και ερωτήματα σχετικά με την ασφαλή γόνιμη και πολύωρη χρήση 
του.  

2η φάση. Ευρεία παρατήρηση: Στη δεύτερη φάση της δημιουργικής παρατήρησης κα-
ταγράφονται τα συναισθήματα και οι προκληθείσες εκπλήξεις, που γεννά η παρατή-
ρηση του έργου. Δίνονται πολιτισμικές πληροφορίες, εντοπίζονται συμβολισμοί, μη-
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νύματα του δημιουργού, αλλά και επισημαίνεται η εν γένει διάθεση, που αναδύεται 
από την παρατήρηση του έργου.  

Οι μαθητές εξέφρασαν έκπληξη για την ψηφιακή/εικονική συναρμολόγηση του κό-
σμου αλλά και για τις παραδομένες ανθρώπινες στιγμές που πρόθυμα ή αναγκαστικά 
ενδίδουν στις καταιγιστικά εμφανιζόμενες εφαρμογές του Διαδικτύου, αφού η πλη-
ροφορική επιστήμη έχει μεταβάλλει ριζικά, σχεδόν κάθε ανθρώπινη δράση, πράξη 
και ενέργεια. Ασφαλώς, η πρώτη εικόνα συνεισέφερε στην ανάδειξη των κοινώς 
γνωστών, γενικών κινδύνων Διαδικτύου (ιοί, Trojan horse σκουλήκια, phishing, 
cyberbullying κ.ά), ενώ η δεύτερη ανέδειξε προβληματισμούς για την ορθολογική 
χρήση του. Επιπλέον, αποτυπώθηκαν, σαφώς, και συναισθήματα δέους και θαυμα-
σμού για το ιντερνετικό οικοδόμημα των 3 δισεκατομμυρίων χρηστών του.  

3η φάση: Λεπτομερής και σε βάθος παρατήρηση: Στην τρίτη φάση υπεισέρχεται η ε-
νεργοποίηση της κριτικής σκέψης μέσω γενικεύσεων, αφαιρέσεων, αποσαφηνίσεων 
ερμηνειών, εξηγήσεων και αναλυτικής τεκμηρίωσης Οι μαθητές παρατηρούν ενδελε-
χέστερα τα μέρη του έργου, αναφέρουν τι τους εντυπωσιάζει περισσότερο και τι τους 
κινεί το ενδιαφέρον και αποπειρώνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένα τεθέντα σε 
προηγούμενες φάσεις ερωτήματα. Επιπλέον, οι μαθητές προβαίνουν, τελικά, σε α-
σφαλείς αιτιολογήσεις και συμπερασμούς, ανακαλύπτοντας, ίσως, και τα υφέρποντα 
μηνύματα του δημιουργού. Τέλος, τα παιδιά επιχειρούν και νοερές αλλαγές στο έργο 
(χρώματα, μέρη, γραμμές), αναζητώντας προεκτάσεις, συσχετίσεις και συνειρμούς. 

Στο στάδιο αυτό οι μαθητές, καθότι οι 3 εικόνες-πίνακες, που αναλύθηκαν ήταν πολύ 
δηλωτικές:  

• Αντιλήφθηκαν την παγκόσμια κυριαρχία του Διαδικτύου (ο πρώτος πίνακας 
ήταν άκρως δηλωτικός, αφού όλος ο κόσμος είναι βγαλμένος ή υποταγμένος 
σε έναν υπολογιστή) 

• Στάθμισαν τη σημερινή υπερπαραγωγή πληροφορίας και γνώσης 
• Έμαθαν τις πολλές χρήσεις του Διαδικτύου και στην εκπαίδευση 
• Κατανόησαν την πληθώρα κινδύνων που εγκυμονεί η χρήση του Internet (α-

πάτες, θυματοποίηση, χάκερς σεξιστικό περιεχόμενο κ.ά) 
• Συνειδητοποίησαν το πλαίσιο ασφαλούς χρήσης του (παρουσία ενήλικα, κρι-

τική χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώρες χρήσης του κ.λπ.) 

4η φάση: Ανασκόπηση, σύνθεση, συζήτηση, συμπεράσματα: Στην τελευταία φάση οι 
μαθητές, εμπεδώνουν όσα ανακάλυψαν, κατασκευάζουν τη γνώση μέσα από τις ερ-
μηνείες τους και την ολιστική θέαση των έργων. Οπωσδήποτε επανεξετάζουν και α-
ναστοχάζονται και συμπεραίνουν κριτικά.  

Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές αντιλήφθηκαν ότι οι υπηρεσίες του Διαδικτύου έχουν 
διαμορφώσει ένα σημαντικό, ζωτικό, εκπαιδευτικό και μη τοπίο. Πολλές δωρεάν ψη-
φιακές εφαρμογές και ευέλικτα προγράμματα αλλά και άφθονο ψηφιακό υλικό, ση-
ματοδοτούν και αποκαλύπτουν τις σημαντικές εκπαιδευτικές παροχές του Διαδικτύ-
ου, οι οποίες εύκολα και άμεσα μπορούν να αξιοποιηθούν, ως ισχυρά παιδαγωγικά 
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εργαλεία στην καθημερινή σχολική πράξη. 

Αν και υπάρχουν αρκετά μειονεκτήματα και κίνδυνοι, η γνώση μπορεί να «πιαστεί» 
και να «βλαστήσει» και μέσα από τους ιστούς του Διαδικτύου και να αναδειχθούν οι 
χάρες και τα εκπαιδευτικά οφέλη του κυβερνοχώρου. Φυσικά, υπάρχουν και πολλοί 
κίνδυνοι που παραμονεύουν και εγείρονται, όπως και πολλές ενστάσεις και επιφυλά-
ξεις. Οι μαθητές, ωστόσο, κατανόησαν την ενεργοποίηση κάποιων (προληπτικών) 
μέτρων που εξασφαλίζουν, κατά το δυνατό, τη σωστή και μετρημένη χρήση του.  

Στάδιο 6: Κριτικός Αναστοχασμός  

Γενικά παρατηρήθηκε και μάλλον διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές προβληματίσθηκαν, 
αντιμετώπισαν με ενθουσιασμό την όλη διαδικασία και τελικά αποκόμισαν πλούσιες 
εμπειρίες, στρατηγικές και κριτική διάθεση στη χρήση και αξιοποίηση του διαδικτύ-
ου. Το γνωστικό τους κεφάλαιο διευρύνθηκε αρκετά, σε σχέση με την πρότερη κατα-
γραφή του, στο 2ο στάδιο. Έμαθαν περισσότερες χρήσεις του διαδικτύου, μεταξύ άλ-
λων, όπως:  

• Τηλεδιάσκεψη  
• Blogs  
• Wikis 
• Υπολογιστικό νέφος 
• Υπηρεσίες επικοινωνίας και τηλεφωνίας (Skype, ooVoo) 
• Αγορές (ebay) βιβλία, ξενοδοχεία κλπ 
• Eφαρμογές Google (μετάφραση κ.ά.) 
• Διαμοίραση αρχείων (Dropbox, Drive) 
• Πλατφόρμες διαχείρισης μαθημάτων (Moodle) 

Επιπλέον, αντιλήφθηκαν ότι το Διαδίκτυο περικλείει κινδύνους και αποτελεί τη χαρά 
των απανταχού εγκληματιών και απατεώνων, καθώς πολλά προφίλ είναι προβοκατό-
ρικα. Επίσης, κατανόησαν την επικινδυνότητα της ανάρτησης φωτογραφιών τους στο 
διαδίκτυο αλλά και της ανάπτυξης «φιλίας» με αγνώστους, στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης.  

Οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι σήμερα στην εποχή πια του σημασιολογικού ιστού 
και της ευρυζωνικότητας, το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός, με κατάλληλη και 
λελογισμένη χρήση μπορεί να προσφέρει πολλά και συναρπαστικά εκπαιδευτικά, 
κοινωνικοπολιτικά αλλά και εμπορικά κανάλια και διόδους. Σε κάθε περίπτωση, οι 
μαθητές μέσω αυτών των δελεαστικών, διαδικτυακών παροχών μπορούν να αισθαν-
θούν σαν εξερευνητές του σαγηνευτικού και απέραντου κυβερνοχώρου αλλά και, με 
την προσήκουσα προσοχή, καλοί αλιευτές της γνώσης, που φιλοξενεί και στεγάζει.  

Συζήτηση, Συμπεράσματα, Προτάσεις 

Οι τέχνες είναι ένα πολύχρωμο κομμάτι στο παζλ της ανθρώπινης φύσης. Τα έργα 
που παράγονται πιστοποιούν και μαρτυρούν την οικουμενική αναγκαιότητα για τη 
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δημιουργία οπτικών αναπαραστάσεων, επικοινωνίας, αναζήτησης και επικύρωσης της 
ταυτότητάς μας (ΜΠΕ, 2011). Όλα τα έργα ως φορείς μηνυμάτων, πολιτισμού, ιδεών, 
αρχών, αξιών και συναισθημάτων μπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά και μαθησια-
κά, ιδιαίτερα ως κρίσιμα υλικά στο πλαίσιο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα 
από τη Τέχνη, όπως ενδεικτικά αναφέρθηκε στην παρούσα εργασία. Η εικαστική πι-
νελιά που πρεσβεύει η συγκεκριμένη θεωρία, ξεφεύγοντας από τις παραδοσιακές δι-
δακτικές φόρμες, είναι ικανή να προσδώσει στο καθημερινό μάθημα υψηλά στά-
νταρντ προσήλωσης, γόνιμων αντιπαραθέσεων, ανάπτυξης κριτικής σκέψης αλλά και 
μεταγνωστικών διαδικασιών. Στην παρούσα δειγματική παρέμβαση, επιχειρήθηκε να 
συνδυαστεί, μέσω μιας τετράωρης διδακτικής παρέμβασης η μέθοδος της εκπαίδευ-
σης μέσα από την τέχνη με τα αποκομιζόμενα εκπαιδευτικά οφέλη αλλά και τις προ-
φυλάξεις που απαιτεί η χρήση του διαδικτύου. Η εμπειρία για τους συμμετέχοντες 
υπήρξε, σίγουρα, ενδιαφέρουσα και πολύτιμη και παρήγαγε πλούσια παιδαγωγικά και 
γνωστικά κέρδη. 

Τέλος, ως πολύ σημαντικό όφελος πρόεκυψε και η διαπίστωση ότι ισχυρή συνιστώσα 
μάθησης αποτελεί και η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση, αφού εύκολα μπο-
ρεί να αναβαθμιστεί αυτή, σε ένα σημαντικό γνωστικό και διαμεσολαβητικό παιδα-
γωγικό εργαλείο.  
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Περίληψη 

Η εισαγωγή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, 
ο εμπλουτισμός των σχολικών εγχειριδίων με ψηφιακά χαρακτηριστικά διαμορφώνουν 
νέα δεδομένα στην εκπαίδευση. Τα σχολικά εγχειρίδια, το εκπαιδευτικό λογισμικό, όλα 
τα έντυπα ή τεχνικά μέσα είναι βασικά εργαλεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ποια 
όμως είναι η συμβολή του εμπλουτισμένου ψηφιακού υλικού στην εκπαιδευτική δια-
δικασία και πιο συγκεκριμένα για το γλωσσικό μάθημα της Στ΄ τάξης; Με βάση τη 
βιβλιογραφική επισκόπηση, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν μελέτες με παραμετρο-
ποιημένα κριτήρια για την αξιολόγηση του εμπλουτισμένου υλικού (html), γι’ αυτό 
καταλήξαμε στην δημιουργία κριτηρίων αξιολόγησης με βάση τις αρχές των 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. της Γλώσσας για το δημοτικό σχολείο, τις γενικές αρχές των επι-
σήμων κειμένων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του ΟΕΠΕΚ και της διεθνούς βιβλιο-
γραφίας για το εκπαιδευτικό υλικό. Η έρευνα επιχειρεί να καταγράψει, να αναλύσει, 
να αξιολογήσει, αλλά και να αποτιμήσει κριτικά το εν λόγω ψηφιακό εκπαιδευτικό 
υλικό.   

Λέξεις - Κλειδιά: εμπλουτισμένο ψηφιακό υλικό, Τ.Π.Ε, δημοτικό, Γλώσσα ΣΤ΄ 

Εισαγωγή 

Η χρήση της τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης μπορεί να πάρει πολλές μορφές 
και ανάλογα με το πλαίσιο και τις επιδιώξεις κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος πα-
ρουσιάσει διαφοροποιήσεις ως προς την αποτελεσματικότητα της. 
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Βασικό στοιχείο για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού και γενι-
κότερα των εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, είναι οι αρχές στις οποίες στηρί-
χθηκε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξή τους. Τα τελευταία χρόνια είναι κυρίαρχη η διεπι-
στημονική προσέγγιση αυτού του σχεδιασμού και αφορά τον μαθητή και τις ανάγκες 
του, το τεχνολογικό περιβάλλον μάθησης και τις ιδιότητες – χαρακτηριστικά του, το 
γνωστικό αντικείμενο καθαυτό και το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο το τεχνο-
λογικά εμπλουτισμένο σύστημα μάθησης πρόκειται να ενταχθεί (ΟΕΠΕΚ,2007). 

Η εισαγωγή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, η χρήση των ΤΠΕ και ο εμπλουτισμός 
των σχολικών εγχειριδίων με ψηφιακά χαρακτηριστικά στη μορφή και στο περιεχόμενο 
αποτελούν βασική επιλογή του ΥΠΑΙΘ με αιχμή την αλλαγή στη φιλοσοφία, τη μέ-
θοδο, το περιεχόμενο αλλά και την καθημερινή παιδαγωγική πρακτική. Νομοθετικά η 
συγγραφή και η διάρθρωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού καθορίζεται από 
το θεωρητικό πλαίσιο και τις παιδαγωγικές αρχές των ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, και ως εκ τούτου 
το εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό υλικό οφείλει να είναι σε σημαντικό βαθμό εναρμονι-
σμένο με αυτές τις προδιαγραφές και άρα η όποια αξιολόγησή του θα εκτιμήσει τη 
συνάφειά του με αυτές τις αρχές.  Παρόλα αυτά, ως τώρα, δεν έχουν αποσαφηνιστεί 
και αιτιολογηθεί τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης του ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού των εμπλουτισμένων ηλεκτρονικών βιβλίων ούτε και έχει πραγματοποιηθεί κά-
ποια διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών από επίσημο φορέα (Ξανθόπουλος, 
2014). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της έλλειψης ερευνητικής εργασίας, εντάσσεται η  
έρευνα μας για τα Εμπλουτισμένα–Διαδραστικά Βιβλία, η οποία διερευνά τη συμβολή 
στην εκπαιδευτική διαδικασία του εμπλουτισμένου εκπαιδευτικού υλικού που εμπεριέ-
χεται στο διδακτικό εγχειρίδιο της Γλώσσας, της ΣΤ’ τάξης. Η έρευνά μας φιλοδοξεί 
να εμπλουτίσει την ερευνητική προσπάθεια από παιδαγωγική και διδακτική σκοπιά και 
να διευρύνει τους προβληματισμούς γύρω από το περιεχόμενο, τη μορφή και τη συνά-
φεια με τα ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ του εμπλουτισμένου ψηφιακού υλικού στο γλωσσικό μά-
θημα της ΣΤ’ τάξης. 

Αντικείμενο του πρώτου μέρους της εργασίας αποτελεί η βιβλιογραφική επισκόπηση. 
Εν συνεχεία αναλύονται οι σκοποί και οι επιμέρους στόχοι της έρευνας. Στο τελευταίο 
τμήμα της εργασίας γίνεται παρουσίαση και κριτική αποτίμηση των ερευνητικών απο-
τελεσμάτων. 

Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση έδειξε ότι οι έρευνες σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού υλικού, αναφέρονται κυρίως στα εκπαιδευτικά αντικείμενα της Δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι έρευνες πε-
ριστρέφονται κυρίως στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών λογισμικών των μαθησια-
κών αντικειμένων και όχι στο εμπλουτισμένο υλικό, μιας και χρονικά για την Πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση προστέθηκε πρόσφατα.  
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Οι έρευνες παράγονται είτε από επίσημους φορείς (Υπουργείο Παιδείας–Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο) είτε από τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Πιο 
συγκεκριμένα: Η μελέτη του ΟΕΠΕΚ (2008:10), αναφορικά με την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού υλικού αναφέρει:  «Σε διεθνές επίπεδο η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
υλικού γίνεται από εξειδικευμένα Ινστιτούτα Έρευνας, που λειτουργούν αυτόνομα και ι-
δρύθηκαν κυρίως από πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται 
το Ινστιτούτο Παιδαγωγικής ανάλυσης κειμένων στο Haernoesand της Σουηδίας, το Ιν-
στιτούτο Koethen στη Γερμανία, το Ινστιτούτο της Βιέννης, με προτεραιότητά του τον 
έλεγχο της καταλληλότητας των εγχειριδίων σε σχέση με την ηλικία των μαθητών/τριών, 
αλλά και το Ινστιτούτο Georg Eckert για διεθνή έρευνα σχολικών εγχειριδίων». 

Οι Κατσαρού και Δεδούλη (2008:200–205) αναφέρουν για τα κριτήρια αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού υλικού ότι θα πρέπει να είναι συμβατά με το αναλυτικό πρόγραμμα, 
το υλικό που θα επιλεγεί να είναι κατάλληλο και σημαντικό ώστε να υπηρετεί τις γνώ-
σεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις στάσεις που είναι ανάγκη να αποκτήσουν οι 
μαθητές/τριες, οι έννοιες να παρουσιάζονται με κατανοητή γλώσσα και με αλληλουχία. 
Το υλικό να κινητοποιεί τους/τις μαθητές/τριες για δημιουργική εργασία και όχι να 
οδηγεί σε μηχανιστικού τύπου εργασίες. Να αναπτύσσει την κριτική σκέψη και αυτε-
νέργεια του/της μαθητή/τριας, να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των μαθη-
τών/τριων και να κάνει σαφείς στους μαθητές/τριες τους στόχους της διδασκαλίας. Οι 
λεζάντες και οι απεικονίσεις να είναι ευδιάκριτες και σαφείς.   

Ο Λιβαδάς (2014) αναφέρει ότι το εκπαιδευτικό υλικό είτε είναι λογισμικό είτε είναι 
οπτικοακουστικό οφείλει να είναι διαδραστικό, δηλαδή να υπάρχει αλληλεπίδραση του 
εκπαιδευτικού μέσου με τον/τη χρήστη/τρια.. Να αποπνέει επαγγελματισμό, γιατί ένα 
ερασιτεχνικό, κακής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να δώσει την εντύπωση 
στον/στη μαθητή/τρια ότι το μήνυμα ή το μάθημα ή η έννοια που παρουσιάζεται δεν 
είναι σημαντικά. Θα πρέπει επίσης να διαμορφώνεται και να επιλέγεται υλικό που να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας ή να είναι χωρισμένο σε 
αυτοτελείς ενότητες.   

Σύμφωνα με τους Ντρενογιάννη και Πριμεράκη (2008), η διαμόρφωση μιας λίστας α-
ξιολόγησης δεν μπορεί να μην αναφέρεται στη συμφωνία του υλικού με τη διδακτική 
πρόταση, τη σαφήνεια, την καταλληλότητα και την πληρότητα του υλικού, την εξέταση 
της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης 
του/της εκπαιδευτικού ότι η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να βελτιώσει τη διδακτική πράξη 
και την επικοινωνιακή σχέση του με τους/τις μαθητές/τριες.   

Οι Αθανασίου και Καλόγηρος (2013) επισημαίνουν ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτι-
κού λογισμικού αποτελεί μια σύνθετη ερευνητική διαδικασία, η οποία εμπλέκει πολ-
λούς επιστήμονες από  διαφορετικά πεδία.  
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Οι Παλιούρας Α.,  Πέτσος Α., Σαριδάκη Α., Τουκίλογλου Π., Τσάκωνας Π., Χριστο-
πούλου Ε. και Τζιμογιάννης Α. (2012) αξιολογούν το υλικό με βάση το αναλυτικό πρό-
γραμμα του μαθήματος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.  

Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση, αφού διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν μελέτες 
με παραμετροποιημένα κριτήρια για την αξιολόγηση του εμπλουτισμένου υλικού 
(html), αλλά μόνο για τα σχολικά εγχειρίδια, τα εκπαιδευτικά λογισμικά και το οπτι-
κοακουστικό υλικό, καταλήξαμε στην δημιουργία κριτηρίων αξιολόγησης με βάση τις 
αρχές των ΔΕΠΠΣ–ΑΠΣ της Γλώσσας για το δημοτικό σχολείο, τις γενικές αρχές των 
επισήμων κειμένων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του ΟΕΠΕΚ και της διεθνούς βι-
βλιογραφίας για το εκπαιδευτικό υλικό. Τα κριτήρια  αναλύονται διεξοδικότερα στο 
κεφάλαιο της Μεθοδολογίας. 

Ταυτότητα της έρευνας-Σκοποί-Επιμέρους στόχοι 

Η έρευνα συνιστά μελέτη περίπτωσης, καθώς αφορά στο εμπλουτισμένο ψηφιακό υ-
λικό της Γλώσσας της Στ’ τάξης. Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται σε on line 
σύνδεση και εξυπηρετεί τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς των ΔΕΠΠΣ– ΑΠΣ  (ΦΕΚ 
– 303/13.3.2003/Αρ.Απ. 21072α/Γ2) του γλωσσικού μαθήματος, τους επιμέρους στό-
χους του Βιβλίου Δασκάλου και τις δραστηριότητες του Βιβλίου Μαθητή, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Δημιουργήθηκε και εντάχθηκε  σταδιακά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία ως μέρος του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Δια-
δραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» με τη συγχρηματοδότηση 
της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007–2013 και υλοποιείται  από το 
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Από τα μέσα του 2012 αρχίζει στην πλατφόρμα η σταδιακή 
ανάρτηση των πρώτων «εμπλουτισμένων» βιβλίων. Το 2013 τα περισσότερα σχολικά 
βιβλία παρουσιάζονται σε ειδική ενότητα ως «Διαδραστικά Βιβλία» σε μορφή pdf αλλά 
και σε μια ακόμη ψηφιακή επιλογή, σε μορφή html, με τον τίτλο: «εμπλουτισμένα html» 
(Ξανθόπουλος,2014:188,189). 

Σκοπός της έρευνας μας είναι η ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση του είδους του ψη-
φιακού υλικού και η συμβολή των εμπλουτισμένων βιβλίων στο περιεχόμενο της διδα-
σκαλίας και στη διαδικασία μάθησης. Οι επιμέρους στόχοι διατυπώνονται ως εξής:   
− Τι είδους υλικό παρέχεται ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή του; 
− Κατά πόσο το ψηφιακό υλικό συμβαδίζει με τους σκοπούς της ενότητας; 
− Καθιστά το προτεινόμενο υλικό τη διδασκαλία πιο προσιτή στο/στη μαθητή/τρια; 
− Με τη χρήση του εμπλουτισμένου υλικού γίνεται η διδασκαλία της ενότητας πιο εν-

διαφέρουσα; 
− Διαφοροποιείται το εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό ως προς το μαθησιακό προφίλ των 

μαθητών/τριων; 
− Εμπλέκει τους/τις μαθητές/τριες με ενεργητικό τρόπο στη μαθησιακή διαδικασία; 
− Υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας; 
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Η διαμόρφωση του ερευνητικού εργαλείου για την αξιολόγηση του εν λόγω ψηφιακού 
υλικού, προέκυψε από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, έπειτα από προβληματισμό και 
εκτενείς συζητήσεις. Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση διαμορφώθηκαν τα αξιο-
λογικά κριτήρια και οι κατηγοριοποιήσεις, στο πλαίσιο των οποίων καταρτίστηκαν πί-
νακες συλλογής δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο αρχικώς διαχωριστικά 
κριτήρια κατάταξης του υλικού: ως προς το περιεχόμενο και ως προς την μορφή. Εν 
συνεχεία, ως προς το περιεχόμενο υπάρχουν οι εξής κατηγοριοποιήσεις: εμπέδωση, ε-
πέκταση, εμβάθυνση, διεπιστημονικότητα. Επιπλέον, το υλικό αξιολογείται ως προς 
την τεχνική του αρτιότητα, τη δυνατότητα πρόσβασης, τα χαρακτηριστικά που αφο-
ρούν τους/τις μαθητές/τριες, την ανταπόκρισή του στους διδακτικούς στόχους της ενό-
τητας και τέλος, τη συμβολή του στην υποστήριξη του/της εκπαιδευτικού.  

Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2014, στα 
πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Στην ερευνητική ομάδα συμμετέχουμε 
εκπαιδευτικοί εν ενεργεία στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Υπό αυτή την 
έννοια το παρεχόμενο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό είναι μέρος της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας στην οποία συμμετέχουμε και άρα η μελέτη και η αξιολόγησή του  καθίσταται 
αναγκαία και επιβεβλημένη. 

Παρουσίαση - Ερμηνεία - Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Καταγράψαμε και αναλύσαμε το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των 17 θεματικών ενο-
τήτων του εμπλουτισμένου ηλεκτρονικού βιβλίου της Γλώσσας της Στ’ Δημοτικού, το 
οποίο περιλαμβάνει 446 υπερσυνδέσμους. Tο υλικό περιλαμβάνει συνολικά 5 μονο-
τροπικά πληροφοριακά κείμενα, 60 μονοτροπικά λογοτεχνικά κείμενα, 79 πολυτρο-
πικά πληροφοριακά και 56 πολυτροπικά λογοτεχνικά κείμενα. Είναι ενδιαφέρον ότι το 
μισό περίπου υλικό (44%) καλύπτεται από συνοδευτικά κείμενα. Όπως και στα σχο-
λικά εγχειρίδια τα κείμενα διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο, παρ’ όλο που οι ηλε-
κτρονικές πηγές έχουν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν την γνώση στο/στη μα-
θητή/τρια με πλήθος σημειακών συστημάτων διεγείροντας περισσότερες αισθήσεις 
(Ξανθόπουλος, 2011). Διαπιστώθηκε επίσης, ότι τα πολυτροπικά κείμενα υπερτερούν 
των μονοτροπικών. Όμως, αν και η πολυτροπικότητα αναδεικνύεται ως ένα από τα 
κύρια χαρακτηριστικά της επικοινωνίας (Kress, 2000) στο εξεταζόμενο ψηφιακό υλικό 
υπερτιμάται η γραπτή γλώσσα, ενώ υποβιβάζεται η σημασία και η λειτουργικότητα 
άλλων σημειωτικών κωδίκων. Οι εικόνες δεν λειτουργούν ως πολυτροπικές συνθέσεις 
στις οποίες όλοι οι σημειωτικοί πόροι συμβάλλουν στην παραγωγή νοήματος. Έτσι, η 
κατανόηση βασίζεται μόνο στα γλωσσικά στοιχεία των κειμένων και με αυτόν τον 
τρόπο καθίσταται ανενεργή στη διδακτική πράξη η πολυτροπικότητά τους (Δημάση, 
2009). Το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό (25%) αντιστοιχεί σε παραπομπές σε ιστοσε-
λίδες (110/446). Ως προς τις προτεινόμενες ιστοσελίδες, παρατηρούμε ότι οι περισσό-
τερες απευθύνονται σε ενήλικες και όχι σε παιδιά, γεγονός που καθιστά δύσκολη έως 
αδύνατη την εποικοδομητική χρήση τους. 
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Αναφορικά με το οπτικό υλικό, αυτό αντιπροσωπεύει το 4% του συνόλου του υλικού 
(20/446). Τα αντίστοιχα ποσοστά για το ακουστικό (8/446) και το οπτικοακουστικό 
(48/446) υλικό είναι 2% και 11%. Ακόμη, το υλικό εμπεριέχει 58 εκπαιδευτικές πολυ-
μεσικές εφαρμογές (13%) και μόλις 2 φύλλα εργασίας (1%).  

Με βάση την προσωπική μας εκτίμηση, το υλικό αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό που 
πλησιάζει το 70%, αξιολογείται ότι συμβάλλει στην επέκταση της διδακτικής ύλης. Δεν 
αιτιολογείται ρητά η αναγκαιότητα της ποσοτικής αύξησης της διδακτικής ύλης, ούτε 
και διαφαίνεται μέσα από τη συστηματική μελέτη του ψηφιακού υλικού. Είναι αξιοση-
μείωτο επίσης, ότι τα κείμενα που εντάσσονται στην κατηγορία της εμβάθυνσης ανέρ-
χονται στο 25% και μόλις το 2% χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα. Το εύρημα 
αυτό δεν συμβαδίζει με το πνεύμα και τους στόχους των ΔΕΠΠΣ –ΑΠΣ περί καλλιέρ-
γειας κριτικής σκέψης και ολόπλευρης προσέγγισης της γνώσης. Παρά τη ρητορεία του 
Υπουργείου Παιδείας περί συμβολής της διεπιστημονικότητας στην προώθηση της μά-
θησης, τα ποσοτικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό του υλικού 
προωθεί ουσιαστικά τη διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων.   

 

n % n % n % n % Ν %

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 0 0 5 2 0 0 0 0 5 1

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ 0 0 50 17 10 9 0 0 60 13

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 2 8 70 23 1 1 6 60 79 18

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ 0 0 30 10 26 24 0 0 56 13

2 8 9 3 9 8 0 0 20 4

0 0 7 2 1 1 0 0 8 2

0 0 42 14 4 4 2 20 48 11

4 16 83 27 22 20 1 10 110 25

17 68 7 2 34 31 0 0 58 13

0 0 0 0 1 1 1 10 2 0

Ν 25 303 108 10 446
% 6 68 24 2 100
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Ως προς την τεχνολογική αρτιότητα του οπτικοακουστικού υλικού και την προσβασι-
μότητα στις ιστοσελίδες τα αποτελέσματα της έρευνας μας ήταν ιδιαίτερα θετικά. Δεν 
εντοπίσαμε σημαντικές δυσλειτουργίες ως προς τη χρήση του εν λόγω υλικού.   

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού γλωσσικού υλικού που αφορούν ά-
μεσα τους μικρούς χρήστες του, εντοπίσαμε ότι ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό (71%) 
του υλικού συνοδεύεται από γλώσσα που δεν επιτρέπει την επαρκή κατανόηση του 
περιεχομένου. Η γλώσσα αρκετών κειμένων δεν είναι αυθεντική ή αντιπροσωπευτική 
της πραγματικής γλωσσικής χρήσης και τα περισσότερα κείμενα είναι εκτός αυθεντι-
κού επικοινωνιακού πεδίου.  

Επιπλέον, το περιεχόμενο του ψηφιακού υλικού δεν αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό 
(76%) στο γνωστικό επίπεδο των παιδιών. Έτσι, ενώ η μάθηση μέσα από τα ηλεκτρο-
νικά μέσα θα μπορούσε να είναι στοχευμένη στις δυνατότητες και τις ανάγκες των παι-
διών, «καθώς το υλικό μπορεί  εύκολα να προσαρμοστεί ως προς το επίπεδο δυσκολίας 
και ως προς το ρυθμό με τον οποίο ανταποκρίνεται ο κάθε μαθητής» (Ξανθόπουλος, 
2011:1165), δεν διαπιστώσαμε μέσα από την έρευνα μας διαφοροποιήσεις ως προς το 
βαθμό δυσκολίας, αλλά ούτε και ως προς τις προϋπάρχουσες γνώσεις τις οποίες απαιτεί 
η αξιοποίηση του από τα παιδιά. 

 Ένα εξίσου μεγάλο μέρος του υλικού (64%) δεν περιέχει κατανοητές οδηγίες και βή-
ματα για να μπορέσει ο/η μαθητής/τρια εύκολα και αυτόνομα να το χειριστεί και να το 
επεξεργαστεί, καθώς προϋποτίθενται γενικότερες γνώσεις και εξοικείωση με το ηλε-
κτρονικό μέσο. 

Επιπλέον, το προτεινόμενο ψηφιακό υλικό δεν προωθεί την ενεργητική συμμετοχή 
του/της μαθητή/τριας. Το 75% του συνολικού υλικού δεν καθιστά τον/τη μαθητή/τρια 
ενεργό παραγωγό της γνώσης, αλλά καταναλωτή πληροφοριών. Οι εκπαιδευτικές πο-
λυμεσικές εφαρμογές, που αποτελούν μόλις το 13% δεν προάγουν την ουσιαστική δυ-
νατότητα δημιουργίας.  

 

N % N % N %
Η γλώσσα που χρησιμοποιείται 
είναι κατανοητή από τους/τις 

μαθητές/τριες.
5 29 12 71 0 0

Το περιεχόμενο είναι ανάλογο με 
το γνωστικό επίπεδο των μαθητών. 4 24 13 76 0 0

Δίνει κατανοητές οδηγίες και 
βήματα για τον τρόπο εργασίας των 

μαθητών/τριών.
2 12 4 24 11 65

Προωθεί την ενεργητική 
συμμετοχή του/της μαθητή/τριας. 0 0 13 76 4 24

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
ΕΠΑΡΚΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ
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Παράλληλα, διερευνήθηκε το κατά πόσο το συγκεκριμένο ψηφιακό υλικό συμβαδίζει 
με τους στόχους της κάθε θεματικής ενότητας, όπως αυτοί αναγράφονται στο βιβλίο 
του δασκάλου. Διαπιστώθηκε ότι το ψηφιακό υλικό συμβαδίζει με τους στόχους της 
γλώσσας ως προς την εξοικείωση των παιδιών με τα κειμενικά είδη (67%), αλλά όχι με 
τους γραμματικούς στόχους των επιμέρους ενοτήτων (8%), οι οποίοι σύμφωνα με το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα, αναφέρονται στη γραμματική του κειμένου και της επικοινω-
νίας. 

Η προσφορά βοήθειας στον/στην δάσκαλο/α για τον σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων 
πέραν των προτεινόμενων στο σχολικό εγχειρίδιο, είναι ένας πολύ σημαντικός παρά-
γοντας που τέθηκε προς εξέταση και αξιολόγηση στην παρούσα εργασία. Σε καμία από 
τις 17 θεματικές ενότητες του εμπλουτισμένου ηλεκτρονικού βιβλίου δεν εντοπίστηκε 
υλικό, το οποίο βοηθά ουσιαστικά τον/την εκπαιδευτικό να σχεδιάσει δραστηριότητες 
ελκυστικές και ενδιαφέρουσες για την καθημερινή γλωσσική διδασκαλία. Το μόνο που 
εξασφαλίζεται είναι η γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε επιπλέον υλικό. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ψηφιακό υλικό, δεν αυξάνει την α-
ποτελεσματικότητα του σχολικού εγχειριδίου, καθώς λειτουργεί προσθετικά ως προς 
το πρώτο, αλλά όχι επικουρικά, και ως εκ τούτου δεν αναβαθμίζεται ούτε και εμπλου-
τίζεται η μαθησιακή διαδικασία (Ξανθόπουλος, 2011). Δεν καθιστά τη διαδικασία της 
μάθησης πιο ελκυστική και κατά συνέπεια δεν καλλιεργεί την ενεργητική συμμετοχή 
των παιδιών. Δεν ανταποκρίνεται στο διαφορετικό μαθησιακό προφίλ, καθώς δεν α-
φουγκράζεται τις διαφορετικές ανάγκες και ρυθμούς μάθησης του κάθε παιδιού. Δεν 
αξιοποιεί εποικοδομητικά τις πολλαπλές δυνατότητες μάθησης που παρέχει η χρήση 
Η.Υ. Αποτελεί συμπλήρωμα του σχολικού εγχειριδίου και όχι δυναμικό μέσο μάθησης, 
τόσο για τον/τη δάσκαλο/α όσο και για τον/τη μαθητή/τρια. 

Κριτική αποτίμηση 

Μελετώντας τα εμπλουτισμένα-διαδραστικά βιβλία της Γλώσσας της Στ΄ τάξης και 
λαμβάνοντας υπόψη μας ότι η έννοια της διαδραστικότητας υπονοεί μια ενεργή σχέση 
μεταξύ των εμπλεκομένων στη διαδικασία της μάθησης περιμέναμε την αποτύπωση 
της στο υπό εξέταση ψηφιακό υλικό. Οδηγηθήκαμε όμως, στο συμπέρασμα ότι βρι-
σκόμαστε μπροστά σε μία τράπεζα δεδομένων πληροφοριακού χαρακτήρα σε ψηφιακή 
μορφή, που επεκτείνουν κατά ένα τρίτο, τουλάχιστον, «την ύλη» ενός γνωσιοκεντρικού 
προγράμματος σπουδών. Χάνεται, έτσι, η ευκαιρία και το παιδαγωγικό νόημα της χρή-
σης της τεχνολογίας ως ικανής να δημιουργήσει ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης. 

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές και τα ηλεκτρονικά βιβλία 
αποτελούν εκπαιδευτικά μέσα, που από τη φύση τους μπορούν μονάχα να «αναπαρα-
στήσουν» και όχι να επέμβουν μετασχηματιστικά  στους εκπαιδευτικούς σκοπούς και 
στόχους. «Κατά συνέπεια, για τη μετεξέλιξη του σχολείου σε «νέο σχολείο», δεν αρκεί 
ασφαλώς η ψηφιοποίησή του, ούτε βέβαια και η διάχυτη αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλα τα 
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επίπεδα του εκπαιδευτικού έργου» (Ντρενογιάννη,2010:598). Επομένως, η προβλημα-
τική έγκειται στο αν ο ψηφιακός γραμματισμός περιορίζεται στην απόκτηση γνώσεων 
και δεξιοτήτων, στη βάση μιας εργαλειακής – τεχνοκρατικής λογικής ή ανάγεται σε 
εξαιρετικά σημαντικό σκοπό για την κατανόηση του κόσμου. Αν προκαλεί τον σκεπτι-
κισμό των μαθητών και δημιουργεί προβληματισμούς για τα αυτονόητα και τα δεδο-
μένα που σχετίζονται με τη φύση της τεχνολογίας και τη χρήση της σε κάθε έκφανση 
της ζωής κι αν «δίνει στους μαθητές την αναντικατάστατη, πρωτογενή ευκαιρία (α) της 
πρόσβασης σε επίμαχο περιεχόμενο, συγκρουσιακές ιδέες και αντιλήψεις, αντιφατικές α-
ξίες και ιδεολογίες, και (β) της δημιουργίας, παραγωγής και διάδοσης προσωπικών πε-
ριεχομένων, γνωστικών κατασκευών και «προβολών» του κόσμου» (Ντρενογιάννη, 
2010:599). 
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα πεδίου συνιστά μια διαθεματική διασχολική δράση που αποβλέπει 
στην αξιολόγηση της εφαρμογής των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Φυσικής της Β´ τά-
ξης Γυμνασίου και των Μαθηματικών της Β΄ τάξης Λυκείου. Οι συμμετέχοντες εκ-
παιδευτικοί αναπτύσσουν την έρευνα σε δύο παράλληλα επίπεδα: αφενός διδάσκουν 
σε ένα τμήμα μαθητών μια συγκεκριμένη ενότητα με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. («Τε-
χνολόγοι») και αφετέρου την ίδια ακριβώς ενότητα σε ένα δεύτερο τμήμα της ίδιας 
τάξης με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας («Παραδοσιακοί»). Μετά τη διδασκα-
λία οι «Τεχνολόγοι» συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησής της. Σε δεύτερο 
χρόνο οι μαθητές και των δύο τμημάτων απαντούν σε κοινό κριτήριο αξιολόγησης, τα 
αποτελέσματα του οποίου καταδεικνύουν τον βαθμό εμπέδωσης της συγκεκριμένης 
ύλης ανά τμήμα και κατηγορία επίδοσης μαθητή. Μέσα από τη χρήση τόσο παραδο-
σιακών όσο και σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και εργαλείων αξιολόγη-
σης, αποτυπώνονται, συγκρίνονται και αξιολογούνται τα πιθανά οφέλη ή οι ανεπάρ-
κειες της εφαρμογής των Τ.Π.Ε. ανά μάθημα αλλά και συνολικά, λαμβάνοντας ως 
βασικά κριτήρια τους γνωστικούς και παιδαγωγικούς στόχους. 

Λέξεις - Κλειδιά: Προστιθέμενη αξία Τ.Π.Ε., παραδοσιακή διδασκαλία. 

Εισαγωγή  

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική τείνει να προσαρμόζει το σχολείο σε μία κοινωνία 
γνώσης, πρωτοβουλίας και αναζήτησης, ώστε να μη δημιουργεί πλέον πολίτες «ακα-
τάλληλους» γι’ αυτήν την κοινωνία. Μια τέτοια αντίληψη δεν μπορεί να θέσει εκτός 
μαθήματος τις Τ.Π.Ε., αφού η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία προσανατολίζεται 
σε αυτό το σκοπό. Το μέλλον της νέας γενιάς είναι στενά συνδεδεμένο με αυτές και 
αυτό φαίνεται να αποτελεί πίστη στη συνείδηση και των μελών της κοινωνίας. Ωστό-
σο, στην καθημερινή πράξη, πολλοί εκπαιδευτικοί παραμένουν επιφυλακτικοί ως 
προς την αξία μιας τέτοιας διδασκαλίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσου-
με ότι ασφαλώς η καινοτομία στην εκπαίδευση δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση 
Τ.Π.Ε., οπωσδήποτε, όμως, η αξιοποίησή τους αποτελεί μία καινοτόμο διδακτική 
πρακτική, καθώς εισάγει δύο νέα στοιχεία: τον υπολογιστή και την ομαδική εργασία. 
Επειδή, όμως, δεν έχουμε προλάβει ακόμη να εξοικειωθούμε τόσο με το νέο μέσο 
όσο και με τη νέα μορφή εργασίας, η προοπτική μιας τέτοιας διδασκαλίας, που απο-
μακρύνεται από το παραδοσιακό μοντέλο, αρχικά μας αγχώνει αν θα τελεσφορήσει 
και εν συνεχεία μας προβληματίζει αν ο μαθητής αποκομίσει τελικά κάποιο όφελος 
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γνωστικό ή παιδαγωγικό. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν αξίζει και σε ποιο βαθμό να 
συμπεριλάβουμε στη διδασκαλία μας τις Τ.Π.Ε. 

Σχεδιασμός Έρευνας 

Σκοπός - Στόχοι 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της προστιθέμενης αξίας των Τ.Π.Ε. 
στη διδακτική πράξη. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται κατά πόσο η ψηφιακή διδασκαλία 
των μαθητών μέσα από εκπαιδευτικά λογισμικά και διαδικτυακούς τόπους σε ποικίλα 
διδακτικά αντικείμενα τούς παρέχει γνωστικό ή παιδαγωγικό όφελος μεγαλύτερο από 
αυτό της παραδοσιακής διδασκαλίας. 

Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι οι εξής:  

1. Να εξετασθεί αν η διερεύνηση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα βοηθά τους 
μαθητές να κατανοήσουν το μάθημα, βελτιώνοντας την επίδοσή τους σε αυτό.  

2. Να συσχετισθεί η πιθανή διαφοροποίηση στην επίδοση των μαθητών (ερμη-
νεία διαγραμμάτων, απάντηση γραπτών κριτηρίων αξιολόγησης) με το προη-
γούμενο γνωστικό τους επίπεδο. 

3. Να εξετασθεί εάν η ψηφιακή διδασκαλία μέσω υπολογιστή προάγει την κριτι-
κή ικανότητα των μαθητών, ώστε να αναπτύξουν με τη σειρά τους κριτική και 
δημιουργική σχέση και με το κοινωνικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον.  

4. Να εξετασθεί κατά πόσον οι Τ.Π.Ε. προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών 
και τούς καλλιεργούν θετική στάση απέναντι στα μαθήματα, ενδυναμώνουν, 
δε, την κριτική και επικοινωνιακή τους ικανότητα. 

Περιγραφή 

Η διδακτική παρέμβαση σε κάθε σχολείο εφαρμόστηκε μέσα στο χρονικό διάστημα 
δύο εβδομάδων σε μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου και Λυκείου αντίστοιχα κατά το 
σχολικό έτος 2014-2015. Για κάθε εφαρμογή επιλέχθηκαν δύο τμήματα αυτής της 
τάξης: το Β1 στη Φυσική Γυμνασίου ήταν το πειραματικό τμήμα διδασκαλίας με 
χρήση Τ.Π.Ε. και φύλλων εργασίας (ITY, 2010) στο Εργαστήριο Πληροφορικής, συ-
νεργαζόμενοι οι μαθητές σε ομάδες (παρακάτω θα αναφέρονται ως «Τεχνολόγοι». ή 
Νέες Τεχνολογίες, ΝΤ) και το Β2 ήταν το τμήμα που διδάχθηκε με την παραδοσιακή 
μέθοδο διδασκαλίας στην τάξη (παρακάτω θα αναφέρονται ως «Παραδοσιακοί»). Στα 
Μαθηματικά Προσανατολισμού το Β1 ήταν το πειραματικό τμήμα διδασκαλίας και 
το Β4 εκείνο που διδάχθηκε με τον παραδοσιακό τρόπο. Στη Γεωμετρία της Β΄ Λυ-
κείου το Β3 διδάχθηκε και αξιολογήθηκε σε απόλυτα καινούριο μαθηματικό αντικεί-
μενο, τόσο με τη χρήση Τ.Π.Ε. όσο και χωρίς. Σε κάθε μάθημα και τα δύο τμήματα 
διδάχθηκαν την ίδια διδακτική ενότητα και η εφαρμογή διήρκησε δύο (2) διδακτικές 
ώρες: στη Φυσική η πρώτη διδακτική ώρα αφιερώθηκε στην Ενέργεια και η δεύτερη 
στην Ισχύ. Στα Μαθηματικά και οι δύο ώρες αφιερώθηκαν στους Γεωμετρικούς Τό-
πους και στα Συνδυαστικά Θέματα στο κεφάλαιο «Η Ευθεία στο Επίπεδο». Στη Γεω-
μετρία τα Κανονικά Πολύγωνα διδάχθηκαν με Τ.Π.Ε., ενώ η Μέτρηση του Κύκλου 
με παραδοσιακή διδασκαλία. Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε ευρύτε-
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ρο χρονικό διάστημα που εκτεινόταν πριν και μετά την εφαρμογή και περιελάμβανε 
το σχεδιασμό της νέας μεθόδου διδασκαλίας, καθώς και των μεθόδων αξιολόγησης, 
την εφαρμογή τους, την επεξεργασία αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμά-
των (Τζάνη M. 2005, Cohen L.,2008). Έτσι, στο οργανόγραμμά της διακρίνουμε τις 
εξής επιμέρους φάσεις:  

• Επιλογή τάξης και τμημάτων  
• Επιλογή κοινών διδακτικών ενοτήτων και δημιουργία σεναρίων διδασκα-

λίας για το πειραματικά τμήματα 
• Σχηματισμός ομάδων στα Β1 Φυσικής, Μαθηματικών & Β3 Γεωμετρίας  
• Εφαρμογή παραδοσιακής διδασκαλίας σε Β2 Φυσικής, Β4 Μαθηματικών, 

Β3 Γεωμετρίας (το ίδιο τμήμα με Τ.Π.Ε.)  
• Εφαρμογή διδασκαλίας με Τ.Π.Ε. στα Β1 τμήματα & Β3  
• Εφαρμογή ερωτηματολογίου αξιολόγησης στα Β1 τμήματα & Β3 
• Εφαρμογή κοινού ανά μάθημα κριτηρίου αξιολόγησης σε όλα τα τμήματα 
• Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων (ερωτηματολογίου και κρι-

τηρίων) και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα  

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 

Ερώτηση 1η:Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το μάθημα έγινε πιο ενδιαφέρον και ευχάριστο 
με τη χρήση των Τ.Π.Ε.; Ερώτηση 2η: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι συμμετείχατε περισ-

σότερο ενεργά και αποτελεσματικά στο μάθημα; 

 

Ερώτηση 3η: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι Τ.Π.Ε. ενίσχυσαν τη διαδικασία της μάθη-
σης; Ερώτηση 4η: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. σας βοήθησε να κα-

τανοήσετε δύσκολα σημεία του μαθήματος; 
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Ερώτηση 5η: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι μαθητές πρέπει να ανακαλύπτετε μόνοι σας 
τη γνώση, αξιοποιώντας την υπάρχουσα; Ερώτηση 6η: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η 

καθοδήγηση από τον διδάσκοντα είναι απαραίτητη; 

 
Ερώτηση 7η: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι ενισχύθηκε η αυτενέργεια και η κριτική σας 

σκέψη; Ερώτηση 8η: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι λειτουργήσατε ομαδοσυνεργατικά και 
επικοινωνήσατε ως ομάδα;  

 

Ερώτηση 9η: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι είναι προτιμότερο να παρακολουθείτε τον 
καθηγητή σας να λύνει τις ασκήσεις βήμα – βήμα στον πίνακα από το να προσπαθείτε 
να τις λύνετε μόνοι σας στο φύλλο εργασίας; Ερώτηση 10η: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε 

ότι το κλασικό μάθημα, με τη βοήθεια του πίνακα, είναι πιο ενδιαφέρον; 

 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους τεχνολόγους Μαθηματικών, Γεωμετρί-
ας και Φυσικής μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διδακτικών ενοτήτων με χρή-
ση Τ.Π.Ε. στο εργαστήριο πληροφορικής. Ως μέθοδος συνιστά έναν αξιόπιστο τρόπο 
αξιολόγησης της διδασκαλίας με Τ.Π.Ε. μόνον ως προς τους παιδαγωγικούς στόχους 
και ως προς τους σχετικούς με τα τεχνολογικά εργαλεία.  

Βάσει των δεδομένων η πλειοψηφία των μαθητών που διδάχθηκαν με τη βοήθεια των 
Τ.Π.Ε. βρήκαν το μάθημα πολύ πιο ευχάριστο και ενδιαφέρον απ’ ότι με τον παραδο-
σιακό τρόπο (μαθ. 85%, φυσ. 83%). Λιγότεροι, όμως, συμμετείχαν πιο ενεργητικά 
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και αποτελεσματικά στο μάθημα (μαθ. 53%, φυσ.79%), παρ’ όλο που το 70% των 
«μαθηματικών» και το 88% των «φυσικών» δήλωσε ότι η όλη εκπαιδευτική διαδικα-
σία ενισχύθηκε με το νέο τρόπο διδασκαλίας.  

Σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας στην διεξαγωγή του μαθήματος όλοι ανεξαιρέ-
τως οι μαθητές πιστεύουν ότι βοηθήθηκαν (πάνω από το 60% σημείωσαν πολύ και 
πάρα πολύ). Επιπλέον, το 75% αυτών που διδάχθηκαν Μαθηματικά και αρκετά μεγά-
λα ποσοστά όσων διδάχτηκαν Φυσική εκτίμησαν ότι η διδασκαλία του μαθήματος 
μέσω των Τ.Π.Ε. βοήθησε πάρα πολύ στην εξομάλυνση των δύσκολων σημείων του. 
Ειδικότερα, στη Φυσική το 33% πιστεύει ότι βοήθησε πολύ, ένα άλλο 33% λίγο και 
το υπόλοιπο 33% ότι βοήθησε αρκετά.  

Οι περισσότεροι μαθητές υποστήριξαν ότι ο μαθητής, ακόμα και όταν προσπαθεί να 
μάθει μόνος του μέσα από τα εκπαιδευτικά λογισμικά και τα διερευνητικά διαδικτυα-
κά περιβάλλοντα, χρειάζεται αφενός να στηρίζεται στις γνώσεις του (μαθ. 66%, φυσ. 
83%), αφετέρου να μην αφήνεται μόνος στην ανακαλυπτική του πορεία (μαθ.74%, 
φυσ.100%).  

Το ότι η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία όχι μόνο δεν καταργεί τον εκπαι-
δευτικό, αλλά, αντιθέτως, τον θεωρεί απαραίτητο με διαφοροποιημένο το ρόλο του - 
από μεταδότη γνώσεων σε διαμεσολαβητή μεταξύ των ψηφιακών μέσων και των μα-
θητών του - απέδειξαν οι απαντήσεις των μαθητών γυμνασίου και λυκείου στο σχετι-
κό ερώτημα: μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό μαθητών, 2% στα Μαθηματικά και ένα α-
νάλογο 4% στη Φυσική θεώρησαν ότι μπορούν να μάθουν χωρίς δάσκαλο. Το 98% 
των πρώτων και το 96% των δεύτερων θεώρησαν την καθοδήγηση απολύτως απαραί-
τητη! 

Οι μαθητές αποδείχτηκαν διστακτικοί ως προς το αν ενισχύθηκε η αυτενέργεια και η 
κριτική τους σκέψη (μαθ. 62%, φυσ. 37%), ενώ συμφώνησαν κατά πολύ μεγάλο μέ-
ρος πως συνεργάστηκαν και επικοινώνησαν με τους συμμαθητές τους (μαθ. 67%, 
φυσ. 100% !), επομένως και αλληλεπίδρασαν.  

Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι οι περισσότεροι μαθητές του γυμνασίου (ερώτηση 9η, 
63%) προτιμούν να παρακολουθούν τον καθηγητή να λύνει προβλήματα υποδειγμα-
τικά στον πίνακα από το να τις λύνουν μόνοι τους στο φύλλο εργασίας, γεγονός που 
έρχεται σε αντίθεση με την άποψη που εκφράζεται στις απαντήσεις της 10ης ερώτη-
σης σχετικά με τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας με τη χρήση του πίνακα (29% το βρί-
σκει «καθόλου ενδιαφέρον» και 46% «λίγο ενδιαφέρον»). Το συγκεκριμένο αποτέλε-
σμα, όμως, ενισχύει την άποψη πως ο ρόλος του εκπαιδευτικού εξακολουθεί να είναι 
καθοριστικός και στο νέο μοντέλο της διερευνητικής μάθησης, καθώς στη χώρα μας 
βρισκόμαστε στην απαρχή του, με στόχο τη σταδιακή ανεξαρτητοποίηση του μαθητή 
από το δάσκαλο, ο οποίος βαθμηδόν από αυθεντία θα μετατρέπεται σε καθοδηγητή 
και διαμεσολαβητή, που είναι άλλωστε και το ζητούμενο. 

Τέλος από την συνολική στατιστική ανάλυση του ερωτηματολογίου προκύπτει το ε-
ξής συμπέρασμα: Ο ψηφιακός γραμματισμός ελκύει και γοητεύει τις νέες γενιές και 
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στην εποχή αυτή του ψηφιακού γραμματισμού παρατηρείται ότι οι εκπαιδευόμενοι 
που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα πεδίου τάσσονται υπέρ του ψηφιακού γραμμα-
τισμού· όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι εκπαιδευόμενοι επιδιώκουν έναν δά-
σκαλο, διαμεσολαβητή μεν και γνώστη της χρήσης του ψηφιακού γραμματισμού, αλ-
λά ταυτόχρονα και εκφραστή όλων των παραδοσιακών αρχών διδακτικής.  

Κριτήριο Αξιολόγησης στη Φυσική 

Και τα δύο τμήματα, 25 μέτριων έως και άριστων μαθητών της Β΄ τάξης Γυμνασίου 
(κανονικό πλήθος είναι 27, δύο απόντες), διδάχθηκαν την ίδια διδακτική ενότητα 
«Έργο-Ενέργεια», το Β2 με τον παραδοσιακό τρόπο, ενώ το Β1 με τη χρήση Τ.Π.Ε.. 
Στη συνέχεια οι μαθητές και των δύο τμημάτων κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα 
κοινό ωριαίο κριτήριο αξιολόγησης πάνω στη διδαγμένη ενότητα, προκειμένου να 
διερευνηθεί και να συγκριθεί ο βαθμός πρόσληψης και εμπέδωσης της συγκεκριμένης 
ύλης εκ μέρους των μαθητών και των δύο τμημάτων. Οι μαθητές κατανέμονται βαθ-
μολογικά ομοιογενώς, όπως φαίνεται στον πίνακα 1.  

Βαθμολογική κλίμακα Τμήμα Β1 (ΝΤ) 
διδασκαλία με Τ.Π.Ε. 

Τμήμα Β2 (Παρ) 
παραδοσιακή διδασκαλία 

19-20 44% (11 μαθητές) 32% (08 μαθητές) 
17-18 28% (07 μαθητές) 24% (06 μαθητές) 
14-16 28% (07 μαθητές) 44% (11μαθητές) 

Πίνακας 1. Βαθμολογική κατανομή μαθητών ανά τμήμα 

 Τα αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τις μέχρι τότε 
επιδόσεις των μαθητών: η πρώτη περιλαμβάνει τους άριστους μαθητές με επίδοση 
19-20, η δεύτερη τους καλούς και πολύ καλούς με επίδοση 17-18, τέλος, η τρίτη τους 
μέτριους με επίδοση 14-16. Ο διαχωρισμός αυτός θα επιτρέψει την σύγκριση της 
βαθμολογίας του γραπτού κριτηρίου μεταξύ των ομάδων. Τα αποτελέσματα παρου-
σιάζονται στον πίνακα 2 και αποτυπώνονται στατιστικά όπως δείχνει το σχήμα 1 κα-
θώς και ο πίνακας 3.  

 Τμήμα Β1 (ΝΤ) διδασκαλία με ΤΠΕ Τμήμα Β2 (Παρ.) παραδοσιακή διδα-
σκαλία 

επίδοση Πλήθος Βαθμοί κριτηρίου  Μ.Ο. Πλήθος Βαθμοί κριτηρίου Μ.Ο. 

άριστοι 11 15,17, 18, 18, 19, 19, 
19, 19, 20, 20, 20 18,55 8 15, 16, 17, 18, 20, 

20, 20, 20 18,25 

καλοί- 
πολύ 
καλοί 

7 10, 12, 14, 15, 15, 
16, 18,  14,29 6 9, 14, 15, 16, 16, 

17,  14,5 

μέτριοι 7 5, 6, 7, 8, 8, 9, 14 8,14 11 2, 3, 6, 6, 7, 7, 8, 
10, 11, 12, 13 7,73 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα γραπτού κριτηρίου ανά τμήμα 

 

Διάγραμμα διασποράς και γραμμές παλινδρόμησης 
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Σχήμα 1. Εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης της επίδοσης του τμήματος Β1 πάνω στην 

επίδοση του τμήματος Β2 με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

( ) 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ  

(CV) 

άριστοι Β1 (Τ.Π.Ε.)  18,55 8% 
Β2 (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ) 18,25 11% 

καλοί Β1 (Τ.Π.Ε.)  14,29 18% 
Β2 (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ) 14,5 20% 

μέτριοι Β1 (Τ.Π.Ε.)  8,14 36% 
Β2 (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ) 7,73 46% 

Πίνακας 3. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων γραπτού κριτηρίου ανά τμήμα 

Από το σχήμα 1 παρατηρούμε (Αδαμόπουλος, 2014) ότι το σμήνος των σημείων της 
επίδοσης των δύο τμημάτων περιγράφεται πολύ καλά από την ευθεία ελαχίστων τε-
τραγώνων y=0,872∙x+3,351 με συντελεστή συσχέτισης Pearson r(Β1,Β2)=0,982 ο 
οποίος δείχνει ότι οι επιδόσεις των δύο τμημάτων είναι ισχυρά θετικά γραμμικά συ-
σχετισμένες. Οι γενικοί μέσοι όροι στο γραπτό κριτήριο είναι στο Β1 (ΝΤ ή Τ.Π.Ε.) 
14,44 και στο Β2 (Παρ.) 12,72. 

Με βάση τα ευρήματα του σχήματος 1 όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στους πίνακες 1, 
2 και 3 σχετικά με την επίδοση των τμημάτων και την ανάγκη σύγκρισης ομάδων με 
ίσο αριθμό μαθητών, οι παρακάτω υπολογισμοί έγιναν ομαδοποιώντας τους 8 άρι-
στους του τμήματος Β2 με τους 8 «καλύτερους» από τους 11 άριστους του Β1, όμοια 
τους 6 καλούς του Β2 με τους 6 «καλύτερους» από τους καλούς του Β1 και τέλος 
τους 7 μέτριους του Β1 με τους 7 «καλύτερους» από τους 11 μέτριους του Β2. Σύμ-
φωνα με την ερευνητική εφαρμογή, συμπεραίνουμε τα εξής:  

(i) ως προς την ομοιογένεια και τη γραμμική συσχέτιση 

• Οι άριστοι και στα δύο τμήματα έχουν καλή ομοιογένεια (CV(Β1)=8% και 
CV(Β2)=11%) και ισχυρή θετική συσχέτιση με συντελεστή συσχέτισης Pear-
son r=0,836.  
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• Οι καλοί-πολύ καλοί στο Β1 έχουν μέτρια ομοιογένεια (CV(Β1)=18%) και το 
ίδιο στο Β2 (CV(Β2)=20%) αλλά έχουν μεταξύ τους ισχυρή θετική συσχέτιση 
με συντελεστή συσχέτισης Pearson r=0,902.  

• Οι μέτριοι στο Β1 έχουν μικρή ομοιογένεια (CV=36% ) και το ίδιο στο Β2 
(CV=46%). Μεταξύ τους έχουν ισχυρή θετική συσχέτιση με συντελεστή συ-
σχέτισης Pearson r=0,878. 

(ii) ως προς τη μέση επίδοση 

Συνεκτιμώντας τους πίνακες 1, 2, 3 και το σχήμα 1, οι άριστοι μαθητές του Β1 τμή-
ματος των τεχνολόγων φαίνεται να ενισχύθηκαν ελάχιστα γνωστικά από τη χρήση 
των Τ.Π.Ε. καθώς, κατά μέσον όρο, έγραψαν μόνο 0,3 μονάδες παραπάνω στο κριτή-
ριο αξιολόγησης σε σχέση με τους άριστους του παραδοσιακού τμήματος Β2. Μια 
μικρή άνοδος ύψους 0,2 μονάδων της επίδοσης των παραδοσιακών του Β2 στην αμέ-
σως επόμενη βαθμολογική κατηγορία, σε σχέση με τους τεχνολόγους συμμαθητές 
τους της ίδιας βαθμολογικής κλίμακας του Β1, δείχνει ότι το όφελος των Τ.Π.Ε. είναι 
αμελητέο. Τέλος, στους μέτριους μαθητές η διαφορά είναι και πάλι ελάχιστα μεγαλύ-
τερη (0,4 μονάδες) υπέρ των τεχνολόγων. 

Μια συστηματική μελέτη των δεδομένων μάς οδηγεί στο συμπέρασμα πως η ενσωμά-
τωση των Τ.Π.Ε. δεν απέδωσε ουσιαστικά καμία προστιθέμενη αξία στη διδασκαλία 
του μαθήματος της Φυσικής. Αντιθέτως, μάλιστα, οι καλοί έως πολύ καλοί μαθητές 
που διδάχθηκαν το μάθημα με τον παραδοσιακό τρόπο φαίνεται να εμπέδωσαν κάπως 
καλύτερα την ύλη.  

Αναζητώντας τους λόγους από τους οποίους προέκυψε αυτό το ενδιαφέρον αποτέλε-
σμα, υποθέτουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών ενός πολύ ικανοποιητι-
κού γνωστικού επιπέδου έχει ούτως ή άλλως μάθει να μελετά και να αξιοποιεί με με-
γάλη επάρκεια τόσο το βιβλίο όσο και τη βοήθεια του δασκάλου, χωρίς τελικά να ε-
ντυπωσιάζεται και να γοητεύεται από τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων. Ένας 
ακόμη λόγος είναι ίσως η ίδια η φύση του μαθήματος της Φυσικής, το οποίο απαιτεί 
τόσο μαθηματικές όσο και γλωσσικές ικανότητες. Εντούτοις, πώς μπορούμε να ανα-
γνωρίσουμε ουσιαστική προστιθέμενη γνωστική αξία στη διδασκαλία της Φυσικής Β΄ 
Γυμνασίου με Τ.Π.Ε. , όταν σημειώνει μικρή βελτίωση ένα μικρό μόνο ποσοστό μα-
θητών και όχι ο μέσος όρος του τμήματος; Σε επόμενη φάση, κατά τη διάρκεια της 
νέας σχολικής χρονιάς θα διερευνηθεί και το αξιολογικό σύστημα, προσαρμόζοντάς 
το στις Τ.Π.Ε. 

Κριτήριο Αξιολόγησης στα Μαθηματικά 

Για την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 
της Β΄ Λυκείου, επιλέχτηκαν να διδαχθούν δύο τμήματα, το Β4 με τον παραδοσιακό 
τρόπο, ενώ το Β1 με τη χρήση Τ.Π.Ε.. Και τα δύο τμήματα διδάχθηκαν γεωμετρικούς 
τόπους και συνδυαστικά θέματα στο κεφάλαιο «Η Ευθεία στο Επίπεδο». Στη συνέ-
χεια εφαρμόστηκε ωριαίο κριτήριο αξιολόγησης πάνω στη διδαγμένη ενότητα, προ-
κειμένου να διαπιστωθεί η πιθανή προστιθέμενη αξία της διδασκαλίας των Μαθημα-

627

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



τικών με τη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σύγκριση με την παραδοσιακή, εστιάζοντας πρωτί-
στως στους γνωστικούς στόχους. Τα αποτελέσματα του κριτηρίου παρουσιάζονται 
στα σχήματα 2 και 3 και στον πίνακα 4. 

Διάγραμμα διασποράς και γραμμές παλινδρόμησης 
 

 

Σχήμα 2. Εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης της επίδοσης του τμήματος Β1 πάνω στην 
επίδοση του τμήματος Β4 με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων: y=0,82x+2,54. 

Οριζόντιος άξονας: Τμήμα Β4 (παραδοσιακή διδασκαλία). 
Κατακόρυφος άξονας: Τμήμα Β1 (διδασκαλία με ΤΠΕ) 

 

 

Σχήμα 3. Εξίσωση εκθετικής παλινδρόμησης της επίδοσης του τμήματος Β1 πάνω στην 
επίδοση του τμήματος Β4: y=5,44e0,06x. Οριζόντιος άξονας: Τμήμα Β4 (παραδοσιακή 

διδασκαλία). Κατακόρυφος άξονας: Τμήμα Β1 (διδασκαλία με ΤΠΕ) 
 
Από τα σχήματα 2 και 3 παρατηρούμε ότι το σμήνος των σημείων της επίδοσης των 
δύο τμημάτων περιγράφεται ικανοποιητικά, τόσο από την ευθεία των ελαχίστων τε-
τραγώνων y=0,82x+2,54, όσο και από την καμπύλη της εκθετικής παλινδρόμησης 
y=5,44e0,06x. Απ’ ό,τι φαίνεται, βέβαια, η καμπύλη της εκθετικής παλινδρόμησης πε-
ριγράφει περισσότερο ικανοποιητικά τη σχέση αυτή. Τα τμήματα Β4 και Β1 έχουν 
σχετική ανομοιογένεια ως προς τη βαθμολογία με συντελεστή μεταβολής (CV=29,41 
και 25,97 αντίστοιχα). Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson είναι r(Β4,Β1)= 0,934, 
πλησιάζει την τιμή +1, επομένως οι επιδόσεις των δύο τμημάτων είναι θετικά γραμ-
μικά συσχετισμένες, με ισχυρή θετική συσχέτιση. Γενικός μέσος όρος του Β4: 15,47 
Γενικός μέσος όρος του Β1: 15,36.  
 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

(CV) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
PEARSON 

( r) 
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άριστοι 
Β4(ΠΑΡ.ΔΙΔ.) 19,2 2,66% 

0,749 
 

Β1 (ΤΠΕ) 19 1,86% 

πολύ καλοί 
Β4(ΠΑΡ.ΔΙΔ.) 18,12 4,6% 

0,99 
 

Β1 (ΤΠΕ) 17,26 5,32% 

καλοί 
Β4(ΠΑΡ.ΔΙΔ.) 16,46 4,07% 

0,744 
 

Β1 (ΤΠΕ) 14,35 15,87% 

μέτριοι- 
ανεπαρκείς 

Β4(ΠΑΡ.ΔΙΔ.) 8,8 13,74% 
0,828 

 

Β1 (ΤΠΕ) 9,43 28,45% 

συνολική 
επίδοση 

Β4(ΠΑΡ.ΔΙΔ.) 15,47 29,41% 
0,934 

Β1 (ΤΠΕ) 15,36 25,97% 
 

Πίνακας 4. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων γραπτού κριτηρίου ανά τμήμα 
 
Με βάση τα ευρήματα των σχημάτων 2 και 3 όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στον πί-
νακα 4 σχετικά με την επίδοση των τμημάτων μετά την ερευνητική εφαρμογή, συ-
μπεραίνουμε τα εξής:  

(i) ως προς την ομοιογένεια και τη γραμμική συσχέτιση  

Οι άριστοι και στα δύο τμήματα έχουν ομοιογένεια (CV≤10%) και ισχυρή θετική συ-
σχέτιση με συντελεστή συσχέτισης Pearson r=0,749. Οι πολύ καλοί και στα δύο τμή-
ματα έχουν ομοιογένεια και σχεδόν τέλεια θετική συσχέτιση με συντελεστή συσχέτι-
σης Pearson r=0,99. Οι καλοί στο Β4 έχουν ομοιογένεια, ενώ στο Β1 έχουν σχετική 
ομοιογένεια (CV=15,87%). Μεταξύ τους έχουν σχεδόν τέλεια θετική συσχέτιση με 
συντελεστή συσχέτισης Pearson r=0,965. Οι μέτριοι – ανεπαρκείς στο Β4 έχουν σχε-
τική ομοιογένεια (CV=13,74%), ενώ στο Β1 έχουν σχετική ανομοιογένεια (CV= 
28,45%). Μεταξύ τους έχουν ισχυρή θετική συσχέτιση με συντελεστή συσχέτισης 
Pearson r=0,828. 

(ii) ως προς τη μέση επίδοση 

Η διαφορά στη μέση επίδοση των τεχνολόγων σε σχέση με τους παραδοσιακούς ήταν 
αμελητέα (-0,09) με ασήμαντη διαφοροποίηση από την αντίστοιχη διαφορά στα τέσ-
σερα κριτήρια αξιολόγησης που είχαν προηγηθεί ( με διαφορές από -0,18 έως -0,75). 
Πιο αναλυτικά, οι άριστοι μαθητές του τμήματος των τεχνολόγων φαίνεται να ενι-
σχύθηκαν γνωστικά από τη χρήση των Τ.Π.Ε. καθώς, κατά μέσο όρο, έγραψαν μεν 
χειρότερα κατά 0,2 μονάδες στο κριτήριο αξιολόγησης σε σχέση με τους άριστους 
παραδοσιακούς, όμως οι προηγούμενες διαφορές ήταν από -0,9 έως -1,4 μονάδες. 
Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στην κατηγορία των πολύ καλών μαθητών, με 
τους τεχνολόγους να υστερούν κατά 0,86 μονάδες σε σχέση με τους παραδοσιακά 
διδαγμένους συμμαθητές τους της ίδιας βαθμολογικής κλίμακας (οι προηγούμενες 
διαφορές ήταν -1,06 έως -1,65 μονάδες). Στην κατηγορία των καλών μαθητών αρχίζει 
να φαίνεται μικρή κάμψη της επίδοσης των τεχνολόγων: 2,11 μονάδες λιγότερο από 
τους παραδοσιακούς της ίδιας βαθμολογικής κλίμακας (οι προηγούμενες διαφορές 
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ήταν από -1,42 έως -1,95 μονάδες). Η πτωτική τάση μεγιστοποιείται στην κατηγορία 
των μετρίων – ανεπαρκών μαθητών, στην οποία οι «Τεχνολόγοι» έγραψαν 0,63 μο-
νάδες περισσότερο από τους «παραδοσιακούς» (εντούτοις οι προηγούμενες διαφορές 
ήταν από +1,65 έως +2,17 μονάδες).  
 
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές που διδάχθηκαν Μαθηματικά με 
χρήση Τ.Π.Ε. διαφοροποιούνται ελάχιστα προς το καλύτερο από τους συμμαθητές 
τους, οι οποίοι παρακολούθησαν την ίδια διδακτική ενότητα με τον παραδοσιακό 
τρόπο. Ιδιαίτερα, σε σχέση με την προηγούμενη μέση επίδοσή τους, οι άριστοι και οι 
πολύ καλοί των τεχνολόγων βελτίωσαν λίγο τις επιδόσεις τους σε σχέση με τους πα-
ραδοσιακούς· αντίθετα, οι μέτριοι – ανεπαρκείς σε επίδοση έφεραν χαμηλότερη σχε-
τική βαθμολογία, ενώ αρχικά έδειξαν να εντυπωσιάζονται και να γοητεύονται από τη 
χρήση των τεχνολογικών εργαλείων. Προφανώς, αυτό τους έκανε να επαναπαυθούν 
και να προετοιμαστούν λιγότερο από προηγούμενες φορές. Αντιθέτως, οι πολύ καλοί 
μαθητές, επειδή είχαν ούτως ή άλλως ασκηθεί στο κριτικό διάβασμα, έχοντας αξιο-
ποιήσει και την παράδοση του μαθήματος από τον διδάσκοντα, ήταν πλέον σε θέση 
να αξιοποιήσουν και τα πλεονεκτήματα μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας με 
Τ.Π.Ε. 

Κριτήριο Αξιολόγησης στη Γεωμετρία  

Μία μάλλον διαφορετική προσέγγιση από την προηγούμενη είναι αυτή που ακολου-
θεί: Το ίδιο τμήμα (Β3 Λυκείου) διδάχθηκε και αξιολογήθηκε σε απόλυτα καινούριο 
μαθηματικό αντικείμενο, τόσο με τη χρήση Τ.Π.Ε. όσο και χωρίς. Οι διδακτικές ενό-
τητες αφορούσαν στη μεν πρώτη περίπτωση τα κανονικά πολύγωνα, ενώ στη δεύτερη 
τη μέτρηση κύκλου (σχολικό βιβλίο, κεφ. 11). Στο συγκεκριμένο μοντέλο η βασική 
έννοια της ισοδυναμίας του υλικού ικανοποιείται, εφόσον αναφερόμαστε στους ίδιους 
μαθητές και κατ’ επέκταση ίδιων δυνατοτήτων. Μετά τη διδασκαλία του γνωστικού 
αντικειμένου η αξιολόγηση έγινε χωρίς προειδοποίηση και στις δύο περιπτώσεις. Τα 
αποτελέσματα ως προς την επίδοση αποτυπώνονται στα σχήματα 4, 5 με τη συχνότη-
τα μαθητών στον κατακόρυφο άξονα και την επίδοση στον οριζόντιο. 

Ακολουθεί προσέγγιση, η οποία υλοποιήθηκε με τη γλώσσα προγραμματισμού για 
στατιστική επεξεργασία και γραφικά R: Στην πρώτη περίπτωση η επίδοση με τη χρή-
ση Τ.Π.Ε. φαίνεται να προσεγγίζεται καλύτερα με την κατανομή Uniform (ομοιό-
μορφη ή ορθογώνια ) παρ’ όλες τις αποκλίσεις που φαίνονται στο Q-Q plot, αλλά και 
στη συνάρτηση κατανομής CDF και στο percent- percent plot (p-p) στο σχήμα 6. Από 
την άλλη, η μη χρήση Τ.Π.Ε προσεγγίζεται μάλλον καλύτερα με την κατανομή 
LogNormal (λογαριθμοκανονική) στο σχήμα 7. 
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Σχήμα 4. Αποτελέσματα με χρήση ΤΠΕ Σχήμα 5. Αποτελέσματα χωρίς χρήση ΤΠΕ 

 

 
Σχήμα 6. percent- percent plot (p-p) 

 

 
Σχήμα 7. Κατανομή LogNormal (λογαριθμοκανονική 
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Εκείνο που θα λέγαμε πως παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η σύνδεση-παρουσίαση από 
το λογισμικό και των δύο προσεγγίσεων στο ίδιο γράφημα, η οποία παρουσιάζεται 
στο σχήμα 8 με το καφέ χρώμα.  

 
Σχήμα 8. Συγκριτική απεικόνιση των δύο προσεγγίσεων 

Το ενδιαφέρον, εδώ, έγκειται στο γεγονός ότι είναι εμφανής η ροή συχνοτήτων από 
το κέντρο των επιδόσεων προς το ανώτερο άκρο, το οποίο «μεταφράζεται» ως βελτί-
ωση της επίδοσης των μέτριων- καλών προς καλύτερες επιδόσεις. Το παραπάνω συ-
μπέρασμα επιδέχεται σαφέστατα περαιτέρω διερεύνησης και μελέτης μέσω της συλ-
λογής περισσότερων δεδομένων κατά την επόμενη σχολική χρονιά. 

Γενικά Συμπεράσματα 

Μετά από σύγκριση των στατιστικών δεδομένων του κοινού ερωτηματολογίου και 
των κριτηρίων αξιολόγησης συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου 
που διδάχθηκαν και τα τρία αντικείμενα φυσικών-θετικών επιστημών με Τ.Π.Ε.: 

1. Δε διαφοροποιούνται κατά μέσο όρο αισθητά προς το καλύτερο από εκείνους 
που συμμετείχαν στην παραδοσιακή διδασκαλία. Επομένως, σύμφωνα με τα 
δεδομένα αυτής της έρευνας, η εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία Φυσικής 
και Μαθηματικών έχει μικρή επίδραση στην επίδοση των μαθητών. 

2. Για τους περισσότερους των τεχνολόγων το μάθημα με Τ.Π.Ε. γίνεται πολύ 
πιο ευχάριστο και ενδιαφέρον απ’ ό,τι με τον παραδοσιακό τρόπο. 

3. Η συντριπτική πλειοψηφία α) θεωρεί απαραίτητη την καθοδήγηση στην προ-
σπάθεια του μαθητή να ανακαλύψει τη νέα γνώση, β) εκτιμά σε μικρότερο 
βαθμό ότι ενισχύεται η αυτενέργεια και η κριτική σκέψη, γ) διαβεβαιώνει ότι 
οι Τ.Π.Ε. προωθούν εντυπωσιακά τη συνεργασία, την επικοινωνία άρα και την 
αλληλεπίδραση μεταξύ τους, θεωρώντας ότι οι Τ.Π.Ε. δεν είναι πανάκεια.  

4. Αυτή η έρευνα πεδίου είχε στόχο να συγκρίνει και να αναδείξει κατά πόσο το 
ελκυστικό και ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον των Τ.Π.Ε. μπορεί να λειτουρ-
γήσει υπέρ του αξιολογικού αποτελέσματος σε σχέση με το παραδοσιακό. Στο 
παρόν εξετασιοκεντρικό σύστημα έδειξε μόνο λίγα θετικά αποτελέσματα, ό-
πως αυτό της αφύπνισης του ενδιαφέροντος των λιγότερο ικανών μαθητών. 
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Μέσα από την έρευνα αποδείχθηκε ότι οι Τ.Π.Ε. παρ’ όλο που αξιοποιήθηκαν γόνιμα 
στη διδασκαλία διαφορετικών μαθημάτων (φιλολογικών, μαθηματικών και φυσικής), 
εντούτοις δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η πολύ μικρή βελτίωση μα-
θητών ικανοποιητικού γνωστικού επιπέδου παράλληλα με την εμφανέστατη πτώση 
των υπολοίπων, καταδεικνύει ότι οι Τ.Π.Ε. βελτιώνουν σε μικρό βαθμό τη διαδικασία 
της μάθησης και δημιουργούν περιβάλλοντα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την 
απόκτηση γνώσεων. Η περιορισμένη αυτή δυνατότητα εξαρτάται από την αντίληψη 
του μαθητή για την προσέγγιση της γνώσης, δηλαδή την τακτική της μελέτης του. Οι 
δυνατότητες των Τ.Π.Ε. αξιοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό, όταν ο μαθητής υιοθε-
τεί θετική και ενεργητική στάση απέναντι σε αυτή. Οι παιδαγωγικοί στόχοι φαίνεται 
να προσεγγίζονται ευκολότερα από τους γνωστικούς, διότι η γενιά αυτή των παιδιών 
έχει ανατραφεί περισσότερο με την εικόνα παρά με τον λόγο. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι προτιμούν τη μαγνητοσκοπημένη διδασκαλία του δασκάλου τους παρά τον ίδιο 
τον δάσκαλό τους να τα διδάσκει. Το πρώτο εξάπτει το ενδιαφέρον τους ενώ το δεύ-
τερο τα κουράζει. Για αυτόν τον λόγο ο σύγχρονος εκπαιδευτικός επιβάλλεται να α-
ξιοποιήσει τη θετική προδιάθεση του μαθητή προς την εικόνα και να τη χρησιμοποι-
ήσει ως όχημα σε μία δυναμική και δημιουργική πορεία προς τη νέα γνώση. Επομέ-
νως, εάν συμφωνούμε πως το Κοινωνικό Σχολείο πρέπει αφενός να προσφέρει γνώση 
και πολύπλευρη καλλιέργεια στο μαθητή, ώστε να σκέπτεται κριτικά, αφετέρου να 
ενισχύει το αυτοσυναίσθημά του μέσα από τη συμμετοχή στην ομάδα, τότε αναμφί-
βολα αξίζει να συμπεριλάβουμε τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία μας. 
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα πεδίου συνιστά μια διαθεματική διασχολική δράση που αποβλέπει 
στην αξιολόγηση της εφαρμογής των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των Αρχαίων και Νέων 
Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ανα-
πτύσσουν την έρευνα σε δύο παράλληλα επίπεδα: αφενός διδάσκουν σε ένα τμήμα 
μαθητών μια συγκεκριμένη ενότητα με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε.  χρησιμοποιώντας το 
εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου («τεχνολόγοι»)  και αφετέρου  την ίδια ακρι-
βώς ενότητα σε ένα δεύτερο τμήμα της ίδιας τάξης με τον παραδοσιακό τρόπο διδα-
σκαλίας («παραδοσιακοί»). Μετά τη διδασκαλία οι «τεχνολόγοι» συμπληρώνουν ε-
ρωτηματολόγιο αξιολόγησής της.  Σε δεύτερο χρόνο οι μαθητές και των δύο τμημά-
των απαντούν σε κοινό κριτήριο αξιολόγησης, τα αποτελέσματα του οποίου καταδει-
κνύουν τον βαθμό εμπέδωσης της συγκεκριμένης ύλης ανά τμήμα και κατηγορία επί-
δοσης μαθητή. Μέσα από τη χρήση σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και 
εργαλείων αξιολόγησης αποτυπώνονται, συγκρίνονται και αξιολογούνται τα πιθανά 
οφέλη ή οι ανεπάρκειες της εφαρμογής των Τ.Π.Ε. ανά μάθημα αλλά και συνολικά, 
λαμβάνοντας ως βασικά κριτήρια τους γνωστικούς και παιδαγωγικούς στόχους. 

Λέξεις - Κλειδιά: Προστιθέμενη αξία Τ.Π.Ε., παραδοσιακή διδασκαλία. 

Εισαγωγή  

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική τείνει να προσαρμόζεται το σχολείο σε μία κοι-
νωνία γνώσης, πρωτοβουλίας και αναζήτησης, ώστε να μη δημιουργεί πλέον πολίτες 
«ακατάλληλους» γι’ αυτήν την κοινωνία. Μια τέτοια αντίληψη δεν μπορεί να θέσει 
εκτός μαθήματος τις Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ), αφού η ενσωμάτωσή τους στη διδασκα-
λία προσανατολίζεται σε αυτό το σκοπό. Το μέλλον της νέας  γενιάς είναι στενά συν-
δεδεμένο με αυτές και αυτό φαίνεται να αποτελεί πίστη στη συνείδηση και των μελών 
της κοινωνίας.  

Ωστόσο, στην καθημερινή πράξη, πολλοί εκπαιδευτικοί, παρ’ όλο που αρκετοί από 
αυτούς έχουν επιμορφωθεί στις Τ.Π.Ε., παραμένουν επιφυλακτικοί και δυσπιστούν 
ως προς την αξία μιας τέτοιας διδασκαλίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να  υπενθυμί-
σουμε ότι ασφαλώς η καινοτομία στην εκπαίδευση δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση 
ΝΤ, οπωσδήποτε, όμως, η αξιοποίησή τους αποτελεί μία καινοτόμο διδακτική πρα-
κτική, καθώς εισάγει δύο νέα στοιχεία: τον υπολογιστή και την  ομαδική εργασία. 
Επειδή, όμως, δεν έχουμε προλάβει ακόμη να εξοικειωθούμε τόσο με το νέο μέσο 
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όσο και με τη νέα μορφή εργασίας, η προοπτική μιας τέτοιας διδασκαλίας, που απο-
μακρύνεται από το παραδοσιακό μοντέλο, αρχικά μας αγχώνει αν θα τελεσφορήσει 
και εν συνεχεία μας προβληματίζει αν ο μαθητής αποκομίσει τελικά κάποιο όφελος 
γνωστικό ή παιδαγωγικό. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν αξίζει και σε ποιο βαθμό να 
συμπεριλάβουμε στη διδασκαλία μας τις Τ.Π.Ε. 

Σχεδιασμός Έρευνας 

Σκοπός - Στόχοι 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της προστιθέμενης αξίας των Τ.Π.Ε. 
στη διδακτική πράξη. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται κατά πόσο η αυτοδιδασκαλία των 
μαθητών μέσα από εκπαιδευτικά λογισμικά και διαδικτυακούς τόπους σε ποικίλα δι-
δακτικά αντικείμενα τούς παρέχει γνωστικό ή παιδαγωγικό όφελος μεγαλύτερο από 
αυτό της παραδοσιακής διδασκαλίας. 

Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι οι εξής:  

1. Να εξετασθεί αν η διερεύνηση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα βοηθά τους 
μαθητές να κατανοήσουν το μάθημα, βελτιώνοντας την επίδοσή τους σε αυτό.  

2. Να συσχετισθεί η πιθανή διαφοροποίηση στην επίδοση των μαθητών (παρα-
γωγή λόγου, απάντηση γραπτών κριτηρίων αξιολόγησης) με το προηγούμενο 
γνωστικό τους επίπεδο. 

3. Να εξετασθεί εάν η αυτοδιδασκαλία μέσω υπολογιστή προάγει την κριτική 
ικανότητα των μαθητών, ώστε να αναπτύξουν με τη σειρά τους κριτική και 
δημιουργική σχέση και με το κοινωνικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον.  

4. Να εξετασθεί κατά πόσον οι Τ.Π.Ε. προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών 
και τους καλλιεργούν θετική στάση απέναντι στα μαθήματα, ενδυναμώνουν, 
δε, την επικοινωνιακή τους ικανότητα. 

Περιγραφή 

Η διδακτική παρέμβαση σε κάθε σχολείο εφαρμόστηκε μέσα στο χρονικό διάστημα 
δύο εβδομάδων σε μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2014-
2015. Για κάθε εφαρμογή επιλέχθηκαν δύο τμήματα αυτής της τάξης: στην Αρχαία 
Ελληνική (ΑΕ) Γλώσσα  το Β3 ήταν το πειραματικό τμήμα διδασκαλίας με Τ.Π.Ε. - 
διάρκειας τριών (3) διδακτικών ωρών -, ενώ το Β2 ήταν το τμήμα που διδάχθηκε με 
τον παραδοσιακό τρόπο - διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών. Στη Νέα Ελληνική 
(ΝΕ) Γραμματεία το Β2 ήταν το πειραματικό τμήμα διδασκαλίας με ΝΤ - διάρκειας 
τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών -, ενώ το Β1 ήταν το τμήμα που διδάχθηκε με τον 
παραδοσιακό τρόπο - διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών.  

Σε κάθε μάθημα και τα δύο τμήματα διδάχθηκαν την ίδια διδακτική ενότητα· τα Β3 
(ΑΕ Γλώσσα) και Β2 (ΝΕ Γραμματεία) με χρήση ΝΤ και φύλλων εργασίας, στο Ερ-
γαστήριο Πληροφορικής, συνεργαζόμενα σε ομάδες και τα Β2 (ΑΕ Γλώσσα) και Β1 
(ΝΕ Γραμματεία) με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, στην τάξη. Η ερευνητική 
διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε ευρύτερο χρονικό διάστημα που εκτεινόταν πριν 
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και μετά την εφαρμογή και περιελάμβανε το σχεδιασμό της νέας μεθόδου διδασκαλί-
ας, καθώς και των μεθόδων αξιολόγησης, την εφαρμογή τους, την επεξεργασία απο-
τελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Έτσι, στο οργανόγραμμά της διακρί-
νουμε τις εξής επιμέρους φάσεις:  

1. Επιλογή τάξης και τμημάτων  
2. Επιλογή διδακτικών ενοτήτων 
3. Παραδοσιακή διδασκαλία στο Β2 (ΑΕ Γλώσσα) & Β1 (ΝΕ Γραμματεία) 
4. Δημιουργία σεναρίου διδασκαλίας της επιλεγμένης ανά μάθημα ενότητας 
5. Σχηματισμός ομάδων των πειραματικών τμημάτων 
6. Εφαρμογή σεναρίου στο Β3 (ΑΕ Γλώσσα) & Β2 (ΝΕ Γραμματεία) 
7. Εφαρμογή ερωτηματολογίου αξιολόγησης στα πειραματικά τμήματα 
8. Εφαρμογή κοινού ανά μάθημα κριτηρίου αξιολόγησης σε όλα τα τμήματα 
9. Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων (ερωτηματολογίου και κριτηρίων)   

και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Αποτελέσματα  

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 

 

Ερώτ.1: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το μάθημα έγινε πιο ενδιαφέρον και ευχάριστο με  
τη χρήση των ΝΤ;    Ερώτ.2: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι συμμετείχατε περισσότερο 

ενεργά και αποτελεσματικά στο μάθημα; 

 

Ερώτ.3: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι ΝΤ ενίσχυσαν τη διαδικασία της μάθησης; Ε-
ρώτ.4: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η διδασκαλία του μαθήματος με τις ΝΤ υπήρξε 

ποιοτική; 
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Ερώτ.5: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ποιότητα των ερωτήσεων στα  φύλλα εργασίας 
καθόρισε και την ποιότητα της διδασκαλίας;    Ερώτ.6: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η 

χρήση των ΝΤ σας βοήθησε να κατανοήσετε δύσκολα σημεία του μαθήματος; 

 
Ερώτ.7: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι μαθητές πρέπει να ανακαλύπτετε μόνοι σας τη 
γνώση, αξιοποιώντας την υπάρχουσα;    Ερώτ.8: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η καθο-

δήγηση από τον διδάσκοντα είναι απαραίτητη; 

 
Ερώτ.9: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι ενισχύθηκε η αυτενέργεια και η κριτική σας σκέ-
ψη;    Ερώτ.10:  Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι λειτουργήσατε ομαδοσυνεργατικά  και 

επικοινωνήσατε ως ομάδα; 

Κριτήριο Αξιολόγησης στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

Και τα δύο τμήματα διδάχθηκαν την ίδια διδακτική ενότητα συντακτικού της ΑΕ 
Γλώσσας, το Β2 με τον παραδοσιακό τρόπο, ενώ το Β3 με τη χρήση ΝΤ. Στη συνέ-
χεια οι μαθητές και των δύο τμημάτων κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα κοινό ωριαίο 
κριτήριο αξιολόγησης πάνω στη διδαγμένη ενότητα, προκειμένου να διερευνηθεί και 
να συγκριθεί ο βαθμός πρόσληψης και εμπέδωσης  της συγκεκριμένης ύλης εκ μέ-
ρους των μαθητών και των δύο τμημάτων. Τα αποτελέσματα του γραπτού κριτηρίου 
παρουσιάζονται στον πίνακα 1 και αποτυπώνονται στατιστικά όπως δείχνουν τα σχή-
ματα 1 & 2 καθώς και ο πίνακας 2.  

επίδοση 
βαθμο- 
λογική 

κλίμακα 

Τμήμα Β3 
(διδασκαλία με Τ.Π.Ε.) Μ.Ο. 

Τμήμα Β2 
(παραδοσιακή διδα-

σκαλία) 
Μ.Ο. 

άριστοι 19-20 18,18,15,18,19,17,18, 
18  17,62 19,15,18,20,18,19, 

16,17,19 
17,88 

καλοί- 
πολύ κα-

λοί 

16-18 12,17,19,18,12,13,12, 
17,12,18,16,14,15,17, 
11,18 

15,06 16,16,17,16,15,16, 
16,16,12,11,19,18, 
15,17,11,18 

15,56 

μέτριοι 14-15 13,10,11 11,33 14,17, - 15,5 

Πίνακας 1.   Αποτελέσματα γραπτού κριτηρίου ανά τμήμα 

Από τα σχήματα 1 και 2 παρατηρούμε ότι το σμήνος των σημείων της επίδοσης των 
δύο τμημάτων περιγράφεται ικανοποιητικά, τόσο από ευθεία των ελαχίστων τετρα-
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γώνων y=1,023x-1,309, όσο και από την καμπύλη της εκθετικής παλινδρόμησης  
y=4,7526e0,0709x.  Απ’ ό,τι  φαίνεται, βέβαια, η καμπύλη της εκθετικής παλινδρόμη-
σης  περιγράφει περισσότερο ικανοποιητικά τη σχέση αυτή. Ο συντελεστής συσχέτι-
σης Pearson  είναι r(Β2,Β3)= 0,80575, πλησιάζει την τιμή +1, επομένως οι επιδόσεις 
των δύο τμημάτων είναι θετικά γραμμικά συσχετισμένες, με ισχυρή  θετική συσχέτι-
ση. Γενικός μέσος όρος του  Β2: 16,33   Γενικός μέσος όρος του  Β3: 15,41 

Διάγραμμα διασποράς και γραμμές παλινδρόμησης 

 
Σχήμα 1.  Εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης της επίδοσης του τμήματος Β3 πάνω 

στην επίδοση του τμήματος Β2 με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων: y=1,023x-
1,309. Οριζόντιος άξονας: Τμήμα Β2 (παραδοσιακή διδασκαλία), κατακόρυφος άξο-

νας: Τμήμα Β3 (Τ.Π.Ε.) 

 
Σχήμα 2.  Εξίσωση εκθετικής παλινδρόμησης της επίδοσης του τμήματος Β3  πάνω 

στην επίδοση του τμήματος Β2:  y=4,7526e0,0709x. Οριζόντιος άξονας: Τμήμα Β2 (πα-
ραδοσιακή), κατακόρυφος άξονας: Τμήμα Β3 (Τ.Π.Ε.) 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

( ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

(CV) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
PEARSON 

(r) 

άριστοι Β2 (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ) 17,89 9,03% 0,8211 Β3 (Τ.Π.Ε.) 17,62 6,74% 
καλοί-

πολύ κα-
λοί 

Β2 (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ) 15,56 15,20% 0,7748 
Β3 (Τ.Π.Ε.) 15,06 18,22% 

μέτριοι Β2 (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ) 15,5 13,69% 1 Β3 (Τ.Π.Ε.) 11,33 9,25% 

Πίνακας 2.   Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων γραπτού κριτηρίου ανά τμήμα 
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Κριτήριο Αξιολόγησης στη Νέα Ελληνική Γραμματεία 

Και τα δύο τμήματα διδάχτηκαν την ίδια διδακτική ενότητα της ΝΕ Γραμματείας, το 
Β1 με τον παραδοσιακό τρόπο, ενώ το Β2 με τη χρήση ΝΤ. Τα αποτελέσματα του 
γραπτού κριτηρίου παρουσιάζονται στον πίνακα 3 και αποτυπώνονται στατιστικά 
όπως δείχνουν τα σχήματα 3 & 4 καθώς και ο πίνακας 4.  

επίδοση 
βαθμο- 
λογική 

κλίμακα 

Β2 
(διδασκαλία με Τ.Π.Ε.) Μ.Ο. 

Β1 
(παραδοσιακή δι-

δασκαλία) 
Μ.Ο. 

πολύ καλοί-
άριστοι 

19-20 
17-18 

17 

20 
18, 17 

17 
18 

16, 16 
- 

14 
15,3 

καλοί 16 
15 

16, 15, 13 
14, 13, 13 14 15, 15, 13 

14, 14, 11 13,6 

μέτριοι 
14-15 

14 
13 

10, 08 
12, 11, 09 

10, 07 
09,5 

14 
13, 12 

13, 10, 03 
10,8 

ανεπαρκείς 
12 

11-κάτω 
από 10 

09, 09, 06 
05 07,25 09, 08, 07,07, 07 

03 06,8 

Πίνακας 3.   Αποτελέσματα γραπτού κριτηρίου ανά τμήμα 

Από τα σχήματα 3 και 4 παρατηρούμε ότι το σμήνος των σημείων της επίδοσης των 
δύο τμημάτων περιγράφεται ικανοποιητικά, τόσο από ευθεία των ελαχίστων τετρα-
γώνων y=0,91x+1,89, όσο και από την καμπύλη της εκθετικής παλινδρόμησης  
y=4,4e0,08x. Απ’ ό,τι  φαίνεται, βέβαια, η καμπύλη της εκθετικής παλινδρόμησης  πε-
ριγράφει περισσότερο ικανοποιητικά τη σχέση αυτή. Ο συντελεστής συσχέτισης 
Pearson είναι r(Β1,Β2)= 0,8763, πλησιάζει την τιμή +1, επομένως οι επιδόσεις των 
δύο τμημάτων είναι θετικά γραμμικά συσχετισμένες, με ισχυρή  θετική συσχέτιση. 

Διάγραμμα  διασποράς και γραμμές  παλινδρόμησης 

 
Σχήμα 3.  Εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης της επίδοσης του τμήματος Β2  πάνω 

στην επίδοση του τμήματος Β1 με τη μέθοδο των ελαχίστων  τετραγώνων: 
y=0,91x+1,89.  Οριζόντιος άξονας: Τμήμα Β1 (παραδοσιακή διδασκαλία), κατακόρυ-

φος άξονας:  Τμήμα Β2 (διδασκαλία με Τ.Π.Ε.) 
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Σχήμα 4.  Εξίσωση εκθετικής παλινδρόμησης επίδοσης του Β2  πάνω στο τμήμα Β1: 
y=4,4e0,08x. Οριζόντ. άξονας: Τμήμα Β1, κατακόρ. άξονας: Τμήμα Β2 (Τ.Π.Ε.) 

 

 
ΕΠΙΔΟΣΗ 

 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

( ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

(CV) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
PEARSON 

(r) 
πολύ καλοί-

άριστοι 
Β1  (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ) 15,33 7,53% 0,7385 Β2  (Τ.Π.Ε.) 18 7,86% 

καλοί Β1  (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ) 13,67 11,02% 0,4588 Β2  (Τ.Π.Ε.) 14 9,03% 

μέτριοι Β1  (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ) 10,83 37,57% 0,4733 Β2  (Τ.Π.Ε.) 9,57 17,95% 

ανεπαρκείς Β1  (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ) 6,83 29,87% 0,9802 Β2  (Τ.Π.Ε.) 7,25 28,43% 

Πίνακας 4.   Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων γραπτού κριτηρίου ανά τμήμα 

Συμπεράσματα 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους μαθητές δύο τμημάτων Β΄ τάξης  μετά 
την ολοκλήρωση των διδακτικών ενοτήτων της ΑΕ Γλώσσας  και της ΝΕ Γραμματεί-
ας αντίστοιχα, με χρήση ΝΤ στο εργαστήριο πληροφορικής. Ως μέθοδος συνιστά έ-
ναν αξιόπιστο και επιβεβλημένο τρόπο αξιολόγησης της διδασκαλίας με Τ.Π.Ε. μό-
νον ως προς τους παιδαγωγικούς στόχους και ως προς τους σχετικούς με τα τεχνολο-
γικά εργαλεία.  

Βάσει των δεδομένων η πλειοψηφία των μαθητών και των δύο τμημάτων που διδά-
χθηκαν με τη βοήθεια των ΝΤ βρήκαν το μάθημα πολύ πιο ευχάριστο και ενδιαφέρον 
απ’ ότι με τον παραδοσιακό τρόπο (αε 72%, νε 95%). Ωστόσο, ενώ οι μαθητές που 
διδάχθηκαν τη ΝΕ Γραμματεία δήλωσαν στον ίδιο βαθμό (80%) ότι και οι ίδιοι συμ-
μετείχαν πιο ενεργητικά και αποτελεσματικά και ότι η όλη εκπαιδευτική  διαδικασία 
ενισχύθηκε με το νέο τρόπο, από τους μαθητές που διδάχθηκαν την ΑΕ Γλώσσα μόνο 
το 39% δήλωσε ότι ένιωσε πως συμμετείχε πιο ενεργητικά και αποτελεσματικά στο 
μάθημα, ενώ το 50% επιβεβαίωσε ότι τελικά η  εκπαιδευτική  διαδικασία ενισχύθηκε 
με το νέο τρόπο. Μεγάλα ποσοστά και από τα δύο τμήματα (αε 79%, νε 92%) εκτί-
μησαν  ότι η διδασκαλία του μαθήματος μέσω των ΝΤ δεν υπήρξε μόνον ευχάριστη 
αλλά και ποιοτική. Ωστόσο, μικρότερα ποσοστά (αε 47%, νε 70%) αναγνώρισαν ότι η 
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τεχνολογία βοήθησε στην εξομάλυνση δύσκολων σημείων του μαθήματος. Αξίζει να 
σημειωθεί, μάλιστα, ότι το 35% του τμήματος που διδάχθηκε ΑΕ γλώσσα θεώρησε 
ότι δεν έλαβε ουσιαστική βοήθεια από τη χρήση των ΝΤ στην εμπέδωση της συγκε-
κριμένης ενότητας.  

Την ποιότητα του μαθήματος οι περισσότεροι των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι την 
καθόρισε και η ποιότητα των ερωτήσεων στα φύλλα εργασίας (αε 68%, νε 92%) σχε-
τίζοντας έτσι στενά την προσωπική εργασία του διδάσκοντος με την απόκτηση της 
καινούριας γνώσης από το μαθητή. Μάλιστα, αρκετοί υποστήριξαν ότι ο μαθητής, 
ακόμα και όταν προσπαθεί να μάθει μόνος του μέσα από τα εκπαιδευτικά λογισμικά 
και τα διερευνητικά διαδικτυακά περιβάλλοντα, χρειάζεται αφενός να στηρίζεται στις 
γνώσεις του (αε 65%, νε 74%), αφετέρου  να μην αφήνεται μόνος στην ανακαλυπτική 
του πορεία (αε 72%, νε 100%).  

Το ότι η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία όχι μόνο δεν καταργεί τον εκπαι-
δευτικό, αλλά, αντιθέτως, τον θεωρεί απαραίτητο με διαφοροποιημένο το ρόλο του - 
από μεταδότη γνώσεων σε καθοδηγητή αυτοδιδασκαλίας των μαθητών του - απέδει-
ξαν οι απαντήσεις των μαθητών στο σχετικό ερώτημα: από τους διδαχθέντες την ΑΕ 
Γλώσσα ένα ελάχιστο ποσοστό μαθητών της τάξης του 3% (που πρακτικά αντιστοιχεί 
μόνο σε έναν μαθητή του τμήματος) δεν θεωρεί απαραίτητη την καθοδήγηση από τον 
δάσκαλο. Επιπλέον, οι διδαχθέντες τη ΝΕ Γραμματεία διαφοροποιήθηκαν ως προς το 
βαθμό που θεωρούσαν την καθοδήγηση απαραίτητη (38% πάρα πολύ, 31% πολύ, 
31% μέτρια) δεν υπήρξε, όμως, ούτε ένας που να πιστεύει ότι μπορούσε να αυτοδιδα-
χθεί χωρίς καθοδηγητή!  

Τέλος, οι περισσότεροι εκτίμησαν σε μεγάλο βαθμό ότι ενισχύθηκε η αυτενέργεια και 
η κριτική τους σκέψη (αε 100% !, νε 83%), καθώς υποχρεώθηκαν να διερευνήσουν 
και να κινητοποιηθούν μόνοι τους για να μάθουν, όπως και ότι για τον ίδιο σκοπό συ-
νεργάστηκαν και επικοινώνησαν με τους συμμαθητές τους (αε 93%, 87%), επομένως 
και αλληλεπίδρασαν.  

Κριτήριο Αξιολόγησης στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

Πίνακας 5.  Βαθμολογική κατανομή μαθητών ανά τμήμα 

Το ωριαίο κριτήριο αξιολόγησης εφαρμόστηκε σε δύο τμήματα 28 μέτριων έως και 
άριστων μαθητών της Β΄ τάξης Γυμνασίου, προκειμένου να διαπιστωθεί η προστιθέ-
μενη αξία της διδασκαλίας της ΑΕ Γλώσσας  με τη χρήση των ΝΤ σε σύγκριση με  
την παραδοσιακή, εστιάζοντας πρωτίστως στους γνωστικούς στόχους. Οι μαθητές 
κατανέμονται βαθμολογικά ομοιογενώς όπως φαίνεται στον πίνακα 5.  

Βαθμολογική κλίμακα Τμήμα Β3 
(διδασκαλία με Τ.Π.Ε.) 

Τμήμα  Β2 
(παραδοσιακή διδασκαλία) 

19-20 28,6 %   (08 μαθητές) 32,1%     ( 09 μαθητές) 
16-18 60,7 %   (17 μαθητές) 57,2 %    ( 16 μαθητές) 
14-15 10,7 %   (03 μαθητές) 10,7  %   ( 03μαθητές) 
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Και τα δύο τμήματα διδάχθηκαν την ίδια διδακτική ενότητα συντακτικού της ΑΕ 
Γλώσσας, το Β2 με τον παραδοσιακό τρόπο, ενώ το Β3 με τη χρήση ΝΤ. Στη συνέ-
χεια οι μαθητές και των δύο τμημάτων κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα κοινό ωριαίο 
κριτήριο αξιολόγησης πάνω στη διδαγμένη ενότητα, προκειμένου να διερευνηθεί και 
να συγκριθεί ο βαθμός πρόσληψης και εμπέδωσης της συγκεκριμένης ύλης εκ μέρους 
των μαθητών και των δύο τμημάτων. Με βάση τα ευρήματα των σχημάτων 1 και 2 
όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί  στον πίνακα 2 σχετικά  με την επίδοση των τμημάτων 
μετά την ερευνητική εφαρμογή, συμπεραίνουμε τα εξής:  

(i) ως προς την ομοιογένεια και τη γραμμική συσχέτιση 

Οι άριστοι και στα δύο τμήματα έχουν ομοιογένεια  (CV≤10%) και ισχυρή θετική 
συσχέτιση με συντελεστή συσχέτισης Pearson  r=0,8812. 
Οι καλοί - πολύ καλοί στο Β2 έχουν ικανοποιητική ομοιογένεια  (CV λίγο πάνω από 
10%), ενώ στο Β3 έχουν μέτρια ομοιογένεια (CV=16,5936%) . Μεταξύ τους έχουν 
σημαντική θετική συσχέτιση με συντελεστή συσχέτισης Pearson  r=0,6918.  
Οι μέτριοι στο Β2 έχουν μέτρια ομοιογένεια  (CV=19,5982% ), ενώ στο Β3 έχουν 
ικανοποιητική ομοιογένεια  (CV=11,7851%). Μεταξύ τους έχουν μέτρια θετική συ-
σχέτιση με συντελεστή συσχέτισης Pearson  r=0,6236. 
Γενικός μέσος όρος του  Β2:   16,33   Γενικός μέσος όρος του  Β3:   15,41 

(ii) ως προς τη μέση επίδοση 

Συνεκτιμώντας  τον πίνακα 5 και τα σχήματα 1 & 2, οι μαθητές που διδάχθηκαν συ-
ντακτικό της ΑΕ Γλώσσας με χρήση Τ.Π.Ε. δεν διαφοροποιούνται προς το καλύτερο 
από τους συμμαθητές τους οι οποίοι παρακολούθησαν την ίδια διδακτική ενότητα με 
τον παραδοσιακό τρόπο. Αντιθέτως, σε σχέση με την προηγούμενη μέση επίδοσή 
τους οι «τεχνολόγοι», και ιδιαίτερα οι μέτριοι σε επίδοση , έφεραν χαμηλότερη βαθ-
μολογία. 

Πιο αναλυτικά, οι άριστοι μαθητές του τμήματος των «τεχνολόγων» δεν φαίνεται να 
ενισχύθηκαν γνωστικά από τη χρήση των Τ.Π.Ε. καθώς, κατά μέσο όρο, έγραψαν 
χειρότερα κατά 0,3 μονάδες στο κριτήριο αξιολόγησης σε σχέση με τους άριστους 
του «παραδοσιακού» τμήματος. Η πτώση της επίδοσης των «τεχνολόγων» επιτείνεται 
σταθερά και στην αμέσως επόμενη βαθμολογική κατηγορία, δηλαδή αυτή των καλών 
έως πολύ καλών μαθητών, οι οποίοι υστέρησαν κατά 0,5 μονάδες σε σχέση με τους 
παραδοσιακά διδαγμένους συμμαθητές τους της ίδιας βαθμολογικής κλίμακας. Η 
πτωτική τάση μεγιστοποιείται στην κατηγορία των μετρίων μαθητών, όπου η διαφορά 
ανέρχεται κατά μέσο όρο στις 4,2 μονάδες εις βάρος εκείνων που διδάχθηκαν  την ΑΕ 
Γλώσσα με τη βοήθεια των τεχνολογικών μέσων.  

Μια ψύχραιμη «ανάγνωση» και ανάλυση των δεδομένων μας οδηγεί αναπόδραστα 
στο συμπέρασμα πως η ενσωμάτωση των ΝΤ δεν απέδωσε ουσιαστικά καμία προστι-
θέμενη αξία στη διδασκαλία του μαθήματος της ΑΕ Γλώσσας. Αντιθέτως, οι μαθητές 
που διδάχθηκαν το μάθημα με τον παραδοσιακό τρόπο φαίνεται να εμπέδωσαν καλύ-
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τερα την ύλη και ξεπέρασαν, μεσοσταθμικά, κατά 0,9 μονάδες τους τεχνολογικά 
«προηγμένους» συμμαθητές τους.  

Η ερμηνεία του ενδιαφέροντος και ανεπάντεχου αυτού ευρήματος κρύβεται ίσως στο 
γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών ενός πολύ ικανοποιητικού γνω-
στικού επιπέδου έχει ούτως ή άλλως μάθει να μελετά και να αξιοποιεί με μεγάλη ε-
πάρκεια τόσο το βιβλίο όσο και τη βοήθεια του δασκάλου, χωρίς τελικά να εντυπω-
σιάζεται και να γοητεύεται από τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων. Ένας ακόμη 
λόγος είναι ίσως η ίδια η φύση του μαθήματος της αρχαίας γλώσσας και ιδιαίτερα του 
συντακτικού της, το οποίο απαιτεί έμφαση στη δομή και την αυστηρά «μαθηματική» 
λογική της, όπως δηλαδή αυτή διδάσκεται παραδοσιακά από τον φιλόλογο.  

Κριτήριο Αξιολόγησης στη Νέα Ελληνική Γραμματεία 

Το ωριαίο κριτήριο αξιολόγησης εφαρμόστηκε σε δύο βαθμολογικά ομοιογενή τμή-
ματα της Β΄ τάξης, 21 μαθητών μέτριας επίδοσης  ανά τμήμα, προκειμένου να διαπι-
στωθεί η προστιθέμενη αξία της διδασκαλίας της ΝΕ Γραμματείας  με χρήση ΝΤ έ-
ναντι της παραδοσιακής ως προς τους γνωστικούς στόχους. Η βαθμολογική κατανομή 
των μαθητών παρουσιάζεται στον πίνακα 6.   

Βαθμολογική κλίμακα 1ο τμήμα 2ο τμήμα 
17-20 19%       (4 μαθητές) 19%       (4 μαθητές) 
15-16 28,6%    (6 μαθητές) 28,6%    (6 μαθητές) 

14-κάτω από 10 52,4%     (11 μαθητές) 52,4%     (11 μαθητές) 

Πίνακας 6. Βαθμολογική κατανομή μαθητών ανά τμήμα 

Και τα δύο τμήματα διδάχτηκαν την ίδια διδακτική ενότητα της ΝΕ Γραμματείας, το 
πρώτο με τον παραδοσιακό τρόπο, ενώ το δεύτερο με τη χρήση ΝΤ. Με βάση τα ευ-
ρήματα των σχημάτων 3 και 4 όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί  στον πίνακα 4 σχετικά  
με την επίδοση των τμημάτων μετά την ερευνητική εφαρμογή, συμπεραίνουμε τα ε-
ξής: 

(i) ως προς την ομοιογένεια και τη γραμμική συσχέτιση 

Οι πολύ καλοί-άριστοι και στα δύο τμήματα έχουν ομοιογένεια  (CV≤10%) και ισχυ-
ρή θετική συσχέτιση με συντελεστή συσχέτισης Pearson  r=0,73855.                             
Οι καλοί στο Β1 έχουν μεγάλη ομοιογένεια  (CV λίγο πάνω από 10%), ενώ στο Β2 
έχουν ομοιογένεια . Μεταξύ τους έχουν μέτρια θετική συσχέτιση με συντελεστή συ-
σχέτισης Pearson  r=0,4588.                                                                                                  
Οι μέτριοι στο Β1 έχουν ανομοιογένεια  (CV πολύ πάνω από 10%), ενώ στο Β2 έχουν 
σχετική ομοιογένεια. Μεταξύ τους έχουν μέτρια θετική συσχέτιση με συντελεστή συ-
σχέτισης Pearson  r=0,4733.                                                                                                       
Οι ανεπαρκείς  και στα δύο τμήματα έχουν ανομοιογένεια  (CV πολύ πάνω από 10%). 
Μεταξύ τους έχουν σχεδόν τέλεια  θετική συσχέτιση με συντελεστή συσχέτισης Pear-
son  r=0,9802. 

(ii) ως προς τη μέση επίδοση 
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Οι μαθητές που διδάχθηκαν το μάθημα της λογοτεχνίας με χρήση Τ.Π.Ε. στο εργα-
στήριο πληροφορικής δε διαφοροποιούνται προς το καλύτερο, κατά μέσο όρο, από 
τους συμμαθητές τους που παρακολούθησαν την ίδια διδακτική ενότητα στην τάξη με 
τον παραδοσιακό τρόπο. Επιπλέον, σε σχέση με την προηγούμενή τους μέση επίδοση, 
οι περισσότεροι έφεραν μικρότερη βαθμολογία. Ουσιαστικά, μόνον οι επιδόσεις των 
δυνατών μαθητών ενισχύθηκαν, αντίθετα με αυτές των αδύνατων, οι οποίες μειώθη-
καν περισσότερο. 

Αυτά είναι τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα. Ειδικότερα  
από τους πολύ καλούς έως και άριστους μαθητές των δύο τμημάτων έγραψαν καλύ-
τερα κατά 2,7 μονάδες, κατά μέσο όρο, εκείνοι που διδάχθηκαν με τις ΝΤ – οι άρι-
στοι των ΝΤ έγραψαν και 4 μονάδες περισσότερο. Επειδή, όμως η διαφορά της γρα-
πτής επίδοσης μεταξύ των μαθητών των δύο τμημάτων σε αυτήν τη βαθμολογική κα-
τηγορία είναι αισθητά μεγαλύτερη απ’ ό,τι στις υπόλοιπες και επισύρει την απορία, 
χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και τη βαθμολογία αυτών των μαθητών σε προηγούμε-
να γραπτά κριτήρια αξιολόγησης, προκειμένου να καταλήξουμε σε ασφαλή  και αξιό-
πιστα συμπεράσματα:  

Πολύ καλοί - άριστοι Β2 Μ.Ο. Β1 Μ.Ο. 
19-20 
17-18 

17 

19,8 
16,5   16 

15,5 
17 

17,5   18 
15,5 
14,5 

16,4 

Πίνακας 7. Μέσοι όροι προηγούμενων γραπτών κριτηρίων (α΄& β΄τρίμηνα) 

Συγκρίνοντας την τωρινή βαθμολογία (Πίνακες 3, 4) με την προηγούμενη (Πίνακας 
7) ανά τμήμα και κατά μέσο όρο, διαπιστώνουμε ότι: α) οι πολύ καλοί έως και άρι-
στοι μαθητές του Β2 υπερείχαν και στο παρελθόν κατά 0,6 βαθμό, β) μετά τη διδα-
σκαλία με Τ.Π.Ε. ο Μ.Ο. των γραπτών τους αυξήθηκε κατά 1 μονάδα έναντι των μα-
θητών του Β1, των οποίων μειώθηκε κατά 1,1 μονάδες. Κατανοούμε, επομένως, ότι 
αφενός τα δύο τμήματα είναι βαθμολογικά ομοιόμορφα, καθώς 0,6 του βαθμού δεν 
συνιστά αξιόλογη διαφορά, αφετέρου, για να εκτιμήσουμε με ακρίβεια το πιθανό ό-
φελος των ΝΤ χωρίς τον κίνδυνο της υπερβολής, η πραγματική διαφορά μεταξύ των 
μαθητών των δύο τμημάτων περιορίζεται στις 2,1 μονάδες και όχι στις 2,7. Στην αμέ-
σως επόμενη βαθμολογική βαθμίδα, δηλαδή μεταξύ των καλών μαθητών, δε σημειώ-
θηκε καμία σχεδόν διαφορά, καθώς οι διδαγμένοι με ΝΤ έγραψαν μόλις 0,3 μονάδες, 
κατά μέσο όρο, περισσότερο από τους παραδοσιακά διδαγμένους. Όσο κατεβαίνουμε 
τη βαθμολογική κλίμακα, διαπιστώνουμε ότι η διαφοροποίηση  ελαχιστοποιείται: οι 
μέτριοι των Τ.Π.Ε. σημείωσαν επιδόσεις χαμηλότερες από τους διδαγμένους  με πα-
ραδοσιακό τρόπο έως και 1,3 μονάδες, κατά μέσο όρο, ενώ οι ανεπαρκείς των Τ.Π.Ε. 
ξεπέρασαν τους ίδιου επιπέδου συμμαθητές τους του άλλου τμήματος μόλις μισό 
βαθμό. 

Με λίγα λόγια, η ενσωμάτωση των ΝΤ στη διδακτική πράξη ενίσχυσε  το μαθητή που 
είχε ήδη ασκηθεί να μελετά, να προσεγγίζει κριτικά τη γνώση, να διερευνά, να διατυ-
πώνει υποθέσεις τις οποίες θα επαληθεύσει ή θα διαψεύσει αργότερα, εν ολίγοις, αυ-
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τόν που μαθαίνει κάθε τι μέσα από τη δική του ανακαλυπτική πορεία,  προτού επανα-
λάβει την ίδια μέθοδο μέσα από τα λογισμικά και τα διερευνητικά διαδικτυακά περι-
βάλλοντα. Με αυτό το δεδομένο, οι Τ.Π.Ε. κίνησαν το ενδιαφέρον μαθητών και με 
μικρότερες δυνατότητες, οι οποίοι, εντούτοις, δε φαίνεται να προσέλαβαν ουσιαστι-
κότερες γνώσεις από αυτές που προσέλαβαν οι συμμαθητές τους από το παραδοσιακό 
μάθημα.  Όσο για τους μέτριους και αδύνατους μαθητές, που δεν έχουν διαμορφώσει 
τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στο 
νέο αυτό τρόπο μάθησης, ώστε να αποκομίσουν γνωστικό όφελος.  

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο ερώτημα: μπορούμε να αναγνωρίσουμε ουσιαστική 
προστιθέμενη γνωστική αξία στη διδασκαλία της λογοτεχνίας με τεχνολογικά εργα-
λεία, όταν σημειώνει βελτίωση ένα πολύ μικρό ποσοστό μαθητών με συγκεκριμένα   
χαρακτηριστικά και όχι τουλάχιστον ο μέσος όρος του τμήματος; Τελικά, μήπως η 
καινοτομία, για να εξασφαλίσει την πρόοδο στο τομέα αυτό, χρειάζεται προϋποθέ-
σεις,  που οι μέσοι μαθητές μας δεν διαθέτουν ακόμη; 

Γενικά Συμπεράσματα 

Μετά από σύγκριση των στατιστικών δεδομένων του κοινού ερωτηματολογίου και 
των κριτηρίων αξιολόγησης συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές που διδάχθηκαν και τα 
δύο φιλολογικά μαθήματα με ΝΤ: 

1. Δε διαφοροποιούνται κατά μέσο όρο αισθητά προς το καλύτερο από εκείνους 
που συμμετείχαν στην παραδοσιακή διδασκαλία, με εξαίρεση τους δυνατούς 
στη λογοτεχνία που έγραψαν καλύτερα έως και 2,1 μονάδες. 

2. Οι περισσότεροι σημείωσαν μικρότερη βαθμολογία  και σε σχέση με την 
προηγούμενή τους μέση επίδοση.  

3. Η πτώση των μετρίων σε σχέση με τους αντίστοιχου επιπέδου παραδοσιακούς 
ήταν αισθητή κυρίως στο γλωσσικό μάθημα των αρχαίων παρά στο θεωρητικό 
μάθημα της λογοτεχνίας : 1,3 μονάδες στη νε λογοτεχνία, 4,2 στην αε γλώσσα.  

4. Ωστόσο, για τους περισσότερους των πειραματικών τμημάτων το μάθημα με 
Τ.Π.Ε. γίνεται πολύ πιο ευχάριστο και ενδιαφέρον απ’ ό,τι με τον παραδοσια-
κό τρόπο, όχι όμως και πιο αποτελεσματικό γνωστικά: αρκετοί (30%-35%) 
θεωρούν ότι οι ΝΤ δεν βοήθησαν στην κατανόηση των δύσκολων σημείων 
των μαθημάτων. 

5. Η συντριπτική πλειοψηφία α) θεωρεί απαραίτητη την καθοδήγηση από τον δι-
δάσκοντα στην προσπάθεια του μαθητή να ανακαλύψει τη νέα γνώση, β) 
εκτιμά ότι ενισχύεται η αυτενέργεια και η κριτική σκέψη, γ) διαβεβαιώνει ότι 
οι ΝΤ προωθούν εντυπωσιακά τη συνεργασία, την επικοινωνία άρα και την 
αλληλεπίδραση μεταξύ τους.  

Μέσα από την έρευνα αποδείχθηκε ότι οι Νέες Τεχνολογίες παρ’ όλο που αξιοποιή-
θηκαν γόνιμα στη διδασκαλία διαφορετικών μαθημάτων (φιλολογικών, μαθηματικών 
και φυσικής), εντούτοις δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η πολύ μικρή 
βελτίωση μαθητών ικανοποιητικού γνωστικού επιπέδου παράλληλα με την εμφανέ-
στατη πτώση των υπολοίπων, καταδεικνύει ότι οι Τ.Π.Ε. βελτιώνουν σε μικρό βαθμό 
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τη διαδικασία της μάθησης και δημιουργούν περιβάλλοντα για την ανάπτυξη δεξιοτή-
των και την απόκτηση γνώσεων. Η περιορισμένη αυτή δυνατότητα εξαρτάται από την 
αντίληψη του μαθητή για την προσέγγιση της γνώσης, δηλαδή την τακτική της μελέ-
της του. Οι δυνατότητες των Τ.Π.Ε. αξιοποιούνται  σε μεγαλύτερο βαθμό, όταν ο μα-
θητής υιοθετεί θετική και ενεργητική στάση απέναντι σε αυτή. Οι παιδαγωγικοί στό-
χοι φαίνεται να προσεγγίζονται ευκολότερα από τους γνωστικούς, διότι η γενιά αυτή 
των παιδιών έχει ανατραφεί περισσότερο με την εικόνα παρά με τον λόγο. Χαρακτη-
ριστικό είναι ότι προτιμούν τη μαγνητοσκοπημένη διδασκαλία του δασκάλου τους 
παρά τον ίδιο τον δάσκαλό τους να τα διδάσκει. Το πρώτο εξάπτει το ενδιαφέρον 
τους ενώ το δεύτερο τα κουράζει. Για αυτόν τον λόγο ο σύγχρονος εκπαιδευτικός ε-
πιβάλλεται να αξιοποιήσει τη θετική προδιάθεση του μαθητή προς την εικόνα και να 
τη χρησιμοποιήσει ως όχημα σε μία δυναμική και δημιουργική πορεία προς τη νέα 
γνώση. Επομένως, εάν συμφωνούμε πως το Κοινωνικό Σχολείο πρέπει αφενός να 
προσφέρει γνώση και  πολύπλευρη καλλιέργεια στο μαθητή, ώστε να σκέπτεται κρι-
τικά, αφετέρου να ενισχύει το αυτοσυναίσθημά του μέσα από τη συμμετοχή στην ο-
μάδα, τότε αναμφίβολα αξίζει να συμπεριλάβουμε τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία μας.   
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην διερεύνηση των κινήτρων που ωθούν τους νέους 
στην ενασχόληση τους με τα ψηφιακά παιχνίδια, των προτιμήσεων τους σε διάφορες 
πλατφόρμες και είδη παιχνιδιών αλλά και των επιδράσεων που ασκεί το παιχνίδι σε 
δραστηριότητες της οικογενειακής ζωής των παικτών. Παράλληλα, οι παραπάνω παι-
γνιώδεις συνήθειες των νέων, εξετάζονται κατά περίπτωση αναφορικά με το φύλο, την 
ηλικία και την εθνικότητα. Το ενδιαφέρον της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι πραγ-
ματοποιήθηκε σε Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο υπάρχει πολυμορφία του πληθυ-
σμού των μαθητών τόσο από άποψη ειδικοτήτων όσο και από άποψη ηλικίας και εθνι-
κότητας, ενώ μεταξύ των μαθητών υπάρχουν εργαζόμενοι και ενήλικες. Ως εκ τούτου, 
πρόκειται, για έναν ιδιαίτερο πληθυσμό, ο οποίος δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στη βι-
βλιογραφία ως προς τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας. 

Λέξεις - Κλειδιά: Έφηβοι και ψηφιακό παιχνίδι, κίνητρα και ψηφιακό παιγνίδι, πλατ-
φόρμες και είδη ψηφιακών παιχνιδιών. 

Εισαγωγή 

Η ενασχόληση των νέων με το ψηφιακό παιχνίδι έχει γίνει αντικείμενο πολλών ερευ-
νών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα κίνητρα των παικτών, οι παιγνιώδεις 
συνήθειες τους, η συχνότητα ενασχόλησης τους με το παιχνίδι, οι πλατφόρμες που χρη-
σιμοποιούν, αλλά και τα κοινωνικά ζητήματα που εγείρονται από την συγκεκριμένη 
δραστηριότητα αποτελούν αγαπημένο πεδίο των ερευνητών ανά τον κόσμο. Σύμφωνα 
με τον Prensky, τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών παιχνιδιών στα οποία 
οφείλεται η έντονη δραστηριότητα και συμμετοχή των παικτών είναι: ή ύπαρξη κανό-
νων, η θέσπιση στόχων, η παροχή άμεσης ανατροφοδότησης, η πρόκληση εθισμού 
στους παίκτες, η διαδραστικότητα και η αναπαράσταση ενός αφηρημένου ή συγκεκρι-
μένου θέματος, (Prensky, 2009). Παράλληλα οι Loftus & Loftus (1983), μελέτησαν το 
μηχανισμό ενίσχυσης των ψηφιακών παιχνιδιών και κατέληξαν ότι τα χαρακτηριστικά 

647

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



που ενεργοποιούν τους παίκτες είναι: η παροχή μερικής ενίσχυσης, τα επίπεδα δυσκο-
λίας του παιχνιδιού, η αμεσότητα και τα υψηλά επίπεδα ενίσχυσης, οι πολλαπλές ενι-
σχύσεις, η εξωτερική και η εσωτερική ενίσχυση. Επίσης οι Malone και Lepper (1987), 
μελέτησαν τα εσωτερικά κίνητρα που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και κα-
τέληξαν ότι αποτελούνται από τέσσερις ατομικούς παράγοντες (πρόκληση, φαντασία, 
περιέργεια και έλεγχος) και τρεις διαπροσωπικούς (συνεργασία, ανταγωνισμός, ανα-
γνώριση). Παράλληλα σύμφωνα με την έρευνα Digital Australia 2012, οι λόγοι που 
οδηγούν τους νέους στην παιγνιώδη διαδικασία ποικίλουν ανάλογα με την συσκευή. 
Συγκεκριμένα οι κονσόλες και οι προσωπικοί υπολογιστές τους διασκεδάσουν και τους 
χαλαρώσουν ενώ τα παιχνίδια σε κινητά τηλέφωνα και tamplets γεμίζουν τον ελεύθερο 
χρόνο τους. Σε ότι αφορά τις παιγνιώδεις συνήθειες των παιδιών, τα παιχνίδια στον 
υπολογιστή, θεωρούνται μια πολύ διαδεδομένη δραστηριότητα μεταξύ των εφήβων, 
ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας WIP 2007, το 59-87% των παιδιών ηλικίας 
12-18 παίζουν παιχνίδια online, (Subrahmanyam & Smahel, 2012). Η έκθεση του προ-
γράμματος Pew Internet 2008, αναφέρει ότι το 97% των νέων στις ΗΠΑ, παίζουν παι-
χνίδια στον υπολογιστή, παιχνίδια στον ιστό, παιχνίδια σε φορητές συσκευές ή σε κον-
σόλες, ενώ το 80% των νέων παίζουν πέντε ή περισσότερα διαφορετικά είδη παιχνιδιών 
(Lenhart et al., 2008). Παράλληλα η έρευνα Generation M² (2010), κατέληξε ότι το 
49% της παιγνιώδους δραστηριότητας, λαμβάνει χώρα σε κάποια κονσόλα που ενσω-
ματώνεται στην τηλεόραση όπως το playstation, το wii η το X-box, ενώ οι φορητές 
συσκευές καταλαμβάνουν περίπου το 29% και τα smartphones το 23%. Η ίδια έρευνα 
έδειξε ότι τα νεότερα παιδιά ξοδεύουν περισσότερο χρόνο παίζοντας παιχνίδια σε φο-
ρητές παιχνιδομηχανές και οι ηλικιακά μεγαλύτεροι παίζουν περισσότερη ώρα σε 
smartphones, ενώ αναφορικά με την εθνικότητα οι ισπανόφωνοι και οι αφρικανόφωνοι 
αμερικανοί, ξοδεύουν περισσότερο χρόνο παίζοντας συγκριτικά με τους λευκούς αμε-
ρικανούς, (Rideout et al, 2010). 

Σχετικά με τις διαφοροποιήσεις ανάλογα με το φύλο, η έρευνα των Κουτρουμάνου και 
Νικολοπούλου (2010), κατέληξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως 
προς την συχνότητα χρήσης και τις προτιμήσεις σε παιχνίδια, με τα αγόρια να παρου-
σιάζουν ψηλότερους μέσους όρους συγκριτικά με τα κορίτσια. Επίσης σύμφωνα με 
τους Lenhart et al (2008) τα παιχνίδια σκέψης βρίσκονται πιο ψηλά στις προτιμήσεις 
των κοριτσιών, ενώ σύμφωνα με τον Goldstein (1999), τα αγόρια έχουν προτίμηση στα 
βίαια παιχνίδια ειδικά σε περιβάλλον ομάδας, καθώς το παιχνίδι στην περίπτωση αυτή 
επιβεβαιώνει και ενισχύει την αντρική τους ταυτότητα. 

Αναφορικά με τις απόψεις των γονιών για το ψηφιακό παιχνίδι, ο Wood (2008) κατα-
λήγει ότι οι γονείς εστιάζουν στον χρόνο που ξοδεύουν τα παιδιά τους παίζοντας ψη-
φιακά παιχνίδια, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα αλλά δεν συ-
νειδητοποιούν ότι τα παιχνίδια είναι μια κοινωνική δραστηριότητα για τη νεολαία. Ε-
πίσης σύμφωνα με έρευνα των Wartella et al (2013) κατά την άποψη των γονιών το 
ψηφιακό παιχνίδι επιδρά περισσότερο αρνητικά παρά θετικά στις μαθησιακές δεξιότη-
τες ενώ το 45% των γονέων θεωρούν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια και οι φορητές συσκευές 
έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη συγκέντρωση της προσοχής των παιδιών. Σε αντίθεση 
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με τα παραπάνω ή έρευνα Digital Australia 2012, έδειξε ότι οι γονείς είναι γενικά θε-
τικότεροι για τα οφέλη των ψηφιακών παιχνιδιών στα παιδιά συγκριτικά με τους μη-
γονείς, ενώ οι περισσότεροι γονείς των παιδιών ηλικίας 18 ετών και κάτω παίζουν και 
οι ίδιοι παιχνίδια στον υπολογιστή. 

Μεθοδολογία έρευνας 

Η έρευνα, μέρος των αποτελεσμάτων της οποίας παρουσιάζονται στην παρούσα εργα-
σία, πραγματοποιήθηκε στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Αμαρουσίου κατά το σχολικό 
έτος 2012-2013. Στην έρευνα συμμετείχαν 196 έφηβοι μαθητές εκ των οποίων οι 100 
ήταν αγόρια και οι 96 κορίτσια. Η έρευνα μεταξύ άλλων, ασχολήθηκε, με τα κίνητρα 
που ωθούν τους εφήβους να παίζουν ψηφιακά παιχνίδια, τις παιγνιώδεις συνήθειες και 
τις προτιμήσεις τους σε είδη και πλατφόρμες παιχνιδιών, τις αντιδράσεις του οικογε-
νειακού περιβάλλοντος όταν οι έφηβοι παίζουν αλλά και τις αντιδράσεις των παικτών 
όταν τους διακόπτουν από το παιχνίδι. Την έρευνα κατηύθυναν οι παρακάτω υποθέσεις 
εργασίας, (πίνακας 1): 

Υ1 Οι προτιμήσεις των εφήβων μαθητών σε ψηφιακά παιχνίδια και πλατφόρμες 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο 

Y2 Τα κίνητρα των παικτών σε γενικές γραμμές δεν διαφοροποιούνται με το φύλο 
Υ3 Οι άρρενες μαθητές προτιμούν παιχνίδια με βίαιο και σεξουαλικό περιεχόμενο 
Υ4 Οι προτιμήσεις των εφήβων μαθητών σε παιχνίδια και πλατφόρμες δεν διαφο-

ροποιούνται λόγω γλώσσας και εθνικότητας 
Υ5 Η ενασχόληση με το παιχνίδι επηρεάζεται από την ηλικία  
Υ6 Η ενασχόληση με το παιχνίδι επηρεάζεται από το αν οι έφηβοι εργάζονται ή όχι 
Υ7 Η ενασχόληση με το παιχνίδι επηρεάζεται από το μορφωτικό επίπεδο των γο-

νέων 
Υ8 Η ενασχόληση με τα παιχνίδια επηρεάζει την οικογενειακή ζωή των έφηβων 

Πίνακας 1: Υποθέσεις εργασίας 

Το είδος της έρευνας που επιλέχτηκε είναι η επισκόπηση ενώ η συλλογή των στοιχείων 
έγινε μέσω ερωτηματολογίου. Πριν από την έναρξη της έρευνας, πραγματοποιήθηκε 
έλεγχος εγκυρότητας του ερωτηματολογίου (content validity), ο οποίος περιέλαβε συ-
ζητήσεις με ακαδημαϊκούς και πιλοτική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από ένα 
αριθμό μαθητών εκτός σχολικού χώρου. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από ερω-
τήσεις κλειστού τύπου και ερωτήσεις κλίμακας, ενώ χρησιμοποιήθηκαν επτάβαθμες 
κλίμακες σημασιολογικής διαφοροποίησης και πεντάβαθμες ή τρίβαθμες κλίμακες ιε-
ράρχησης τύπου Likert (Coen, Manion & Morrison, 2008). Η επεξεργασία των ερωτη-
ματολογίων έγινε με το στατιστικό πακέτο S.P.S.S, ενώ χρησιμοποιήθηκαν το στατι-
στικό κριτήριο ανεξαρτήτων δειγμάτων (t-test), η ανάλυση διακύμανσης ANOVA, κα-
θώς επίσης και έλεγχοι επαναλαμβανόμενων μετρήσεων ή μη παραμετρικοί έλεγχοι 
(Ρούσσος & Ευσταθίου, 2008). Επιπλέον πραγματοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης πα-
ραγόντων (factor analysis, Principal axis factoring, varimax) και προέκυψε σύμφωνα 
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με το κριτήριο Kaiser-Meyer-Olkin, συντελεστής ΚΜΟ=0,822, p value<0,001, επιβε-
βαιώνοντας την καταλληλότητα των δεδομένων για την παραγοντική ανάλυση. 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Προτιμήσεις σε είδη και πλατφόρμες παιχνιδιών αναφορικά με το φύλο 

Οι κατηγορίες παιχνιδιών που ελέγχθηκαν είναι: παιχνίδια δράσης, στρατηγικής, άθλη-
σης, περιπέτειας, μάχης, προσομοίωσης, ρόλων, σκέψης, παιχνίδια με σεξουαλικό πε-
ριεχόμενο και βίαιο περιεχόμενο. Από το τεστ επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 
[General Linear Model-Repeated Measures›……Bonferroni…], (Ρούσσος & Ευστά-
θιου, 2008), προκύπτει ότι στις προτιμήσεις των αγοριών κυριαρχούν στατιστικά ση-
μαντικά περισσότερο τα παιχνίδια δράσης και τα παιχνίδια βίας (p value<0.05) συγκρι-
τικά με τις περισσότερες από τις υπόλοιπες κατηγορίες παιχνιδιών. Αντίθετα στις προ-
τιμήσεις των κοριτσιών κυριαρχούν τα παιχνίδια σκέψης (p value<0.05) συγκριτικά με 
τις υπόλοιπες κατηγορίες παιχνιδιών. Από το t-τεστ ανεξαρτήτων δειγμάτων προκύπτει 
ότι τα αγόρια παίζουν στατιστικά σημαντικά περισσότερο από τα κορίτσια όλες τις 
κατηγορίες παιχνιδιών (p< 0.05) εκτός από τα παιχνίδια προσομοίωσης όπου δεν προ-
κύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, (p=0.23) και τα παιχνί-
δια σκέψης που τα κορίτσια εμφανίζονται να  παίζουν σημαντικά περισσότερο από τα 
αγόρια, [p<0.001, t(194)=-4.381). Μελετήθηκαν επίσης οι προτιμήσεις των δυο φύλων 
σε κατηγορίες παιχνιδιών ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών. Από την στατιστική 
ανάλυση προκύπτει ότι η πιο συχνή επιλογή των αγοριών σε πεντάβαθμη κλίμακα είναι 
τα «παιχνίδια πολλαπλών χρηστών», (Μ.Τ.=3.42) ενώ των κοριτσιών τα «παιχνίδια ε-
νός παίκτη εναντίον του υπολογιστή», (Μ.Τ.=2.63). Αναφορικά με τις πλατφόρμες, 
από την σύγκριση των μέσων τιμών προκύπτουν οι πιο συχνές προτιμήσεις των αγο-
ριών  και των κοριτσιών, (γράφημα 1): 

 
Γράφημα 1: Μέσες τιμές κυριότερων προτιμήσεων σε πλατφόρμες σε κλίμακα 1-5 
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Επίσης μέσω του t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων ελέγχθηκαν οι μεταβλητές [φύλο]-
[προτιμήσεις σε πλατφόρμες] και προέκυψε ότι τα αγόρια παίζουν σημαντικά περισ-
σότερο από τα κορίτσια στις πλατφόρμες: Playstation 3, [t(193)=6.01, p<0.001)], Χ-
box, [t(173)=2.46, p=0.015)], Nintedo wii, [t(186)=-2.29, p=0.023)], Playstation Port-
able, [t(165)=3.52, p=0.01)] και Playstation Portable με σύνδεση στο διαδίκτυο, 
[t(152)=-2.83, p=0.05)]. 

Κίνητρα και φύλο 

Από τους ελέγχους διαπιστώνουμε ότι τα αγόρια εμφανίζουν μεγαλύτερη μέση τιμή σε 
όλα τα κίνητρα συγκριτικά με τα κορίτσια γεγονός που φανερώνει ότι έχουν πιο συχνά 
κάποιο κίνητρο για να παίξουν συγκριτικά με τα κορίτσια.   

 
Γράφημα 2: Τα πιο συχνά κίνητρα των αγοριών-Μέσες τιμές σε πεντάβαθμη κλίμακα 

Από το τεστ επαναλαμβανόμενων μετρήσεων [General Linear Model-Repeated 
Measures›…Bonferroni…], (Ρούσσος & Ευστάθιου, 2008) προκύπτει ότι τα πιο ισχυρά 
κίνητρα των αγοριών που εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τις 
περισσότερες από τις υπόλοιπες κατηγορίες κινήτρων είναι: α) Ανταγωνισμός  (p 
value<0.003), β) Παίζουν για να περάσουν την ώρα τους (p value<0.002) και γ) Ψυχα-
γωγία-Διασκέδαση (p value<0.005), (γράφημα 2). 

Αντίστοιχα τα πιο ισχυρά κίνητρα των κοριτσιών είναι: α) Παίζουν για να περάσουν 
την ώρα τους (p value<0.004) και β) Ψυχαγωγία-Διασκέδαση (p value<0.028). Παράλ-
ληλα «ο ανταγωνισμός» αποτελεί για τα αγόρια σημαντικά ισχυρότερο κίνητρο από ότι 
στα κορίτσια [t(194)=6.22, p value<0.001], «η ψυχαγωγία-διασκέδαση» αποτελεί για 
τα αγόρια σημαντικά ισχυρότερο κίνητρο από ότι στα κορίτσια [t(194)=1.99, p 
value<0.048], ενώ για το κίνητρο «παίζω για να περάσω την ώρα μου» δεν εμφανίζεται 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, (γράφημα 3). 
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Γράφημα 3: Τα πιο συχνά κίνητρα των κοριτσιών-Μέσες τιμές σε πεντάβαθμη κλίμακα 

Προτιμήσεις αρρένων μαθητών σε παιχνίδια βίαιου και σεξουαλικού περιεχομένου 

Από την σύγκριση των μέσων τιμών στις διάφορες κατηγορίες παιχνιδιών προκύπτει 
ότι τα αγόρια προτιμούν περισσότερο παιχνίδια δράσης (Μ.Τ.=3.45) και παιχνίδια βίας 
(Μ.Τ.=3.37) στην πεντάβαθμη κλίμακα, ενώ τα παιχνίδια με σεξουαλικό περιεχόμενο 
έρχονται τελευταία στις προτιμήσεις τους (Μ.Τ.=2.23)  μαζί με τα  παιχνίδια σκέψης 
και τα παιχνίδια προσομοίωσης. Επίσης το 50% των εφήβων αγοριών παίζουν παιχνί-
δια βίας συχνά ή πολύ συχνά, ενώ μόνο το 18% παίζουν παιχνίδια σεξουαλικού περιε-
χόμενου συχνά ή πολύ συχνά. Επιπλέον μόνο το 16% των αγοριών δεν παίζουν ποτέ 
παιχνίδια βίας ενώ το 40% των αγοριών δήλωσαν ότι δεν παίζουν ποτέ παιχνίδια σε-
ξουαλικού περιεχομένου. 

Προτιμήσεις εφήβων και εθνικότητα 

Από τον έλεγχο του δείγματος μέσω του t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων, προκύπτει ότι 
οι νέοι με ελληνική ιθαγένεια παίζουν «παιχνίδια μάχης» σημαντικά περισσότερο από 
τους αλλοδαπούς [t(89.7)=2.25, p=0.026], ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες παιχνιδιών 
δεν παρατηρήθηκε διαφορά. Επίσης τα αγόρια ελληνικής εθνικότητας παίζουν σημα-
ντικά περισσότερο από τα αγόρια άλλης εθνικότητας: α)Παιχνίδια δράσης, [t(98)=2.37, 
p=0.019], β)παιχνίδια περιπέτειας, [t(98)=2.34, p=0.021] και γ)παιχνίδια μάχης, 
[t(98)=3, p=0.003]. Επιπλέον οι νέοι με ελληνική ιθαγένεια προτιμούν τις πλατφόρμες 
«Playstation Portable» και «Playstation Portable με σύνδεση στο διαδίκτυο» σημαντικά 
περισσότερο από τους αλλοδαπούς [t(194)=2.057, p=0.006], [t(194)=1.950, p=0.005], 
ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες παιχνιδιών δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 
διαφορά. 

Ψηφιακό παιχνίδι και ηλικία 

Από την έρευνα διαπιστώνουμε ότι γενικά η συχνότητα ενασχόλησης των εφήβων με 
το ψηφιακό παιχνίδι μειώνεται όσο μεγαλώνει η ηλικία τους με μόνη εξαίρεση την 
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ηλικία των δεκαεννέα ετών στην οποία εμφανίζεται αύξηση της συχνότητας ενασχό-
λησης. Επίσης διαπιστώνουμε ότι οι έφηβοι ασχολούνται πιο συχνά με το ψηφιακό 
παιχνίδι στην ηλικία των δεκαπέντε ετών καθώς η μέση τιμή της συχνότητας είναι η 
μεγαλύτερη σε αυτήν την ηλικία,  (Μ.Τ.=5) στην επτάβαθμη κλίμακα. 

Στην δε κατηγορία των ενηλίκων διαπιστώνουμε από την σύγκριση των μέσων θέσεων 
ότι για τα άτομα ηλικίας 19 ετών η μέση θέση είναι Μ.Θ=20.93 ενώ για άτομα ηλικίας 
πάνω από 20 ετών η μέση θέση είναι πολύ χαμηλότερη, Μ.Θ=12.50. Αναφορικά με τις 
διάφορες κατηγορίες παιχνιδιών προκύπτει ότι τα παιχνίδια βίας ανήκουν στην πρώτη 
επιλογή των δεκαπεντάχρονων μαθητών, τα παιχνίδια δράσης αποτελούν μια από τις 
τρεις πρώτες επιλογές για όλες τις ηλικιακές ομάδες από 15-20 ετών, τα παιχνίδια πε-
ριπέτειας αποτελούν την δεύτερη επιλογή των μαθητών με ηλικίες 15-17 ετών, ενώ τα 
παιχνίδια σκέψης βρίσκονται στην πρώτη επιλογή των μαθητών με ηλικίες 20 ετών και 
20 ετών και άνω. 

Ψηφιακό παιχνίδι και εργασία 

Το t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων για τις μεταβλητές [συχνότητα παιξίματος]-[εργα-
σία], έδειξε ότι η μέση τιμή της συχνότητας ενασχόλησης με το παιχνίδι για τους μα-
θητές που δεν εργάζονται είναι Μ.Τ.= 4.00 (επτάβαθμη κλίμακα), ενώ για τους μαθητές 
που εργάζονται είναι Μ.Τ.=3.00, [t(48)=-2.67, p<0.01]. Παράλληλα από τους μαθητές 
που εργάζονται το 17% παίζει καθημερινά ενώ από τους μαθητές που δεν εργάζονται  
το 52% παίζει ψηφιακά παιχνίδια σε καθημερινή βάση. Από τους παραπάνω ελέγχους 
προκύπτει ότι οι μαθητές που δεν εργάζονται ασχολούνται σημαντικά περισσότερο με 
το παιχνίδι. 

Ψηφιακό παιχνίδι και μορφωτικό επίπεδο γονέων 

Το μη παραμετρικό τεστ [Non parametric test> legacy dialogue], για τις μεταβλητές 
[συχνότητα παιξίματος]–[μόρφωση πατέρα], [μόρφωση μητέρας], δεν έδειξε να υπάρ-
χει σημαντική συσχέτιση της συχνότητας ενασχόλησης με το ψηφιακό παιχνίδι με το 
μορφωτικό επίπεδο των γονιών. 

Ψηφιακό παιχνίδι και επιδράσεις στην οικογενειακή ζωή των εφήβων 

Από την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν τρεις παράγοντες που σχετίζονται με την 
επίδραση του παιχνιδιού στην οικογενειακή ζωή των παιδιών. Οι παράγοντες αυτοί 
έχουν ως ακολούθως, (γράφημα 4): 

1. Παράγοντας 1: «Αρνητικές αντιδράσεις παικτών όταν τους διακόπτουν από το 
παιχνίδι». 

2. Παράγοντας 2 : «Αρνητικές αντιδράσεις γονέων όταν οι έφηβοι παίζουν». 
3. Παράγοντας 3: «Επιλογή οικογενειακών δραστηριοτήτων αντί για παιχνίδι». 
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Γράφημα 4: Μέσες τιμές παραγόντων 1,2,3 σε πεντάβαθμη κλίμακα 

Ο παράγοντας 1 εμφανίζει χαμηλή μέση τιμή (Μ.Τ.= 2.06), που σημαίνει ότι η μέση 
αρνητική αντίδραση των παικτών όταν ένα μέλος της οικογένειας τους διακόπτει από 
το παιχνίδι είναι χαμηλή. Μόνο το 17 % των παιδιών έχουν έντονες αντιδράσεις όταν 
τους διακόπτουν από το παιχνίδι ποσοστό που αντιστοιχεί στο 19% των αγοριών και 
στο 15 % των κοριτσιών, ενώ το 57% των παιδιών αντιδρούν ήρεμα συχνά ή πολύ 
συχνά. Στην περίπτωση όμως των πολύ συχνών χρηστών οι έντονες αρνητικές αντι-
δράσεις των παικτών όταν τους διακόπτουν από το παιχνίδι μεγαλώνουν σημαντικά σε 
σύγκριση με τους παίκτες που παίζουν λιγότερο συχνά [t(33)=-3.12, p=0.004]. 

Ο παράγοντας 2 εμφανίζει επίσης χαμηλή μέση τιμή, (Μ.Τ.=2.82), κάτω από το κέντρο 
της πεντάβαθμης κλίμακας, πράγμα που σημαίνει ότι η μέση αντίδραση των γονέων 
δεν παρουσιάζει πολύ έντονα αρνητικά χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση όμως των 
πολύ συχνών χρηστών οι αρνητικές αντιδράσεις των γονέων μεγαλώνουν σημαντικά, 
συγκριτικά με τους χρήστες που παίζουν λιγότερο [t(33)=-2.67, p=0.012]. Επίσης το 
52% των γονιών υπενθυμίζουν στα παιδιά τους συχνά έως πολύ συχνά, ότι πρέπει να 
αφήσουν το παιχνίδι για να διαβάσουν γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι οι γονείς 
θεωρούν το παιχνίδι ανασταλτικό παράγοντα για το διάβασμα των παιδιών. Επιπλέον 
το 34% των γονιών θεωρούν συχνά ή πολύ συχνά ότι το παιχνίδι είναι χάσιμο χρόνου, 
ενώ οι γονείς σε ποσοστό 18% συχνά ή πολύ συχνά δεν ενοχλούνται και σε ποσοστό 
15% συχνά ή πολύ συχνά χαίρονται όταν τα παιδιά τους παίζουν ψηφιακά παιχνίδια. 

Σε ότι αφορά τον παράγοντα 3, η μέση θέση του δείγματος βρίσκεται στο κέντρο της 
πεντάβαθμης κλίμακας (Μ.Τ.= 3.09), συνεπώς οι οικογενειακές σχέσεις κατά μέσο όρο 
δεν επηρεάζονται αρνητικά. Επιπλέον οι παίκτες που παίζουν περισσότερο από μία ώρα 
την ημέρα και όσοι παίζουν περισσότερο από πέντε ώρες την ημέρα εμφανίζουν χα-
μηλή μέση τιμή στον παράγοντα 3 γεγονός που επιβεβαιώνει την αρχική μας υπόθεση 
ότι το ψηφιακό παιχνίδι επηρεάζει την στάση των παιδιών απέναντι στην οικογένεια 
αλλά αυτό ισχύει κυριότερα για τους πολύ συχνούς χρήστες. Επίσης τα αγόρια εμφα-
νίζουν σημαντικά χαμηλότερη Μ.Τ. στον παράγοντα 3 (Μ.Τ. αγοριών= 2.76), ενώ τα 
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κορίτσια βρίσκονται πάνω από το κέντρο της κλίμακας (Μ.Τ. κοριτσιών= 3.44) γεγο-
νός που σημαίνει ότι διακόπτουν πιο συχνά το παιχνίδι για τις οικογενειακές τους υπο-
χρεώσεις ή επιλέγουν κοινές δραστηριότητες με την οικογένεια αντί του παιχνιδιού. 

Συμπεράσματα 

Τα ερευνητικά ευρήματα ανέδειξαν το ρόλο του φύλου και τις διαφοροποιήσεις που 
προκύπτουν μεταξύ αγοριών και κοριτσιών τόσο ως προς τις προτιμήσεις, όσο και ως 
προς τα κίνητρα. Η έρευνα μας κατέληξε, ότι τα αγόρια παίζουν σημαντικά περισσό-
τερο από τα κορίτσια σε κονσόλες, ενώ δεν προκύπτει διαφορά στην χρήση κινητού 
τηλεφώνου, συμπέρασμα που συμφωνεί με ανάλογη έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
από το Kaizer Family Foundation το 2010, (Rideout et al, 2010). Επίσης τα δύο φύλα 
δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές στην χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως 
παιχνιδομηχανή, ενώ το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με έρευνα του οργανι-
σμού ISFE, σύμφωνα με την οποία τα αγόρια δείχνουν σημαντικά μεγαλύτερη προτί-
μηση στον υπολογιστή ως παιχνιδομηχανή, (Αναγνώστου, 2009). Σε ότι αφορά τις προ-
τιμήσεις σε παιχνίδια, τα αγόρια εμφανίζονται να παίζουν σημαντικά περισσότερο όλες 
τις κατηγορίες παιχνιδιών εκτός από τα παιχνίδια προσομοίωσης όπου δεν προκύπτει 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων και τα παιχνίδια σκέψης που τα 
κορίτσια παίζουν σημαντικά περισσότερο από τα αγόρια. Σε παρόμοια αποτελέσματα 
καταλήγουν κι άλλοι ερευνητές τόσο σχετικά με τα παιχνίδια σκέψης που βρίσκονται 
πιο ψηλά στις προτιμήσεις των κοριτσιών, (Lenhart et al, 2008), όσο και με τα παιχνίδια 
βίας που αποτελούν μια από τις αγαπημένες κατηγορίες παιχνιδιών για τα αγόρια, όχι 
όμως και για τα κορίτσια, (Goldstein, 1999; Hartmann & Klimmt, 2006). Επιπλέον 
διαπιστώσαμε ότι τα κίνητρα των αγοριών και των κοριτσιών δεν διαφοροποιούνται 
ιδιαίτερα ως προς το είδος αλλά ως προς την ένταση καθώς τα αγόρια εμφανίζουν με-
γαλύτερη μέση τιμή σε όλα τα κίνητρα. Τα πιο συχνά κίνητρα των εφήβων της παρού-
σας έρευνας είναι με σειρά προτεραιότητας: «να περάσουν την ώρα τους», «ψυχαγω-
γία-διασκέδαση», «ανταγωνισμός», «διαφυγή από την ρουτίνα», «περιέργεια για την 
εξέλιξη και την ιστορία», «συνεργασία» και «πρόκληση», συμπεράσματα που συμφω-
νούν με τους  Malone  & Lepper (1987) και τους Wan & Chiou (2006), ενώ τα κίνητρα 
«ανταγωνισμός» και «ψυχαγωγία-διασκέδαση», εμφανίζονται στα αγόρια στατιστικά 
σημαντικά περισσότερο συγκριτικά με τα κορίτσια. 

Αναφορικά με την επίδραση της εθνικότητας, τόσο οι ελληνίδες όσο και οι αλλοδα-
πές μαθήτριες έχουν τις ίδιες προτιμήσεις σε κατηγορίες παιχνιδιών αλλά και σε πλατ-
φόρμες ενώ αντίθετα, τα αγόρια με ελληνική καταγωγή παίζουν παιγνίδια δράσης, πε-
ριπέτειας και μάχης και χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες «Playstation Portable» και 
«Playstation Portable με σύνδεση στο διαδίκτυο» περισσότερο από τους αλλοδαπούς. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ηλικία των παικτών επιδρά 
στην συχνότητα ενασχόλησης τους με τα ψηφιακά παιχνίδια και συγκεκριμένα παρου-
σιάζει αρνητική συσχέτιση, δηλαδή οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές ασχολούνται λι-
γότερο με το ψηφιακό παιχνίδι. Εξετάζοντας τον ρόλο της εργασίας παρατηρούμε ότι 
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οι μαθητές που δεν εργάζονται παίζουν ψηφιακά παιχνίδια σημαντικά περισσότερο από 
αυτούς που εργάζονται. Αναφορικά  δε με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων δεν 
προκύπτει να σχετίζεται με τον χρόνο που αφιερώνουν οι έφηβοι στο παιχνίδι. 

Τέλος  σχετικά με την επίδραση του ψηφιακού παιχνιδιού στις οικογενειακές σχέ-
σεις προκύπτει ότι το παιχνίδι αποτελεί πολλές φορές αίτιο για αντιδράσεις από την 
πλευρά των γονιών ή από την πλευρά των παικτών και επίσης οι έφηβοι πολλές φορές 
παραμελούν την οικογενειακή τους ζωή λόγω του παιχνιδιού. Αν και οι αντιδράσεις 
των γονιών δεν παρουσιάζουν κατά μέσο όρο πολύ έντονα αρνητικά χαρακτηριστικά, 
γίνονται σημαντικά εντονότερες στους συχνούς και πολύ συχνούς παίκτες. Επίσης οι 
αρνητικές αντιδράσεις των εφήβων όταν τους διακόπτουν από το παιχνίδι είναι κατά 
μέσο όρο χαμηλές, δηλαδή οι έφηβοι γενικά αντιδρούν ήπια όταν τους διακόπτουν από 
αυτή την δραστηριότητα, αλλά οι πολύ συχνοί παίκτες, αντιδρούν στατιστικά σημα-
ντικά πιο βίαια. Παράλληλα η συμμετοχή των παιδιών σε οικογενειακές δραστηριότη-
τες κατά μέσο όρο δεν επηρεάζεται αρνητικά από το παιχνίδι, αλλά για εφήβους που 
παίζουν καθημερινά περισσότερο από 1 ώρα την ημέρα το παιχνίδι εμφανίζεται να ε-
πηρεάζει αρνητικά την συμμετοχή τους στις οικογενειακές υποχρεώσεις ενώ τα κορί-
τσια διακόπτουν το παιχνίδι για τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις σημαντικά συχνό-
τερα από τα αγόρια. 
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια ποιοτική διερεύνηση της εφαρμογής των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στη διδακτική πράξη από τους φιλολόγους που 
επιμορφώθηκαν στα προγράμματα του Β΄ επιπέδου. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν την 
άνοιξη του 2013 με την τεχνική της συνέντευξης από φιλολόγους που υπηρετούν σε 
σχολεία του νομού Αττικής. Η ανάλυσή τους έδειξε μια πιο συστηματική αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε σε σχέση με το παρελθόν. Παράγοντες που αφορούν στην υλικοτεχνική 
υποδομή, στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, στη δομή της εκπαίδευσης, στην 
επάρκεια των γνώσεων και στην επικοινωνία των ανθρώπων επιδρούν στο εύρος και 
τη συχνότητα της εφαρμογής. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν είναι πιο 
ανοιχτοί στον πειραματισμό με τις Τ.Π.Ε, τις  συνδυάζουν με τις νέες μεθόδους 
διδασκαλίας, έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ευχέρεια στο χειρισμό των νέων 
τεχνολογιών και δείχνουν πιο αποφασισμένοι για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 
τους, επιχειρώντας να υπερκεράσουν τους αρνητικούς παράγοντες. 

Λέξεις – Κλειδιά: Τ.Π.Ε, φιλόλογοι, επιμόρφωση, διδακτική πράξη  

Εισαγωγή 

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού ξεκινάει  από την πρώτη επαφή με το 
σχολείο και αποτελεί  διαρκή κατάσταση μάθησης μέσα από ποικίλες επιμορφωτικές 
δράσεις (Μαυρογιώργος, 2009). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επιμόρφωσή του στις 
νέες τεχνολογίες, καθώς η χρήση τους  διευκολύνει τη σύνδεση του σχολείου με τις 
σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, παρέχει στον διδάσκοντα νέες διδακτικές μεθόδους, 
πολλές δεξιότητες και εργαλεία και η παραδοσιακή διδασκαλία αντικαθίσταται από ένα 
νέο μοντέλο μάθησης (Βαβουράκη, 2006). Παράλληλα, οι Τ.Π.Ε διευκολύνουν την 
οργάνωση δικτύων ανάμεσα στα σχολεία, δημιουργώντας έναν ανοιχτό δίαυλο 
επικοινωνίας, συνεργασίας και διαρκούς ανταλλαγής γνώσεων, καινοτομιών κι  
εμπειριών (Harris, 2003). Σε κάθε περίπτωση η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε θεωρείται 
αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό των γνωστικών  αποσκευών του επαγγελματία της 
εκπαίδευσης και  την υπηρεσιακή του ανέλιξη (Πετρίδου, 2002). 

Από το 1990 μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν πολλά επιμορφωτικά προγράμματα. Η πιο 
οργανωμένη προσπάθεια ξεκίνησε το 2002 με το επιχειρησιακό πρόγραμμα «κοινωνία 
της πληροφορίας: επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην 
εκπαίδευση» Α΄ επιπέδου. Από τις πραγματοποιηθείσες έρευνες διαπιστώθηκε η θετική 
στάση της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε και στην 
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επιμόρφωση σε αυτές (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004· Κουτσογιάννης, 2007) και η 
πρόθεσή τους να τις χρησιμοποιήσουν μέσα στην τάξη (Κοτζαμπασάκη & Ιωαννίδης, 
2004. Μπράτιτσης κ.ά., 2003. Παπανικολάου  & Τζιμογιάννης, 2003). Ωστόσο, η 
διάρκειά τους θεωρήθηκε περιορισμένη και η χρήση των Τ.Π.Ε περιορίστηκε στην 
προετοιμασία του μαθήματος και στη δημιουργία διαγωνισμάτων και σημειώσεων 
(Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2007. Τζιμογιάννης & Κόμης, 2006).  

Από το 2008 μέχρι σήμερα υλοποιούνται τα προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου 
για μονίμους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Στοχεύουν στην 
παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε, στη χρήση τους για τη δημιουργία κοινοτήτων 
μάθησης και στην απόκτηση συνολικής εποπτείας για τα εκπαιδευτικά λογισμικά, το 
διαδίκτυο, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες web 2.0, ώστε να σχεδιάζουν ανάλογες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να συνεργάζονται με τους μαθητές και τους 
συναδέρφους τους. Ένας από τους κλάδους εκπαιδευτικών, στους οποίους 
απευθύνονται τα προγράμματα, είναι οι Φιλόλογοι. Από τα ευρήματα των ερευνών 
σχετικά με την υλοποίηση και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β΄ 
επιπέδου διαφαίνεται η θετική στάση των επιμορφωθέντων φιλολόγων απέναντι στο 
πρόγραμμα, η διάθεσή τους να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που έμαθαν και η 
αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στη χρήση των Η/Υ, στο σχεδιασμό 
και στην εφαρμογή διδακτικών σεναρίων με τη χρήση των Τ.Π.Ε. (Γαλλής & 
Παπαδημητρίου, 2014. Μάινας, 2009). Έμαθαν να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά και 
διαπίστωσαν ότι η χρήση των Τ.Π.Ε βελτιώνει την επικοινωνία μαθητών και 
εκπαιδευτικών και τη διεξαγωγή του μαθήματος (Ζέττα, κ.ά., 2008). Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το γεγονός ότι η πλειοψηφία των επιμορφωθέντων είναι γυναίκες ηλικίας 
35 ως 45 ετών με συνολική υπηρεσία περίπου 10 ετών (Γαλλής & Παπαδημητρίου, 
2014). Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε αυξημένο άγχος σχετικά με την ικανότητα χρήσης 
των Τ.Π.Ε στην τάξη και την προοπτική μιας πειραματικής διδασκαλίας με αυτές, 
ειδικά από εκπαιδευτικούς που έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας (Μάινας, 2009) και 
εκφράστηκε η ανάγκη για περαιτέρω επιμόρφωση (Τραψιώτη, 2010). Τέλος, μετά το 
πρόγραμμα εφαρμόστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό συμμετοχικές τεχνικές και σχέδιο 
μαθήματος, αξιοποιήθηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό και αυξήθηκε το ενδιαφέρον των 
μαθητών. Αρνητικοί παράγοντες για τη χρήση τους ήταν η ελλιπής επιμόρφωση, οι 
λίγες ώρες του αναλυτικού προγράμματος, η ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή, το 
διαφορετικό επίπεδο των μαθητών και ο προσανατολισμός του μαθήματος στην 
κάλυψη της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικών εξετάσεων (Τραψιώτη, 2010. Γαλλής 
& Παπαδημητρίου, 2014). 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Η έρευνα αυτή έχει ως σκοπό να αποτυπώσει την αξιοποίηση στη διδακτική πράξη της 
εξειδικευμένης εμπειρίας που απέκτησαν οι φιλόλογοι μετά την ολοκλήρωση του 
επιμορφωτικού προγράμματος στις Τ.Π.Ε Β΄ επιπέδου και τους παράγοντες που την 
επηρέασαν θετικά και αρνητικά. Τα  βασικά ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής : 

659

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



• πώς αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς η χρήση των  Τ.Π.Ε  στη διδασκαλία 
των μαθημάτων; 

• πώς συνέβαλε το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στην αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη; 

• τι εμπειρίες έχουν οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά στην εφαρμογή συνεργατικών και 
διαθεματικών μεθόδων διδασκαλίας παράλληλα με τη χρήση των Τ.Π.Ε για τη 
διδασκαλία των μαθημάτων τους; 

• ποιοι παράγοντες ευνοούν τους εκπαιδευτικούς ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε στη 
διδακτική πράξη; 

• ποιοι παράγοντες δυσχεραίνουν τους εκπαιδευτικούς ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε 
στη διδακτική πράξη; 

• πώς αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός τις δυσκολίες σχετικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε 
στη διδακτική πράξη; 

Το μεθοδολογικό πλαίσιο 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική προσέγγιση και η τεχνική 
της ημιδομημένης συνέντευξης, με ερωτήσεις κατανεμημένες σε έξι θεματικούς 
άξονες. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, η διατύπωση των 
οποίων δεν ήταν «καθοδηγητική», αλλά επέτρεπε στους ερωτώμενους να απαντήσουν, 
όπως οι ίδιοι ήθελαν (Cohen, κ.ά., 2007). Πριν την κυρίως έρευνα, προκειμένου να 
ελεγχθεί η σαφήνεια των ερωτήσεων, πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα. Με βάση 
τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας και τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων, οι 
ερωτήσεις της ημιδομημένης συνέντευξης έλαβαν την τελική τους μορφή. Κάθε 
συνέντευξη είχε διάρκεια περίπου 40-45 λεπτά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την 
άνοιξη του 2013 και συμμετείχαν οκτώ γυναίκες και δύο άντρες μόνιμοι φιλόλογοι 38-
55 ετών, με συνολική υπηρεσία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από 8 έως 30 χρόνια. 
Οι επτά εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν σε Γυμνάσια και οι τρεις σε Γενικά Λύκεια της 
Δυτικής Αττικής, της Α΄ και της Γ΄ Αθήνας. Δύο διέθεταν δεύτερο πτυχίο, ένας 
μεταπτυχιακό και τέλος ένας, ο οποίος ήταν  διευθυντής Γενικού Λυκείου, διέθετε 
διδακτορικό. Όλοι χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο σπίτι με σύνδεση 
στο διαδίκτυο. 

Αποτελέσματα 

1ος άξονας: η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων 

Από την έρευνα αποτυπώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα από τον τύπο της 
σχολικής μονάδας, αξιοποιούν ευρύτατα τις Τ.Π.Ε δημιουργώντας φύλλα εργασίας, 
σημειώσεις, ασκήσεις και παρουσιάσεις για τις ανάγκες του μαθήματος, τεστ και 
διαγωνίσματα αντλώντας πληροφορίες και άλλο βοηθητικό υλικό από το διαδίκτυο και 
χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα λογισμικά. Όλοι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας 
αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε στη διδασκαλία της Ιστορίας και στα Κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, γιατί θεωρούνται πιο πρόσφορα και υπάρχουν πάντα ενημερωμένες 
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ιστοσελίδες και διαθέσιμος πλούτος υλικού που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των 
μαθητών και αυξάνουν τη συμμετοχή τους ευνοώντας την καλύτερη κατανόηση του 
μαθήματος. Ταυτόχρονα, ορισμένοι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε 
στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας, στα Αρχαία από μετάφραση και στα 
Αρχαία από το πρωτότυπο. Ωστόσο, δηλώνουν ότι το χαμηλό γνωστικό επίπεδο των 
παιδιών στη Γλώσσα και στα Αρχαία οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να υιοθετούν σε 
ορισμένες περιπτώσεις τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, μέχρι να καλυφθούν σε 
κάποιο βαθμό τα πολλά γνωστικά κενά των μαθητών. Ακόμη, η πίεση των εξετάσεων 
στα Γενικά Λύκεια και οι περιορισμοί της διδακτέας ύλης αναγκάζουν τους 
διδάσκοντες σε αυτά να μειώσουν κατά πολύ τη συχνότητα χρήσης των Τ.Π.Ε στη 
διάρκεια της διδασκαλίας στην τάξη. Τέλος, η προβληματική πρόσβαση στο διαδίκτυο 
λόγω πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, ο μικρός αριθμός υπολογιστών σε αναλογία προς 
τους μαθητές, οι περιορισμοί στη χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής, τα 
ακατάλληλα και ξεπερασμένα λογισμικά και η έλλειψη χρόνου, ειδικά σε αυτούς που 
κατείχαν διευθυντική θέση, λειτουργούν πολύ περιοριστικά για τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

2ος άξονας: η συμβολή του προγράμματος επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στη διδακτική 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου βελτίωσε τις δεξιότητες 
των εκπαιδευτικών και άλλαξε τον τρόπο διδασκαλίας και την ψυχολογία τους απέναντι 
στη χρήση των Τ.Π.Ε. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για τις 
υπάρχουσες ιστοσελίδες, τα προγράμματα και τα λογισμικά και εξοικειώθηκαν σε 
μεγάλο βαθμό με τη χρήση τους βελτιώνοντας την ποιότητα της διδασκαλίας τους. 
Παράλληλα, ορισμένοι δηλώνουν ότι δε χρησιμοποιούν τα επίσημα λογισμικά 
θεωρώντας τα ξεπερασμένα και ανεπαρκή να καλύψουν τις ανάγκες και το επίπεδο των 
παιδιών (κυρίως του Λυκείου), ενώ άλλοι τα αξιοποιούν ως πιο έγκριτα και πιο 
εύχρηστα, θεωρώντας ότι με ανάλογη οργάνωση της διδασκαλίας μπορούν να 
συμβάλουν θετικά στο μάθημα. Δηλώνουν, επίσης, ότι απέκτησαν τεχνογνωσία και 
δεξιότητα στη δημιουργία σεναρίων εργασίας και παράλληλα εξοικειώθηκαν και 
πειραματίστηκαν με νέες διδακτικές μεθόδους και τρόπους οργάνωσης του μαθήματος 
αλλάζοντας την ως τότε διδακτική στάση και φιλοσοφία και ξεφεύγοντας από τα 
παραδοσιακά στερεότυπα της διδασκαλίας.   

3ος άξονας: εφαρμογή συνεργατικών και διαθεματικών μεθόδων διδασκαλίας 
παράλληλα με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

Από τα δεδομένα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν και 
εφαρμόζουν συνεργατικές και διαθεματικές μεθόδους τουλάχιστον 1-3 φορές το μήνα, 
γιατί συνάδουν με τη χρήση των Τ.Π.Ε και τα projects, είναι πολύ ωφέλιμες, ελκυστικές 
και ευχάριστες για τα παιδιά και για τους ίδιους. Οι μαθητές μέσα σε ένα οικείο 
μαθησιακό περιβάλλον ανταποκρίνονται πρόθυμα, γίνονται πιο παραγωγικοί, 
μαθαίνουν να ερευνούν και αποκτούν ποιότητα στην επικοινωνία τόσο μεταξύ τους 
όσο και με τον εκπαιδευτικό. Ωστόσο, η χρονοβόρα οργάνωση μιας τέτοιας μορφής 

661

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



διδασκαλίας, ο φόρτος εργασίας των φιλολόγων εξαιτίας των πολλών διδακτικών 
αντικειμένων που αναλαμβάνουν, η έλλειψη επαρκούς εξοικείωσης των μαθητών και 
των εκπαιδευτικών με τις ομαδοσυνεργατικές και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας, 
η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή στα περισσότερα σχολεία, η απουσία συνεργατικής 
διάθεσης από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων για την υλοποίηση διαθεματικών 
διδακτικών δράσεων είναι βασικές αιτίες της περιορισμένης χρήσης τους. Σε αυτούς 
τους παράγοντες  έρχονται να προστεθούν η ίδια η δομή λειτουργίας του σχολείου, η 
ύλη, το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα, η διάρκεια της διδακτικής ώρας και οι 
εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια, που μετατρέπουν τα Γενικά Λύκεια σε ένα 
απέραντο εξεταστικό κέντρο με συγκεκριμένο τρόπο και ρυθμό διδασκαλίας και 
εξέτασης αυξάνοντας το άγχος σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.  

4ος άξονας: παράγοντες που ευνοούν τη χρήση των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι η 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε ευνοείται κατά πρώτο και κύριο λόγο από τις γνώσεις και  
δεξιότητες που αποκόμισαν μέσω του επιμορφωτικού προγράμματος Β΄ επιπέδου 
σχετικά με τη χρήση των Η/Υ και τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις. Δεύτερος στη σειρά 
παράγοντας είναι η ύπαρξη πολύ καλής υλικοτεχνικής υποδομής στο σχολείο και 
αμέσως μετά έρχεται η θετική ανταπόκριση και συμμετοχή των μαθητών. Η προσωπική 
διάθεση του εκπαιδευτικού, η διευκόλυνση που παρέχει ο διευθυντής του σχολείου 
στους εκπαιδευτικούς που επιδιώκουν την εφαρμογή τέτοιων διδακτικών μεθόδων και 
τεχνικών, η διαθεσιμότητα και η βοήθεια που τους παρέχει ο καθηγητής της 
πληροφορικής, η καλή οργάνωση του μαθήματος, η αυξημένη αυτοπεποίθηση του 
εκπαιδευτικού ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε., η εισαγωγή των project στο νέο 
πρόγραμμα σπουδών και τέλος η ανταλλαγή εμπειριών με άλλους εκπαιδευτικούς που 
δοκιμάζουν καινοτομίες δημιουργούν θετικές συνθήκες για τη χρήση των Τ.Π.Ε στη 
διδακτική πράξη, χωρίς όμως να σημειώνουν μεγάλα ποσοστά στην έρευνα. 

5ος άξονας: παράγοντες που δυσχεραίνουν τη χρήση των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη 

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι δυσκολεύονται στη χρήση των Τ.Π.Ε στην τάξη 
κυρίως εξαιτίας της ελλιπούς υλικοτεχνικής υποδομής και της προβληματικής 
σύνδεσης στο διαδίκτυο, της έλλειψης χρόνου που χρειάζεται για να στηθεί ο 
εξοπλισμός, του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και της απαίτησης για την 
ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, του εξεταστικού συστήματος που διεξάγεται με τον 
παραδοσιακό τρόπο σε αντίθεση με τα διδακτικά πρότυπα, τα οποία προϋποθέτουν μια 
εντελώς διαφορετική διεξαγωγή του μαθήματος, της περιορισμένης διαθεσιμότητας 
του εργαστηρίου Η/Υ και της έλλειψης επικοινωνίας και συνεργατικής διάθεσης από 
τους συναδέρφους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Ακόμη, οι συμμετέχοντες 
δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν με τη συχνότητα που θα ήθελαν τις 
Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη, γιατί τα υπάρχοντα επίσημα λογισμικά είναι 
προβληματικά, δύσχρηστα και ασύμβατα με τους υπολογιστές στο σχολείο ή το 
περιεχόμενό τους πλέον θεωρείται ξεπερασμένο και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
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των μαθητών, λόγω της αναστάτωσης και των προβλημάτων που προκαλούνται από 
τις αλλαγές του ωρολογίου προγράμματος στη λειτουργία του σχολείου τους, εξαιτίας 
του μεγάλου αριθμού των μαθητών σε κάθε τάξη και της δυσαρέσκειας των γονέων 
στα Γενικά Λύκεια, που θεωρούν ότι οποιαδήποτε διδακτική μέθοδος που ξεφεύγει από 
το παραδοσιακό διδακτικό μοτίβο εμποδίζει την ομαλή διαδικασία μάθησης και την 
ολοκλήρωση της ύλης. 

6ος άξονας: τρόποι αντιμετώπισης των δυσχερειών στη χρήση των Τ.Π.Ε για τη 
διδακτική πράξη 

Για να ξεπεράσουν τα προβλήματα που τους δυσχεραίνουν στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε  
στη διδασκαλία τους, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συνεννοούνται μεταξύ τους και 
προγραμματίζουν κατάλληλα τις μέρες για τη χρήση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
(αίθουσες με τους διαδραστικούς πίνακες και εργαστήριο Η/Υ), προκειμένου να μην 
υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου και στο αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών. Ακόμη, δηλώνουν ότι ζητούν βοήθεια από πιο έμπειρους συναδέρφους ή από 
τον καθηγητή της πληροφορικής, φροντίζουν να προσαρμόσουν την οργάνωση του 
μαθήματος στις υπάρχουσες συνθήκες ή αναγκάζονται να κάνουν λιγότερα από αυτά 
που θα ήθελαν, δεν πτοούνται από τις αντιξοότητες και τα προβλήματα, αλλά δείχνουν 
υπομονή και ανυποχώρητο πνεύμα και προσπαθούν να επιτύχουν τη συμμετοχή των 
παιδιών με οποιοδήποτε τρόπο ενθαρρύνοντας το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα. Τέλος, 
δηλώνουν ότι επιδιώκουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες είτε πρωτοστατώντας για την 
ανανέωση του εξοπλισμού είτε μεταφέροντας με συσκευή αποθήκευσης (USB)  από το 
σπίτι το εκπαιδευτικό υλικό στο διαδραστικό πίνακα, για να αποφευχθούν τα 
προβλήματα σύνδεσης με το διαδίκτυο.  

Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Αναφορικά με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε για την προετοιμασία των μαθημάτων τους, 
όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως τις χρησιμοποιούν σε όλα τα μαθήματα (Μάινας, 
2009).  

Ως προς τη διδασκαλία η συχνότητα χρήσης των Τ.Π.Ε. είναι συστηματική απ’ όλους 
στην ιστορία και στη λογοτεχνία (Γαλλής & Παπαδημητρίου, 2014), ενώ στα υπόλοιπα 
μαθήματα διαφοροποιείται ανάλογα με την υλικοτεχνική υποδομή, το επίπεδο των 
παιδιών, την καταλληλότητα και τον πλούτο του εκπαιδευτικού υλικού και τους 
περιορισμούς που προκύπτουν από τις εξετάσεις, τη διδακτέα ύλη και τον χρόνο 
(Κοτζαμπασάκη & Ιωαννίδης, 2004. Μπράτιτσης κ.ά., 2003. Παπανικολάου & 
Τζιμογιάννης, 2003). Ακόμη, δηλώνουν ότι γνωρίζουν πολλά λογισμικά, προγράμματα 
και ιστοσελίδες που τις χρησιμοποιούν για την προετοιμασία και διδασκαλία των 
μαθημάτων (Τραψιώτη, 2010). Παράλληλα, δηλώνουν μια αρνητική στάση  απέναντι 
στα επίσημα λογισμικά, θεωρώντας τα ξεπερασμένα, ακατάλληλα, ασύμβατα με τους 
Η/Υ, τις απαιτήσεις των μαθητών και τις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις και στρέφονται 
σε άλλες ενημερωμένες ιστοσελίδες.   
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Ως προς τη συμβολή της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου για τη χρήση των Τ.Π.Ε στη 
διδασκαλία των μαθημάτων, τα ευρήματα της έρευνάς μας συμφωνούν με τις 
διαπιστώσεις των προηγούμενων (Ζέττα κ.ά, 2008). Διαπιστώθηκε ότι βελτίωσε τις 
δεξιότητες των εκπαιδευτικών και άλλαξε τον τρόπο διδασκαλίας και την ψυχολογία 
τους απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε (Γαλλής & Παπαδημητρίου, 2014). Η πλειοψηφία 
των συμμετεχόντων υιοθετεί την εφαρμογή συνεργατικών και διαθεματικών 
διδακτικών μεθόδων (Μάινας, 2009. Τραψιώτη, 2010), ενώ παράγοντες, όπως το 
αναλυτικό πρόγραμμα, η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή, οι εξετάσεις στα Γενικά 
Λύκεια, η έλλειψη χρόνου που χρειάζεται για να στηθεί ο εξοπλισμός, ο φόρτος 
εργασίας λόγω των πολλών διδακτικών αντικειμένων, η έλλειψη εξοικείωσης μαθητών 
και εκπαιδευτικών με τις ομαδοσυνεργατικές μεθόδους, η απουσία συνεργατικής 
διάθεσης από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων και η δομή του εκπαιδευτικού 
συστήματος, περιορίζουν τη χρήση τέτοιων μεθόδων (Γαλλής & Παπαδημητρίου, 
2014. Τσούτσα & Κεδράκα, 2013).  

Όσον αφορά στην αποτύπωση των παραγόντων που ευνοούν τη χρήση των Τ.Π.Ε στη 
διδακτική πράξη, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την καλή υλικοτεχνική υποδομή και τις 
γνώσεις που πήραν κυρίως από το πρόγραμμα του Β΄ επιπέδου, αλλά και άλλων 
επιμορφωτικών δράσεων επιβεβαιώνοντας ανάλογες έρευνες (Τραψιώτη, 2010). 
Επιπλέον παράγοντες είναι η ανταπόκριση των παιδιών, η προσωπική δουλειά και 
διάθεση του εκπαιδευτικού, η διευκόλυνση από τον διευθυντή του σχολείου, η καλή 
οργάνωση του μαθήματος και η αυτοπεποίθηση του εκπαιδευτικού, η βοήθεια από τον 
καθηγητή της πληροφορικής, η εισαγωγή των project στο νέο πρόγραμμα σπουδών και 
η ανταλλαγή εμπειριών με συναδέλφους εκπαιδευτικούς που δοκιμάζουν καινοτομίες. 

Από την άλλη πλευρά, η αναζήτηση των παραγόντων που περιορίζουν τη χρήση των 
Τ.Π.Ε στη διδασκαλία επιβεβαιώνει προηγούμενες έρευνες, αναφέροντας την ελλιπή 
υλικοτεχνική υποδομή και την προβληματική σύνδεση στο διαδίκτυο, την έλλειψη 
χρόνου από το στήσιμο του εξοπλισμού, το αναλυτικό πρόγραμμα, τους περιορισμούς 
της ύλης και των εξετάσεων και την αναστάτωση του ωρολογίου προγράμματος 
(Κουτσογιάννης, 2005). Επιπλέον, καταγράφονται ως αρνητικοί παράγοντες η 
περιορισμένη διαθεσιμότητα του εργαστηρίου Η/Υ, τα προβληματικά λογισμικά, η 
έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας με συναδέρφους εκπαιδευτικούς, η 
δυσαρέσκεια γονέων στα Γενικά Λύκεια και ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη.  

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να άρουν τις δυσκολίες 
που συνάντησαν με τον προγραμματισμό και τη μεταξύ τους συνεννόηση για τη χρήση 
του τεχνολογικού εξοπλισμού, με την αναπροσαρμογή του μαθήματος, την αναζήτηση 
βοήθειας από πιο έμπειρους συναδέρφους και τον καθηγητή της πληροφορικής, την 
επιμονή και την υπομονή, την ενεργοποίηση των παιδιών, τη μεταφορά υλικού από το 
σπίτι και την ανανέωση του εξοπλισμού. Αυτό αποδεικνύει την καταφανή διάθεσή τους 
να προχωρήσουν στην υιοθέτηση και την εφαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων (Γαλλής 
και Παπαδημητρίου, 2014). 

664

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Ουσιαστικά, τα πορίσματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν την ιδιαίτερη σημασία 
που έχει η επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου στις ΤΠΕ στην επαγγελματική ανάπτυξη και 
βελτίωση των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, παράλληλα, διαφαίνεται καθαρά η ανάγκη 
αφενός βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής και αφετέρου εισαγωγής αντίστοιχων 
αλλαγών στη δομή της εκπαίδευσης (Ωρολόγια Προγράμματα, τρόπος αξιολόγησης 
των μαθητών κλπ), προκειμένου να μετουσιωθούν σε γόνιμη διδακτική πράξη οι 
δεξιότητες και οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι επιμορφωθέντες.   
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Η επιλογή Διευθυντών για τη σχολική χρονιά 2015-16 ως διαδικασία αποτίμησής 
τους από το Σύλλογο Διδασκόντων: Μελέτη περίπτωσης 

Πατσιομίτου Σταυρούλα  
Μαθηματικός-Ερευνήτρια (PhD, Med) 

spatsiomitou@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια διεισδυτική ερευνητική προσέγγιση αναφορικά 
με τα κριτήρια με τα οποία αξιολογήθηκαν οι υποψήφιοι Διευθυντές/-τριες σχολικών 
μονάδων για τη σχολική χρονιά 2015-16. Εξετάζεται ακροθιγώς, η διερεύνηση της σχέ-
σης των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων με των μορίων από τη ψηφοφορία του 
Σ.Δ., και διατυπώνονται κάποια ενδεικτικά συμπεράσματα. Στη μελέτη αξιοποιήθηκαν 
τα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών των σχολικών μονάδων, 
αρμοδιότητας μιας Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης. Διατυπώνονται απόψεις και προ-
βληματισμοί σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης και αξιολόγησης των στελεχών της 
εκπαίδευσης, προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς το εκπαιδευτικό έργο. Ο ρόλος της 
ενσυναίσθησης και η σημασία μέτρησης του επιπέδου συναισθηματικής νοημοσύνης 
των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων εξετάζεται επίσης. Με βάση τα απο-
τελέσματα διατυπώνονται παρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικα-
σίας, ενώ θεωρείται αναγκαία η ανάληψη σχετικών ερευνών σε επίπεδο περισσότερων 
Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια κατά το 
δυνατόν ευρύτερη εικόνα επί του θέματος. 

Λέξεις - Κλειδιά: μοριοδότηση κριτηρίων, αξιολόγηση, ενσυναίσθηση, συναισθημα-
τική νοημοσύνη. 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2012) «ποιότητα στην εκπαίδευση» είναι «η ποιότητα 
πολύπλοκων θεσμών και λειτουργιών, (όπως είναι η εκπαίδευση), η οποία ανακεφα-
λαιώνει τα οράματα, τα προβλήματα, τις αντιφάσεις και τις αντιπαραθέσεις ολόκληρης 
της κοινωνίας» (Ματσαγγούρας, 2012: 25). Ως εκ τούτου, κυρίαρχη θέση κατέχει η 
ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων με την επιλογή του αποτελεσματικού και εξειδικευ-
μένου ανθρωπίνου δυναμικού, μέσω του οποίου θα οργανώνεται, θα συντονίζεται και 
θα καθοδηγείται κάθε προσπάθεια των εργαζομένων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η α-
ποτελεσματικότητα χαρακτηρίζει εκείνους τους εκπαιδευτικούς, των οποίων τα στοι-
χεία της προσωπικότητας (Μπουραντάς, 2002:311-312), (π.χ. η επικοινωνιακή ικανό-
τητα, η συναισθηματική νοημοσύνη, η εξειδικευμένη γνώση και εμπλοκή σε δράσεις,) 
σε σχέση με τις ικανότητες (π.χ. η ηγετική ικανότητα) τους καθιστούν πηγές δύναμης 
και επιρροής των εργαζομένων στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

«Είναι πολύ σημαντικό όσοι κινούνται στο χώρο της Εκπαίδευσης να αναζητούν διαρ-
κώς τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το νέο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον. 
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Μέσα σ’ αυτό, ο εκπαιδευτικός, για να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να αναπροσαρμόζει και να εμπλουτίζει τις ικανότητες που επιβάλλουν οι νέες 
συνθήκες και ταυτόχρονα να διατηρεί τις πάγιες αξίες που είναι σύμφωνες με το λει-
τούργημά του». (Βούτσινος, 2008:18). 

Θεμελιώδες ζήτημα είναι ακόμα, ποια «εκπαιδευτική πολιτική θα εφαρμοστεί ώστε να 
προσδιοριστούν οι εκπαιδευτικοί σκοποί και να ιεραρχηθούν οι στόχοι […] όπως και 
να καθοριστούν οι ρόλοι των εμπλεκομένων στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης» 
(Ματσαγγούρας, 2008:73-74). Για τους Brauckmann, & Πασιαρδή (2008:196) «η ερ-
μηνεία της εκπαιδευτικής πολιτικής παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο […] μία κοι-
νωνία επιμερίζει την εξουσία ανάμεσα σε αυτούς που διοικούν και σε αυτούς που διοι-
κούνται».  

Στο χώρο της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, οι έννοιες της ηγεσίας, της 
διεύθυνσης και της διοίκησης διαφέρουν ουσιαστικά. Ο Πασιαρδής (2004) θεωρεί ότι 
ο όρος της ηγεσίας είναι όρος-υπερσύνολο, όπου περιλαμβάνονται οι όροι υποσύνολα 
διοίκησης και διεύθυνσης. Ηγεσία, κατά τους Brauckmann, & Πασιαρδής (2008:216) 
«είναι το πλέγμα εκείνων των συμπεριφορών που χρησιμοποιείς με τους άλλους, όταν 
προσπαθείς να επηρεάσεις τη δική τους συμπεριφορά· πιο απλά, ηγέτης είναι αυτός 
που έχει την ικανότητα να επηρεάσει κάποιους ανθρώπους να κάνουν κάτι που αυτός 
θέλει». Από την άλλη, σύμφωνα με τον Κουρεμένο (2008:269) «ως Διοίκηση της εκ-
παίδευσης ορίζεται ένα σύστημα δράσης που συνίσταται στην ορθολογική χρησιμοποί-
ηση των διαθέσιμων πόρων --ανθρώπινων και υλικών-- για την πραγματοποίηση των 
στόχων […]». Η εκπαιδευτική διοίκηση στοχεύει στον ακριβή προσδιορισμό και επα-
ναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων. «Η χρηστή διοίκηση σύμφωνα με τις αρ-
χές της νομιμότητας και της διαφάνειας ο στρατηγικός σχεδιασμός, […], η διαχείριση 
κρίσεων και επίλυση συγκρούσεων, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του παραγό-
μενου έργου, […]» (Βούτσινος, 2008:19), συντελούν στην ομαλή και αποδοτική λει-
τουργία των σχολικών μονάδων και κατά συνέπεια στην επιτυχία του εκπαιδευτικού 
έργου, το οποίο σύμφωνα με τον Παπακωνσταντίνου (1993, ό.α. στο Ζουγανέλη, Κα-
φετζόπουλος, Σοφού και Τσάφος, 2007:136) επιτελείται σε τρία επάλληλα επίπεδα:  
− «σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος, ως αποτέλεσμα συνολικά της λειτουργίας 

του, δηλαδή ως περιγραφή σε επίπεδο μακροανάλυσης της θεσμικής εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας, 

−  σε επίπεδο σχολικής μονάδος ή ιδρύματος, ως αποτέλεσμα οργανωμένης και σχεδια-
σμένης δραστηριότητας, ως περιγραφή δηλαδή της δράσης στο πλαίσιο ενός συγκε-
κριμένου σχολείου, και τέλος  

− σε επίπεδο σχολικής τάξης, ως αποτέλεσμα συντονισμένης δραστηριότητας συγκεκρι-
μένου εκπαιδευτικού, σε επίπεδο δηλαδή μικροανάλυσης ως προϊόν της εκπαιδευτι-
κής και διδακτικής πράξης». 

Έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες (ενδεικτικά αναφέρονται Θεοφιλίδης, 1994; Σαΐτης, 
2002) αναφορικά με τις ηγετικές ικανότητες και το στυλ ηγεσίας Διευθυντών σχολικών 
μονάδων (π.χ. αυταρχικό, δημοκρατικό ή συμμετοχικό, συναινετικό, συμβουλευτικό, 
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μετασχηματιστικό κλπ.) (Χρίστου, 2010), αλλά και τον από μέρους τους τρόπο διαχεί-
ρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Ένα ερώτημα που τίθεται είναι αν τα άτομα–ηγέτες 
είναι προικισμένα από τη φύση τους με αυτές τις ικανότητες ή διδάσκεται η ηγετική 
ικανότητα. Σύμφωνα με επιστήμονες, «η ηγετική ικανότητα είναι επίκτητη και μπορεί 
να διδαχθεί» (π.χ. Θεοφιλίδης, 1994 ό. α. στο Χρίστου, 2010:18). Ζήτημα μείζονος 
σημασίας είναι η ικανότητα του Διευθυντή να διοικεί τη σχολική μονάδα με υπευθυ-
νότητα και σύμφωνα με τους νόμους, να χρησιμοποιεί ορθολογικά τους διαθέσιμους 
πόρους – ανθρώπινους και υλικούς – για την πραγματοποίηση των στόχων, να διαχει-
ρίζεται τις προβληματικές καταστάσεις που προκύπτουν με συγκρότηση και ενσυναί-
σθηση. Παράλληλα να οραματίζεται και να υλοποιεί, ξεκινώντας από τη δική του σχο-
λική μονάδα, ότι βελτιώνει την ποιότητα στην εκπαίδευση. 

 

Εικόνα 1. Αλληλεπιδράσεις του Διευθυντή/-τριας σχολικής μονάδος στο σύστημα σχολι-
κής λειτουργίας (προσαρμογή του διαγράμματος για την παρούσα μελέτη), ό.α . στο 

Χονδρογιάννης, 2004; Καμιτσή,2008: 36. 
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Είναι σημαντικό λοιπόν, να αξιολογηθεί η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των 
υποψηφίων Διευθυντών/-τριών, ώστε να διερευνηθεί το προφίλ των στελεχών που επι-
λέγονται να διαχειριστούν το ανθρώπινο δυναμικό με το οποίο αλληλεπιδρούν και κυ-
ρίως με τους μαθητές, το σύλλογο διδασκόντων και τους γονείς των μαθητών της σχο-
λικής μονάδος που διευθύνουν. Όπως ισχυρίζεται ο Σαΐτης (2008β:20) «στην πράξη ο 
Διευθυντής πιέζεται από δύο αντίθετες κοινωνικές δυνάμεις: τα μεσαία και ανώτερα 
στελέχη της εκπαιδευτικής διοίκησης και από τους εκπαιδευτικούς» (Εικόνα 1). Στην 
εργασία διατυπώνονται απόψεις και προβληματισμοί σε θέματα διοίκησης της εκπαί-
δευσης, αλλά και θέματα αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, προκειμένου να 
βελτιώνεται συνεχώς το εκπαιδευτικό έργο. Επιχειρείται μια διεισδυτική σε βάθος ματιά 
στα κριτήρια με τα οποία αξιολογήθηκαν οι υποψήφιοι Διευθυντές/-τριες μέσω της 
Φ361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 Υπουργικής Απόφασης, που αφορούσε την επιλογή 
των υποψηφίων Διευθυντών/-τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Θεωρείται επομένως αναγκαίο η βιβλιογραφική επισκόπηση να στραφεί σε ζητήματα 
που αφορούν: (1) την οργάνωση και δομή του εκπαιδευτικού συστήματος (2) την αξιο-
λόγηση των στελεχών (3) το ρόλο της προσωπικότητας και συμπεριφοράς στη διαδι-
κασία αξιολόγησης και επιλογής Διευθυντών/-τριών. Ερωτήματα που τίθενται και τα 
οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια άλλη επιλογή θεωρητικού υπόβαθρου, αφο-
ρούν τη διερεύνηση των προηγούμενων συστημάτων αξιολόγησης και επιλογής Διευ-
θυντών/-τριών σχολικών μονάδων στην Ελλάδα, ποιες έρευνες έχουν διεξαχθεί και τι 
αποδείχθηκε από τις μελέτες αυτές. Ακόμα, την αναφορά στο θεσμικό και νομοθετικό 
επίπεδο του τρόπου επιλογής Διευθυντών/-τριών 2015-16, τους λόγους για τους οποί-
ους αντικαταστάθηκαν οι προηγούμενες διαδικασίες επιλογής στελεχών και τη συσχέ-
τιση αυτής της διαδικασίας με τα υπάρχοντα μοντέλα εθνικά και διεθνή επιλογής Διευ-
θυντών/-τριών σχολικών μονάδων. Αυτά τα ζητήματα, όσο και συγκρίσεις με τα ευρή-
ματα της παρούσας μελέτης (και με ευρήματα τα οποία θα προκύψουν στην επέκταση 
της μελέτης) θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης εργασίας στο μέλλον. Στην εργασία 
περιέχεται ακόμα, η μεθοδολογία της μελέτης, η στατιστική περιγραφική ανάλυση και 
η αποτύπωση των αποτελεσμάτων της μελέτης μέσω πινάκων και διαγραμμάτων. Η 
διερεύνηση ακόμα της σχέσης των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων με των μο-
ρίων από τη ψηφοφορία του Σ.Δ., θα ακολουθήσει. Τέλος, θα καταγραφούν παρατη-
ρήσεις και προτάσεις επί της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής Διευθυντών/-τριών 
σχολικών μονάδων στο μέλλον.  

Οργάνωση και δομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος 

Η ιεραρχική οργάνωση και ο βαθμός εξουσίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος πα-
ρουσιάζει τη μορφή πυραμίδας (ενδεικτικά αναφέρονται Κουλουμπαρίτση, 2007; 
Μπάκας, 2007; Σαΐτης, 2002, 2008β). Διακρίνονται τέσσερα επίπεδα διοίκησης, τα ο-
ποία διαρθρώνουν διοικητικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα με βάση τις νομοθετικές 
ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν σταδιακά από το 1976 και μετά (Μπάκας, 2007:50). «Οι 
αποφάσεις λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, από την οποία διοχετεύονται για υλοποίηση σε περιφερειακό, νο-
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μαρχιακό και τοπικό επίπεδο μέσω των οργάνων διοίκησης, δηλαδή υιοθετείται η πυ-
ραμοειδής διάταξη της διοίκησης» (Κουλουμπαρίτση, 2007:73). Η εκπαιδευτική διοί-
κηση ασκείται από δύο τύπους διοικητικών οργάνων, τα μονομελή (π.χ ο Υπουργός 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων) και τα συλλογικά (π.χ. τα κεντρικά και πε-
ριφερειακά συμβούλια, όπως το ΚΥΣΔΕ, το ΠΥΣΔΕ, ο Σύλλογος Διδασκόντων σε ε-
πίπεδο σχολικής μονάδας, η Σχολική Επιτροπή), εμπλέκεται δηλαδή, ένα ευρύ φάσμα 
ατόμων που έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος 
(Σαΐτης, 2008: 224-255, 304-305 ό.α. στο Ανδρικογιαννοπούλου, 2010: 37). 

Το Εθνικό επίπεδο: Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει την κεντρική υπηρεσία του 
Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ. «με τις διευθύνσεις και τα αρμόδια τμήματα, τα κεντρικά υπηρεσιακά, 
γνωμοδοτικά και πειθαρχικά συμβούλια (π.χ. Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) της εκπαίδευ-
σης καθώς και διάφορους οργανισμούς και θεσμούς (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κλπ) οι 
οποίοι βοηθούν και υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο» (Μπάκας, 2007:50). Στο επί-
πεδο αυτό υπάγονται τα στελέχη της πολιτική ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας (Υ-
πουργός, Αναπλ. Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γεν. Γραμματείς, Ειδικοί Γραμματείς και 
Διευθυντές κ.α.) (Σαΐτης, 2008β:19). 

  
Εικόνα 2. Ιεραρχική οργάνωση του εκ-
παιδευτικού συστήματος (Ανδρέου και 

Παπακωνσταντίνου, 1994) (προσαρμογή 
του διαγράμματος για την παρούσα με-

λέτη). 

Εικόνα 3. Διοικητική δομή της σχολικής 
εκπαίδευσης (Σαΐτης, 2008β, σελ.19), 

(προσαρμογή του σχήματος για την πα-
ρούσα μελέτη). 

Το Περιφερειακό επίπεδο. Αποτελείται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις (άρθρο 
14, παρ.28, του Νόμου 2817/2000) (http://dim-kastell.ker.sch.gr/n2817.htm) στις ο-
ποίες προΐσταται ένας Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Είναι ένα επίπεδο εκ-
παιδευτικής διοίκησης που ασκεί διοίκηση, έλεγχο και εποπτεία σε όλες τις αποκεντρω-
μένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (άρθρο 14 του Νό-
μου 2817/2000, άρθρο 1, Νόμος 2986/2002, ΦΕΚ 24/13-2-2002 
(http://www.doe.gr/nomoi/2986.pdf), και έχει έδρα την πρωτεύουσα των 13 Περιφε-
ρειών της χώρας.  
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Το Νομαρχιακό επίπεδο. Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει τις διευθύνσεις και τα γρα-
φεία εκπαίδευσης, καθώς και τα τοπικά υπηρεσιακά συμβούλια Π.Υ.Σ.Π.Ε. και 
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιεραρχικοί προϊστάμενοι είναι οι Διευθυντές Διευθύνσεων, οι οποίοι είναι 
στην κορυφή της ηγεσίας κάθε Διεύθυνσης. 

Το Τοπικό επίπεδο (ή επίπεδο σχολικής μονάδας). Αναφέρεται ως τοπικό επίπεδο ή 
επίπεδο σχολικής μονάδας γιατί «περιλαμβάνει τον διευθυντή, υποδιευθυντή και το σύλ-
λογο διδασκόντων του σχολείου» (Μπάκας, 2007:50). Οι διευθυντές σχολικών μονάδων 
ασκούν εξουσία σε όλο το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονά-
δος, ενώ οι υποδιευθυντές αναπληρώνουν τους διευθυντές (άρθρο 11, περ. Δ΄, 
Ν.1566/1985) (http://dipe.kav.sch.gr/wp-content/uploads/2014/12/N_1566_1985.pdf 
), όταν κωλύονται ή όταν απουσιάζουν. Τα καθήκοντα του Διευθυντή/-τριας καθορί-
ζονται από τα άρθρα 28, 29, 30, 31 της υπουργικής απόφασης Φ353/Δ1/105657/8-10-
2001 (Ματσαγγούρας, Γιαλούρης και Κουλουμπαρίτση, 2014: 250).  

«Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτε-
λείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ’ αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 
Έργο του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, για 
την οποία είναι υπεύθυνος. Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων κινούνται πάντοτε 
στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας». (Απόσπασμα από το Άρθρο 37, ΦΕΚ 
1340/2002) (ΦΕΚ 1340/2002 -) 

«Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας 
και είναι διοικητικός, αλλά και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό. 
[…]. Συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους, τα Στελέχη της Διοίκησης, τους εκ-
παιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές και τους γονείς για την από κοινού επίτευξη των 
εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβου-
λίες οι οποίες συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών 
και ευαισθητοποιημένων πολιτών» (Απόσπασμα από το Άρθρο 27-28, ΦΕΚ 1340/2002) 
(ΦΕΚ 1340/2002 -) 

Ο διάλογος και η συνεργασία, προάγουν το έργο των εκπαιδευτικών και καθιστούν τη 
σχολική μονάδα ένα ζώντα οργανισμό που συμβάλλει στην ποιότητα της εκπαίδευσης. 
Η ανατροφοδότηση είναι ένα σύνολο πληροφοριών που προκύπτουν κατά τη δημιουρ-
γική και ποιοτική επικοινωνία μέσω διαλόγου των ομάδων ενός οργανισμού (π.χ. εκ-
παιδευτικών). Η αξιολόγηση, ομοίως, έχει ανατροφοδοτικό χαρακτήρα, αλλά και ελε-
γκτικό.  

Σύμφωνα με τους Βασιλείου & Μιχαηλίδης (2012:409) «η αξιολόγηση, είναι η έννοια 
που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της αξίας κάποιου προσώπου,[…], με βάση 
συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια και κατάλληλη μέθοδο εκτίμησης» […] 
«και σύγκρισης με άλλα ομοειδή αντικείμενα, αποδίδοντας του μια θετική ή αρνητική 
ιδιότητα» (Κασσωτάκης, 2010 στο Βασιλείου & Μιχαηλίδης, 2012: 409). Είναι η αξιο-
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λόγηση του εκπαιδευτικού έργου, αναγκαία και πώς μπορεί να διεξαχθεί; Ο όρος κα-
θιερώθηκε επίσημα από την πολιτεία με τον Νόμο 1566/85 και στο Π.Δ.320/1993, ο-
ρίστηκε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, ενώ επαναπροσδιορίστηκε με τον 
Νόμο 2525/1997 (Μαντάς, Ταβουλάρη, Δαλαβίκας, 2009:197). Το Π.Δ.152/2013 
(ΦΕΚ Α240/5-11-2013) στο άρθρο 1, αναφέρεται στη διοικητική και εκπαιδευτική 
μορφή αξιολόγησης, ανάλογα με τη φύση του έργου που αξιολογείται.  

Με την έννοια ιεραρχική αξιολόγηση, εννοείται η αξιολόγηση ενός ατόμου «κατώτε-
ρου» στην ιεραρχία από τον ιεραρχικά προϊστάμενο (Μαντάς, Ταβουλάρη, Δαλαβίκας, 
2009:201), διοικητικά και παιδαγωγικά.  

Η απεικόνιση στη συνέχεια (Εικόνα 4) διαμορφώνει τις σχέσεις που συνδέουν την ιε-
ραρχία ηγεσίας στην εκπαίδευση, διοικητικά και παιδαγωγικά.  

Σύμφωνα με τη Νίκα (2008:347) «Το χάσμα μεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων μεγεθύ-
νεται ακόμα περισσότερο εξαιτίας του ότι η αξιολόγηση των στελεχών δε λειτουργεί 
συνδυαστικά ούτε και προβλέπεται η συλλογή πληροφοριών από τα κατώτερα ιεραρχικά 
μέλη της οργάνωσης, ακόμα κι όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της 
αποτελεσματικότητας του έργου τους […]».  

Από την άλλη, η αξιολόγηση σύμφωνα με τον Τρούλη (1989, όπ. αναφ. στο Παπαδα-
νιήλ, 2011:132) «πάσχει όσον αφορά την επιστημονική εγκυρότητα, όταν δεν βασίζεται 
σε επιστημονικά κριτήρια, δεν έχει σαφείς στόχους και δεν γίνεται από ειδικά εκπαιδευ-
μένους αξιολογητές».  

Η ερευνήτρια ως εκπαιδευτικός Β/θμιας εκπαίδευσης αξιολογήθηκε στα πλαίσια της 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών των Προτύπων Πειραματικών σχολείων.  

Οι εκτιμήσεις όμως των μαθητών της ερευνήτριας ή των συναδέλφων της μετά από 
παρατήρηση μιας διδασκαλίας, λειτουργούσαν ως μέσο ανατροφοδότησης και «ως εν-
δεικτικό μέσο πληροφοριακού και όχι αποφασιστικού χαρακτήρα» (Fitz-Gibbon, 
1996:184, ο.ά. στο Νίκα, 2008:47), αφού και οι ιεραρχικά ίσοι ή «κατώτεροι» στη βαθ-
μίδα εκπαίδευσης μπορούν και έχουν δικαίωμα (και υποχρέωση) να αξιολογούν(/ανα-
τροφοδοτούν βελτιωτικά και όχι ελεγκτικά), τους ευρισκόμενους άμεσα υψηλότερα 
στην ιεραρχία και να εκφράζουν την άποψή τους, με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευ-
τικού έργου. 
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Εικόνα 4. Μερική αποτύπωση των σχέσεων που συνδέουν την ιεραρχία ηγεσίας στην 
Εκπαίδευση (συνεργασία της ερευνήτριας με τον κο Ματσαγγούρα, προσωπική επικοι-

νωνία μέσω e-mail, 7-9 Οκτωβρίου 2014). 

Έτσι, μια άλλη μορφή ανατροφοδότησης πληροφοριακού χαρακτήρα με αμφίδρομα 
βέλη, μπορεί να προκύψει, όπως προτείνεται στο σχήμα 5, η οποία όμως χρήζει περαι-
τέρω μελέτης και διερεύνησης, ως προς τη λειτουργικότητα και τον τρόπο εφαρμογής 
της ώστε να μη αποτελέσει μια «απολογιστική ενέργεια καταγραφής επιδόσεων, προσό-
ντων και ικανοτήτων» (Νίκα, 2008:347).  
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Εικόνα 5. Μερική αποτύπωση των σχέσεων που συνδέουν επιλεγμένες αμφίδρομες μορ-

φές ανατροφοδότησης στην Εκπαίδευση, κατά την άποψη της ερευνήτριας. 

Ηγεσία και Εκπαίδευση: προσωπικότητα, ενσυναίσθηση και ηγετικό στυλ  

Ηγετικό στυλ (ή στυλ ηγεσίας) ορίζεται το σύνολο των μετρήσιμων και συγκρίσιμων 
ηγετικών ενεργειών και συμπεριφορών, οι οποίες χαρακτηρίζουν την πολυεπίπεδη συ-
μπεριφορά ενός ηγέτη (Immegart, 1988; Leitwoood & Duke, 1999), την οποία ο ίδιος 
επιλέγει ή ακολουθεί, «αφού συνάδουν με τις αρχές, τα πιστεύω και την προσωπικότητά 
του» (Brennan, 2004 ο.ά. στο Χριστοφίδου & Πασιαρδής, 2011:560). Σύμφωνα με τον 
Nystedt (1997:12) όλο και περισσότεροι ερευνητές στον τομέα της ηγεσίας θεωρούν 
ότι «η προσωπικότητα επεξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά του ηγέτη καθώς και 
την αποτελεσματικότητά του» (ό.α. στο Χριστοφίδου & Πασιαρδής, 2011: 556). Η έν-
νοια της προσωπικότητας προσδιορίζεται από πολλούς ορισμούς και θεωρητικές προ-
σεγγίσεις. Η προσωπικότητα είναι η σύγκλιση των τρόπων με τους οποίους ένα άτομο 
«σκέφτεται, αισθάνεται, συμπεριφέρεται, συσχετίζεται, αλληλεπιδρά με όλες τις πτυχές 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς» (ενδεικτικά Cloninger, 1996; Demetriou, 2004 ό. α. στο 
Χριστοφίδου & Πασιαρδής, 2011:560, 561). Επομένως, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
ως προς τον καθορισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που διαφοροποιούν το άτομο 
από τα άλλα άτομα (Sdorow, 1998; Κούπα, 2008). Η αξιολόγηση των ατομικών δια-
φορών είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τους επιστήμονες από την αρχαιότητα, 
αρχής γενομένης από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη (Aiken, 1994, ό. α. στο Κούπα, 
2008:6). Έχουν διαμορφωθεί διάφορα εργαλεία μέτρησης της ανθρώπινης συμπεριφο-
ράς, (π.χ. ψυχομετρικά τεστ), προκειμένου να συλλέξουμε πληροφορίες για ένα άτομο 
αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Ο Cronbach (1984) ορίζει 

676

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



το ψυχομετρικό τεστ ως τη «[…] συστηματική διαδικασία παρατήρησης και περιγρα-
φής μιας τυποποιημένης συμπεριφοράς ενός ατόμου με τη βοήθεια μιας αριθμητικής 
κλίμακας» (Κούπα, 2008:12). Τα υποκείμενα αξιολογούνται από ένα «σταθμισμένο» 
τεστ (δηλαδή, η απαντήσεις τους ερμηνεύονται συναρτήσει των αποτελεσμάτων αντι-
προσωπευτικού δείγματος υποκειμένων στα οποία εφαρμόστηκε το τεστ στο παρελ-
θόν). Ορισμένα τεστ μετρούν τις ικανότητες των υποκειμένων, και τη συμπεριφορά 
τους, δηλαδή «την απόδοσή τους τη χρονική στιγμή που διεξάγεται η αξιολόγηση» 
(Κούπα, 2008:14). Υπάρχουν και τεστ που μετρούν την (Αριστοτελική) «εν δυνάμει» 
ικανότητα, δηλαδή, «μπορεί να προβλεφθεί ότι το άτομο θα επιτύχει σε κάποιο τομέα» 
(Κούπα, 2008:16) και θα αναπτύξει κάποια ικανότητα /δεξιότητα στο μέλλον.  

«Οι δειγματοληπτικές κατανομές, ως γνωστόν, αναφέρονται σε άπειρα, τυχαία, ισο-
πληθή δείγματα, από τα οποία προκύπτουν μετρήσεις για κάποια μεταβλητή ενδιαφέ-
ροντος. Στην ίδια βάση, ο Cronbach θέλησε να εκτιμήσει, μέσω τω μετρήσεων που 
προκύπτουν από ένα ψυχομετρικό εργαλείο, την πιθανότητα οι μετρήσεις αυτές να ε-
παναπροκύπτουν από άπειρα, τυχαία, ισοπληθή με το αρχικό, δείγματα και να εκφρά-
σει την πιθανότητα αυτή, που έχει ποσοστιαία μορφή, ως δείκτη αξιοπιστίας. Η πιθα-
νότητα αυτή είναι πράγματι δείκτης αξιοπιστίας, καθώς μας πληροφορεί για το πόσο 
σταθερά θα είναι τα αποτελέσματα ενός ψυχομετρικού τεστ, αν επαναλάβουμε τις με-
τρήσεις άπειρες φορές…..» (Μυλωνάς, 2007: 35)  

Μια ικανότητα που μπορεί να προσμετρηθεί είναι η ηγετική ικανότητα (Cohen, 
1990:215), καθώς σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας ενός η-
γέτη είναι η συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence) (Mayer & Salovey 
1993). Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα τύπος κοινωνικής νοημοσύνης (social 
intelligence) και ικανότητας του ατόμου «να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να διαχειρί-
ζεται τα συναισθήματα τα δικά του και των άλλων με τους οποίους επικοινωνεί» 
(Salovey & Mayer, 1990, ό.α. στο Άνθης & Κακλαμάνης, 2006:6). Ικανότητες που α-
πορρέουν από την ικανότητα συναισθηματικής νοημοσύνης είναι η αυτορρύθμιση 
(self-regulation), αυτοεπίγνωση (self-awareness), ενσυναίσθηση (empathy), κίνητρα 
συμπεριφοράς (motivation) και κοινωνικές δεξιότητες (social skills) (Goleman, 1998) 
(https://hbr.org/2004/01/what-makes-a-leader).  

Η ενσυναίσθηση είναι μια δεξιότητα που είναι ιδιαίτερα σημαντική στη διοίκηση ορ-
γανισμών (Kellett et al., 2002), «αφού ο ηγέτης μιας ομάδας αντιλαμβάνεται το συναι-
σθηματικό κλίμα που δημιουργείται από τα μέλη της ομάδας και το κατευθύνει προς το 
όφελος του οργανισμού» (Άνθης & Κακλαμάνης, 2006:5). Η ικανότητα ενσυναίσθησης 
ενός ηγέτη αποτελεί ένα ισχυρό επικοινωνιακό μέσο που τον καθιστά ικανό να διαχει-
ριστεί με επιτυχία τις προβληματικές καταστάσεις (π.χ. εργασιακές συγκρούσεις), α-
φού έχει ενσυναίσθητη κατανόηση των υφισταμένων του, τοποθετείται δηλαδή νοερά 
στη θέση τους, διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και των άλλων και κατανοεί τη συ-
μπεριφορά των άλλων και τα κίνητρά της. Αντιδιαμετρικά, τοποθετείται το ζήτημα της 
επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach & Jackson, 1986), κυρίως, λόγω των εργασια-
κών συγκρούσεων.  

677

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

https://hbr.org/2004/01/what-makes-a-leader


Σύμφωνα με την ερευνήτρια, οι συγκρούσεις είναι προβληματικές καταστάσεις που δη-
μιουργούνται από λεκτική επικοινωνία ή στάση σώματος και προκαλούν (/προέρχονται 
από) σοβαρή μείωση ή απώλεια της ενσυναίσθησης των εμπλεκομένων ατόμων. Η επαγ-
γελματική εξουθένωση (burnout) (π.χ.συνεχής μεταβολή των αισθημάτων, χαμηλή 
προσωπική επίτευξη) (Maslach & Jackson, 1986) είναι μια κατάσταση στρες που πε-
ριέρχεται ένα άτομο όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εργασία του (π.χ εκπαιδευτι-
κός σε σχολείο), οι οποίες προκαλούν επιπτώσεις στον ίδιο σωματικές, ψυχολογικές, 
συμπεριφοριστικές (Unger, 1980) όσο και στο οργανισμό (Δαβράζος, 2015:1174). 
Τόσο το ζήτημα των συγκρούσεων, όσο και της εργασιακής εξουθένωσης των εκπαι-
δευτικών είναι ζητήματα που οφείλει να αντιμετωπίσει με επιτυχία και αποτελεσματι-
κότητα κάποιος ηγέτης-διευθυντής σχολικής μονάδος, γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε 
κρίσεις τη σχολική μονάδα και ως εκ τούτου τον οργανισμό.  

 
Εικόνα 6. Πυραμίδα Ιεράρχησης των αναγκών του Maslow (1943) (προσαρμογή για 

την παρούσα μελέτη). 

Επομένως, η γνώση του επιπέδου συναισθηματικής νοημοσύνης του ηγέτη μπορεί να 
προβλέψει την συμπεριφορά του σε προβληματικές καταστάσεις. Από την άλλη, η κα-
τάλληλη ενίσχυσή της, μπορεί να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις όσο και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκρούσεων στις τυπικές ή άτυπες ομάδες μιας 
σχολικής μονάδος (ή ενός οργανισμού) και των προβλημάτων που προκύπτουν γενικό-
τερα, την ανάπτυξη θετικού και υποστηρικτικού κλίματος μεταξύ των εκπαιδευτικών, 
αφού αποκτώνται τεχνικές χειρισμού του εργασιακού στρες (ενδεικτικά Wolff et al 
2002; Αθανασούλα-Ρέππα, 2001; Άνθης & Κακλαμάνης, 2006:5). Ακόμα, ο ηγέτης–
διευθυντής οφείλει να ενισχύει και επιβραβεύει τους υφισταμένους του σε έναν οργα-
νισμό, αφού σύμφωνα με την πυραμίδα ιεράρχησης των αναγκών του Maslow (1943, 
1987) και τη θεωρία υποκίνησης-συντήρησης του Herzberg (1979, 1987) οι ανθρώπι-
νες ανάγκες ιεραρχούνται και προκύπτουν ιεραρχικά ανώτερες, ακόμα και αν μια κα-
τώτερη ανάγκη δεν ικανοποιείται ολοκληρωτικά (Εικόνα 6). Σύμφωνα με τους Μα-
τσαγγούρα κ.ά. «ο διευθυντής οφείλει […] να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να εκ-
φράζουν την γνώμη τους, να διαμορφώνει κλίμα επικοινωνίας και εμπιστοσύνης» (Μα-
τσαγγούρας, Γιαλούρης και Κουλουμπαρίτση, 2014: 251). Επομένως, ο Διευθυντής- 
ηγέτης οφείλει να οδηγείται από την ενσυναίσθητη κατανόηση ότι οι υφιστάμενοί του 
έχουν φιλοδοξίες και στόχους και είναι σημαντικό να ενισχύονται με επιβράβευση και 
να βοηθούνται από τον ίδιο ώστε να αναπτυχθούν επαγγελματικά.  
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Μεθοδολογία ερευνητικής μελέτης  

Η παρούσα μελέτη είναι μία μελέτη μικρής κλίμακας και αποτελεί τμήμα μιας μεγαλύ-
τερης μελέτης, η οποία σχεδιάστηκε ποιοτικά και ποσοτικά. Μέσω της ποσοτικής με-
λέτης της παρούσας εργασίας επιδιώκεται μια πρόβλεψη και ενδεχομένως γενίκευση 
των αρχικών συμπερασμάτων. Ως ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε η πιλοτική μελέτη 
περίπτωσης (McKinney, 1966; Yin 1989), η οποία μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα με-
γάλο μέρος πληθυσμού. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή προκύπτει η κατανόηση ενός 
θέματος σφαιρικά, από την μελέτη μιας συγκεκριμένης περίπτωσης. Η συλλογή των 
δεδομένων της παρούσας μελέτης έγινε από ιστοσελίδα Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευ-
σης, η οποία χρησίμευσε ως δείγμα, με σκοπό τη γενίκευση των συμπερασμάτων. Η 
συγκεκριμένη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης δεν επιλέχτηκε τυχαία με τη στατι-
στική έννοια του όρου, αλλά με το αιτιολογικό ότι το πληθυσμιακό εύρος που καλύ-
πτουν οι σχολικές μονάδες της εν λόγω Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι μεγάλο, συγκρι-
τικά με Διευθύνσεις Εκπαίδευσης άλλων περιοχών, επομένως είναι αντιπροσωπευτι-
κότερο άλλων Διευθύνσεων. Διατηρείται η ανωνυμία της Διεύθυνσης για λόγους ηθι-
κής δεοντολογίας. H αξιοπιστία (reliability) και η εγκυρότητα (validity) είναι ουσια-
στικά κριτήρια για την ποιότητα μιας ποσοτικής μελέτης. O όρος αξιοπιστία «χρησι-
μοποιείται για την αξιολόγηση ποσοτικών ερευνών» (Golafshani, 2003:601). Η αξιο-
πιστία αναφέρεται στο πόσο αντικειμενικά ήταν τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 
για τη μελέτη, καθώς και τα αποτελέσματα της μελέτης σε σχέση με άλλες προηγού-
μενες μελέτες. Το Microsoft Excel αξιοποιήθηκε για την ανάλυση των ποσοτικών δε-
δομένων. Η ανάλυση περιείχε μια σειρά μετρήσεων όπως συχνότητες, σχετικές συχνό-
τητες κλπ., και ακολούθησε η περιγραφική ανάλυση των δεδομένων. Αξιοποιήθηκαν 
τα εξής αρχεία λογιστικών φύλλων τύπου Excel, αναρτημένα στον ιστοχώρο της Διεύ-
θυνσης: (1) Αναλυτική μοριοδότηση, συμμετέχοντες, αποκλειόμενοι, ανακοινοποίηση 
.xlsx· (2) Διευθυντές μετά την ψηφοφορία. xlsx· (3) Αρχείο Διευθυντών 2010.xlsx. Τα 
αρχεία αυτά επιλέχθηκαν, διότι περιείχαν την αναλυτική μοριοδότηση των υποψηφίων, 
την τελική μοριοδότηση των υποψηφίων μετά την ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκό-
ντων (Σ.Δ.), τον πίνακα των Διευθυντών σχολικών μονάδων σχολικής χρονιάς 2015-
16 και τα ονόματα των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της προηγούμενης τετραε-
τίας. Για την επιλογή των Διευθυντών έπαιξε ρόλο η μοριοδότηση στα παρακάτω κρι-
τήρια:  

− Κριτήριο 1. Aποτίμηση της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου από το Σ.Δ. 
− Κριτήριο 2. Επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση του υποψη-

φίου 
− Κριτήριο 3. Υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία του υπο-

ψηφίου, το οποίο διαχωρίζεται στα υποκριτήρια  
− Κριτήριο 3_1: Διδακτική υπηρεσία [>ή ίση των 8 ετών].  
− Κριτήριο 3_2: Διοικητική εμπειρία.  
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Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκαν οι Διευθυντές/-τριες σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της σχολικής χρονιάς 2015-16 ανα-
φέρονται στις «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων […]» (σε συνέχεια 
της αριθμ. Φ361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 Υπουργικής Απόφασης). Για τη μελέτη 
της επιλογής Διευθυντών/-τριών διαχωρίστηκε η μοριοδότηση στα διαφορετικά κριτή-
ρια σε κλάσεις ίσου (ή άνισου πλάτους), με κλειστό το κάτω άκρο και ανοικτό το άνω. 
Για τον υπολογισμό του αριθμού k των κλάσεων ίσου πλάτους χρησιμοποιήθηκε ο τύ-
πος του Sturges, k=1+3.32log10(n)≈ …(ως συνάρτηση του μεγέθους του δείγματος n), 
και μετά τον υπολογισμό του πλάτους κλάσης, αυτό στρογγυλοποιήθηκε. Οι συχνότη-
τες σε κάποιες κλάσεις ήταν πολύ μικρές, έτσι έγινε συγχώνευση κλάσεων. Τόσο ο 
διαχωρισμός των κλάσεων όσο η μεθοδολογία προέκυψαν από τη σχεδίαση μελέτης 
της ερευνήτριας. 

Αναφορικά με το Κριτήριο 1: Η μοριοδότηση από το σύλλογο διδασκόντων διαχωρί-
στηκε σε τρεις κλάσεις ίσου πλάτους.  

Α. κατηγορία: [9, 12] (αποτυπώνει την περίπτωση πλειοψηφίας του συλλόγου δι-
δασκόντων, δηλαδή το 75%-100% των ψήφων του Σ.Δ.) 

Β. κατηγορία : [6, 9) (το 50% έως 74% των ψήφων του Σ.Δ.) 
Γ. κατηγορία: [3, 6) (το 25% έως 49% των ψήφων του Σ.Δ.) 

Ο διαχωρισμός σε κλάσεις με πλάτος ίσο με τη 1 θα επισημάνει, ενδεχομένως, λεπτο-
μέρειες στα αποτελέσματα, που δεν διαφαίνονται από τον διαχωρισμό σε τρεις μόνο 
κλάσεις. 

Αναφορικά με το Κριτήριο 2: Αφορά το κριτήριο επιστημονικής και παιδαγωγικής κα-
τάρτισης των υποψηφίων. Το πλάτος κλάσης στρογγυλοποιήθηκε σε 1 μονάδα, εκτός 
της πρώτης κλάσεως. Έτσι προέκυψαν οι παρακάτω επτά κλάσεις. 

Α κατηγορία : [6, 7,5], Β κατηγορία : [5, 6), Γ κατηγορία: [4, 5), Δ κατηγορία : [3, 4) , 
Ε κατηγορία: [2, 3) , ΣΤ κατηγορία: [1, 2), Ζ κατηγορία: (0, 1) 

Αναφορικά με το Κριτήριο 3_1: Αφορά τη διδακτική υπηρεσία που είναι (>) ή ίση των 
8 ετών. Διαχωρίστηκε η μοριοδότηση σε έξι κλάσεις με ανοικτά και κλειστά διαστή-
ματα. 

Α κατηγορία : [9, 11], Β κατηγορία : [7, 9), Γ κατηγορία: [5, 7), Δ κατηγορία : [3, 5), 
Ε κατηγορία: [1, 3), ΣΤ κατηγορία: (0, 1)  

Αναφορικά με το Κριτήριο 3_2: Αφορά τη διοικητική εμπειρία του υποψηφίου. Διαχω-
ρίστηκε η μοριοδότηση σε τέσσερις κλάσεις άνισου πλάτους, με ανοικτά και κλειστά 
διαστήματα. 

Α κατηγορία : μοριοδότηση >1.70, Β κατηγορία : [1, 1.70), Γ κατηγορία: (0,1)  
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Δ κατηγορία : 0 μόρια 

Αναφορικά με τα Αντικειμενικά μόρια των υποψηφίων Διευθυντών/-τριών: Η κατανομή 
των αντικειμενικών μορίων έγινε ως εξής:  

Α κατηγορία : [17, 20), Β κατηγορία: [14, 17), Γ κατηγορία: [10, 14), Δ κατηγορία: 
(<10)  

Με βασικό στόχο την καταγραφή της συμμετοχής των Σ.Δ. στην επιλογή Διευθυντών/-
τριών, τέθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα: 
− Πόσοι Διευθυντές επανεκλέχθηκαν στο σχολείο τους;  
− Σε ποια κατηγορία επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης (ομοίως, διδακτικής 

υπηρεσίας και διοικητικής εμπειρίας) ανήκει το μεγαλύτερο ποσοστό επιλεχθέντων 
διευθυντών;  

− Ποια η σχέση αντικειμενικών μορίων και μορίων αποτίμησης του Σ.Δ.;  

Περιγραφική στατιστική ανάλυση και αποτελέσματα ερευνητικής μελέτης  

Ως προς το κριτήριο 1: Aποτίμηση της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου από το 
Σ.Δ.  

Από τη σύγκριση των στοιχείων των υποψηφίων Διευθυντών και των Διευθυντών της 
προηγούμενης τετραετίας, διαπιστώθηκε ότι 119 υποψήφιοι/-ες Διευθυντές/-τριες 
(119/179=0,6648=66,48%), δηλαδή ποσοστό 66,48%, επανεκλέχθηκαν Διευθυντές/-
τριες στα σχολεία τους.  

Το ποσοστό είναι υψηλό και με μια πρώτη ματιά θεωρείται ότι η αποτίμηση των Σ.Δ. 
μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόπιστο κριτήριο για την επιλογή των Διευθυντών σχολι-
κών μονάδων.  

Η προσεκτικότερη διερεύνηση των δεδομένων καταδεικνύει τα εξής, αναφορικά με 
τους επανεκλεγέντες 119 Διευθυντές/-τριες:  

− 72/179, δηλαδή, 40% στο σύνολο των Διευθυντών σχολικών μονάδων παρέμεινε 
λόγω της επιλογής από την πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων  

− 35/179, δηλαδή, το 19,5% στο σύνολο των Διευθυντών σχολικών μονάδων παρέ-
μεινε λόγω της ψηφοφορίας ενός ποσοστού που κυμαίνεται από 50%-74% του Συλ-
λόγου Διδασκόντων ·  

− 12/ 179 δηλαδή, το 6,7% στο σύνολο των Διευθυντών παρέμεινε λόγω της ψηφο-
φορίας ενός ποσοστού που κυμαίνεται από 25%-49% του Συλλόγου Διδασκόντων.  
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Εικόνα 7. Κυκλικό διάγραμμα αποτύπωσης της αριθμητικής και ποσοστιαίας κατανο-
μής των Διευθυντών ως προς τη μοριοδότηση μέσω της ψηφοφορίας του Συλλόγου δι-

δασκόντων. 

Στο σύνολο των 179 εκλεχθέντων Διευθυντών/-τριών, όπως παρατηρείται (Εικόνα 7), 
προκύπτει ένα ποσοστό σχολείων (53%), στα οποία η πλειοψηφία του Συλλόγου Διδα-
σκόντων (Σ.Δ.) επέλεξε τον/την Διευθυντή /-τρια του (δηλαδή, ο Διευθυντής/-τρια επι-
λέχθηκε από το 75%-100% του Σ.Δ.), ένα ποσοστό 33% στο οποίο η επιλογή του Διευ-
θυντή /-τριας προέκυψε από το 50%-74% του Σ.Δ.) και ένα ποσοστό σχολείων 14%, 
στα οποία ο Διευθυντής/-τρια επιλέχθηκε από το 25%-49% του Σ. Δ. Ακόμα, (το πολύ) 
60 Διευθυντές δεν επανεκλέχθηκαν στα σχολεία τους. Δηλαδή, τα μόρια τους ήταν λι-
γότερα από τον υποψήφιο/-α που επιλέχθηκε Διευθυντής /-τρια (ή δεν έλαβαν το απαι-
τούμενο ποσοστό 20% των ψήφων του Σ.Δ. και αποκλείστηκαν από τη διαδικασία ή 
ενδεχομένως συνταξιοδοτήθηκαν ή δεν έθεσαν υποψηφιότητα). Για να έχουμε εικόνα 
του ποσοστού που δεν επανεκλέχθηκε από τους Σ.Δ., διερευνήθηκαν –ακροθιγώς-- τα 
δεδομένα, εξετάζοντας ποιοι εξ αυτών των Διευθυντών της προηγούμενης τετραετίας 
έθεσαν υποψηφιότητα στο σχολείο τους (ενδεικτικά αναφέρεται ότι: 29 έθεσαν υποψη-
φιότητα στις σχολικές μονάδες που διεύθυναν και δεν επανεκλέχθηκαν, 19 συνταξιο-
δοτήθηκαν ή δεν έθεσαν υποψηφιότητα, 7 έθεσαν υποψηφιότητα σε άλλες σχολικές 
μονάδες κλπ). Ενδεικτικά, διερευνήθηκαν ακόμα πόσοι εκ των νέων Διευθυντών επι-
λέχθηκαν από την πλειοψηφία των Σ.Δ. (π.χ 26 Διευθυντές επιλέχθηκαν από την πλειο-
ψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων (26/179=14,52%), ώστε να αντικατασταθούν οι πα-
λαιοί διευθυντές· 11 από τη μειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων κλπ.). Υπ’ αυτή 
την έννοια, μια αξιολόγηση «εκ των κάτω προς τα άνω» διεξήχθη στην πράξη, αφού οι 
Διευθυντές/-τριες αξιολογήθηκαν/αποτιμήθηκαν από τους υφισταμένους τους (βλέπε 
προτεινόμενη αμφίδρομη αποτίμηση στο θεωρητικό πλαίσιο). 

Ως προς το κριτήριο 2: Επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση 
του υποψηφίου 
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Από τον πίνακα 1 συνάγεται ότι το 39,66% των εκλεχθέντων Διευθυντών/-τριών, ως 
προς την κατηγορία επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης, ανήκουν στις «κα-
τηγορίες ΣΤ, Ζ» (αθροιστικά), και το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στην «κατηγορία Ζ 
(μοριοδότηση που κυμαίνεται από 0-1 μόρια) » (56/179= 31,28%). Επιπλέον, στην κα-
τηγορία Α επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης ανήκει το μικρότερο ποσοστό 
Διευθυντών (5,59%), πράγμα που συνεπάγεται ότι δεν ήταν εύκολο για τους υποψή-
φιους να συγκεντρώσουν μόρια περισσότερα από «6».  

  
Πίνακας 1. Πίνακας αριθμητικής και ποσοστιαίας κατανομής ως προς την κατηγορία 

επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης. 

Ακόμα, ο/η υποψήφιος/-α Διευθυντής/-τρια μπορούσε να συγκεντρώσει μέχρι 12 μόρια 
από την ψηφοφορία του Σ.Δ., μέχρι 11 μόρια διδακτικής υπηρεσίας, αλλά μόνο μέχρι 
7,5 μόρια (το πολύ), από την επιστημονική του κατάρτιση, όπου προβλεπόταν να προ-
σμετρηθεί. Αναλυτικότερα: με το νέο σύστημα επιλογής, το σύνολο των μορίων που 
μπορούσε να συγκεντρώσει κάποιος υποψήφιος ήταν 35: 12 μόρια από το κριτήριο 1 
(34%), 9 μόρια από το κριτήριο 2 επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης 
(9/35=26%), 14 μόρια από τα κριτήρια 3_1 και 3_2 (40%). Η διερεύνηση των δεδομέ-
νων δείχνει ότι 9 μόρια επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης δεν συγκέ-
ντρωσε κανείς/-μια εκ των υποψηφίων Διευθυντών/-τριών --της Διεύθυνσης Β/θμιας 
που μελετάται στην παρούσα εργασία -- ενώ 7-7,5 μόρια συγκέντρωσαν 4 μόνο υπο-
ψήφιοι/-ες, εκ των οποίων 2 εκλέχθηκαν Διευθυντές/-τριες. Επομένως, η βαρύτητα 
του κριτηρίου στην πράξη μετατοπίστηκε (το πολύ) στο 7,5/35=21% του συνόλου των 
μορίων ενός υποψηφίου/-ας, και αν λάβουμε υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος των υπο-
ψηφίων με δυσκολία συγκέντρωσε 6 μόρια, η βαρύτητα μετατοπίζεται στο 6/35=17% 
περίπου. 
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Εικόνα 8. Ιστόγραμμα της ποσοστιαίας κατανομής των Διευθυντών/-τριών της παρού-
σας μελέτης, ως προς τη μοριοδότηση του κριτηρίου επιστημονικής και παιδαγωγικής 

κατάρτισης 

 Η παρατήρηση των δεδομένων με βάση το κριτήριο 2, οδήγησε την ερευνήτρια να 
διερευνήσει την επιλογή Διευθυντών, διαχωρίζοντας τις κλάσεις με δεύτερο τρόπο, 
λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο μοριοδότησης των επιμέρους στοιχείων. Δηλαδή, Α 
κατηγορία: [4,5, 7,5], Β κατηγορία: [3, 4,5), Γ κατηγορία: [1,3) και Δ κατηγορία: [0, 
1). Διαπιστώθηκε ότι το μικρότερο ποσοστό ανήκει στην κατηγορία Α (22,91%) και Δ 
(22,91%), και οι κατηγορίες Γ [3, 4.5): 30,17% και Δ [1,3):24,02%). Ακόμα, στην 
κλάση [0, 3) αθροιστικά, ανήκει το μεγαλύτερο ποσοστό των Διευθυντών/-τριών 
(46,93%), ενώ στην κλάση (0, 1) ανήκει ίδιο ποσοστό Διευθυντών/-τριών με την κλάση 
[4, 7,5], δηλαδή 31,29%.  

Η προσεκτικότερη παρατήρηση των δεδομένων ακόμα δείχνει ότι μερικοί μόνο από 
τους Διευθυντές/-τριες της «κατηγορίας Α: [6, 7,5]» (όπου ο διαχωρισμός των κλάσεων 
έγινε με τον τύπο του Sturges) είναι κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης 
(3/10). Σε σύνολο όμως 44 υποψηφίων κατόχων διδακτορικών τίτλων οι 25 εκλέχθη-
καν Διευθυντές (56,81%). Επομένως, οι περισσότεροι εξ αυτών τοποθετήθηκαν --σύμ-
φωνα με τον αρχικό διαχωρισμό των κλάσεων-- στην κατηγορία Β ή στην κατηγορία 
Γ. Σε σχέση με τις προηγούμενες παρατηρήσεις, αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο ότι το 
κριτήριο δεν προσδιόριζε σαφώς την επιστημονική κατάρτιση των υποψηφίων. Χαρα-
κτηριστικά, αναφέρεται η περίπτωση υποψηφιότητας της ερευνήτριας, η οποία όταν 
κατέθεσε αίτηση για Διευθύντρια σε Πρότυπο Πειραματικό σχολείο στο παρελθόν συ-
γκέντρωσε 38 αντικειμενικά μόρια, χωρίς τη συνέντευξη, ενώ με την διαδικασία μο-
ριοδότησης του ισχύοντος συστήματος επιλογής συγκέντρωσε μόνο 7 μόρια. Η δια-
φορά είναι μεγάλη για να θεωρηθεί ότι η πρώτη αναλογεί στην «ελιτίστικη» μορφή 
αξιολόγησης των υποψηφίων Διευθυντών για τα Πρότυπα Πειραματικά σχολεία. Ένα 
ζήτημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, αφορά την συμβολή των υποψηφίων στο 
εκπαιδευτικό έργο με άλλες δράσεις τους, η οποία δεν αξιολογήθηκε μέσω των κριτη-
ρίων, αλλά εμμέσως μέσω των Σ.Δ.. Υπό αυτή την έννοια, είναι καλό να διερευνηθεί 
με ερωτηματολόγιο, το οποίο θα απευθύνεται στους υποψηφίους/-ες Διευθυντές/-τριες, 
αν είχαν χρόνο (/ή τους δόθηκε ο χρόνος) να παρουσιάσουν όλο το εκπαιδευτικό τους 
προφίλ (συγγραφικό, πολιτισμικές δράσεις, συμμετοχή στην αξιολόγηση, γνώσεις ΤΠΕ 
κλπ). Είναι σημαντικό για τη διαδικασία ακόμα να διερευνηθεί, αν οι Σ.Δ. ψήφισαν 
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τους υποψηφίους Διευθυντές /-τριες με κριτήριο την επιστημονική και παιδαγωγική 
τους κατάρτιση και αν έπαιξε αυτή ιδιαίτερο ρόλο στη ψηφοφορία εκ μέρους του Σ.Δ. 
(π.χ. αν οι υποψήφιοι ήταν τρείς για παράδειγμα σε ένα σχολείο και επιλέχθηκε ο έχων 
τα περισσότερα μόρια στην κατηγορία επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης). 
Μια διερεύνηση ακόμα, της σχέσης των μορίων επιστημονικής κατάρτισης και των 
μορίων αποτίμησης του Σ.Δ. είναι αναγκαία, ώστε να εξεταστεί η αριθμητική και πο-
σοστιαία κατανομή σε κάθε συνδυασμό κατηγοριών. Ο υπολογισμός των λόγων των 
επιλεχθέντων προς μη επιλεχθέντων υποψηφίων Διευθυντών /-τριών της κάθε κατηγο-
ρίας της παρούσας μελέτης, δείχνει ότι οι Σ.Δ. έδειξαν μια «ελαφρώς» ιδιαίτερη προ-
τίμηση στην επιλογή Διευθυντών στην «κατηγορία Α», αφού επιλέχθηκαν Διευθυντές 
1,52 (=41/27) φορές περισσότεροι από αυτούς που δεν εκλέχθηκαν της ίδιας κατηγο-
ρίας. Σε γενικές γραμμές οι λόγοι «1,25 (=54/43)», «1,16 (=43/37)», «1,24(=41/33)» 
στις άλλες κατηγορίες είναι περίπου ίσοι. Επομένως, καλό είναι να διερευνηθεί βάσει 
ποιας επιμέρους μοριοδότησης (δηλαδή, κατοχή διδακτορικού, μεταπτυχιακού, δεύτε-
ρου πτυχίου κλπ.) οι υποψήφιοι συγκέντρωσαν τα μόρια, ανά κατηγορία.  

Ως προς το Κριτήριο 3: Υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπει-
ρία του υποψηφίου  

Από τα αρχεία Excel που προαναφέρθηκαν στη μεθοδολογία της διαδικασίας, διαμορ-
φώθηκε ο παρακάτω πίνακας: 

 

Πίνακας 2. Πίνακας αριθμητικής και ποσοστιαίας κατανομής ως προς τη μοριοδότηση 
του κριτηρίου διδακτικής υπηρεσίας των υποψηφίων Διευθυντών/-τριών σχολικών μο-

νάδων της παρούσας μελέτης. 

Η παρατήρηση των δεδομένων δείχνει ότι το χαμηλότερο ποσοστό υποψηφίων Διευ-
θυντών/-τριών ανήκει στην κατηγορία Ε και ΣΤ αθροιστικά, ενώ το υψηλότερο στη 
κατηγορία Β. Η ποσόστωση 71,43%, όμως των Διευθυντών στην κατηγορία αυτή (Πί-
νακας 2), αν και δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη διότι έχουμε μικρό αριθμό υποψη-
φίων, δείχνει μια τάση των Σ.Δ. να επιλέξουν Διευθυντές/-τριες που έχουν 3-5 έτη δι-
δακτικής υπηρεσίας (δηλαδή, 11-13 διδακτικά έτη). Από την άλλη, ο τρόπος μοριοδό-
τησης του κριτηρίου ήταν αποτρεπτικός, στο να διεκδικήσει θέση Διευθυντή/-τριας κά-
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ποιος/-α με λίγα έτη διδακτικής υπηρεσίας (π.χ 8<έτη<10). Για το λόγο αυτό παρατη-
ρείται το μεγαλύτερο ποσοστό υποψηφίων στην κατηγορία Α. Αναλυτικότερα, η μο-
ριοδότηση [9-11] συνεπάγεται ότι ο υποψήφιος/-α Διευθυντής/-τρια είχε 8+9, 8+10, 
8+11 (ή [>8+11]) χρόνια διδακτικής υπηρεσίας αντίστοιχα. Επομένως, σύμφωνα με 
τον παραπάνω πίνακα, (αν εξαιρέσουμε την κατηγορία Ε και ΣΤ) το μεγαλύτερο ποσο-
στό 63,33% επιλογής Διευθυντών/-τριών εκ μέρους των Σ.Δ. παρατηρείται στην κατη-
γορία Β (δηλαδή, στους έχοντες 8+7=15 έως 8+9=17 χρόνια διδακτικής υπηρεσίας) και 
στην κατηγορία Α, όπου παρατηρείται και το μεγαλύτερο ποσοστό υποψηφίων. Επο-
μένως, είναι αναγκαίο να διερευνηθεί πώς εξελίχθηκε η διαδικασία και σε άλλες Διευ-
θύνσεις Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης, ώστε να συσχετιστούν τα αποτελέσματα 
και να οδηγηθούμε σε εγκυρότερα συμπεράσματα.  

 
 

Εικόνα 9. Κυκλικό διάγραμμα αποτύπωσης 
της αριθμητικής και ποσοστιαίας κατανομής 
των Διευθυντών ως προς το κριτήριο διδα-

κτικής υπηρεσίας >8 ετών.  

Εικόνα 10. Κυκλικό διάγραμμα αποτύ-
πωσης της αριθμητικής και ποσοστιαίας 
κατανομής των Διευθυντών ως προς το 

κριτήριο διοικητικής εμπειρίας 

Διερεύνηση της σχέσης των αντικειμενικών μορίων και των μορίων αποτίμησης του 
Συλλόγου Διδασκόντων 

Μια αρχική διερεύνηση της σχέσης των αντικειμενικών μορίων και των μορίων αποτί-
μησης του Σ.Δ. των υποψηφίων θεωρήθηκε αναγκαία, ώστε να εξεταστεί ο ρόλος των 
αντικειμενικών μορίων στην επιλογή των Διευθυντών/-τριών σχολικών μονάδων. Οι 
κατηγορίες που προέκυψαν από το συνδυασμό της μοριοδότησης των κριτηρίων κατα-
γράφονται στον πίνακα 3, καθώς και η αριθμητική και ποσοστιαία κατανομή ανά κα-
τηγορία των Διευθυντών/-τριών, όπως προέκυψε από τον ενδελεχή έλεγχο των δεδο-
μένων της μελέτης.  

Όπως παρατηρείται, το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει η κατηγορία «Β+Α» και η 
κατηγορία «Γ+Α» με ποσοστά 24,58% και 16,76%, αντίστοιχα, δηλαδή 41,34% περί-
που των Διευθυντών/-τριών επιλέχθηκε από ποσοστό 75%-100% του Σ.Δ..  

Η κατηγορία αντικειμενικών μορίων, όπως φαίνεται έπαιξε σημαντικό ρόλο στην δια-
δικασία επιλογής των Διευθυντών.  
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Η τοποθέτηση κατά φθίνουσα σειρά των κατηγοριών δείχνει το συνδυασμό των κατη-
γοριών που παρατηρούνται τα χαμηλότερα ποσοστά.  

Γ+Α Β+Α Β+Β Γ+Β Α+Α Β+Γ Α+Β Α+Γ Γ+Γ Δ+Α Δ+Β 
24,58
% 

16,76
% 

13,41
% 

12,85
% 

8,94
% 

6,15
% 

5,03
% 

3,91
% 

3,35
% 

2,79
% 

2,23
% 

Σε μια πρόχειρη εκτίμηση, η κατηγορία Β της δεύτερης στήλης του πίνακα 3 περιλαμ-
βάνει τη μοριοδότηση [6-9). Δηλαδή, ορισμένοι Διευθυντές/-τριες επιλέχθηκαν (ή ε-
πανεκλέχθηκαν) από το 50%-74% του Σ.Δ. (π.χ. συνδυασμός κατηγοριών Α+Γ, Α+Β). 
Η κατηγορία αντικειμενικών μορίων επομένως, και ένα ποσοστό (25%-50% του Σ.Δ.) 
του σχολείου επέλεξαν τον Διευθυντή/-τρια του σχολείου. 

 
Πίνακας 3. Πίνακας αριθμητικής και ποσοστιαίας κατανομής των υποψηφίων Διευθυ-
ντών σχολικών μονάδων, ως προς το συνδυασμό κατηγορίων της παρούσας μελέτης 

Οι περιπτώσεις αυτές είναι λίγες και καλό είναι να διερευνηθούν με ερωτηματολόγιο 
προς το Σ.Δ.. Ο λόγος που οδηγεί σ’ αυτή τη σκέψη, αφορά τη μοριοδότηση του υπο-
λοίπου Σ.Δ. --το πολύ 50% για την περίπτωση Β και το πολύ 74% για την περίπτωση 
Γ-- η οποία δεν έπαιξε ουσιαστικά ρόλο στην επιλογή του Διευθυντή.  

Γενίκευση συμπερασμάτων 

Ως προς το κριτήριο 1: Aποτίμηση της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου από το Σ.Δ. 

Ένα μεγάλο ποσοστό Διευθυντών/-τριών (μεγαλύτερο του 60%) επανεκλέχθηκε στο 
σχολείο τους. Επομένως, η αποτίμηση των Σ.Δ. μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόπιστο 
κριτήριο για την επιλογή των Διευθυντών/-τριών σχολικών μονάδων. 

− Ο Διευθυντής/-τρια σε ένα μεγάλο ποσοστό σχολείων (μεγαλύτερο του 50%) επι-
λέχθηκε από την πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων. 
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− Ένα μικρό ποσοστό «νέων» Διευθυντών/-τριών επιλέχθηκε προς αντικατάσταση 
Διευθυντών/-τριών της προηγούμενης τετραετίας. 

− Ένα μικρό ποσοστό Διευθυντών/-τριών που έθεσαν υποψηφιότητα στα σχολεία 
τους αποτιμήθηκαν «αρνητικά» από το Σ.Δ. 

Ως προς το κριτήριο 2: Επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση του 
υποψηφίου 

− Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιλεχθέντων Διευθυντών/-τριών ανήκουν στις «κα-
τηγορίες ΣΤ, Ζ» (αθροιστικά) ως προς την κατηγορία επιστημονικής και παιδαγω-
γικής κατάρτισης. 

− Στην κατηγορία Α επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης ανήκει το μικρό-
τερο ποσοστό Διευθυντών, πράγμα που συνεπάγεται ότι δεν ήταν εύκολο για τους 
υποψήφιους να συγκεντρώσουν μόρια περισσότερα από «6». 

− Δεν συγκέντρωσε κανείς/-μια εκ των υποψηφίων Διευθυντών/-τριών --της Διεύ-
θυνσης Β/θμιας που μελετάται, 9 μόρια επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτι-
σης. Επομένως, η βαρύτητα του κριτηρίου στην πράξη μετατοπίστηκε (το πολύ) 
στο 7,5/35=21% του συνόλου των μορίων ενός υποψηφίου/-ας. Αυτό, και όσα α-
ναφέρονται για τους κατόχους διδακτορικών τίτλων, αποτελούν ενδεικτικό στοι-
χείο, ότι το κριτήριο δεν προσδιόριζε σαφώς την επιστημονική κατάρτιση των υπο-
ψηφίων. 

− Το δεύτερο πτυχίο ήταν ένας σημαντικός παράγοντας κατάκτησης μιας υψηλότε-
ρης κατηγορίας επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης του υποψηφίου/-ας. 

Ως προς το κριτήριο 3: Υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία 
του υποψηφίου 

− Το μεγαλύτερο ποσοστό Διευθυντών/-τριών παρατηρείται στην κατηγορία Β (δη-
λαδή, στους έχοντες 8+7=15 έως 8+9=17 χρόνια διδακτικής υπηρεσίας) και στην 
κατηγορία Α (όπου παρατηρείται και το μεγαλύτερο ποσοστό υποψηφίων). 

− Ο τρόπος μοριοδότησης του κριτηρίου ήταν αποτρεπτικός, στο να διεκδικήσει θέση 
Διευθυντή/-τριας κάποιος/-α με λίγα έτη (π.χ. 8+2) διδακτικής υπηρεσίας.  

Ως προς τη διερεύνηση της σχέσης των αντικειμενικών μορίων και των μορίων αποτί-
μησης του Συλλόγου Διδασκόντων 

− Η κατηγορία αντικειμενικών μορίων του υποψήφιου Διευθυντή έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στην διαδικασία επιλογής των Διευθυντών. 

− Οι Σ.Δ. προτίμησαν να επιλέξουν μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών Διευθυντών 
(βλέπε συνέχεια). 
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Προτάσεις για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων 

Σύμφωνα με τη Νίκα (2008:338) «η διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας 
των κρίσεων επιχειρείται μέσω της σαφέστερης οριοθέτησης του αντικειμένου, των δια-
δικασιών και των κριτηρίων της αλλά και του ορισμού προκαθορισμένων αρχών και 
προδιαγραφών». Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της διαδικασίας επιλογής 
Διευθυντών/-τριών σχολικών μονάδων προϋποθέτει την αξιολόγησή τους, μέσω έρευ-
νας ποσοτικά (π.χ μέσω ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών) και ποιοτικά (:μέσω 
συνεντεύξεων), η οποία θα καταδείξει τα θετικά και τα αρνητικά της διαδικασίας. Η 
παρούσα ποσοτική μελέτη σκιαγραφεί ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία όμως χρή-
ζουν περαιτέρω διερεύνησης. Από την άλλη, όπου μια ποσοτική μελέτη επιδιώκει την 
πρόβλεψη και τη γενίκευση των συμπερασμάτων, μια ποιοτική μελέτη, αντίθετα, επι-
διώκει την κατανόηση, αφού μια συνέντευξη είναι ο ακριβέστερος τρόπος αξιολόγησης 
καθώς παρέχει περισσότερες πληροφορίες. Επομένως, θεωρείται αναγκαία --κατά την 
άποψη της ερευνήτριας-- η μελέτη να επεκταθεί σε άλλες Διευθύνσεις Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς παράλληλα να διερευνάται η επιτυχία της μεθόδου επι-
λογής Διευθυντών και ποιοτικά. Ορισμένες παρατηρήσεις σε κάθε κριτήριο αξιολόγη-
σης και επιλογής Διευθυντών/-τριών σημειώνονται στη συνέχεια. 

Ως προς το κριτήριο 1: Aποτίμηση της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου από το Σ.Δ. 

Η διαδικασία επιλογής Διευθυντών με τη διαδικασία συμμετοχής του Συλλόγου Διδα-
σκόντων του σχολείου γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά της εκπαίδευσης. Ο χρόνος 
θα δείξει τα θετικά και αρνητικά της διαδικασίας. Είναι σημαντικό ακόμα να εξεταστεί, 
«αν η διαδικασία ενίσχυσε τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, διασφαλίζοντας την 
ύπαρξη ενός δημοκρατικού και συμμετοχικού πνεύματος κατά την εφαρμογή της» (Νίκα, 
2008:343).  

Ακόμα, να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα.:  

 (1) Ποιο ρόλο διαδραμάτισαν τα υποκειμενικά κριτήρια στην επιλογή Διευθυντών/-
τριών σχολικών μονάδων; (π.χ. όμορφος/-η, δυναμικός/-η, «τέρας» μορφώσεως κλπ.)·  

(2) Ήταν αξιοκρατική, δημοκρατική και αξιόπιστη η αποτίμηση εκ μέρους των Σ.Δ.;  

(3) Η επιλογή του Διευθυντή/-τριας προέκυψε σε «συναδελφικό κλίμα» ή δημιουργή-
θηκαν ζητήματα διάσπασης του Σ.Δ;  

(4) Υπήρξε διαφάνεια στη διαδικασία ψηφοφορίας και ολοκλήρωσης της διαδικασίας;  

(5) Ποιο ρόλο έπαιξε ο τόπος διαμονής των υποψηφίων Διευθυντών για την επιλογή 
τους;  

(6) Πόσο ευνοεί αυτή η διαδικασία επιλογής Διευθυντών την ανάδειξη «νέων ταλέ-
ντων» στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης;  
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(7) Αποτελεί η διαδικασία έναν αντικειμενικό τρόπο επιλογής Διευθυντών στην περί-
πτωση που ο υποψήφιος δεν γνωρίζει το Σ.Δ. του σχολείου;  

(8) Η επιλογή του Διευθυντή/-τριας έγινε ως προς την πρακτική λειτουργία του σχο-
λείου, με κριτήρια που αφορούν τους μαθητές, το σχολείο, την εκπαίδευση;  

Όπως προαναφέρθηκε, η μη επανεκλογή κάποιων Διευθυντών/-τριών από τους Σ.Δ. 
και ως εκ τούτου η αξιολόγηση τους εκ των «κάτω προς τα άνω» στην ιεραρχία της 
εκπαίδευσης, είναι εύλογο να εγείρει και τα παρακάτω ερωτήματα:  

(9) Έπαιξαν ρόλο οι θέσεις και απόψεις του υποψηφίου/-ας αναφορικά με μια επερχό-
μενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών;  

(10) Η αποτίμηση των υποψηφίων Διευθυντών/-τριών εκ μέρους του Σ.Δ. βοήθησε 
στην αλλαγή στάσεων και πρακτικών τους;  

(11) Ήταν η διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων μέρος ενός ευρύτε-
ρου σχεδιασμού μιας ιεραρχικής (ή μη) διαδικασίας αποτίμησης του εκπαιδευτικού έρ-
γου;  

Τα ερωτήματα αυτά καλό είναι να αποτελέσουν μέρος ενός ερωτηματολογίου που θα 
απαντηθεί από τους συναδέλφους ενδεικτικών Σ.Δ., ώστε να συγκεντρωθεί ένας σημα-
ντικός αριθμός απαντήσεων και να συσχετιστούν οι απαντήσεις. Ένα online ερωτημα-
τολόγιο θεωρείται άμεση λύση, η οποία ενδεχομένως να μην έδινε έγκυρα αποτελέ-
σματα, αφού δεν μπορεί να ελεγχθεί ποιος απάντησε, πόσες φορές απάντησε κλπ. Η 
επώνυμη απάντηση (ή η απάντηση ανά σχολική μονάδα) θα δυσκόλευε τη διαδικασία, 
αφού δεν θα διατηρούνταν η ανωνυμία των ερωτηθέντων. Από την άλλη, η ικανότητα 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού εκ μέρους των Διευθυντών σχολικών μονάδων, οι 
συγκρούσεις με το Σ.Δ., η «εξουθένωση» του διδακτικού προσωπικού μερική ή ολική, 
η έλλειψη σύμπνοιας με το Σ.Δ. γενικότερα κ.α., είναι ορισμένα παραδείγματα που 
ενδεχομένως να οδήγησαν στον «αρνητικό» τρόπο αποτίμησής τους από το Σύλλογο 
Διδασκόντων του σχολείου.  

Ποιο ρόλο ακόμα διαδραμάτισε το επίπεδο ενσυναίσθησης του υποψηφίου Διευθυντή/-
τριας, το οποίο οδήγησε το Σ.Δ. στην επανεκλογή ή μη επιλογή του; Η ενδελεχής βι-
βλιογραφική επισκόπηση του ζητήματος της ενσυναίσθησης και του ρόλου που παίζει 
στην επικοινωνία και συμπεριφορά των ηγετών-διευθυντών, οδηγεί στο συλλογισμό 
της διερεύνησης του επιπέδου συναισθηματικής νοημοσύνης του υποψηφίου/-ας Διευ-
θυντή/-τριας. Επομένως, θεωρείται αναγκαίο στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών 
σχολικών μονάδων να εφαρμόζεται ένα ψυχομετρικό τεστ διάγνωσης του επίπεδου συ-
ναισθηματικής νοημοσύνης και των ικανοτήτων του υποψηφίου/-ας, αφού διαχειρίζο-
νται πολύ μεγάλο μέρος ανθρώπινου δυναμικού (σύλλογο διδασκόντων, μαθητές σχο-
λείου, γονείς μαθητών) και «ο Διευθυντής έρχεται σε επαφή τόσο με μεσαία όσο και 
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με ανώτερα στελέχη της εκπαιδευτικής διοίκησης» (Σαΐτης, 2008β:20, βλέπε θεωρη-
τικό πλαίσιο). Η προφορική διερεύνηση της ερευνήτριας (π.χ συζητήσεις με συναδέλ-
φους, γονείς και μαθητές) την οδήγησε να διαμορφώσει την άποψη ότι δεν είναι λίγες 
οι περιπτώσεις που γονείς ή σύλλογος διδασκόντων αναφέρουν τις περιπτώσεις Διευ-
θυντών/-τριων που δεν επιβραβεύουν ή αποθαρρύνουν ή συναδέλφους τους στο σχο-
λείο να εξελιχθούν σε θέσεις ευθύνης, χρησιμοποιώντας --στην κυριολεξία αντί-
στροφα-- τη θεωρία ενίσχυσης του Maslow. Αυτές όμως δεν αποτελούν παρά μεμονω-
μένες περιπτώσεις. Ακόμα, δεν αρκεί ένας στατιστικός έλεγχος, αφού είναι αναγκαίο 
να ερωτηθεί ο Σ.Δ. αναφορικά με το πώς αντιλαμβάνεται το επίπεδο ενσυναίσθησης 
του Διευθυντή/-τριας του, αν ένα μέρος του Σ.Δ. του σχολείου βρίσκεται στα όρια ε-
παγγελματικής εξουθένωσης. Αυτό, μόνο το ερωτηματολόγιο προς το Σ.Δ. θα βοηθή-
σει στη συλλογή απαντήσεων. 

Ένα ακόμα σημαντικό ερώτημα τίθεται ως προς την επιλογή του φύλου των Διευθυ-
ντών/-τριών. Ευνοήθηκε το γυναικείο φύλο στην επιλογή Διευθυντών/-τριών σχολικών 
μονάδων από το Σ.Δ. των σχολείων; Η Μαραγκουδάκη (2008) αποδίδει την μη υπο-
βολή αιτήσεων για θέσεις ηγεσίας εκ μέρους των γυναικών, «όχι γιατί δεν τρέφουν 
φιλοδοξίες για προαγωγή όπως υπεραπλουστευτικά και εφησυχαστικά ερμηνεύτηκε 
μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970» (σελ. 219), αλλά για τους εξής λόγους: (1) γιατί 
αναγκάζονται λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεών τους να τις αναστείλουν […] α-
φού υιοθετούν μια υγιή και ορθολογική εκτίμηση του αντικειμενικού χρόνου, όσο και 
των ορίων αντοχής τους, (2) λόγω της επίγνωσης της μεροληπτικής αντιμετώπισης από 
τα συμβούλια επιλογής, τα οποία απαρτίζονται κυρίως από άτομα ανδρικού φύλου 
(σελ. 219) (3) γιατί ενδιαφέρονται περισσότερο για την αποτελεσματικότητα στη διδα-
σκαλία στην τάξη, δεδομένου ότι οι προϊστάμενοι ανδρικού φύλου ζητούν κυρίως την 
συνεργασία με άνδρες υφισταμένους, θεωρώντας ότι είναι απλά εργαζόμενες και μη 
κατάλληλες για τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών ζητημάτων (Shakeshaft, 1991 ό.α. 
στο Μαραγκουδάκη, 2008, σελ. 220).  

Η διερεύνηση του φύλου των υποψηφίων Διευθυντών/-τριών στη Διεύθυνση Β/θμιας 
της παρούσας μελέτης, δείχνει ότι υποψήφιοι Διευθυντές /-τριες ήταν 319, εκ των ο-
ποίων 199 άνδρες και 120 γυναίκες. Δηλαδή, οι άνδρες υποψήφιοι ήταν 1,65 φορές 
περισσότεροι από τις γυναίκες υποψήφιες, αναλογία όμως που δεν διατηρήθηκε αφού 
οι άνδρες Διευθυντές είναι υπερδιπλάσιοι από τις γυναίκες Διευθύντριες (σε σύνολο 
179 Διευθυντών, οι 121 είναι άνδρες και μόνο 58 γυναίκες, δηλαδή 121/58=2,08). Ε-
πομένως, το ενδεικτικό παράδειγμα της Διεύθυνσης Β/θμιας της παρούσας μελέτης, 
καταδεικνύει ότι οι Σ.Δ. προτίμησαν να επιλέξουν εκπροσώπους του ανδρικού φύλου, 
ζήτημα που χρήζει περαιτέρω μελέτης, για να διερευνηθούν τα ποσοστά επιλογής των 
δύο φύλων σε άλλες Διευθύνσεις Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης.  

Ως προς το κριτήριο 2: Επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση του 
υποψηφίου 
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Η μοριοδότηση στο κριτήριο επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης του υποψη-
φίου έδινε μόρια μόνο στο διδακτορικό ή στο μεταπτυχιακό. Όμως η απόκτηση των 
διπλωμάτων διαφέρει ουσιαστικά (Πατσιομίτου, 2015β).  

− Το μεταπτυχιακό δίπλωμα διαφέρει ουσιωδώς από το διδακτορικό. Το μεν μετα-
πτυχιακό προικίζει τον υποψήφιο με τις ικανότητες της κριτικής, της ακαδημαϊκής 
έρευνας, καθώς και της κατανόησης των σχετικών θεωρητικών ζητημάτων, δηλαδή 
με ικανότητες που επιτρέπουν τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας και της αποτελε-
σματικής χρήσης της. 

− Το διδακτορικό δίπλωμα από την άλλη είναι ο ανώτατος ακαδημαϊκός τίτλος, προ-
ϋποθέτει την πρωτότυπη συμβολή του υποψηφίου στη γνώση γενικότερα, καλύπτο-
ντας σε επιστημονικό βάθος και εύρος το αντικείμενο της μελέτης του. Ως εκ τού-
του, το επίπεδο δυσκολίας για την απόκτηση ενός διδακτορικού διπλώματος είναι 
πολύ υψηλό, ειδικότερα όταν αυτό συνοδεύεται από δημοσιεύσεις σε διεθνές επί-
πεδο. Επομένως, πρέπει να διαχωριστεί σαφώς η μοριοδότηση του διδακτορικού 
τίτλου σε σχέση με την μοριοδότηση του μεταπτυχιακού.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν, ότι το δεύτερο πτυχίο ήταν ένας σημαντικός 
παράγοντας κατάκτησης μιας υψηλότερης κατηγορίας επιστημονικής και παιδαγωγι-
κής κατάρτισης του υποψηφίου/-ας. Το δεύτερο πτυχίο εφοδιάζει τον υποψήφιο με δυ-
νατότητες σύνδεσης διαθεματικά γνωστικών αντικειμένων και διευρύνει το επίπεδο 
γνώσεων του. Είναι καλό όμως να εξεταστεί αν η μοριοδότηση του δεύτερου πτυχίου 
πρέπει να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις ή μόνο όταν ο υποψήφιος, μέσω αυτού, προι-
κίζεται σε ζητήματα παιδαγωγικής κατάρτισης (π.χ όταν είναι στις Επιστήμες της Α-
γωγής) ή όταν χρησιμοποιείται/ή έχει χρησιμοποιηθεί από τον υποψήφιο στην απόδοση 
2ης ειδικότητας. Ακόμα, τα διάφορα πιστοποιητικά επαγγελματικής ανάπτυξης (Π.Ε.Κ) 
του υποψηφίου παίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο επιμόρφωσης του υποψηφίου. 
Επιπλέον, μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρο για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών 
και την απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων και προσόντων. Για παράδειγμα, η επαγγελμα-
τική κατάρτιση σε θέματα πληροφορικής πρέπει να μοριοδοτηθεί (π.χ το «Σεμινάριο 
Επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα Πληροφορικής» της ΕΜΕ, μέσω του οποίου 
διορίστηκαν συνάδελφοι ειδικότητας ΠΕ03 ως Πληροφορικοί σε σχολεία). Επιπλέον 
δεν μοριοδοτήθηκαν τα παρακάτω  

− συγγραφικό και ερευνητικό έργο,  
− συμμετοχή σε επιτροπές κριτών επιστημονικών συνεδρίων και περιοδικών του 

γνωστικού αντικειμένου του υποψηφίου,  
− συμμετοχή σε Προεδρεία συνεδρίων,  
− εμπειρία σε δημιουργία και λειτουργία πολιτισμικών δράσεων,  
− εμπειρία σε αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδος,  
− εμπειρία σε ΤΠΕ με κατασκευή ιστοσελίδων και ιστότοπων, ηλεκτρονικών περιο-

δικών κλπ.  
− εμπειρία και λειτουργία ηλεκτρονικής τάξης κλπ. 
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Ως προς το συγγραφικό και ερευνητικό έργο είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη 
τόσο το πλήθος των σελίδων, το μέσο στο οποίο δημοσιεύτηκε κλπ. (άρθρα μερικών 
σελίδων μοριοδοτούνται όσο ένα άρθρο σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό). Ακόμα, 
να υπάρξει σαφής διαχωρισμός στη μοριοδότηση μεταξύ ελληνικών και διεθνών δημο-
σιεύσεων, ειδικότερα όταν η δημοσίευση είναι σε διεθνή επιστημονικά έγκριτα συνέ-
δρια και σε περιοδικά της διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου του υποψηφίου (π.χ 
για την ειδικότητα ΠΕ03-Μαθηματικών, το διεθνές συνέδριο to PME-International 
Conference for the Psychology in Mathematics Education, το CERME κλπ). Η αποτί-
μηση της αξίας ενός άρθρου με “impact factor” καθιστά δύσκολη έως ανέφικτη τη δια-
δικασία αξιολόγησης συγγραφικού έργου, αφού διαφοροποιείται η ευκολία δημοσίευ-
σης σε περιοδικά με “impact factor” από ειδικότητα σε ειδικότητα. Τα προαναφερό-
μενα (και παραλειπόμενα κριτήρια επιλογής), συμβάλλουν στην διαμόρφωση της διδα-
κτικής εμπειρίας του εκπαιδευτικού και όχι τόσο η διδακτική του υπηρεσία, δηλαδή το 
πόσα χρόνια διδάσκει ο υποψήφιος σε μια τάξη.  

Ως προς το κριτήριο 3: Υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία 
του υποψηφίου 

Ο διαχωρισμός είναι ιδιαίτερα λεπτομερειακός γιατί ακόμα και η «χαμηλή» μοριοδό-
τηση αναλογεί σε διδακτική υπηρεσία μεγαλύτερη των 8 ετών. Αυτό συνεπάγεται ότι 
το διάστημα εκπαιδευτικής άδειας για την εκπόνηση διδακτορικού διπλώματος (/ με-
ταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης) δεν θα προσμετρούνταν στην διδακτική υπηρε-
σία κάποιου/-ας υποψηφίου/-ας. Αν για παράδειγμα, κάποιος είχε 17 έτη εκπαιδευτικής 
υπηρεσίας εκ των οποίων τα 3 έτη ήταν εκπαιδευτικές άδειες για εκπόνηση διδακτορι-
κού διπλώματος (ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με συνάφεια στο γνωστικό 
του αντικείμενο) θα είχε μόνο 14 έτη διδακτικής υπηρεσίας και θα έπαιρνε μόνο 6 μό-
ρια (>8). Η εμπειρία όμως σε θέματα διδακτικής και μεθοδολογίας του αντικειμένου του 
υποψηφίου/-ας, μέσω της ερευνητικής διαδικασίας, ενισχύεται και πολλαπλασιάζεται. Έ-
νας υποψήφιος πάλι, με 23 χρόνια υπηρεσίας, έπρεπε να πάρει 15 μόρια, αλλά θα έ-
παιρνε μόνο 11. Με άλλα λόγια, το κριτήριο «>8 έτη υπηρεσίας» χαρακτηρίζεται από 
περιορισμένη οπτική και αξιολογεί ελλιπώς υποψηφίους που έχουν αναλώσει πολύ χρόνο 
σε διδακτική του γνωστικού τους αντικειμένου. Σύμφωνα μάλιστα με το Ν. 3848/2010, 
άρθρο 11: «ως διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της 
οικείας βαθμίδας […] με οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία […]». Μια 
ορθότερη αντιμετώπιση --κατά την άποψη της ερευνήτριας-- θα ήταν η προσμέτρηση 
όλων των μορίων της διδακτικής υπηρεσίας μέχρι 11 σε συσχέτιση με το εκπαιδευτικό 
έργο του υποψηφίου, αφού αυτό που παίζει ρόλο δεν είναι τόσο ο χρόνος που κάποιος 
εκπαιδευτικός διδάσκει σε μια τάξη, αλλά τι ακριβώς έκανε στο διάστημα αυτών των 
ετών για την εκπαίδευση και τη διδασκαλία και μάθηση του γνωστικού του αντικειμέ-
νου στην Ελλάδα (ή και διεθνώς). Ακόμα, το κριτήριο ευνοεί την προαγωγή λόγω αρ-
χαιότητας του εκπαιδευτικού, η οποία σύμφωνα με τον Κανελλόπουλο (1995) υπερτε-
ρεί αφού «(1) λόγω της μεγάλης του προϋπηρεσίας στο χώρο καθίσταται αμερόληπτος, 
(2) επιτυγχάνει καλύτερα την ομαδική αλληλεγγύη» κλπ. (Χρίστου, 2010: 30). Το σύ-
στημα όμως προαγωγής υποψηφίων λόγω αρχαιότητας, έχει αντικατασταθεί από άλλα 
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συστήματα στο εξωτερικό, όπως «το πρόγραμμα μαθητείας στη διοίκηση σχολείων» 
(Administrate Intern Program), μέσω του οποίου οι επιλεγμένοι υποψήφιοι επιμορφώ-
νονται θεωρητικά και πρακτικά μέσω μιας σειράς σεμιναρίων, επισκέψεων σε σχολεία 
κ.ά. (Χρίστου, 2010: 31). Κατά την άποψη της ερευνήτριας θεωρείται αναγκαία μια 
συνεχής επιμόρφωση των νέων Διευθυντών/-τριών και η συμμετοχή τους σε πρό-
γραμμα μαθητείας αναφορικά με τη διοίκηση σχολείων.  

Επίλογος 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυ-
ψαν στο πλαίσιο μελέτης περίπτωσης που αφορούσε μια Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαί-
δευσης. Επιπλέον, στόχευε στην ανατροφοδότηση και την ευρύτερη βελτίωση του εκ-
παιδευτικού έργου, μέρος του οποίου αποτελεί η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου 
των εκπαιδευτικών και η επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και την απο-
τίμηση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως προς το βαθμό επίτευξης των 
στόχων σε επίπεδο μακροανάλυσης της θεσμικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Είναι 
αναγκαίο να επεκταθεί η μελέτη και σε άλλες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να συναχθούν αποτελέσματα τα οποία θα κατα-
στήσουν τη μελέτη περισσότερο έγκυρη και αξιόπιστη. 
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Η ηλεκτρονική τάξη (e-class) ως μέσο εκπαιδευτικού σχεδιασμού (instructional  
design) και οδηγός διαχείρισης του Προγράμματος Σπουδών 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι λόγοι που ενισχύουν τη στροφή προς τη μάθηση 
μέσω διαδικτύου (e-learning) με τεχνολογική υποστήριξη από συστήματα διαχείρισης 
μάθησης όπως το Moodle, συμπληρωματικά με τη διδασκαλία στη σχολική τάξη. Επι-
σημαίνεται ο ρόλος του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού και εστιάζουμε στο μοντέλο 
συνεργατικής μάθησης Jigsaw. Παρουσιάζεται η εμπειρία από την εφαρμογή του μο-
ντέλου Jigsaw στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μιας πειραματικής διαδικασίας με χρήση 
της ηλεκτρονικής τάξης της ερευνήτριας. Μια από τις δυνατότητες του περιβάλλοντος 
Moodle είναι το wiki, του οποίου οι δυνατότητες αξιοποιήθηκαν από την ομάδα Jigsaw 
με στόχο τη μάθηση μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους. Παρουσιάζονται απο-
σπάσματα από την online συνεργασία των μαθητών και αναλύονται οι απαντήσεις 
τους, από διαδικαστικής και εννοιολογικής απόψεως. Η εργασία προβάλλει την ηλε-
κτρονική τάξη ως μέσο ενίσχυσης της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των μα-
θητών, καθώς και της αναμόρφωσης και διαχείρισης του μαθησιακού υλικού του Προ-
γράμματος Σπουδών εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Στόχος είναι να αξιολογηθεί η συ-
στηματική διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού (instructional design) του διδα-
σκόμενου αντικειμένου μέσω της ηλεκτρονικής τάξης και ο ρόλος που έπαιξε η μεταξύ 
τους συνεργασία στην ενίσχυση της εργαλειακής αποκωδικοποίησης της εννοιολογι-
κής τους γνώσης, με χρήση εργαλείων στατικών και δυναμικών.  

Λέξεις - Κλειδιά: ηλεκτρονική τάξη, Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, Moodle, μο-
ντέλο συνεργατικής μάθησης Jigsaw, εκπαιδευτικός σχεδιασμός (instructional design). 

Εισαγωγή 

Η μάθηση και ο χειρισμός των μαθηματικών εννοιών προκύπτουν μέσα από συγκεκρι-
μένα στάδια τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: (1) την κατανόηση των εννοιών 
από τους μαθητές (ενδεικτικά Skemp, 1986; Zazkis & Liljedhl, 2004), (2) την ανάπτυξη 
της ικανότητας των μαθητών να χρησιμοποιούν τη συμβολική γλώσσα των μαθηματι-
κών και να μεταφράζουν επιτυχώς μεταξύ διαφορετικών αναπαραστατικών συστημά-
των (Janvier, 1987), (3) την αναγνώριση των μαθηματικών εννοιών και προτύπων στον 
κόσμο που τους περιβάλλει (ενδεικτικά Freudenthal, 1991; Gravemeijer, 1994), (4) την 
ανάπτυξη των διαφορετικών ειδών συλλογισμού, όπως επαγωγικού, απαγωγικού, ανα-
λογικού, παραγωγικού (Peirce, 1992/1878), (5) την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέ-
ψης, αναλυτικής και συνθετικής (ενδεικτικά Bloom et al., 1956; Sternberg, 1986; 
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Angeli & Valanides, 2009) όπως και της αφαιρετικής ικανότητας (ενδεικτικά Skemp, 
1986; White & Mitchelmore, 2010) (6) την ικανότητα να ασκούν κριτική στην ίδια την 
εργασία τους και στην εργασία των άλλων, (ενδεικτικά Ennis, 1989; Swartz, 1992; 
Lewis & Smith, 1993) (7) την ικανότητα να διασυνδέουν τις μαθηματικές έννοιες μέσα 
από διαφορετικές διαστάσεις [ιστορικές, πολιτισμικές, κοινωνικές] (ενδεικτικά 
Vygotsky, 1987, 1978; Fowler, 1987/1999; Cobb, Yackel & Wood, 1991), (8) το μα-
θηματικό εγγραμματισμό (ενδεικτικά Cope & Kalantzis, 1993). Γενικότερα, περιλαμ-
βάνει την ανάπτυξη ικανοτήτων (mathematical competences) (OECD, 2006) του μα-
θητή, οι οποίες αναλύονται στο έργο του Niss (1999) και των συνεργατών του και την 
ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων κάνοντας χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνολο-
γιών (ενδεικτικά Pierce & Jones 1998) καθώς και την υψηλότερου επιπέδου σκέψη, 
(ενδεικτικά van Hiele, 1986; Usiskin, 1982; Burger & Shaughnessy, 1986; Crowley, 
1987; Fuys, Geddes & Tischler, 1988), η οποία στη γεωμετρία μπορεί να προκύψει 
μέσα από την κονστρουκτιβιστική προσέγγιση των εννοιών και τη δημιουργία συνδε-
όμενων νοητικών αναπαραστάσεων σε αλληλεπίδραση με συνδεόμενες οπτικές ενερ-
γές αναπαραστάσεις λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας που δημιουργούνται στην ίδια 
ή σε διαφορετικές φάσεις ενός υποθετικού μαθησιακού μονοπατιού (ενδεικτικά 
Patsiomitou, 2008a,b,c,d, 2009, 2010, 2013, 2014; Πατσιομίτου, 2008, 2009a,b, 2011, 
2012).  

Η διαχείριση και λειτουργία λογισμικού των μαθηματικών με χρήση ηλεκτρονικού υ-
πολογιστή για τη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών εννοιών δεν έχει πάντοτε 
τις αναμενόμενες επιδράσεις στους μαθητές, ακόμα και αν ο εκπαιδευτικός έχει τις 
διαδικαστικές γνώσεις ως προς τη χρήση των εργαλείων του λογισμικού, τις εννοιολο-
γικές [γνώσεις] και [γνώσεις] διδακτικής μεθοδολογίας για τη διαχείριση του περιβάλ-
λοντος και των εννοιών. Αυτό, ενδεχομένως, οφείλεται στο γεγονός ότι (α) οι προπα-
ρασκευασμένες δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτικό απαιτούν 
εξειδικευμένες γνώσεις τις οποίες δεν έχουν οι μαθητές ή αρκετό χρόνο για την ολο-
κλήρωσή τους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (β) ο χρόνος της διδασκαλίας στην 
τάξη δεν είναι επαρκής για την κατανόηση των εννοιών (γ) οι μαθητές δεν αποκτούν 
ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και αναμόρφωση των δραστηριοτήτων. Η σημαντική 
ανάπτυξη της τεχνολογίας παρέχει νέους τρόπους και ευκαιρίες στους δασκάλους να 
διαχειριστούν τη διδασκαλία των εννοιών ταυτόχρονα ή συμπληρωματικά με τη χρήση 
παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας, αξιοποιώντας το υβριδικό μοντέλο μικτής μάθη-
σης (blended learning) (Arbaugh & Duray, 2002; Singh, 2003) και αναπτύσσοντας με-
ταγνωστικές  δεξιότητες  που απαιτούνται για τη διαχείριση χρόνου και στόχων (Oliver 
& McLoughlin, 2001). Σύμφωνα με τον Singh (2003) στη μικτή μάθηση συνδυάζεται 
η διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη με τη μάθηση μέσω διαδικτύου […] με 
σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο διδασκαλίας. Το οκτάγωνο πλαίσιο 
(http://asianvu.com/bk/framework/) του Khan (Εικόνα 1)   μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
«ως οδηγός για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, διαχείριση και αξιολόγηση των προγραμμάτων 
μικτής μάθησης» (Singh, 2003, p.52). 
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Εικόνα 1. Προσαρμογή του οκτάγωνου πλαισίου εργασίας που προτάθηκε από τον 
Khan (2001, 2005a, b) για την παρούσα μελέτη. 

Στην ηλεκτρονική μάθηση [ή μάθηση μέσω διαδικτύου] το μαθησιακό υλικό διατίθεται 
μέσω διαδικτύου, παρέχοντας ανατροφοδότηση στις δραστηριότητες των μαθητών, ει-
σάγει δε ένα νέο τρόπο εφαρμογής στρατηγικών οι οποίες δεν είναι εύκολο να εφαρ-
μοστούν μέσω της παραδοσιακής διδασκαλίας. Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μάθησης 
(e-learning) με τεχνολογική υποστήριξη βασίζεται στη δυνατότητα διαχείρισης ηλε-
κτρονικού περιβάλλοντος, χωρίς τους περιορισμούς χώρου και χρόνου, προσφέροντας 
έτσι ένα κανάλι συνεχούς επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του εκπαιδευτικού 
και των μαθητών του. Οι όροι που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική μάθηση είναι 
διαφορετικοί όπως: ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) (Khan, 2001), εκπαίδευση βασι-
σμένη στον παγκόσμιο ιστό (web-based instruction) (Horton, 1999), μάθηση υποβοη-
θούμενη από υπολογιστή (computer-assisted learning) (Porter, 1997), εκπαίδευση 
μέσω διαδικτύου (online education) (Kearsley, 1998) μάθηση βασισμένη στο διαδίκτυο 
(web-based learning) (Jolliffe, 2001), διαμοιρασμένη μάθηση (distance/ distributed 
learning) (Picciano, 2001). Οι όροι αυτοί μπορούν να ερμηνευθούν γενικότερα, ως η-
λεκτρονική μάθηση που εμπλέκει το διαδίκτυο. Σύμφωνα με την Anohina (2005) οι 
όροι αυτοί συνδέονται με σχέσεις υποσυνόλων μεταξύ τους, όπως αυτές που εμφανί-
ζονται στο σχήμα (Εικόνα 2) (Anohina, 2005, p.100). Η Anohina (ό.π) αναλύει διεξο-
δικά τους διαφορετικούς όρους και τις σχέσεις μεταξύ αυτών στην εργασία της, τους 
κατηγοριοποιεί και περιγράφει τις διαφορές μεταξύ τους, ζήτημα το οποίο δεν είναι 
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αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Η χρήση διαδικτύου για τη διαχείριση ηλεκτρονι-
κής μάθησης υποστηρίζεται από κατάλληλα συστήματα e-learning τα οποία έχουν διά-
φορα ονόματα, για παράδειγμα (Martin, 2008, p.138): Συστήματα Διαχείρισης Μάθη-
σης (Learning Management System, LMS), Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης (Virtual 
Learning Environment, VLE), Συστήματα Υποστήριξης Μάθησης (Learning Support 
System, LSS), Πλατφόρμες Μάθησης (Learning Platform, LP). Ερευνητές ισχυρίζο-
νται ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτών των όρων, οι οποίοι κυρίως οφείλονται στον 
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται (Pinner, 2011, p.6). 

 

Εικόνα 2. Προσαρμογή της κατηγοριοποίησης όρων της ηλεκτρονικής μάθησης 
(Anohina, 2005, p.100) για την παρούσα μελέτη. 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) είναι πλατφόρμες που έχουν σχεδιαστεί 
για να διαχειριστούν ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι σημαντικά για τη 
διαχείριση των προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης και την ανάπτυξη του περιεχο-
μένου του Προγράμματος Σπουδών (Aybay et al., 2002). Δηλαδή, μπορούν να διαχει-
ριστούν το εκπαιδευτικό υλικό με τη δημιουργία διαδικτυακών προπαρασκευασμένων 
μαθημάτων (courses) και μαθησιακού υλικού (instructional content) που εστιάζει στην 
αλληλεπίδραση και στη συνεργατική δόμηση του περιεχομένου του Προγράμματος 
Σπουδών της τάξης (Bansode & Kumbhar, 2012). Επιπλέον, τα Συστήματα Διαχείρισης 
Μάθησης (LMS) παρέχουν τη δυνατότητα θεσμικής υποστήριξης και αξιολόγησης του 
εκπαιδευόμενου (Psycharis, Chalatzoglidis, Kalogiannakis, 2013, p. 12). Τα Συστή-
ματα Διαχείρισης Μάθησης (Σ.Δ.Μ.) αποτελούνται από τα υποσυστήματα: (1) διαχεί-
ρισης της εκπαίδευσης, με διοικητικό προσανατολισμό λειτουργιών (π.χ. βαθμολογίες, 
πληροφόρηση) αλλά και επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων (2) 
αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευομένων μέσω του οποίου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να 
αυτοαξιολογηθεί και (3) διαμοίρασης του εκπαιδευτικού υλικού στους συμμετέχοντες 
στο εκάστοτε πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το περιβάλλον Moodle είναι ένα ευρέως δια-
δομένο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης. Η λέξη Moodle αποτελεί το ακρωνύμιο του 
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (δηλαδή, Αρθρωτό Αντικει-
μενοστραφές Δυναμικό Περιβάλλον Μάθησης) (Dougiamas, PhD thesis, described 
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at http://www.moodle.org.nz). Το περιβάλλον Moodle επιτρέπει τη διαχείριση μια ει-
κονικής τάξης (Chellapa, et al., 1997). Ειδικότερα, ορισμένα από τα εργαλεία που πα-
ρέχονται μέσω του περιβάλλοντος Moodle είναι (Καλλώνης,  2011, σελ. 80-81):  

• Ομάδα συζητήσεων (Forum) η οποία επιτρέπει την ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ 
των εγγεγραμμένων μαθητών στην τάξη με δημιουργία θέματος συζήτησης ή  συμ-
μετοχή σε ήδη υπάρχουσα συζήτηση.  

• Συλλογική δημιουργία (Wiki) η οποία επιτρέπει τη προσθήκη υλικού σε μια ιστοσε-
λίδα που έχει δημιουργηθεί από τον διδάσκοντα και την ενίσχυση συνεργασίας με-
ταξύ των μαθητών. Το Wiki είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στους χρήστες να 
συμβάλλουν από κοινού στη διαμόρφωση μιας πρότασης, μιας ιδέας, στην παρα-
γωγή ενός πρότζεκτ ή και στην επίλυση μιας άσκησης στα μαθηματικά (Zhang, 
Scardamalia, Lamon, Messina, & Reeve, 2007).  

• Εργασία (Assignmemnt) η οποία τίθεται από τον διδάσκοντα. Αυτή συνήθως περιέ-
χει μια εκφώνηση και ένα χρονικό περιορισμό για τη μεταφόρτωση των εργασιών 
στο σύστημα.  

• Κουίζ (Quizzes) με το οποίο ο δάσκαλος μπορεί να δημιουργήσει ερωτήσεις διαφο-
ρετικού τύπου, να καθορίσει τη βαρύτητα των ερωτήσεων, να τις κατηγοριοποιήσει 
και να τις αξιολογήσει.   

Ο λόγος που έχει συμβάλλει στην επιτυχία του Moodle ως περιβάλλοντος  LMS είναι 
ότι παρέχεται ελεύθερα ως λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (υπό τους όρους της GNU 
Public Licence) (Καλλώνης, 2011, σελ. 79). Στηρίζεται θεωρητικά σε παιδαγωγικά κρι-
τήρια μάθησης τα οποία δημιουργούν ένα νέο ρεύμα στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(Katsamani, Retalis & Boloudakis, 2012). Λόγω των λειτουργικών του δυνατοτήτων 
μπορούν να εγγραφούν μαθητές-δάσκαλοι [ή γενικότερα εκπαιδευτές –εκπαιδευόμε-
νοι], να οργανωθούν ηλεκτρονικά τμήματα, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον 
ηλεκτρονικής τάξης η οποία δεν έχει περιορισμούς τόπου και χρόνου λειτουργίας, κα-
θώς κυρίως είναι ασύγχρονο. Οι Dougiamas & Taylor (2003) θεωρούν πολύ σημαντικό 
το ρόλο του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού στην ανάπτυξη θεωρητικού πλαισίου για 
την υποστήριξη των Σ.Δ.Μ., όπως το Moodle.  

Η μάθηση ως αποτέλεσμα του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού 

Η μάθηση μέσω διαδικασιών e-learning είναι βασισμένη σε έννοιες όπως (Martens, 
2004): ανεξάρτητη μάθηση (independent learning), ενεργή μάθηση (active learning) 
αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (self-directed learning). Όλα αυτά τα μοντέλα είναι βασι-
σμένα στον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό (social constructivism) και στοχεύουν στην 
αυτορυθμιζόμενη μάθηση σύμφωνα με την οποία οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την 
γνώση που κατακτούν και είναι μεταγνωστικά ενεργοί γνώστες (ενδεικτικά Pierce & 
Jones 1998). Σύμφωνα με την έννοια του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, η μάθηση 
είναι μια σύνθετη διαδικασία, όντας ταυτόχρονα κονστρουκτιβιστική και αλληλεπιδρα-
στική/ κοινωνικοπολιτισμική (ενδεικτικά αναφέρονται Cobb, Yackel & Wood 1989; 
Jaworski, 2003): (1) κονστρουκτιβιστική, καθώς εξαρτάται από την ενεργό κατασκευή 
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της γνώσης του υποκειμένου διαμέσου της προσωπικής του εργασίας και της ατομικής 
διαπραγμάτευσης των μαθηματικών εννοιών (Jaworski, 2003) και (2) κοινωνικοπολι-
τισμική/ αλληλεπιδραστική, καθώς αποτελεί μέρος του πολιτισμού (Steffe & Gale, 
1995) στο πλαίσιο του οποίου οι μαθητές κατασκευάζουν την γνώση με «τη συμμετοχή 
τους στις κοινωνικές πρακτικές» (Cobb & Bauersfeld, 1995, p.4), --κοινωνικό περιβάλ-
λον της τάξης--μέσω της «συζήτησης, της διαπραγμάτευσης, της επιχειρηματολογίας» 
(Jaworski, 2003, p. 3).   

• Ως προς την κονστρουκτιβιστική θεώρηση:  

Η μάθηση προκύπτει ως αναδιοργάνωση των ήδη κατακτημένων εννοιολογικών δομών 
από πλευράς του μαθητή, ο οποίος προκειμένου να ενσωματώσει μια νέα πληροφορία 
οικοδομεί επί της προϋπάρχουσας εννοιολογικής του γνώσης (Von Glaserfeld, 1987). 
Από την προοπτική της θεωρίας κονστρουκτιβισμού (Piaget, 1937/1971) η διαδικασία 
κατασκευής της μαθηματικής γνώσης και κατανόησης προκύπτει, καθώς οι μαθητές 
προσπαθούν να λύσουν μαθηματικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 
στην τάξη (Cobb, Yackel, & Wood, 1991) και υποκινείται όταν αντιμετωπίζουν προ-
βληματικές καταστάσεις. Η γνώση επομένως δεν λαμβάνεται παθητικά από τους μα-
θητές αλλά με ενεργητικό τρόπο.  

• Ως προς την κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση:  

Αυτή, η θεώρηση κατασκευής της γνώσης που έχει τις ρίζες της στον Vygotsky (1987) 
εστιάζει στην απόκτηση της μαθηματικής κατανόησης ως προϊόν κοινωνικών αλληλε-
πιδράσεων. Η μάθηση έτσι προκύπτει ως εσωτερίκευση των κοινωνικών σχέσεων και 
η κατανόηση ως αποτέλεσμα των κοινά διαπραγματευόμενων εννοιών που δημιουρ-
γούνται από τους μαθητές (Voigt, 1994), σε αλληλεπίδραση με άλλους μαθητές στην 
τάξη (ή σε μια ομάδα) κατά τη διάρκεια των μαθηματικών συζητήσεων που αναπτύσ-
σονται (Bartolini Bussi, 1996).  

Ο σχεδιασμός της ηλεκτρονικής τάξης στο περιβάλλον του Moodle βασίζεται στο μο-
ντέλο μάθησης του «κοινωνικού εποικοδομητισμού» (social construction of pedagogic 
discourse) (Bernstein, 1990), έννοια σχετική με του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, η 
οποία εστιάζει κυρίως στην οικοδόμηση παιδαγωγικού διαλόγου σε μια ομάδα με 
στόχο τη μάθηση και την εποικοδομητική αναμόρφωση του μαθησιακού υλικού που 
περιέχεται στο Πρόγραμμα Σπουδών της τάξης. Μέσα στην ομάδα οι μαθητές εμπλέ-
κονται σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης (Bauersfeld, 1995). Στην αλληλεπιδραστική 
προσέγγιση (interactionism), υποστηρίζει ο Voigt (1994), κάθε υποκείμενο ερμηνεύει 
με υποκειμενικό τρόπο και διαπραγματεύεται τα μαθηματικά αντικείμενα της συζήτη-
σης σύμφωνα με την προϋπάρχουσα γνώση του. Οι έννοιες λοιπόν που κατασκευάζο-
νται μέσω αυτής της πραγμάτευσης είναι ένα αποτέλεσμα μιας κοινής διαδικασίας ό-
που ένα υποκείμενο αλληλεπιδρά με το άλλο. Αυτός ο τύπος της αλληλεπιδραστικής 
προσέγγισης για την κατασκευή των μαθηματικών αντικειμένων που προκύπτουν σε 
μια μαθηματική συζήτηση ενισχύει την άποψη ότι οι έννοιες και η κατανόηση του κάθε 
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υποκειμένου που συμμετέχει στη συζήτηση προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αλληλεπι-
δραστικής διαδικασίας. Μπορούμε συνεπώς «να ορίσουμε τη μάθηση ως τη διαδικασία 
αλλαγής του διαλεκτικού τρόπου σκέψης του μαθητή» (Sfard, 2001, p.3), και ειδικό-
τερα στα μαθηματικά, του γλωσσικού συμβολισμού των εννοιών. Συνεπώς, η μάθηση 
ορίζεται ως η ανάπτυξη ικανότητας διαλεκτικών δεξιοτήτων και επίλυσης προβλημά-
των που δεν ήταν δυνατόν να λυθούν στο παρελθόν, καθώς επίσης και η αλλαγή των 
τρόπων που σκεφτόμαστε και το πώς ανταλλάσουμε αυτή τη σκέψη (Πατσιομίτου, 
2012).  

Το Μοντέλο συνεργατικής μάθησης Jigsaw  

Τα διάφορα διδακτικά μοντέλα περιγράφουν ένα εννοιολογικό πλαίσιο καθοδήγησης 
του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού σχεδιασμού της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών 
(Armstrong et al. 1978, p.288). Μια ενδιαφέρουσα κατηγοριοποίηση των διδακτικών 
μοντέλων περιέχεται στην εργασία των Eggen, Kauchak (2001), η οποία περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων τα «μοντέλα κοινωνικής αλληλεπίδρασης» (social interaction models), 
καθώς και τα μοντέλα που οδηγούν στη μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος 
(problem-solving models). Τα μοντέλα κοινωνικής αλληλεπίδρασης εμπλέκουν τους 
εκπαιδευόμενους σε διαδικασίες «συνεργατικής μάθησης», όπως το μοντέλο εργασίας 
σε ομάδες (groupwork model), συνεργατικής μάθησης (cooperative –learning models), 
και ειδικότερα το μοντέλο συνεργατικής μάθησης Jigsaw. Το μοντέλο εργασίας σε ο-
μάδες (groupwork model) είναι μια στρατηγική που έχει σχεδιαστεί με στόχο τη συλ-
λογική εργασία των εκπαιδευόμενων/μαθητών, την εμπλοκή, διαμοίραση ιδεών, σκέ-
ψεων, απόψεων ή προβληματισμών (Κοκκονός, 2006, σελ. 67). Μέσω αυτής της δια-
δικασίας οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν και δεξιότητες ενθάρρυνσης για συμμετοχή, με 
στόχο την προβολή της εργασίας τους με υπευθυνότητα. Ενδεχομένως να εμπλέκονται 
ακόμα σε υψηλού επιπέδου τρόπους σκέψης. Σύμφωνα με τον Davidson (1990) είναι 
δύσκολο να προσδιορίσουμε την έννοια της «συνεργατικής μάθησης», οι βασικοί άξο-
νες όμως περιγράφονται από τους Leikin & Zaslavsky (1999, p. 240): (1) οι μαθητές 
μαθαίνουν σε μικρές ομάδες (2) τα προβλήματα που οι μαθητές εμπλέκονται απαιτούν 
την από κοινού επεξεργασία και τη εξάρτηση του ενός από την εργασία των άλλων (3) 
το μαθησιακό περιβάλλον προσφέρει σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες αλληλεπί-
δρασης και τους ενθαρρύνει να επικοινωνούν τις ιδέες τους με ποικίλους τρόπους. Πολ-
λοί ερευνητές (ενδεικτικά Aronson, 1971, 1978; Slavin, 1987; Kordaki & Siempos, 
2010) έχουν εξετάσει την αποτελεσματικότητα του μοντέλου  συνεργατικής μάθησης 
Jigsaw στη διδασκαλία εννοιών. Όπως αποδείχθηκε το μοντέλο είναι κατάλληλο για τη 
διδασκαλία και τη συνεργατική μάθηση εννοιών και μεθοδολογικών διαδικασιών, α-
φού ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών. Όπως ισχυρίζονται, το μοντέλο αυξάνει 
τη συνεργασιμότητα μεταξύ των μαθητών, καθώς οι μαθητές εργάζονται μεμονωμένα 
αρχικά, αλλά εξαρτώνται από τους άλλους προκειμένου να ολοκληρωθεί έναν κοινός 
σκοπός. Έτσι κάθε μέλος της ομάδας παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μα-
θήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα (Aronson & Bridgeman, 
1979): 
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«Αρχικά έγινε συστηματική έρευνα από τους Banley, Stephan, Rosenfield, Aronson 
and Sikes (1977), οι οποίοι εφάρμοσαν το μοντέλο σε 10 τάξεις, πέμπτης βαθμίδας και 
σε επτά σχολεία. Στη μελέτη υπήρχε πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου. Η δεύτερη 
αποτελούνταν από τρεις τάξεις των ίδιων σχολείων και στις οποίες το μάθημα διδα-
σκόταν παραδοσιακά. Στους μαθητές της πειραματικής ομάδας εφαρμοζόταν το μο-
ντέλο Jigsaw, για 45 λεπτά περίπου τη μέρα, τρεις φορές την εβδομάδα και για έξι 
εβδομάδες. Το πρόγραμμα σπουδών ήταν το ίδιο και για τις δυο ομάδες. Τα παιδιά της 
πειραματικής ομάδος έδειξαν να αποκτούν πολύ υψηλότερο βαθμό αυτοεκτίμησης από 
τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, καθώς και σημαντικότερη διάθεση για μάθηση. […] 
Επίσης, έδειξε ότι το μοντέλο δεν καταδεικνύει  ιδιαίτερα αποτελέσματα για τους μα-
θητές υψηλών αποδόσεων».(p. 441- 442) 

Τα βασικότερα σημεία της διαδικασίας για την εφαρμογή του μοντέλου Jigsaw είναι 
τα ακόλουθα (Aronson et al., 1978): 

• Διαχωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες των 5-6 ατόμων, λαμβάνοντας υπόψη βα-
σικά χαρακτηριστικά των ατόμων που απαρτίζουν τις ομάδες [π.χ γένος, εθνικό-
τητα, ικανότητες] (οι λεγόμενες Jigsaw ομάδες) και καθορίζουμε σε κάθε ομάδα 
[ή καθορίζει η ομάδα] έναν μαθητή ως αρχηγό. 

• Διαχωρίζουμε το μάθημα [π.χ μια ενότητα στα μαθηματικά] σε έναν αριθμό υπο-
ενοτήτων. Αναθέτουμε σε κάθε μαθητή να ασχοληθεί με μια συγκεκριμένη υποε-
νότητα και του δίνουμε χρόνο, ώστε να οικειοποιηθεί με το αντικείμενο της μελέ-
της που του έχει ανατεθεί. 

• Δημιουργούμε μια ομάδα των “experts”, παίρνοντας  έναν μαθητή από κάθε ομάδα 
του Jigsaw και τους δίνουμε χρόνο να συζητήσουν τα σημαντικά σημεία της ομά-
δας, καθώς και να πάρουν ανατροφοδότηση από τα άλλα μέλη της ομάδας των 
“experts”. Επαναφέρουμε τους “experts” στη δική τους ομάδα.  

• Ζητάμε από κάθε μαθητή να παρουσιάσει το θέμα του στην ομάδα και τους ενθαρ-
ρύνουμε να κάνουν ερωτήσεις και να ζητήσουν διευκρινίσεις, να αναπτύξουν δη-
λαδή διάλογο για το αντικείμενο. Παρατηρούμε όλες τις ομάδες ώστε να βεβαιω-
θούμε ότι η διαδικασία δεν παρουσιάζει προβλήματα και αν χρειαστεί οδηγούμα-
στε σε παρεμβάσεις. Αυτό είναι καλύτερα να το κάνει ο αρχηγός της ομάδας, δί-
νοντάς του κατάλληλες οδηγίες .  

• Στο τέλος αξιολογούμε τους μαθητές ώστε να κατανοήσουν ότι αυτή η διαδικασία 
δεν είχε μόνο αστεία πλευρά αλλά ήταν σημαντική για την κατανόηση των εν-
νοιών.                                             

                                http://www.jigsaw.org/steps.htm 

Το μοντέλο με άλλα λόγια προτείνει μια εκπαιδευτική συνεργατική σχεδίαση η οποία 
είναι σημαντική γιατί διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών μιας τάξης 
που συνεισφέρουν στην ίδια εργασία (Eggen & Kauchak, 2001). Ο σκοπός της μεθόδου 
είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι όχι μόνο δεξιότητες συνεργατικές και εκμάθη-
σης της συνεργατικής μάθησης, αλλά να αποκτήσουν και πιο εξειδικευμένη γνώση απ’ 
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ότι θα αποκτούσαν αν εργαζόντουσαν μόνοι τους, λόγω της δυσκολίας που παρουσιά-
ζεται από την εξατομικευμένη/μεμονωμένη εκμάθηση του υλικού και των μεθόδων.  

Πειραματική διαδικασία σε τάξη  

Η μεθοδολογία της πειραματικής διαδικασίας που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα ερ-
γασία μπορεί να «περιγραφεί ως συστηματική, αναστοχαστική σπείρα σχεδιασμού 
(προγραμματισμού), των ενεργειών και της παρατήρησης» (Steketee, 2004, p. 876). Ο 
συνδυασμός αναστοχασμού και πρακτικής έρευνας είναι η καλύτερη μέθοδος για τη 
βελτιστοποίηση των πρακτικών των εκπαιδευτικών και έχει τις ρίζες του στον Dewey 
(1933) ο οποίος και εισήγαγε την αναστοχαστική σκέψη (reflective thought) στο εκ-
παιδευτικό πλαίσιο. Τόσο το προϊόν όσο και η διαδικασία είναι αναγκαίο να εξετάζο-
νται μαζί όταν προσπαθούμε να βελτιώσουμε την πρακτική, ώστε να προκαλέσουμε 
αλλαγές «που είναι επωφελείς για τους συμμετέχοντες σε αυτή» (Ιωσηφίδης, 2008, σ. 
146). Αυτός ο τύπος του αναστοχασμού, «που συνδυάζει μαζί την έρευνα και τη δράση 
προβλέπει μια συνεχή διαδικασία ανάδρασης από την πλευρά του ερευνητή» (Ιωσηφί-
δης, 2008, σ. 146), κεντρικό χαρακτηριστικό αυτού που ο Schön (1983) έχει ονομάσει 
αναστοχαστική πρακτική (reflective practice) και άλλοι ονομάζουν έρευνα δράσης 
(action research).   

Η ηλεκτρονική τάξη ως μέσο πειραματικής διαδικασίας 

Η πλατφόρμα της «eClass» δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο 
(Greek Universities Net-GUnet, http://www.gunet.gr) με σκοπό την υποστήριξη της α-
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετονομάστηκε σε «Open 
eClass» (http://www.openeclass.org) και με μικρές τροποποιήσεις και το όνομα «η 
Τ@ξη», η πλατφόρμα χρησιμοποιείται και για τις ανάγκες ασύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Κου-
τσουρίδης, 2008, σ.99-100).  

Είχα δημιουργήσει και λειτουργούσα μαθήματα και υποστηρικτικά μαθήματα στο πε-
ριβάλλον της «η Τ@ξη (ς)», αλλά και στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής τάξης του 
σχολείου μου η οποία λειτουργούσε ανεξάρτητα από το σχολικό δίκτυο. Υπήρχαν δια-
φορές ως προς τη λειτουργία των δύο περιβαλλόντων και την οργανωτική δομή των 
μαθημάτων. Για παράδειγμα: (1) Η εγγραφή των μαθητών έγινε μόνο στην ηλεκτρο-
νική τάξη του σχολείου (π.χ. για να μη δημιουργείται σύγχυση από τους μαθητές ως 
προς τη λειτουργία των περιβαλλόντων). (2) Η ηλεκτρονική τάξη του σχολείου λει-
τουργούσε με κωδικούς για τους επισκέπτες, ενώ του σχολικού δικτύου ήταν ανοικτή 
στο διαδίκτυο σε όλους (μαθητές και επισκέπτες), χωρίς τη χρήση κωδικών. (3) Στην 
ηλεκτρονική τάξη του σχολικού δικτύου είχα δυνατότητα ελέγχου των στατιστικών της 
καθημερινής, μηνιαίας ή σε ετήσια βάση επισκεψιμότητας της τάξης. Για παράδειγμα, 
στα στατιστικά της εικόνας παρακάτω (Εικόνα 3) παρατηρείται ότι η επισκεψιμότητα 
της ηλεκτρονικής τάξης του σχολικού δικτύου μειώνεται από το μήνα Δεκέμβριο και 
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μετά, γιατί συνεργαζόμουν με τους μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής τάξης του σχο-
λείου. Ενημέρωνα και τις δυο ηλεκτρονικές τάξεις [του σχολείου και του σχολικού 
δικτύου] σε καθημερινή βάση με προσθήκη κατάλληλων πηγών μάθησης που προέρ-
χονται από διαφορετικά σημεία του διαδικτύου (π.χ Wikipedia, youtube, εκπαιδευτικές 
ιστοσελίδες, εικόνες για την ενίσχυση της οπτικοποίησης των εννοιών, διδακτικό υλικό 
που δημιουργούσα, κ.α.), αλλά και πληροφοριών για τον τρόπο διαχείρισης της ύλης 
και των πολυμέσων, ώστε να μπορούν οι μαθητές να κατεβάσουν το υλικό ακόμα και 
όταν δεν χρησιμοποιούσαν κωδικούς. Γενικότερα, η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής τά-
ξης προσέφερε στους μαθητές συνοπτικά: (1) σύγχρονη (synchronous) ή ασύγχρονη 
(asynchronous) επικοινωνία, η οποία δεν διέπεται από την ταυτόχρονη διαχείριση των 
δραστηριοτήτων (Johnson & Aragon, 2003) (2) μεταφορά εκπαιδευτικού υλικού το ο-
ποίο αναρτούσα σε ποικίλες μορφές πολυμέσων [βίντεο, εικόνες, κείμενο, ιστοσελίδες, 
κλπ.] (3) καινοτόμα εργαλεία που παρείχαν δυνατότητες αλληλεπίδρασης, όπως τη 
συμμετοχή σε μια ομάδα συζήτησης ή σε ένα wiki. Υπήρχε συνεχής ανατροφοδότηση 
για την εξέλιξη των μαθητών από την αξιολόγηση του υλικού που οι μαθητές δημιουρ-
γούσαν και αναρτούσαν. Από την άλλη, η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής τάξης του σχο-
λικού δικτύου (Open eClass) προσφερόταν/-ρεται ως μέσο σχεδίασης και διαχείρισης 
της ύλης του προγράμματος σπουδών κάθε τάξης. Η οργανωτική δομή της πλατφόρμας 
της ηλεκτρονικής τάξης του σχολικού δικτύου, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το περι-
βάλλον των Ανακοινώσεων, το περιβάλλον των Εγγράφων και το περιβάλλον του Βιβλίου 
Ύλης. 

Στο περιβάλλον των Ανακοινώσεων της ηλεκτρονικής τάξης του σχολικού δικτύου οι 
μαθητές μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το αναρτημένο ψηφιακό υλικό [π.χ. άλλες 
συνδέσεις διαδικτύου με online applets όπως των Illuminations.nctm.org ή του Ψηφια-
κού Σχολείου] ή με στατικές εικόνες που είχαν στόχο να προσελκύσουν την επιπλέον 
διερεύνηση [π.χ. αναρτήσεις εργασιών όταν ολοκληρωνόταν η διαδικασία αξιολόγη-
σης ή εικόνες από λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας με προσθήκη της πηγής]. 

       

Εικόνα 3. Εικόνα από τα στατιστικά της μηνιαίας επισκεψιμότητας δυο τάξεων 
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Οι δραστηριότητες στο λογισμικό που αναρτούσα ήταν αυτές που είχα προγραμματίσει 
να χρησιμοποιήσω για τη διδασκαλία ή άλλες που αυτοσχεδίαζα την ώρα της διδασκα-
λίας, προκειμένου να αναδιαμορφώσω το μάθημα σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθη-
τών μου, παίρνοντας ανατροφοδότηση από τις απαντήσεις τους. Επίσης, αναρτούσα 
video-μαθήματα τα οποία είχα φροντίσει να διερευνήσω για την καταλληλότητά τους 
και την εφαρμογή τους στο κατάλληλο σημείο του μαθήματος (ιστοσελίδες [2]).  

Στο περιβάλλον των Εγγράφων είχα δημιουργήσει καταλόγους και υποκαταλόγους, ώ-
στε να υπάρχει καλύτερη οργάνωση του υλικού και οι εκπαιδευόμενοι [μαθητές του 
σχολείου ή επισκέπτες] να αποκτήσουν ένα εναλλακτικό κανάλι πρόσβασης στην προ-
σφερόμενη γνώση. Για παράδειγμα το περιβάλλον της Α τάξης περιέχει τους Καταλό-
γους (1) Υλικό Σχολικής Χρονιάς 2012-13 (2) Υλικό Σχολικής Χρονιάς 2013-14. Στον 
Κατάλογο «Υλικό Σχολικής Χρονιάς 2013-14» περιέχονται οι υποκατάλογοι: (1) Α-
ξιολόγηση εργασιών (2) Δραστηριότητες κατασκευασμένες στα λογισμικά δυναμικής 
γεωμετρίας  όπως το Geogebra (Hohenwarter, Hohenwarter, and Lavicza, 2009) και το 
Geometer’s Sketchpad (Jackiw, 2001) (3) Λύσεις Ασκήσεων Σχολικού Εγχειριδίου (4) 
Σημειώσεις Πιλοτικού προγράμματος, στους οποίους μπορούσαν να αναρτηθούν εκ 
νέου αρχεία word, PDF, εικόνες κλπ. Έτσι η δομή του υλικού προσφέρεται για μαθητές 
και επισκέπτες να αναζητήσουν και κατεβάσουν το υλικό που είναι αναρτημένο. Σε 
γενικές γραμμές πρόκειται για ένα εξαιρετικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να διαχειρι-
στεί ένας δάσκαλος με εποικοδομητικό τρόπο για τη διδασκαλία και μάθηση των μα-
θηματικών εννοιών στους μαθητές του (ιστοσελίδες [2]).  

 

  
Εικόνα 4. Εικόνα από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής τάξης του σχολικού δικτύου 

Εξίσου σημαντική ήταν και η λεπτομερής καταγραφή του Βιβλίου Ύλης με περιγραφή 
του διδασκόμενου υλικού, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα δειγματικό για τον τρόπο 
διδασκαλίας της ύλης ημερολόγιο διδασκαλίας του αντικειμένου, το οποίο ενδεχομέ-
νως να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμβουλευτικό μέσο για τη διαχείριση της ύλης 
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και τη διδασκαλία των μαθηματικών της τάξης γενικότερα. Δεδομένου μάλιστα ότι εί-
ναι αναγκαίο να ολοκληρώνεται η ύλη μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς, υπήρξε 
λεπτομερής σχεδιασμός και πρόβλεψη ώστε να υπάρχει υπόλοιπο χρόνου διδασκαλίας 
στην τάξη για την ολοκλήρωση επαναληπτικών μαθημάτων (ιστοσελίδες [2]). Επομέ-
νως, η ηλεκτρονική τάξη μπορεί να λειτουργήσει ως τάξη από απόσταση και ως συμ-
βουλευτική «ηλεκτρονική βιβλιοθήκη» υλικού. Ένα παράδειγμα λειτουργικής συμμε-
τοχής των μαθητών στην e-class αποτελεί το wiki που περιγράφεται στη συνέχεια της 
εργασίας, στο οποίο είχε ανατεθεί στους μαθητές η κατασκευή ενός χαρταετού προκει-
μένου να αναπτυχθεί συζήτηση μεταξύ των μαθητών και οι μαθητές να αλληλεπιδρά-
σουν μεταξύ τους συνεργαζόμενοι.  

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός (Instructional Design) 

Στη βιβλιογραφία ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός (instructional design) ερμηνεύεται ως 
«η συστηματική διαδικασία, κατά την οποία παίρνονται αποφάσεις σχετικά με τη 
μορφή και το περιεχόμενο της διδασκαλίας και καθορίζεται η ακολουθία των διδακτι-
κών ενεργειών, που οφείλουν να γίνουν σ’ ένα μάθημα» (Τριλιανός, 2004: 195-196). 
Το πρότζεκτ «μαθηματικές κατασκευές σε στατικά και δυναμικά μέσα» που επιλέχτηκε 
για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των 
διαφορετικών σχημάτων που οι μαθητές πρότειναν (π.χ χαρταετών, Πλατωνικών στε-
ρεών) αλλά και των διαφορετικών τρόπων κατασκευής. Το μαθησιακό και εκπαιδευ-
τικό υλικό είχε αναρτηθεί στο περιβάλλον της e-class και οι μαθητές αφού είχαν χωρι-
στεί σε ομάδες jigsaw είχαν την δυνατότητα να επεξεργαστούν το υλικό --μαθησιακό 
και απαντήσεις των άλλων ομάδων-- και να περιγράψουν τη δική τους πρωτότυπη κα-
τασκευή σε οποιοδήποτε μέσο ήθελαν. Υπήρχε χρονικός περιορισμός ως προς την πε-
ριγραφή της διαδικασίας στο δυναμικό περιβάλλον, όπως και για την κατασκευαστική 
διαδικασία σε στατικά μέσα. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στον διδακτικό σχεδιασμό 
κατασκευής χαρταετών. 

Ανάπτυξη  των οδηγιών με  αναρτημένα αποσπάσματα της διδασκαλίας 

Α. Εννοιολογικός και εργαλειακός σχεδιασμός της εργασίας  

• Συμμετρικός χαρταετός ως προς άξονα: έχει σχήμα συμμετρικό ως προς έναν άξονα 
συμμετρίας. 

• Συμμετρικός χαρταετός ως προς κέντρο: έχει ένα κέντρο συμμετρίας. 
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Εικόνα 5. Εννοιολογικός σχεδιασμός του υλικού που είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο 

Μπορεί όμως ένα χαρταετός να είναι ταυτόχρονα συμμετρικός ως προς κέντρο αλλά 
και ως προς άξονα (π.χ ένας χαρταετός σε σχήμα τετραγώνου). Ειδικότερα σχήματα 
χαρταετών είναι τα παρακάτω: 

• Πολυγωνικός χαρταετός: έχει σχήμα κανονικού πολυγώνου, δηλαδή οι πλευρές και 
γωνίες του είναι όλες ίσες. Το πιο συνηθισμένο σχήμα πολυγωνικού χαρταετού 
λόγω της ευκολίας κατασκευής του είναι ο εξάγωνος χαρταετός, ο οποίος έχει 
σχήμα κανονικού εξαγώνου. 

• Ρομβοειδής χαρταετός: είναι ο χαρταετός που έχει δύο ζεύγη ίσων διαδοχικών 
πλευρών και η μια διαγώνιός του είναι κάθετη στο μέσο της άλλης διαγωνίου. Ει-
δικότερο σχήμα ρομβοειδή χαρταετού είναι ο  

• Ρομβικός χαρταετός: έχει σχήμα ρόμβου και οι πλευρές του είναι όλες ίσες. 

Β. Ανάπτυξη στρατηγικών κατασκευής  

Κατασκευή εξάγωνου χαρταετού (με κανόνα και διαβήτη): Ένα σχήμα εξάγωνου χαρ-
ταετού αποτελείται από έξι ισόπλευρα τρίγωνα.  

• Α τρόπος κατασκευής  : διαδοχική κατασκευή ισοπλεύρων τριγώνων  
• Β τρόπος κατασκευής: Κατασκευή του χαρταετού από τις διαγώνιες του σχήματος.  

Ρομβοειδής και πολυγωνικός χαρταετός στο Geometer’s Sketchpad 
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(α) Η διερεύνηση της διαδικασίας κατασκευής του ρομβοειδούς χαρταετού σε λογι-
σμικό δυναμικής γεωμετρίας συνδέεται άμεσα με την διερεύνηση των ιδιοτήτων της 
μεσοκαθέτου ενός ευθυγράμμου τμήματος. Επομένως, είναι σημαντικό πριν οδηγη-
θούμε στην κατασκευή του χαρταετού να διερευνήσουμε τις ιδιότητες που έχει η με-
σοκάθετος ενός τμήματος ΑΒ, χρησιμοποιώντας τα διαφορετικά εργαλεία του λογισμι-
κού. (β) Ομοίως, η κατασκευή ενός κανονικού πολυγώνου μπορεί να γίνει με ευκολία 
όταν ο μαθητής έχει διερευνήσει τον τρόπο κατασκευής ενός κανονικού πολυγώνου. 

Κατασκευή μεσοκαθέτου με κανόνα και διαβήτη 

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sEwG3wK5D6g 
Εικόνα 6. Εικόνα αναρτημένου βίντεο στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής τάξης 

• Χρήση του μενού Κατασκευή: Αξιοποιούμε το μενού Κατασκευή για να κατανο-
ήσουν οι μαθητές τη σύνδεση των εννοιών ευθυγράμμου τμήματος, μέσου  ευθυγράμ-
μου τμήματος, καθετότητας και κύκλου. Οι εμπειρικές παρατηρήσεις της συμπεριφο-
ράς των δυναμικών αντικειμένων θα βοηθήσουν τους μαθητές να «συλλάβουν» τις ι-
διότητες. 

• Χρήση του μενού Μέτρηση: Αξιοποιούμε το μενού Μέτρηση για να βοηθήσουμε 
τους μαθητές να κατανοήσουν ιδιότητες της μεσοκαθέτου.  

• Χρήση του μενού Μετασχηματισμός: Αξιοποιούμε το μενού για να βοηθήσουμε 
τους μαθητές να συνδέσουν την έννοια της μεσοκαθέτου με την έννοια του άξονα συμ-
μετρίας. 

 
  

Εικόνα 7. Ιδιότητες μεσοκαθέτου μέσω των εργαλείων του λογισμικού δυναμικής γε-
ωμετρίας (Πατσιομίτου, 2009) 
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• Χρήση των μενού Επεξεργασία (προσθήκης κίνησης σημείου) και Προβολή: Α-
ξιοποίηση του μενού για την ενεργοποίηση κουμπιών προσθήκης κίνησης αντικειμέ-
νων. Ενεργοποίηση της γενίκευσης των σχημάτων. 

• Κατασκευή αρχείου εντολών–Προσαρμοσμένου εργαλείου (custom tool): (α) Α-
ξιοποίηση του εργαλείου κατασκευής αρχείων εντολών-προσαρμοσμένων εργαλείων 
ώστε να γενικεύσουν και να οδηγηθούν σε συμπεράσματα.  

Χαρακτηριστικά των υποκειμένων της μελέτης 

Στη μαθησιακή διαδικασία συμμετείχαν 25 μαθητές της Α Γυμνασίου, ηλικίας 12-13 
ετών. Οι μαθητές είχαν υψηλότερο επίπεδο από το συνήθη μέσο όρο των μαθητών της 
Α Γυμνασίου. Ειδικότερα και όσον αφορά τα μαθηματικά, αυτό ήταν ένα συμπέρασμα 
στο οποίο είχα οδηγηθεί (1) από το επίπεδο των απαντήσεων των μαθητών σε ερωτή-
σεις κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στην τάξη, (2) από τα αποτελέσματα των δια-
γωνισμάτων των τριμήνων, (3) από το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής σε απαντήσεις 
και τη νοητική σύγκριση σε διάφορα στάδια και φάσεις της διδασκαλίας μεταξύ των 
αποδόσεων άλλων τμημάτων, και του τμήματος αυτού. Στους μαθητές δίδασκα Μαθη-
ματικά χρησιμοποιώντας παραδοσιακά μέσα στη διάρκεια της διδασκαλίας, δηλαδή 
κανόνα και διαβήτη, αλλά ταυτόχρονα και λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας τα οποία 
εφάρμοζα σε διαδραστικό πίνακα. Συνήθως γινόταν η εισαγωγή μιας έννοιας στο λο-
γισμικό, η εξάσκηση των μαθητών στο λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας με χρήση του 
διαδραστικού πίνακα και στη συνέχεια η εφαρμογή τους σε στατικά μέσα σε περιβάλ-
λον χαρτιού –μολυβιού ή σε περιβάλλον στατικού πίνακα με χρήση γνώμονα και δια-
βήτη. Τα παιδιά ενθουσιαζόταν με την εφαρμογή τους στο διαδραστικό πίνακα. Πολλές 
φορές αξιοποιούνταν ακόμα και τα εργαλεία του διαδραστικού πίνακα [χάρακας, δια-
βήτης κλπ]. Οι μαθητές συμμετείχαν στη διάρκεια της διδασκαλίας ή εκτός τάξης κατά 
τη διαδικασία μάθησης στο σπίτι τους, κάνοντας χρήση όλων των εργαλείων στατικών 
και δυναμικών προκειμένου να κατανοήσουν την ύλη και να σχηματίσουν νοητικές 
αναπαραστάσεις, ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάπτυξη της ικανότητας στην επίλυση 
προβλημάτων και του επιπέδου της μαθηματικής σκέψης. Σημαντικό σημείο της διδα-
σκαλίας είναι ότι στους μαθητές είχε εισαχθεί η έννοια της μεσοκαθέτου παράλληλα 
με την έννοια της συμμετρίας στο λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας.  
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Εικόνα 8. Οδηγίες αναρτημένες στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής τάξης για τη χρήση 
των εργαλείων του διαδραστικού πίνακα.  

Χρησιμοποιήθηκε για τις κατασκευές το μενού μετασχηματισμών του λογισμικού δυ-
ναμικής γεωμετρίας [π.χ Geometer’s Sketchpad, Geogebra], και οι μαθητές διδάχθηκαν 
την έννοια της ανάκλασης και της περιστροφής --οι οποίες δεν διδάσκονται σε μια πα-
ραδοσιακή τάξη μαθηματικών-- παράλληλα με τις έννοιες της συμμετρίας ως προς κέ-
ντρο και συμμετρίας ως προς άξονα, ώστε να συνδέσουν τις δυο διαδικασίες κατα-
σκευής των εννοιών εννοιολογικά και διαδικαστικά (Patsiomitou, 2012). Με τους μα-
θητές είχαμε προσεγγίσει τις έννοιες και από ιστορικής απόψεως. Για παράδειγμα είχα 
διδάξει την έννοια του ισοπλεύρου σε συζήτηση με τους μαθητές επί του αρχαίου κει-
μένου στα Στοιχεία Ευκλείδου α΄, Βιβλίον I, Πρότασις α΄. [1] (Σταμάτης, 1957): «Επί 
της δοθείσης ευθείας πεπερασμένης τρίγωνον ισόπλευρον συστήσασθαι». Η διδασκα-
λία έγινε μέσω διαδραστικού πίνακα σε συνδυασμό με το λογισμικό δυναμικής γεωμε-
τρίας για την εφαρμογή της θεωρίας από κατάλληλη ιστοσελίδας του διαδικτύου (ιστο-
σελίδα [1]). Στη συνέχεια περιγράφεται η συζήτηση που αναπτύχθηκε από τους μαθη-
τές μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής τάξης. Διατηρείται η ανωνυμία των υπο-
κειμένων της μελέτης για λόγους ηθικής δεοντολογίας. 
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Εικόνα 9. Εικόνες από τη διαχείριση των εργαλείων από τους μαθητές αναρτημένες στο 
περιβάλλον της ηλεκτρονικής τάξης 

Εφαρμογή της διαδικασίας κατασκευής  με στατικά ή δυναμικά εργαλεία 

Απαντήσεις των μαθητών 

 από Σ. Π. - Κυριακή, 2 Μάρτιος 2014, 9:15 πμ 

 Πώς κατασκευάζουμε έναν χαρταετό; Μπορείτε να περιγράψετε την κατα-
σκευή ενός πολυγωνικού ή ρομβικού χαρταετού;  

 από Α. Σ. - Παρασκευή, 7 Μάρτιος 2014, 1:00 μμ 

 Για να κατασκευάσουμε έναν εξάγωνο χαρταετό: 

(1) Κατασκευάζουμε έναν κύκλο. 

(2) Φτιάχνουμε μία επίκεντρη γωνία 60 μοιρών. 

(3) Συνεχίζουμε, φτιάχνοντας άλλες 5 εφεξής επίκεντρες γωνίες 60 μοιρών, η 
μία δίπλα στην άλλη. 

(4) Ονομάζουμε τα σημεία των πλευρών που τελειώνουν στον κύκλο. 

(5) Ενώνουμε αυτά τα σημεία με ευθύγραμμα τμήματα. 

(6) Σβήνουμε τον αρχικό κύκλο. 

Τώρα έχουμε ένα εξάγωνο σχήμα (χαρταετός) 
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Ομάδα 1  

 από Σ. Π. - Σάββατο, 8 Μάρτιος 2014, 10:28 πμ 

 Η περιγραφή της  ομάδας 1. είναι πολύ καλή! Μπορείτε να κατασκευάσετε ε-
ξάγωνο χαρταετό με άλλο τρόπο;  

 από Π. Λ. - Τρίτη, 11 Μάρτιος 2014, 2:43 μμ 

  Ρομβοειδής χαρταετός ( κατασκευή ) 

1) Κατασκευάζω ένα ευθύγραμμο τμήμα 6 cm 

2) Βρίσκω το μέσο σημείο 

3) Κατασκευάζω κάθετη ευθεία , η οποία περνά από το μέσο σημείο 

4)  Παίρνω δυο σημεία (1 πάνω , 1 κάτω )  

5) Ενώνω τα σημεία με τμήματα   

Ομάδα 2 

 από Χ. Τ. - Τρίτη, 11 Μάρτιος 2014, 3:46 μμ 

 1)Κατασκευάζουμε  ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ (10cm). 

2)Παίρνουμε το μέσο του και το ονομάζουμε Ο. 

3)Κατασκευάζουμε τις γωνίες 60 μοιρών <ΑΟΓ ,<ΓΟΔ και <ΔΟΒ  έτσι ώστε 
ΟΓ=ΟΔ=ΑΟ=ΒΟ. 

4)Προεκτείνουμε τις  ΟΓ  και ΟΔ, ώστε ΟΕ=ΟΓ και ΟΖ=ΟΔ. 

5)Ενώνουμε με τμήματα τα σημεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ και έτσι έχουμε έναν εξά-
γωνο χαρταετό.  

Ομάδα 3 

 από Κ. Δ. - Τρίτη, 11 Μάρτιος 2014, 4:00 μμ 

 Κατασκευή χαρταετού με σχήμα εξαγώνου: 

1.Φέρνω ευθεία (ε). 
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2. Με κέντρο ένα σημείο Ο πάνω στην ευθεία (ε), φέρνω κύκλο, που τέμνει 
την ευθεία στα σημεία Α και Β. 

3.Με την ίδια ακτίνα αλλά κέντρο το σημείο Α φέρνω ημικύκλιο που τέμνει 
τον κύκλο στα σημεία Γ και Δ. 

4. Όμοια με την ίδια ακτίνα και κέντρο το σημείο Β φέρνω ημικύκλιο που τέ-
μνει τον κύκλο στα σημεία Ε και Ζ. 

5. Ενώνω τις χορδές ΑΓ, ΓΕ, ΕΒ, ΒΖ, ΖΔ, ΔΑ  και έτοιμο το εξάγωνο! 

Ομάδα 4 

 από Σ. Π. - Τρίτη, 11 Μάρτιος 2014, 5:02 μμ 

 Πόσα είδη χαρταετών μπορείτε να κατασκευάσετε; Μπορούν οι χαρταετοί 
σας να έχουν διαφορετικά σχήματα; Σχεδιάστε έναν χαρταετό και ανεβάστε 
το σχήμα σας στην eClass! 

 από Σ. Λ. - Τρίτη, 11 Μάρτιος 2014, 6:24 μμ 

 1) Κατασκευάζουμε κύκλο με κέντρο το σημείο Ο. 

 2)Κατασκευάζουμε δεύτερο κύκλο με ακτίνα ίση με του πρώτου αλλά με κέ-
ντρο ένα τυχαίο σημείο πάνω στον κύκλο και πέρας το κέντρο του πρώτου κύ-
κλου .  

3)Κατασκευάζουμε τρίτο κύκλο με κέντρο το σημείο που τέμνονται οι δύο 
προηγούμενοι κύκλοι και πέρας το κέντρο του πρώτου κύκλου.  

4)Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία 3 μέχρι να σχηματιστούν όλοι οι κύκλοι.  

5)Ενώνουμε τα σημεία των κέντρων των κύκλων με ευθύγραμμα τμήματα.  

6)Σβήνουμε όλους τους κύκλους και έχουμε κατασκευάσει ένα εξάγωνο (δη-
λαδή τον χαρταετό)  

Ομάδα 5 

 Από Δ.Μ.  - Τρίτη, 11 Μάρτιος 2014, 9:32 μμ 

 1) Παίρνουμε ευθ. τμήμα ΑΒ με τυχαίο μέγεθος. 
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2) Επιλέγουμε όλο το τμήμα και το κάνουμε περιστροφή κατά 120 μοίρες με 
βάση το σημείο Β. (Η γωνία είναι 120 μοίρες γιατί θέλουμε να φτιάξουμε ισό-
πλευρα τρίγωνα που έχουν 60 μοίρες δε όλες τις γωνίες και δό ισόπλευρα τρί-
γωνα στην σειρά =60+60=120) 

3) Παίρνουμε σημείο Γ εκεί που είναι το τέλος του ΒΓ. 

4) Επιλέγουμε το τμήμα ΒΓ και το περιστρέφουμε με βάση το σημείο Γ 

5) Κάνουμε την προηγούμενη διαδικασία και σχηματίζουμε τα τμήματα ΓΔ, 
ΔΕ, ΕΖ και τέλος το τμήμα ΖΑ και κλείνει το σχήμα. 

6) Ύστερα φέρνουμε τα εσωτερικά τμήματα ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ. 

7) Ονομάζουμε το σημείο που συντρέχουν Μ. 

8) Τότε ΑΜΒ, ΒΜΓ, ΓΜΔ, ΔΜΕ, ΕΜΖ και ΖΜΑ είναι ισόπλευρα τρίγωνα και 
ΑΒΓΔΕΖ είναι εξάγωνο(χαρταετός). 

 Ομάδα 6 

Αξιολόγηση των απαντήσεων των μαθητών μέσω της ανάλυσης τους  

1η κατασκευή: Η ομάδα κατασκευάζει έναν εξάγωνο χαρταετό σε στατικά μέσα. Δεν 
αναφέρουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούν αλλά περιγράφουν με ακρίβεια τις ενέρ-
γειες. Η κατασκευή τους γίνεται με διαδοχικές επίκεντρες γωνίες 60ο. Επομένως, συ-
μπεραίνουμε ότι χρησιμοποιούν το εργαλείο του μοιρογνωμονίου για την κατασκευή 
έξι διαδοχικών γωνιών οι οποίες έχουν άθροισμα έναν κύκλο. Από τη διαδικασία κα-
τασκευής είναι κατανοητό ότι η ομάδα γνώριζε ότι μια πλήρης γωνία κύκλου είναι ίση 
με 360ο και ότι κάθε πλευρά κανονικού εξαγώνου εγγεγραμμένου σε κύκλο είναι χορδή 
κύκλου με αντίστοιχη επίκεντρη γωνία ίση με 60ο.  Από την άλλη, η διαδικασία κατα-
σκευής στην τάξη με χρήση λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας φαίνεται ότι ερμηνεύ-
τηκε με κατάλληλο τρόπο από την ομάδα οι οποίοι μπόρεσαν να κατανοήσουν ότι η 
κατασκευή μιας περιστροφής στο λογισμικό γωνίας 60ο μεταφράζεται ως διαδικασία 
με τη χρήση μοιρογνωμονίου στα στατικά μέσα.  
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Εικόνα 10.  1η κατασκευή Εικόνα 11.  2η κατασκευή 

2η κατασκευή: Η επόμενη ομάδα περιγράφει ένα ρομβοειδή χαρταετό. Η περιγραφή της 
ομάδας είναι γενική, δηλαδή δεν αναφέρει εργαλεία και επομένως δεν γνωρίζουμε αν 
κατασκευάστηκε σε στατικά ή δυναμικά μέσα. Σε προφορική επικοινωνία με τον expert 
της ομάδας,  μου απάντησε ότι πρόκειται για κατασκευή στο λογισμικό δυναμικής γε-
ωμετρίας την οποία στη συνέχεια έκανε και στο περιβάλλον χαρτιού-μολυβιού. Είναι 
ακόμα προφανές ότι η ομάδα συνδέει τη διαδικασία καθετότητας μεταξύ των εργα-
λείων στατικών και δυναμικών μέσων, όπως και τις ιδιότητες που έχουν όλα τα σημεία 
της μεσοκαθέτου να απέχουν εξίσου από τα άκρα του ευθυγράμμου τμήματος.  

3η κατασκευή: Η επόμενη ομάδα περιγράφει μια κατασκευή σχετική με την   κατασκευή 
της πρώτης ομάδας. Διαφοροποιείται όμως από τις προηγούμενες ομάδες γιατί δεν χρη-
σιμοποιεί το διαβήτη, αλλά μόνο το μοιρογνωμόνιο και το χάρακα. Η κατασκευή ολο-
κληρώνεται με προεκτάσεις τμημάτων. Επομένως, υπονοεί διαφορετικά θεωρήματα 
για να ολοκληρώσει την κατασκευή και αποτελεί ένδειξη της κατανόησης της συμμε-
τρίας του σχήματος διαδικαστικά.  

 
Εικόνα 12.  4η κατασκευή Εικόνα 13.  5η κατασκευή 

4η κατασκευή: Στην επόμενη κατασκευή η ομάδα χρησιμοποιεί μόνο το εργαλείο του 
διαβήτη προκειμένου να κατασκευάσει ένα εξάγωνο. Η κατασκευή τους έγινε στο λο-
γισμικό δυναμικής γεωμετρίας και η αποκωδικοποίηση της κατασκευής γίνεται σε στα-
τικά μέσα και με κατάλληλη ορολογία η οποία δε χρησιμοποιεί περιττά στοιχεία (για 
παράδειγμα, οι μαθητές κατασκευάζουν ημικύκλια και όχι κύκλους). Το εργαλείο του 
χάρακα αυτή τη φορά παίζει καθαρά βοηθητικό ρόλο. Η κατασκευή των μαθητών δεί-
χνει σημαντικές συνδέσεις μεταξύ των εννοιών. Ακόμα ότι οι μαθητές της ομάδας είναι 
σε σημαντικό στάδιο ανάπτυξης αφαιρετικής ικανότητας που απαιτείται για υψηλότε-
ρου επιπέδου μελέτη στη γεωμετρία.  
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5η κατασκευή: Η ομάδα χρησιμοποιεί μόνο το εργαλείο κύκλου και υπονοεί την Πρό-
ταση των Στοιχείων του Ευκλείδη [την οποία διδάχθηκαν] για την κατασκευή της δια-
δικασίας. Ακόμα, κατασκευάζει ένα εξάγωνο από διαδοχικά ισόπλευρα τρίγωνα. Η κα-
τασκευή είναι διαφορετική από τις προηγούμενες ομάδες, χρησιμοποιεί όμως στοιχεία 
των προηγούμενων κατασκευών. Έχει εργαστεί εξ ολοκλήρου στο λογισμικό δυναμι-
κής γεωμετρίας και περιγράφει τις ενέργειες του, αποκωδικοποιώντας τις με λεκτικές 
διατυπώσεις. 

 
Εικόνα 14.  6η κατασκευή 

6η κατασκευή: Η επόμενη και τελευταία κατασκευή γίνεται εξ ολοκλήρου κάνοντας 
χρήση των εργαλείων μετασχηματισμού του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας. Η ο-
μάδα χρησιμοποιεί εργαλεία μετασχηματισμών προκειμένου να κατασκευάσει το εξά-
γωνο. Περιστρέφει το ευθύγραμμο τμήμα κατά γωνία 120ο. Επομένως, χρησιμοποιεί 
το θεώρημα που προσδιορίζει τη γωνία κάθε πολυγώνου. Στη συνέχεια συνδέει τμή-
ματα χωρίς να εξετάσει γιατί συντρέχουν στο ίδιο σημείο και εξηγεί ότι το σχήμα που 
αποτελείται από τα έξι ισόπλευρα τρίγωνα είναι το ζητούμενο. Όπως είναι εμφανές, η 
κατασκευαστική διαδικασία υποδηλώνει την ανάπτυξη επιπέδου σκέψης στη γεωμε-
τρία σε σημαντικό για την ηλικία και τάξη επίπεδο. Στο σημείο αυτό οδηγήθηκα όχι 
μόνο από την συγκεκριμένη κατασκευαστική διαδικασία, αλλά κυρίως γιατί τέτοιου 
τύπου απαντήσεις ή ενέργειες ήταν αυθόρμητες κατά την ώρα της διδασκαλίας στην 
τάξη από τους μαθητές. 

      

Εικόνα 15.  Εφαρμογή της διαδικασίας κατασκευής χαρταετών σε στατικά μέσα 

Η εφαρμογή της διαδικασίας κατασκευής σε στατικά μέσα είχε λήξη προθεσμίας  σχε-
δόν ταυτόχρονα με την ανάρτηση των απαντήσεων των μαθητών στο διαδίκτυο. Επο-
μένως, οι κατασκευές στα στατικά μέσα δεν είχαν επηρεάσει τη χρήση τεχνολογικών 
μέσων. Στην εικόνα 15 παρατίθενται ενδεικτικές  κατασκευές των μαθητών σε στατικά 

721

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



μέσα [χαρτόνι, κόλλα, ψαλίδι], όπως και των κατασκευών πλατωνικών στερεών εκ μέ-
ρους τους (Εικόνα 16).  

Αξιολόγηση του περιβάλλοντος και της μαθησιακής διαδικασίας 
από τους μαθητές  

Στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας οι μαθητές αξιολόγησαν το περιβάλλον της η-
λεκτρονικής τάξης εκφράζοντας την άποψη τους. Στους μαθητές δόθηκε η δυνατότητα 
να εκφράσουν ελευθέρα την άποψή τους, ακόμα και να συγκρίνουν τα δυο περιβάλλο-
ντα (ηλεκτρονικής τάξης σχολείου και ηλεκτρονικής τάξης σχολικού δικτύου). Οι α-
παντήσεις καταγράφηκαν ηλεκτρονικά και συγκεντρώθηκαν σε υποομάδες, ώστε να 
αναφερθούν τα αρνητικά ή θετικά χαρακτηριστικά των δυο τάξεων. Οι απαντήσεις των 
μαθητών επαναλαμβανόντουσαν και για το λόγο αυτό έχει καταγραφεί μια φορά μόνο 
μια απάντηση με το ίδιο περιεχόμενο [ή επαναλαμβάνεται αν έστω και ελάχιστα δια-
φοροποιούνταν ως προς το περιεχόμενο].  

Από τις απαντήσεις των μαθητών οδηγήθηκα στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές είχαν 
αξιολογήσει θετικά το περιβάλλον της ηλεκτρονικής τάξης. Οι θετικές απαντήσεις που 
αφορούσαν την ηλεκτρονική τάξη του σχολείου ήταν οι εξής:  

• «Τα θέματα είναι καλά ταξινομημένα», «Μπορούμε να δούμε τι εργασίες οφείλουμε 
να παραδώσουμε», «Είναι όλα τα θέματα σε μια σειρά», «Μπορούμε να αυτοαξιολο-
γηθούμε και έχει τις ασκήσεις για διακοπές, και παραδείγματα», «Οι μαθητές έχουν 
λογαριασμό όποτε μπορούν και αναρτούν την άποψή τους για κάποια θέματα», «Υ-
πάρχει επικοινωνία με τον καθηγητή σου». 
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Εικόνα 16. Εφαρμογή της διαδικασίας κατασκευής πλατωνικών στερεών σε στατικά 
μέσα 

Οι θετικές απαντήσεις που αφορούσαν την ηλεκτρονική τάξη του σχολικού δι-
κτύου ήταν οι εξής:  

• «Είναι πιο οργανωμένη», «Υπάρχουν τα αρχεία, οι ανακοινώσεις που μας καθοδη-
γούν, είναι σε διαφορετικά [σημεία] η άλγεβρα από τη γεωμετρία», «Είναι πάντα 
ανοιχτή και δεν κολλάει», «Έχει μέσα παρά πολύ υλικό καθώς και βοηθήματα και 
σημειώσεις από το μάθημα και μας βοηθάνε», «Η γεωμετρία με την άλγεβρα είναι 
τακτοποιημένες», «Είναι πιο ωραία με περισσότερες εργασίες, ανακοινώσεις και ει-
κόνες», «Μπορούμε να δούμε τις δουλειές άλλων παιδιών αλλά και τις δικές μας» ή 
«Έχει πάρα πολύ ωραίες εργασίες», «Είναι πιο εύκολη στο να μπούμε αλλά και να 
δούμε τις ανακοινώσεις», «Υπάρχουν οι ανακοινώσεις που μας γράφετε αναλυτικά 
το κάθε μάθημα», «Ελεύθερη πρόσβαση σε όλον τον κόσμο», «Πλήρης οργάνωση 
και δομή», «Κατάταξη με βάση την ημερομηνία», «Έχει τις λύσεις των ασκήσεων και 
μπορούμε να εξασκηθούμε για το μάθημα». 

Οι αρνητικές απαντήσεις και για τις δυο τάξεις αφορούσαν κυρίως: (1) το μέγιστο όριο 
χωρητικότητας και επομένως τους περιορισμούς του ίδιου του συστήματος, (2) τη δια-
χείριση του με κωδικούς που καθιστά την πρόσβαση πιο δύσκολη, (3) τη δυσκολία να 
βρουν κάποιο έγγραφο αν δεν έχουν κατατοπιστεί καταλλήλως από τον διδάσκοντα, ή 
(4) ότι το προφίλ είναι ανοικτό και ενδεχομένως υπάρχουν κίνδυνοι [π.χ ως προς τα 
πνευματικά δικαιώματα των εργασιών].    
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Αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας στο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον της 
e-class 

 

 

Εικόνα 17.  Παζλ εννοιών που κατασκευάστηκαν από τους μαθητές  

Στο πάζλ της εικόνας επάνω (Εικόνα 17) αποτυπώνεται μια σύνδεση μεταξύ των εν-
νοιών που οι μαθητές σχημάτισαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς και κάποιες 
διασυνδέσεις μεταξύ των διαδικασιών ή ενεργειών με χρήση εργαλείων. Οι μαθητές 
εξωτερικεύουν στην οθόνη κατασκευές που έχουν σχηματίσει νοητικά, χρησιμοποιώ-
ντας τα γεωμετρικά αντικείμενα του λογισμικού και τα εργαλεία [στατικά ή δυναμικά], 
προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουν τις νοητικές τους αναπαραστάσεις σε ενέργειες 
στο λογισμικό. Επομένως, να αποκωδικοποιήσουν εργαλειακά, δηλαδή να αποκτήσουν 
την ικανότητα να μεταφράσουν ένα σχήμα με την χρήση εργαλείων του λογισμικού. 
Το πώς η ικανότητα των μαθητών στην εργαλειακή αποκωδικοποίηση (instrumental 
decoding) (Patsiomitou, 2011, 2012; Πατσιομίτου, 2011) επιδρά στην ικανότητά τους 
για κατασκευή εννοιών, μπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση του πώς η χρήση των 
εργαλείων εκ μέρους τους παίζει θεμελιώδη ρόλο ως μη γλωσσική εγγύηση με την έν-
νοια που έχει η εγγύηση (warrant) στο μοντέλο Toulmin (1958/1993). Στο μοντέλο του 
Toulmin «ένα επιχείρημα αποτυπώνει τον ισχυρισμό (claim) (δηλαδή τη δήλωση του 
ομιλητή), τα δεδομένα (data) (δηλαδή τα δεδομένα/στοιχεία που αιτιολογούν τον ισχυ-
ρισμό) και την εγγύηση (warrant) (δηλαδή τους συμπερασματικούς κανόνες που επι-
τρέπουν τα δεδομένα να συνδεθούν με τον ισχυρισμό)» (Pedemonte, 2007, p. 27)  

Αν αναλύσουμε την διαδικασία με το ψευδο-μοντέλο Toulmin (Patsiomitou, 2012; Πα-
τσιομίτου, 2011), στο οποίο περιγράφεται η χρήση των εργαλείων, τα θεωρήματα που 
οι μαθητές γνωρίζουν και αυτά που υπονοούν (π.χ θεώρημα Θ2, το οποίο συνδέεται με 
διακεκομμένη γραμμή) και τα οποία δεν είναι ευνόητα από την περιγραφή που παρα-
θέτουν, παρατηρούμε ότι προκύπτουν διασυνδέσεις μεταξύ των εννοιών και ενεργειών 
με χρήση εργαλείων μεταξύ των μαθητών, λόγω της διαδοχικής σειράς ανάρτησης της 
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μεθόδου και την ανατροφοδότηση που παίρνει ο επόμενος μαθητής όταν διαβάζει την 
μέθοδο του προηγουμένου.. 

 

Εικόνα 18. Εννοιολογικές και διαδικαστικές συνδέσεις από την ανάλυση των απαντή-
σεων των μαθητών μέσω του ψευδομοντέλου Toulmin (Patsiomitou, 2011, 2012; Πα-

τσιομίτου, 2011). 

Η επίδραση επίσης του αναρτημένου υλικού (θεωρητικού ή εμπειρικού) είναι καταφα-
νής στους τρόπους κατασκευής των μαθητών: κατασκευή μέσου, μεσοκαθέτου, κύ-
κλου, ανάκλαση σημείου. Οι μαθητές δεν σκέφθηκαν την κατασκευή ενός προσαρμο-
σμένου εργαλείου (π.χ ισοπλεύρου τριγώνου) και την επανάληψη της χρήσης του για 

725

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός χαρταετού, ζήτημα που επιβεβαιώνει τις από-
ψεις ερευνητών ότι η κατασκευή και χρήση των προσαρμοσμένων εργαλείων γίνεται 
από μαθητές με υψηλότερο επίπεδο σκέψης. 

Συζήτηση 

Σύμφωνα με τους Cachia et al. (2010) «η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί από τους εκπαι-
δευτικούς να μάθουν να σχεδιάζουν αυτοί οι ίδιοι μαθησιακές εμπειρικές εφαρμογές» 
(ό. α. στο Punie, Cachia & Vuorikari, 2013). Να γίνουν δηλαδή εκπαιδευτικοί σχεδια-
στές των μαθησιακών εμπειριών των μαθητών τους από τους οποίους θα υπάρχει μια 
συνεχής ανατροφοδότηση. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης για τη διδασκαλία 
και μάθηση των μαθηματικών εννοιών θα μπορούσε ενδεχομένως να λύσει κάποια από 
τα θέματα τα σχετικά με τη διαχείριση προπαρασκευασμένων δραστηριοτήτων οι ο-
ποίες έχουν ελεγχθεί σε πραγματικό χρόνο μέσα στην τάξη και έχει αξιολογηθεί η ε-
φαρμογή τους στη μάθηση και κατανόηση των εννοιών από τους μαθητές. Με αυτό 
συμφωνούν οι Psycharis, Chalatzoglidis & Kalogiannakis (2013) οι οποίοι ισχυρίζονται 
ότι «οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις [με χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής 
μάθησης (e-learning)] έχουν στόχο να οδηγήσουν τους μαθητές να γίνουν δημιουργοί 
της γνώσης και να αναπτύξουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία 
[…] καθώς και να αλληλεπιδράσουν με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους» ( 
p.12). 

 

Εικόνα 19. Προσαρμοσμένο μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού (instructional design) 
για την παρούσα μελέτη ως σύνθεση των μοντέλων Addie-Kemp σε περιβάλλον e-class 

(Morrison, Ross & Kemp 2004, p.29 ο.α. στο http://www.de-
research.com/PhDFinalPapers/CT_3IDModels.pdf, p.7). 
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Η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής τάξης προσφέρεται ιδιαιτέρως ως τεχνολογικό μέσο 
σχεδίασης και διαχείρισης της ύλης του προγράμματος σπουδών κάθε τάξης. Η ηλε-
κτρονική τάξη στην παρούσα μελέτη αξιοποιήθηκε τεχνολογικά για τον εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό του διδασκόμενου αντικείμενου. Υιοθετήθηκαν εκπαιδευτικές θεωρίες για 
το σχεδιασμό και τη διαχείριση της ανάλυσης (Αnalysis), σχεδίασης (Design), ανάπτυ-
ξης (Development), εφαρμογής (Implementation) και αξιολόγησης (Evaluation) του 
εκπαιδευτικού –μαθησιακού υλικού [δηλαδή, διερεύνηση του επιπέδου και χαρακτη-
ριστικών των μαθητών, επιλογή της μικτής μάθησης με χρήση παραδοσιακών μεθόδων 
διδασκαλίας, ανάπτυξη οδηγιών, εννοιολογικό σχεδιασμό του υλικού, ανάπτυξη κατα-
σκευαστικών στρατηγικών, εφαρμογή της διαδικασίας, αξιολόγηση των απαντήσεων, 
αξιολόγηση του περιβάλλοντος και της μαθησιακής διαδικασίας από τους μαθητές, α-
ξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας στο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον της e-class, 
δραστηριότητες μεταξιολόγησής του περιβάλλοντος] (Εικόνα 19). Επομένως, συντέ-
λεσε ως οδηγός διαχείρισης του Προγράμματος Σπουδών και συνέβαλε στη διαμόρ-
φωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού (instructional design) του διδασκόμενου αντικεί-
μενου με συνεχή ανατροφοδότηση (feedback) από πολλαπλές πηγές και πολυμέσα, με 
το να προκαθορίζεται τι θα διδαχθεί αλλά και πώς θα διδαχθεί.   
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν να διερευνήσουμε τις αλλαγές στις 
μεθόδους διδασκαλίας των επιμορφωμένων, που επέφερε η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου 
(προστιθέμενη αξία Τ.Π.Ε.) και την άποψή τους για την ανταπόκριση των μαθητών 
τους σε αυτές. Επιπρόσθετα, αναζητήσαμε τους λόγους που δεν ευνόησαν την ενσω-
μάτωση των Νέων Τεχνολογιών από κάποιους εκπαιδευτικούς αλλά και τις προσδοκίες 
τους σχετικά με την προστιθέμενη αξία αυτών σε μελλοντική ενσωμάτωσή τους. Το 
δείγμα αποτέλεσαν 34 δάσκαλοι Γενικής Αγωγής του Ν. Αχαΐας που επιλέχθηκαν με 
συνδυασμό βολικής δειγματοληψίας και δειγματοληψία χιονοστιβάδας. Κλήθηκαν να 
απαντήσουν σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ονομα-
στικής και διατακτικής κλίμακας, κλίμακας αναλογιών κι ερωτήσεις με checkboxes. 
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν πως η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος 
ενσωμάτωσε τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία με ουσιαστικό τρόπο κι έχοντας 
κατανοήσει τον όρο «προστιθέμενη αξία», ενώ η ανταπόκριση των μαθητών τους ήταν 
θετική και υψηλού βαθμού. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε., ενσωμάτωση, προστιθέμενη αξία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Αν κάποιος ερευνητής επιχειρήσει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την ε-
πιμόρφωση Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε., θα διαπιστώσει πως η πλειονότητα των πηγών 
αφορά στην αξιολόγηση του προγράμματος επιμόρφωσης (Ζέττα, Παπακωνσταντίνου, 
& Αποστολίδης, 2009. Μαλέτσκος, Πενέκελης, Ζίκος, Μπλιούμη, & Ραρρά, 2009. 
Πασσά, 2010. Πρωτόπαππας, 2011), στην ενδεχόμενη αλλαγή των στάσεων των εκ-
παιδευτικών (Καρασαββίδης & Κόλλιας, 2012. Μαλέτσκος κ. συν., 2009. Πρωτόπαπ-
πας, 2011. Σιδηροπούλου, 2011. Τσουλής, 2012. Χατζηκαστένογλου, 2013) και στους 
παράγοντες που πιθανόν επηρεάζουν και διαφοροποιούν τις στάσεις τους (φύλο, υπο-
δομή, χρόνος, ειδικότητα κ.ά.) (Σιδηροπούλου, 2011. Τσουλής, 2012). 

Είναι εξαιρετικά σπάνιες οι αναφορές στην προστιθέμενη αξία της εφαρμογής των 
Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Ακόμα και τις ελάχιστες φορές που αυτή διερευνάται (Καρα-
σαββίδης & Κόλλιας, 2012), δεν αποσαφηνίζεται με ποιες διδακτικές εφαρμογές δη-
μιουργείται και σε ποιους τομείς μπορεί να εκφραστεί, παρά μόνο εάν διαπιστώθηκε. 

Για το λόγο αυτό θεωρήσαμε εξαιρετικά ενδιαφέρον να θέσουμε ως σκοπό της προ-
σπάθειάς μας τη διερεύνηση των αλλαγών στις μεθόδους διδασκαλίας των επιμορφω-
μένων, που επέφερε η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου (προστιθέμενη αξία Τ.Π.Ε.) και την 
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άποψή τους για την ανταπόκριση των μαθητών τους σε αυτές. Επιπρόσθετα, αναζητή-
σαμε τους λόγους που δεν ευνόησαν την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών από 
κάποιους εκπαιδευτικούς αλλά και τις προσδοκίες τους σχετικά με την προστιθέμενη 
αξία αυτών σε μελλοντική ενσωμάτωσή τους. 

Για πληρέστερη κατανόηση του σκοπού της έρευνας, κρίνουμε σκόπιμο να αποσαφη-
νίσουμε τον όρο «προστιθέμενη αξία». Πρόκειται για οικονομικό όρο ο οποίος τα τε-
λευταία χρόνια βρίσκει συχνή χρήση στην εκπαίδευση, προσαρμοσμένος στα δικά της 
δεδομένα. Ειδικότερα, αφορά στο τι μπορούμε να πετύχουμε στο διδακτικό και μαθη-
σιακό επίπεδο με την τεχνολογία, που δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς αυτήν (ΙΤΥ, 
2010). 

Για να εξειδικεύσουμε το σκοπό της έρευνας διατυπώσαμε συγκεκριμένα ερευνητικά 
ερωτήματα, ξεκινώντας από το ακόλουθο εισαγωγικό ερώτημα: 

• Ενσωμάτωσαν οι εκπαιδευτικοί τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, έπειτα 
από την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου; 

• Το ερώτημα τέθηκε προκειμένου να διαχωρίσουμε το δείγμα της έρευνας σε εκεί-
νους τους εκπαιδευτικούς που έκαναν προσπάθεια ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε όσους δεν το επιχείρησαν ακόμη. Ακολου-
θούν δύο ομάδες ερωτημάτων. Η πρώτη αφορούσε όσους ενσωμάτωσαν τις 
Τ.Π.Ε.: 

• Με ποιο τρόπο ενέταξαν τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία; 
• Ποια θεωρούν ότι είναι η προστιθέμενη αξία της ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στην 

εκπαιδευτική διαδικασία; 
• Ποια θεωρούν ότι ήταν η ανταπόκριση των μαθητών στην ενσωμάτωση των 

Τ.Π.Ε.; 

Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων αφορούσε όσους επιμορφωμένους δεν ενσωμάτωσαν τις 
Τ.Π.Ε.: 

• Αν δεν ενέταξαν τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, για ποιο λόγο συνέβη 
αυτό; 

• Εφόσον δεν τις ενέταξαν, με ποιο τρόπο θεωρούν ότι θα μπορούσαν να το κάνουν 
μελλοντικά; 

• Ποια θεωρούν ότι θα μπορούσε να είναι η προστιθέμενη αξία της ενσωμάτωσης 
των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

Μεθοδολογία 

Η έρευνά μας πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της επισκόπησης. Ως τεχνική συγκέ-
ντρωσης δεδομένων χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο. Προκειμένου να συλλέ-
ξουμε στοιχεία που θα υπηρετούσαν το σκοπό της έρευνάς μας, απευθυνθήκαμε σε 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν επιμορφωθεί για την αξιοποί-
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ηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β΄ επίπεδο). Κλήθηκαν να απα-
ντήσουν σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ονομαστικής 
και διατακτικής κλίμακας, κλίμακας αναλογιών κι ερωτήσεις με checkboxes. Ο μέσος 
χρόνος συμπλήρωσης υπολογίστηκε στα 5 λεπτά. 

Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή, σε δασκάλους του νομού Α-
χαΐας. Η ηλεκτρονική κατασκευή του έγινε μέσω της υπηρεσίας Google Drive. Τα κύ-
ρια πλεονεκτήματά της είναι δύο: παρέχει τη δυνατότητα για εύκολη κατασκευή και, 
κυριότερα, κάνει αυτόματα τη στατιστική ανάλυση, παρέχοντας τα αποτελέσματα σε 
λίστα, ραβδογράμματα, πίτες κλπ. Μέλημά μας ήταν να διασφαλίσουμε την, κατά το 
δυνατόν, επιμελέστερη κι ενσυνείδητη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από μέρους 
των συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό, δόθηκε χρονικό περιθώριο μιας εβδομάδας. 
Σκόπιμο κρίναμε να αποσταλεί και ενθυμητικό ηλεκτρονικό μήνυμα την τέταρτη η-
μέρα μετά την αρχική αποστολή του ερωτηματολογίου. 

Μέχρι τη διενέργεια της έρευνας είχαν επιμορφωθεί σχεδόν 20.000 εκπαιδευτικοί πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πανελλήνιο επίπεδο (b-
epipedo2.cti.gr/el-GR/), από τους οποίους οι 300 περίπου είναι δάσκαλοι του Νομού 
Αχαΐας. Στόχος μας ήταν να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα 
του δείγματος, σε όλους τους τομείς. Για το λόγο αυτό, συμπεριλάβαμε εκπαιδευτικούς 
και των δύο φύλων καθώς και προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε πως σε αυτούς θα 
συμπεριλαμβάνονται άτομα με ολιγοετή αλλά και πολυετή προϋπηρεσία. Επιπρόσθετα 
και κυριότερα, μέλημά μας ήταν να αποκομίσουμε δεδομένα από υποκείμενα και των 
τριών περιόδων επιμόρφωσης που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι τη διεξαγωγή της προ-
σπάθειάς μας. 

Χρησιμοποιήσαμε δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα (nonprobability sampling), με 
συνδυασμό των δύο βασικότερων προσεγγίσεών της: τη βολική δειγματοληψία 
(convenience sampling) και τη δειγματοληψία χιονοστιβάδα (snowball sampling).  

Τη χαρακτηρίζουμε βολική, αφού επιλέξαμε συμμετέχοντες «επειδή είναι πρόθυμοι 
και διαθέσιμοι για μελέτη» (Creswell, 2008) και δειγματοληψία χιονοστιβάδα αφού 
ζητήσαμε από συμμετέχοντες «να αναφέρουν άτομα που μπορούν να γίνουν μέλη του 
δείγματος» (Creswell, 2008). Στους πρώτους συγκαταλέγονται τα υποκείμενα που α-
πευθυνθήκαμε μέσω προσωπικών σχέσεων και στους δεύτερους τα άτομα που εξασφα-
λίσαμε μέσω της αποστολής των ερωτηματολογίων στους επιμορφωτές και την προώ-
θησή τους στα τμήματα διδασκαλίας τους. 

Θεωρήσαμε, τέλος, επιβεβλημένη την ενημερότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα 
σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής, κάτι που εξασφάλιζε η ανώνυμη 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. 

Η διεξαγωγή της έρευνας έπρεπε να πληροί τα στοιχεία της αξιοπιστίας και της εγκυ-
ρότητας. Αξιοπιστία έχουμε όταν το ερωτηματολόγιο παρέχει σταθερές και συνεπείς 
τιμές. Κάθε φορά, δηλαδή, που θα χορηγούμε το ερωτηματολόγιο, αυτό θα πρέπει να 
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μας αποδίδει τις ίδιες σχεδόν τιμές καθώς και να μπορεί να εξακριβώσει ότι τα δεδο-
μένα – απαντήσεις των ερωτώμενων διακρίνονται από συνέπεια. 

Για να αξιολογήσουμε την αξιοπιστία κάθε απαντημένου ερωτηματολογίου το προσεγ-
γίσαμε μέσω της εσωτερικής συνέπειας. Κάθε υποκείμενο του δείγματος όφειλε να συ-
μπληρώνει το ερωτηματολόγιο με παρόμοιο τρόπο σε όλη του την έκταση. Αν, για 
παράδειγμα, κάποιος υποστήριζε ότι η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. διευκόλυνε το εκπαι-
δευτικό του έργο, θα πρέπει να είχε σημειώσει και μεθόδους με τις οποίες ενσωμάτωσε 
τις Νέες Τεχνολογίες. Σε διαφορετική περίπτωση οι απαντήσεις του θεωρήθηκαν πρό-
χειρες και αναξιόπιστες.  

Το ίδιο ίσχυε και για κάποιον που δήλωνε αντίθετος με την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε.. 
Αυτός δε θα είναι λογικό να έχει σημειώσει μεθόδους με τις οποίες θα ενσωμάτωνε τις 
Νέες Τεχνολογίες. 

Βασικός μας στόχος ήταν να διασφαλίσουμε και την εγκυρότητα των δεδομένων που 
λάβαμε. Αυτά έπρεπε να έχουν σημασία για την έρευνα που διεξάγουμε και να μας 
δίνουν τη δυνατότητα να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με το σκοπό που 
αρχικά θέσαμε. 

Για το λόγο αυτό ελέγξαμε την εγκυρότητα του περιεχομένου, απευθυνόμενοι σε δύο 
επιμορφωτές Β΄ επιπέδου. Τους ζητήσαμε να εξετάσουν αν τα ερωτήματα που είχαμε 
συμπεριλάβει στο εργαλείο μας είναι αντιπροσωπευτικά των στόχων που είχαμε θέσει 
κι αν χρησιμοποιούνται σε αυτά οι κατάλληλες κλίμακες μέτρησης. Κρίναμε σκόπιμο 
να απευθυνθούμε σε δύο ειδικούς κι όχι έναν, προκειμένου να συγκρίνουμε τις παρα-
τηρήσεις τους κι όχι απλά να τις αφομοιώσουμε. 

Τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν ήταν 39. Από αυτά τα 5 δεν πληρούσαν τις προ-
ϋποθέσεις για να θεωρηθούν αξιόπιστα. Τα 2 ήταν συμπληρωμένα σε όλο το εύρος του 
ερωτηματολόγιου, δηλαδή και στις ερωτήσεις που αφορούσαν όσους ενσωμάτωσαν τις 
Τ.Π.Ε. και σε αυτές που απευθύνονταν σε όσους δεν τις ενέταξαν. Τα υπόλοιπα 3 πα-
ρουσίαζαν ασυνέπεια στη συσχέτιση των ερωτήσεων 11 και 13 ή 13 και 14. Επομένως, 
αξιοποιήσαμε 34 ερωτηματολόγια προκειμένου να εξάγουμε συμπεράσματα που αφο-
ρούσαν στα ερωτήματα της έρευνάς μας. 

Η στατιστική επεξεργασία έγινε μέσω της υπηρεσίας Google Drive. Κάθε φορά που 
κάποιο υποκείμενο του δείγματος υπέβαλε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, εκτός 
από την καταγραφή των απαντήσεων τροποποιούνταν αυτομάτως και τα αποτελέ-
σματα. Αυτό μας διευκόλυνε στο να έχουμε πάντα πλήρη εικόνα του αριθμού του δείγ-
ματος και των επιλογών του. Επιπρόσθετα, είχαμε τη δυνατότητα, αφού ελέγξουμε τις 
απαντήσεις, να εξαιρέσουμε από τη στατιστική επεξεργασία τα αναξιόπιστα ερωτημα-
τολόγια ώστε να λάβουμε σωστά αποτελέσματα. Αξίζει να αναφερθεί πως σε κάποιες 
ερωτήσεις οι εκπαιδευτικοί είχαν το δικαίωμα να επιλέξουν περισσότερες από μία α-
παντήσεις ή και να μη συμπληρώσουν κάποια, αν δεν τη θεωρούσαν σημαντική. Γι’ 
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αυτό το λόγο στους πίνακες δεν αναφέρεται το σύνολο των απαντήσεων, αφού μπορεί 
να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από τον αριθμό των υποκειμένων. 

Συμπεράσματα - Προεκτάσεις 

Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας διαπιστώσαμε πως η συντρι-
πτική πλειοψηφία του δείγματος ενσωμάτωσε τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Η ενσωμάτωση ήταν ουσιαστική, αφού οι 7 στους 10 τις χρησιμοποιούν τουλάχι-
στον 3 ημέρες την εβδομάδα και με διάχυση σε όλα τα μαθήματα. Αυτό αποδεικνύει 
πως οι δάσκαλοι έχουν κατανοήσει την «προστιθέμενη αξία» των Νέων Τεχνολογιών 
για τη διδασκαλία τους και, ακόμη πιο σημαντικό, έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο 
του όρου, αφού οι δραστηριότητες που επιλέγουν κατά κύριο λόγο είναι αυτές που 
μόνο με τη χρήση Τ.Π.Ε. μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν σε ικανοποιη-
τικό βαθμό. Επιπρόσθετα, η άποψή τους για τη θετική επίδραση των Τ.Π.Ε. στη διδα-
σκαλία τους συμπλέει με την άποψη που έχουν για την ανταπόκριση από μέρους των 
μαθητών τους, παράγοντας που ισχυροποιεί τη θέση για την «προστιθέμενη αξία» που 
έχει η ένταξη Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. 

Τα δύο μόνο υποκείμενα που δεν ενσωμάτωσαν τις Τ.Π.Ε. επιβεβαιώνουν προγενέστε-
ρες έρευνες (Σιδηροπούλου, 2011. Τσουλής, 2012) που αναφέρουν ως κυριότερους λό-
γους γι’ αυτό την έλλειψη χρόνου και υλικοτεχνικής υποδομής. Ωστόσο, δεν εξέφρα-
σαν αρνητική στάση έναντι των Νέων Τεχνολογιών, αντίθετα θεωρούν ότι θα διευκό-
λυναν το έργο τους. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις, σε μεγάλο βαθμό, κοινές επιλο-
γές που έχουν στα ερωτήματα που τους τέθηκαν με τους εκπαιδευτικούς που ενσωμά-
τωσαν τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Διαπιστώσεις, που δεν αποτελούσαν κεντρικούς στόχους μας, είναι κι αυτές που αφο-
ρούν το φύλο, τα έτη προϋπηρεσίας και τη φάση επιμόρφωσης, μεταβλητές που διαπι-
στώθηκε πως στο δείγμα μας δεν διαφοροποιούν τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 
Σημείο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης είναι η προτίμηση από τους εκπαιδευτικούς 
στη χρήση διαδικτύου και κλειστών λογισμικών, σε σχέση με τις άλλες εφαρμογές των 
Τ.Π.Ε.. 

Η βιβλιογραφία σχετικά με τη διερεύνηση της ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. και την προ-
στιθέμενη αξία τους, όπως υποστηρίχτηκε και στην εισαγωγή, είναι περιορισμένη. Τα 
ευρήματα της έρευνας με άλλες ταυτίζονται (Χατζηκαστένογλου, 2013) και συμφω-
νούν πως οι εκπαιδευτικοί τροποποίησαν με ουσιαστικό τρόπο τη διδασκαλία τους, 
μέσω της ένταξης των Τ.Π.Ε. στο σχεδιασμό και υλοποίηση της διδασκαλίας, και με 
άλλες παρουσιάζουν αντίθετα αποτελέσματα (Καρασαββίδης & Κόλλιας, 2012). Ω-
στόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε πως το δείγμα της έρευνας ήταν μικρό και μη 
αντιπροσωπευτικό του ευρύτερου πληθυσμού, αφού χρησιμοποιήσαμε βολική δειγμα-
τοληψία. Επομένως τα αποτελέσματά μας μόνο ως ενδείξεις μπορούν να χαρακτηρι-
στούν και θεωρούμε επιβεβλημένη την επέκταση της έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα, 
που θα συμπεριλαμβάνει δασκάλους αλλά κι εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων σε 
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πανελλαδικό επίπεδο. Εξαιρετικά χρήσιμο θα ήταν να διερευνηθούν οι στόχοι που θέ-
σαμε και μέσω διαφορετικής προσέγγισης, ποιοτικής αυτή τη φορά, χρησιμοποιώντας 
ως εργαλείο τη συνέντευξη, η οποία μας παρέχει τη δυνατότητα να εξακριβώσουμε με 
λεπτομέρεια και ακρίβεια πληροφορίες που τα ερωτηματολόγια δεν μπορούν να μας 
προσφέρουν (Robson, 2010). 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία καταγράφεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν δράσεις που αφορούσαν στην δημιουργία βίντεο στα πλαίσια των 
μαθημάτων Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο του 
Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα Αττικής με αφορμή την Αρχαία Αγορά της Αθήνας. 
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι ενισχύθηκε η 
δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η συλλογικότητα και η συνεργασία τόσο μεταξύ των 
μαθητών όσο και μεταξύ καθηγητών διαφορετικών ειδικοτήτων.  

Λέξεις - Κλειδιά: Φυσική, Χημεία, Διερευνητική Μάθηση, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Η διερευνητική προσέγγιση είναι γνωστή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αρκετά 
χρόνια. Η έλλειψη υποδομών και η απροθυμία συνεργασίας και πειραματισμού από 
τους εκπαιδευτικούς καθιστούν συχνά δύσκολη την ενσωμάτωσή της στην καθημερινή 
διδακτική. H χρήση Τ.Π.Ε.  αποτελεί επίσης ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του εκπαι-
δευτικού. Ενισχύεται το ενδιαφέρον των μαθητών και η ομαδοσυνεργατικότητα. Η πα-
ρούσα μελέτη έχει ως βασικό σκοπό να δείξει ότι η η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών 
πρακτικών μπορεί να αποβεί σε όφελος των μαθητών κεντρίζοντάς τους το ενδιαφέρον 
και δίνοντάς τους κίνητρα για ενεργή εμπλοκή τους και μεγαλύτερο βαθμό αυτενέρ-
γειας.  

Διερευνητική Μάθηση 

Η διδασκαλία των ΦΕ απαιτεί νέες διδακτικές μεθόδους, με τη διερευνητική προσέγ-
γιση και τη χρήση Τ.Π.Ε.  να αποτελούν σύγχρονες επιλογές, ενώ η προσομοίωση και 
το πείραμα αποτελούν μεθοδολογικά εργαλεία για την μετάβαση από την καθημερινή 
πρακτικο-βιωματική στη συγκροτημένη επιστημονική γνώση (Κολιόπουλος 
κ.συν.2000). Η διερευνητική μάθηση (inquiry based learning) προωθείται επίσημα από 
πολλές χώρες ως παιδαγωγική προσέγγιση στις ΦΕ (Bybee, Powell & Trowbridge, 
2008. Hounsell &McCune, 2003. Minner, Lery & Century, 2010) θεωρούμενη ως ένας 
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από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς στόχους (Rocard et al., 2007). Περιγράφεται ως 
διερεύνηση καθώς και μέσω διερεύνησης (Tamir, 1985). Η τελευταία αφορά στο μα-
θητή, ο οποίος εγείρει ερευνητικά ερωτήματα, διατυπώνει υποθέσεις, σχεδιάζει πειρά-
ματα για να τις ελέγξει, δημιουργεί και αναλύει επιχειρήματα βασισμένα σε στοιχεία, 
τα «επικοινωνεί» προς τους άλλους και αναγνωρίζει τις εναλλακτικές εξηγήσεις 
(Tamir, 1985).  

Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 
στη διδακτική πρακτική 

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική συνεπάγεται 
νέους διαφορετικούς προβληματισμούς που αφορούν μεταξύ άλλων σε ζητήματα επι-
κοινωνίας, τρόπων διδασκαλίας, αξιολόγησης, οργάνωσης κλπ. Ένα από τα πιο σημα-
ντικά πλεονεκτήματα χρήσης Τ.Π.Ε.  είναι η δυνατότητά τους να εκπαιδεύουν μεγάλο 
αριθμό μαθητών. Προϋποθέτει όμως πλαίσιο συνεργασίας των μελών της ομάδας δί-
νοντας έμφαση στη συνεργασία και όχι στον ανταγωνισμό. Στις Τ.Π.Ε.  συνδυάζονται 
πολλά μέσα (ήχος, εικόνα, κίνηση, κείμενο, βίντεο κλπ) τα οποία διεγείρουν τα αισθη-
τήρια όργανα των μαθητών καθιστώντας τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδα-
στική. Εμπλέκεται ο μαθητής ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από ατομικές 
και ομαδικές δραστηριότητες υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων αυτορρύθμι-
σης και αναστοχασμού. Από την άλλη πλευρά η ύπαρξη πολλών μέσων σε συνδυασμό 
με την έλλειψη σωστού εκπαιδευτικού σχεδιασμού μπορεί να αποσπά την προσοχή του 
μαθητή από το περιεχόμενο που είναι και το ζητούμενο (Καρτσιώτης κ. ά., 2008). 

Οι Triona και Klahr κατέδειξαν ότι οι προσομοιώσεις στον υπολογιστή μπορεί να είναι 
το ίδιο αποτελεσματικές στη μάθηση όσο και η χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού στα 
ίδια προγράμματα σπουδών. Κάτω από τις σωστές συνθήκες μπορούν ακόμα και να 
υπερτερούν έναντι του κλασικού εργαστηριακού μαθήματος (Finkelstein et al.,2005). 
Φυσικά υπάρχουν περιορισμοί πότε και πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν αναλογι-
στούμε το παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται αυτού του είδους οι προσο-
μοιώσεις (Steinberg, 2000). 

Περιγραφή Δραστηριοτήτων 

Ακολούθως περιγράφουμε μια σειρά δραστηριοτήτων, διάρκειας ενός διδακτικού έ-
τους, που αξιοποιούν τα παραπάνω αναφερθέντα στη διδασκαλία των ΦΕ της Β΄ Λυ-
κείου (Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση) και της Γ΄ Γυμνασίου. Προηγήθηκαν ε-
πισκέψεις στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας και ξενάγηση μαθητών και κα-
θηγητών από τους αρχαιολόγους της Α' Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαι-
οτήτων. Οι δράσεις παρουσιάστηκαν στη Στοά Αττάλου σε ανοικτή εκδήλωση το Μάιο 
του 2014. (Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων: «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ» Οργάνωση - Συντονισμός: Δρ. Κορίνα Πρεβε-
δουράκη, ζωγράφος Υποδιευθύντρια Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Καλλιτεχνικού Γυ-
μνασίου με Λ.Τ. Γέρακα.)  
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Δραστηριότητες στο μάθημα της φυσικής: ο χρόνος και η μέτρησή του 

Ο χρόνος στη Σύγχρονη Φυσική: Η διαμάχη μεταξύ απόλυτου και σχετικού χρόνου α-
ντανακλά την ιστορία της φυσικής και της φιλοσοφίας, διαμορφώνοντας ενίοτε αντι-
φατικές απόψεις. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν εγκατέλειψε την έννοια του απόλυτου χρόνου 
(εξάρτηση από σύστημα αναφοράς). Για την φυσική ο χρόνος είναι διάσταση που επι-
τρέπει σε δύο ταυτόσημα γεγονότα που συμβαίνουν στο ίδιο σημείο στον χώρο, να 
διακρίνονται μεταξύ τους. Το διάστημα ανάμεσα σε δύο τέτοια γεγονότα σχηματίζει 
τη βάση της μέτρησης του χρόνου. Έτσι εγκαταλείπεται η έννοια του ταυτόχρονου. 
Αυτήν την αντίληψη σχετικά με το χρόνο είχαμε στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές μέσα 
από τη δημιουργία ενός βίντεο περί χρόνου. Μέσα από τη γνωριμία με τη ζωή στην 
Αρχαία Αγορά της Αθήνας προσπαθήσαμε να επαναδιατυπώσουμε το θέμα των ΦΕ σε 
σχέση με το χρόνο, τη δημοκρατία και τη θέσπιση και χρήση των ορίων, να ωθήσουμε 
τα παιδιά στο στοχασμό, να είναι έτοιμα για τα όρια του χρόνου, του αλληλοσεβασμού 
και της δημοκρατίας. Οι δράσεις έγιναν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της φυσικής 
κατεύθυνσης της Β’ Λυκείου (16 μαθητές) και εκτός αναλυτικού προγράμματος. Δό-
θηκαν ακριβείς οδηγίες και υποστηρικτικό υλικό ώστε να λειτουργήσουν καλύτερα οι 
ομάδες και κάθε μέλος να έχει το δικό του ρόλο.  

Βίντεο περί χρόνου: Οι μαθητές γράφουν ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό σενάριο στο 
οποίο κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής «Στον Επιστημο-Ε-νικό» 
συνομιλούν ο Αριστοτέλης και ο Αινστάιν περί χρόνου. Είναι γνωστό ότι ο Αριστοτέ-
λης πίστευε στον απόλυτο χρόνο ενώ ο Αϊνστάιν ανέτρεψε αυτή τη θεωρία. Τα παιδιά 
μελέτησαν πηγές και μπόρεσαν να καταγράψουν τις διάφορες απόψεις που κατά και-
ρούς έχουν διατυπωθεί για το χρόνο. Έλαβαν υπόψη τους τις απόψεις των Αρχαίων 
Ελλήνων φιλοσόφων, της εκκλησίας, τις αλλαγές στις απόψεις που έφερε ο Αϊνστάιν 
καθώς και τις νεότερες απόψεις για το χρόνο. Είδαν πώς τον μετρούσαν οι Αρχαίοι 
Έλληνες, οι Ρωμαίοι και πώς τον μετράμε σήμερα. Ιδιαίτερα ασχολήθηκαν με το χρόνο 
και το ρόλο που έπαιζε στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας, εκεί όπου άνθισαν οι τέχνες, 
ο πολιτισμός και τα γράμματα. Εφαλτήριο των μαθητών υπήρξε το υδραυλικό ρο-
λόι(κλεψύδρα) μέρη του οποίου σώζονται στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγο-
ράς. Στη συνέχεια οι μαθητές με χιουμοριστικό και ευφυή τρόπο έγραψαν το δικό τους 
σενάριο στηριζόμενα στις πηγές και τις πληροφορίες που μελέτησαν. Οι εντυπώσεις 
τους και η γνώση τους από την επαφή τους με τον αρχαιολογικό χώρο υπήρξαν καθο-
ριστικές και εξαιρετικά ωφέλιμες. 

Δραστηριότητες στο μάθημα της Χημείας: Ερυθρόμορφα-μελανόμορφα αγγεία 

Η τεχνική κατασκευής και διακόσμησής τους στην Αρχαιότητα: Η κεραμική μια πανάρ-
χαια τέχνη χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το αργιλόχωμα, δηλαδή άργιλο (υλικό που α-
ποτελείται από αργίλιο, πυρίτιο, υδρογόνο και οξυγόνο) με προσμείξεις. Tα μελανό-
μορφα αγγεία της Αρχαϊκής και τα ερυθρόμορφα της Κλασικής περιόδου αποτελούν 
πραγματικά αριστουργήματα της κεραμικής τέχνης. Για τη διακόσμησή τους οι κερα-
μείς εκμεταλλεύονταν τις χημικές αντιδράσεις των οξειδίων του σιδήρου του πηλού 
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κατά την όπτηση, τα οποία αποκτούν ερυθρό χρώμα όταν βρεθούν σε οξειδωτικές συν-
θήκες καύσης και μελανό σε αναγωγικές.  

 

Εικ.1: Μελανόμορφος και ερυθρόμορφος αμφορέας 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας Γ΄ Γυμνασίου και σε αντιστοίχιση με το Α-
ναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην ενότητα «Στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Πυρί-
τιο», που προτείνεται να αντιμετωπιστεί με τη μορφή σχεδίου εργασίας (project) με 
έμφαση σε εφαρμογές και χρήσεις των υλικών, η κατασκευή και η διακόσμηση των 
αγγείων παρέχει στους μαθητές κίνητρα για ουσιαστική εμπλοκή τους στη μαθησιακή 
διαδικασία.  

Τα εκθέματα στο μουσείο της Αρχαίας Αγοράς, έδωσαν το έναυσμα για τη μελέτη της 
κατασκευής των αγγείων με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός βίντεο. 

Βίντεο για τα ερυθρόμορφα-μελανόμορφα αγγεία: Το βίντεο που ετοίμασαν οι μαθητές 
ασχολείται με την περιγραφή της ιδιαίτερα περίπλοκης διαδικασίας διακόσμησης των 
αγγείων, η οποία δεν μπορεί να αναπαραχθεί στο σχολικό εργαστήριο. Οι μαθητές ερ-
γαζόμενοι συλλογικά στα πλαίσια ενός ευέλικτου σχεδίου δράσης συνέλεξαν πληρο-
φορίες, μελέτησαν, διερεύνησαν, οργάνωσαν και διαχειρίστηκαν τη γνώση, εφαρμόζο-
ντας έτσι μια διαφορετική διδακτική προσέγγιση. Δραματοποίησαν το υλικό που επέ-
λεξαν τελικά, εμπλουτίζοντάς το με τη φρεσκάδα, την επινοητικότητα και την ιδιαίτερη 
ικανότητα στην χρήση των Η/Υ, μετασχηματίζοντας την διδασκαλία σε δημιουργία 
μέσω των καλών τεχνών και των Τ.Π.Ε.  και οικοδομώντας με αυτόν τον τρόπο συν-
θήκες αυτομάθησης. Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα αρχαίο εργαστήριο όπου ο επι-
στήμονας Νετρόνιους με τον βοηθό του Ιγκόρ μας μυούν στα ερευνητικά ενδιαφέροντά 
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τους, παρέχοντας μια πρωτότυπη σχολικά εφαρμόσιμη εκδοχή της φυσικο-επιστημονι-
κής γνώσης.  

Αποτελέσματα 

Τέσσερις μήνες μετά τις δράσεις (09/2014) στο πλαίσιο διερεύνησης της 
διατηρησιμότητας της γνώσης, δόθηκε ερωτηματολόγιο στους μαθητές, με κλειστές 
και ανοικτές ερωτήσεις για τις δραστηριότητες της Φυσικής και με ανοικτές ερωτήσεις 
για τις δραστηριότητες της Χημείας. 

Από τις κλειστές ερωτήσεις για τις δραστηριότητες στο μάθημα της φυσικής προέκυψε 
ότι όλοι οι μαθητές (16) βοηθήθηκαν από το project ώστε να καταλάβουν καλύτερα το 
αντικείμενο. Εννέα μαθητές θα ήθελαν να επαναληφθεί το εγχείρημα, δύο δε θα 
ήθελαν, τρεις μάλλον δε θα ήθελαν και ένας μάλλον θα ήθελε. Να σημειώσουμε ότι 
όλοι οι μαθητές έχουν θετική στάση για το μάθημα μιας και έχουν ακολουθήσει θετική 
ή τεχνολογική κατεύθυνση.  

Από την επεξεργασία των ανοιχτών ερωτήσεων προέκυψαν οι παρακάτω αναλυτικές 
κατηγορίες: 

1) τι σου άρεσε: Οι μαθητές χαρακτήρισαν το μάθημα πιο δημιουργικό και πιο 
ενδιαφέρον. 

«ένα μικρό break από τη ρουτίνα του μαθήματος», «ήταν πιο δημιουργικό το μάθημα», 
«το μάθημα δεν έγινε μόνο με λόγια και στον πίνακα αλλά με πρακτική δουλειά», «ήταν 
πιο ενδιαφέρον το μάθημα», «μου άρεσε η συνεργασία μεταξύ μας και ότι είμασταν 
ενεργοί στο μάθημα» 

2) κατανόηση του αντικειμένου-σύνδεση με καθημερινή ζωή: Οι μαθητές θεωρούν ότι 
με το project κατανόησαν καλύτερα το μάθημα και απέκτησαν περισσότερες γνώσεις 
μιας και η Φυσική έγινε πιο πρακτική. Επίσης είδαν ότι η Φυσική και η Χημεία 
συνδέονται άμεσα με την καθημερινή ζωή και τέτοιες δραστηριότητες αναδεικνύουν 
την χρησιμότητα των ΦΕ στην ζωή μας. 

«η φυσική έγινε πρακτική», «μου έδωσε την ευκαιρία να αντιληφθώ την άμεση επαφή 
φυσικής και καθημερινής ζωής», «και βέβαια με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα το 
αντικείμενο», «με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα κάποιους φυσικούς όρους», «πάνω 
στην άσκηση κατάλαβα τη θεωρία», «απέκτησα γνώσεις», «η φυσική έγινε πρακτική, 
εφαρμόστηκε στην πραγματικότητα, ξέφυγε από τα πλαίσια κάλυψης της ύλης» «γνώση 
για το χρόνο με τον οποίο δεν ασχολείται το βιβλίο», «κατανόησα πράγματα που τα 
κάναμε τελείως θεωρητικά», «πώς οι χημικές αντιδράσεις αλλάζουν τον κόσμο γύρω 
μας». 

3) διερεύνηση στη διαδικασία: Οι μαθητές θεωρούν ότι το γεγονός ότι έψαξαν και 
βρήκαν μόνοι τους πληροφορίες τους φάνηκε ενδιαφέρον και τους βοήθησε να 
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καταλάβουν καλύτερα το αντικείμενο. 

«με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα το αντικείμενο μέσω της μελέτης των κειμένων της 
θεωρίας του χρόνου», «μέσω προσωπικών ερευνών κατάλαβα καλύτερα το αντικείμενο», 
«η έρευνα με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα την έννοια του χρόνου», «έψαξα για 
πληροφορίες και κατάλαβα καλύτερα τη φυσική», θυμάμαι τις πληροφορίες του Αϊνστάιν 
και του Αριστοτέλη για το χρόνο», «την αναζήτηση των πληροφοριών σχετικά με τις 
θεωρίες που έχουν διατυπωθεί σε σχέση με το χρόνο», «μου άρεσε το κομμάτι που 
ψάχναμε πληροφορίες για τα ρολόι» 

4) συνεργατικότητα-λειτουργία σε ομάδες: Η ομαδοσυνεργατικότητα άρεσε στους 
μαθητές και τη θυμούνταν με θετικό τρόπο 

«ανάπτυξα την ομαδοσυνεργατικότητα με τους συμμαθητές μου», «το μάθημα έγινε με 
πρακτική δουλειά με όλους τους συμμαθητές μου», «θυμάμαι τη συνολική προσπάθεια», 
«θυμάμαι τον τρόπο με τον οποίο δουλεύαμε ομαδικά», «δίνοντας ο καθένας ιδέες 
καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα που μόνος του ο καθένας μας ξεχωριστά 
δεν θα μπορούσε να φτάσει». 

5) Δημιουργία βίντεο: Η δημιουργία του βίντεο ενεργοποίησε τους μαθητές και τους 
άρεσε που έπαιξαν ρόλους σε αυτό  

«μου άρεσε που φτιάξαμε από την αρχή ένα βίντεο», «μου άρεσε που φτιάξαμε σενάριο 
και μετά το δραματοποιήσαμε», «μου άρεσε που έπαιξα το ρόλο του Αϊνστάιν στο βίντεο», 
«μου άρεσε που μαζί με τα άλλα παιδιά του θεάτρου γυρίσαμε ένα βίντεο με σενάριο δικό 
μας», «παρακολούθησα το βίντεο που έφτιαξαν οι συμμαθητές μου και νομίζω ότι 
κατανόησα την διαδικασία διακόσμησης των αγγείων καλύτερα από ένα θεωρητικό 
μάθημα». 

6) τι θα ήθελες να αλλάξει: Οι μαθητές θα ήθελαν να γίνονται στο γυμνάσιο και όχι στο 
λύκειο τέτοιες προσπάθειες, να υπήρχε καλύτερη οργάνωση, και να ήταν καλύτερη η 
υλικοτεχνική υποδομή. 

«να βρεθεί τρόπος να γίνει το project σε εξωσχολικές ώρες», «καλύτερη ηχογράφηση», 
«δεν συμμετείχαν όλοι εξίσου, κάποιοι είχαν πάρει την πρωτοβουλία», «καλύτερη 
διαχείριση χρόνου», «λιγότερο άγχος», «να γίνεται στο γυμνάσιο και όχι στο λύκειο που 
πιέζει η ύλη» 

Συμπεράσματα 

 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε βοήθησε στην κατανόηση του γνωστικού 
αντικειμένου, εμπλέκοντάς τους ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και συνέδεσε τις 
ΦΕ με την καθημερινότητα, δημιουργικά και ομαδικά. Οι περισσότεροι εξέφρασαν την 
επιθυμία τέτοιες δράσεις να πραγματοποιούνται συχνότερα. Η δράση συνέβαλε στη 
συνεργασία των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας αξιοποιώντας τη διερευνητική 
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προσέγγιση, το πείραμα και τις Τ.Π.Ε. . Ο χώρος της Αρχαίας Αγοράς αποτέλεσε το 
έναυσμα έτσι ώστε να συνδεθεί ο αρχαιολογικός χώρος με την εκπαιδευτική πράξη, 
την πολιτισμική παιδεία και τις τέχνες. Ο βιωματικός τρόπος με τον οποίο 
πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις ενέπνευσε και ενεργοποίησε τους εμπλεκόμενους και 
είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία εύληπτου και ελκυστικού εκπαιδευτικού υλικού. 
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Παρακολούθηση και αξιολόγηση διδασκαλίας με τη χρήση εντύπων παρακολού-
θησης: κριτική τοποθέτηση σε σχέση με το περιεχόμενο μιας αξιολόγησης διδα-

σκαλίας για διαμορφωτικούς σκοπούς 

Μάνεση Σουλτάνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

Μ.Ed., Υποψ. Διδάκτορας ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ 
taniamanesi@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να παρουσιάσει την παρατήρηση μίας διδασκαλίας που 
υλοποιήθηκε σε Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο των Νοτίων Προαστίων. Εκκινώντας από 
την ιδιαίτερη σημασία της διαμορφωτικής αξιολόγησης για τη βελτίωση της εκπαι-
δευτικής αποτελεσματικότητας, η εργασία θα εστιάσει στην καταγραφή των παρατη-
ρήσεων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, φιλοδοξώντας να αναδείξει τον προεξάρ-
χοντα ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η συστηματική παρατήρηση τόσο για τη 
βελτίωση της διδασκαλίας από την πλευρά του εκπαιδευτικού-παρατηρούμενου όσο 
και για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του παρατηρητή. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει 
στο συγκείμενο της παρατηρούμενης διδασκαλίας καθώς και στην παρουσίαση και 
ανάλυση των γεγονότων της παρατήρησης, ενώ η εργασία θα ολοκληρωθεί με την 
παροχή ανατροφοδότησης προς τον παρατηρούμενο εκπαιδευτικό και την επισήμαν-
ση των κεντρικών συμπερασμάτων που προέκυψαν από την εμπειρία της παρατήρη-
σης της διδασκαλίας. Παράλληλα, η εργασία θα επιχειρήσει να αναδείξει τα βασικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να διέπουν μια παρατήρηση διδασκαλίας για 
τους σκοπούς της διαμορφωτικής αξιολόγησης. 

Λέξεις - Κλειδιά: αξιολόγηση, παρατήρηση, διαμορφωτική αξιολόγηση. 

Εισαγωγή 

Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση έχει ανα-
πτυχθεί ως ένας αυτόνομος κλάδος των Επιστημών της Αγωγής, ένα πεδίο της εκπαι-
δευτικής θεωρίας και πρακτικής (Καλαθάκη, 2012), κύριο αντικείμενο του οποίου 
φαίνεται να είναι τα μέσα και οι διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών, των εκπαι-
δευτικών, της διδακτικής διαδικασίας και των αναλυτικών προγραμμάτων (Ματσαγ-
γούρας, 2001). Σύμφωνα με τους Fitzpatrick, Sanders και Worthen (2004), η αξιολό-
γηση ορίζεται ως η διαδικασία αναγνώρισης, καθορισμού και εφαρμογής συγκεκρι-
μένων μετρήσιμων κριτηρίων, προκειμένου να προσδιοριστεί η πραγματική αξία, η 
ποιότητα, η χρησιμότητα και η σημαντικότητα ενός αντικειμένου ή μίας δράσης σε 
σχέση με τα προκαθορισμένα κριτήρια. Μέρος της εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι 
και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο αναφέρεται σε όλους τους πα-
ράγοντες που αφορούν στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος, στη σχολική μονάδα και στο έργο του εκπαιδευτικού, αφορά δηλαδή σε όλες τις 
παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, από την εκπαιδευτική νομοθεσία και τα 
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Αναλυτικά Προγράμματα έως τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή (Ζουγανέλη, Καφε-
τζόπουλος, Σοφού & Τσάφος, 2007).  

Από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού έργου, ανάλογα με τους στόχους που καλείται να επιτελέσει, μπορεί να λά-
βει τις εξής τρεις μορφές: α. διαμορφωτική αξιολόγηση, με προεξάρχοντα στόχο τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας και με 
έντονο συνεργατικό χαρακτήρα (Μαρκόπουλος & Λουριδάς, 2010), β) συγκριτική 
αξιολόγηση, με κεντρικό στόχο την επιλογή των πλέον αποτελεσματικών εκπαιδευτι-
κών, προκειμένου για την ενσωμάτωσή τους σε θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης εντός 
του εκπαιδευτικού συστήματος και γ) κριτηριακή αξιολόγηση, που διενεργείται κυ-
ρίως στο πλαίσιο της διαδικασίας μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών, ενώ ο αξιολο-
γούμενος εκπαιδευτικός καλείται να αποδείξει ότι διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις 
και δεξιότητες για την αποτελεσματική άσκηση των διδακτικών του καθηκόντων (Α-
ναστασίου, 2014). 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου είναι πολυσύνθετος και πολυεπίπεδος. Όπως επισημαίνουν οι Πασιαρδής και 
Σαββίδης (2014α), η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου δεν αποτελεί μια διαδικα-
σία ελεγκτικού ή διαπιστωτικού χαρακτήρα, αλλά οφείλει να ανατροφοδοτεί τη διδα-
κτική πράξη επιδιώκοντας τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκ-
παίδευσης και τη βελτίωση όλων των εκπαιδευτικών παραγόντων. Με τον διαμορφω-
τικό της χαρακτήρα – που θα αποτελέσει και το κέντρο βάρους της παρούσας εργασί-
ας – η αξιολόγηση συνδέεται επιπλέον με τη διδασκαλία ως πράξη, ως συνειδητή 
δράση, αφού τη συμπληρώνει, την επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από αυτήν με 
σχέση αμφίδρομη και ανατροφοδοτική (Ζουγανέλη κ.ά., 2007). 

Το πλαίσιο προετοιμασίας της συναδελφικής παρατήρησης διδασκαλίας 

Η ανάγκη να προετοιμάσουμε επαγγελματίες που θα είναι αναστοχαζόμενοι λειτουρ-
γοί έχει τύχει ευρείας αποδοχής τα τελευταία χρόνια, ενώ ιδιαίτερα για τον χώρο της 
εκπαίδευσης, ένα μεγάλο μέρος της ερευνητικής κοινότητας θεωρεί την αναστοχα-
στική πρακτική ως το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα των επαγγελματικά καταρτι-
σμένων εκπαιδευτικών (Larrivée, 2008). Στη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογρα-
φία υποστηρίζεται ότι ο αναστοχασμός είναι μία διαδικασία συνεχούς μάθησης και 
συστηματικής αυτοδιερεύνησης, μέσω της οποίας ο εκπαιδευτικός ωφελείται πολλα-
πλώς, εμπλουτίζοντας και οικοδομώντας επαγγελματική γνώση (Schön, 1983). Ιδιαί-
τερα όταν οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μεταξύ τους, προκειμένου να συνερευνή-
σουν διάφορες πτυχές της ζωής εντός της σχολικής τάξης μέσα από μία διαδικασία 
αλληλοτροφοδότησης και συναδελφικής παρατήρησης διευκολύνεται σημαντικά η 
βελτίωση της διδακτικής πράξης (Αποστολόπουλος, 2014). Ωστόσο, η παρατήρηση, 
για να είναι χρήσιμη και να οδηγήσει σε ουσιαστική γνώση της διδασκαλίας, θα πρέ-
πει να είναι εστιασμένη. Η εστιασμένη παρατήρηση, που γίνεται με τη χρήση κατάλ-
ληλων σταθμισμένων εργαλείων, βοηθά την ανάπτυξη επαγγελματικών πλαισίων τό-
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σο για την παρατήρηση άλλων εκπαιδευτικών όσο και για την αξιολόγηση της προ-
σωπικής ανάπτυξης του ίδιου του εκπαιδευτικού (Πασιαρδής & Σαββίδης, 2014α).  

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας διενεργήθηκε εστιασμένη, συναδελφική πα-
ρατήρηση μίας εκπαιδευτικού της Α΄τάξης του Δημοτικού, με κύριο στόχο την παρο-
χή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης και τη βελτίωση της διδακτικής πράξης. Ακο-
λούθως, δόθηκαν από την εκπαιδευτικό σημαντικές πληροφορίες για το επίπεδο των 
μαθητών και γενικότερα για τα χαρακτηριστικά της τάξης, γεγονός που βοήθησε εκ 
των υστέρων στην ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων της παρατήρησης. Στη συ-
νέχεια, επισημάνθηκαν οι διδακτικοί στόχοι της εκπαιδευτικού για το υπό παρατήρη-
ση μάθημα της Γλώσσας και δόθηκε το γενικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα υλοποιού-
νταν οι μαθησιακές δραστηριότητες. Προκειμένου να μην προσελκυθεί η προσοχή 
των μαθητών στον παρατηρητή κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, συμφωνήθηκε να 
γίνουν αρχικά σύντομες συστάσεις και ακολούθως ο παρατηρητής να καθίσει εκτός 
του κυρίου χώρου δράσης της διδασκαλίας (στο πίσω μέρος της αίθουσας).  

Περισσότερος χρόνος αφιερώθηκε στη συγκεκριμενοποίηση των προς παρατήρηση 
παραμέτρων της διδασκαλίας. Επειδή η εργασία στην τάξη χαρακτηρίζεται από υψη-
λό βαθμό πολυπλοκότητας, κρίθηκε απαραίτητο να επιλεγεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο 
εργαλείο συστηματικής παρατήρησης. Συζητήθηκαν οι εναλλακτικές λύσεις με βάση 
τα προτεινόμενα από τη βιβλιογραφία έντυπα καταγραφής για την παρατήρηση της 
διδασκαλίας και τελικά η παρατήρηση της συμπεριφοράς της εκπαιδευτικού συμφω-
νήθηκε να εστιάσει σε δύο άξονες, τον λεκτικό έλεγχο και τον φυσικό έλεγχο, όπως 
προσδιορίζονται στη λίστα ελέγχου με τους δείκτες των Soar και Soar (Borich, 1999). 
Όσον αφορά τον λεκτικό έλεγχο, το συγκεκριμένο έντυπο παρατήρησης προσδιορίζει 
τις εξής 17 μεταβλητές (κριτήρια αξιολόγησης): τη συμφωνία της εκπαιδευτικού με 
τους μαθητές, τον έπαινο, την απαίτηση της προσοχής, την εισήγηση, την παροχή α-
νατροφοδότησης, την κριτική διόρθωση του σφάλματος, τις ερωτήσεις, την αμφισβή-
τηση, την καθοδήγηση με σκοπιμότητα ή και χωρίς σκοπό, τη χρήση της πίεσης του 
χρόνου, την υπενθύμιση ή την προτροπή, τη διακοπή, την εποπτεία των μαθητών, την 
προειδοποίηση και την επίπληξη. Επιπλέον, όσον αφορά τον φυσικό έλεγχο, οι Soar 
και Soar προσδιορίζουν τις ακόλουθες 10 μεταβλητές: την ανατροφοδότηση με έκ-
φραση του προσώπου ή με νεύμα του κεφαλιού, τη χρήση της γλώσσας του σώματος, 
τις χειρονομίες, τα ελαφρά αγγίγματα, την οπτική επαφή και το κούνημα του κεφα-
λιού, το γνέψιμο, το άγριο ή συνοφρυωμένο βλέμμα, την παρότρυνση των μαθητών 
να μιλήσουν και την αγνόηση.  

Το έντυπο παρατήρησης που προτείνουν οι ερευνητές και το οποίο αξιοποιήθηκε 
στην παρούσα εργασία, περιλαμβάνει επίσης 7 πεντάλεπτα διαστήματα παρατήρησης 
καθώς και τον συνολικό αριθμό των διαστημάτων, στα οποία παρατηρήθηκε η κάθε 
συμπεριφορά εκ μέρους του παρατηρούμενου εκπαιδευτικού. Στην προδιδακτική συ-
νάντηση με την εκπαιδευτικό του τμήματος καθορίστηκαν τα 7 πεντάλεπτα διαστή-
ματα παρατήρησης από τις 08.20 π.μ. έως τις 08.55 π.μ. Κατά τη διάρκεια της διδα-
σκαλίας, συμπληρώθηκε το έντυπο καταγραφής για την παρατήρηση, ενώ μετά την 

756

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



παρατήρηση ακολούθησε συνεδρία με την εκπαιδευτικό, προκειμένου να συζητηθούν 
και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της παρατήρησης.  

Παρουσίαση και κριτική ανάλυση της παρατήρησης της διδασκαλίας 

Η παρατηρούμενη εκπαιδευτικός είναι δασκάλα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 7 
χρόνια προϋπηρεσίας, ενώ το συνολικό μαθητικό δυναμικό του τμήματός της είναι 19 
μαθητές και μαθήτριες (10 αγόρια και 9 κορίτσια). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτ-
λου σπουδών στο αντικείμενο των Νέων Τεχνολογιών και τα προηγούμενα χρόνια 
έχει διδάξει στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Δημοτικού για 4 και 3 σχολικά έτη αντιστοίχως. 
Αν και δεν είχε προηγούμενη εμπειρία συναδελφικής παρατήρησης, συμφώνησε με 
ενθουσιασμό να βοηθήσει στη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης παρατήρησης, ενώ 
ιδιαιτέρως γόνιμη υπήρξε η συνεργασία της με τον παρατηρητή κατά τη διάρκεια της 
προδιδακτικής συνάντησης, στην οποία προσδιορίστηκαν οι άξονες και οι προτεραιό-
τητες της παρατήρησης.  

Η παρατήρηση της διδασκαλίας ανέδειξε σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου, ενώ το εργαλείο παρατήρησης που αξιοποιήθηκε, φάνηκε να 
ικανοποιεί τους στόχους της παρακολούθησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας, που 
είχαν τεθεί κατά την προδιδακτική συνάντηση. Όσον αφορά τον λεκτικό έλεγχο, η 
συμπεριφορά με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα διαστήματα, κατά τα οποία 
διενεργήθηκε η παρατήρηση, ήταν ο έπαινος (7 διαστήματα) και η υπενθύμι-
ση/παρακίνηση (6 διαστήματα). Σε 4 διαστήματα η εκπαιδευτικός της τάξης χρειά-
στηκε να καθοδηγήσει τους μαθητές και να εισηγηθεί μία καινούρια έννοια, καθώς 
επίσης και να θέσει ερωτήσεις στους μαθητές της τάξης της, με σκοπό τον έλεγχο της 
κεκτημένης γνώσης και της εκ μέρους τους κατανόησης.  

Λιγότερο συχνή ήταν η εμφάνιση συμπεριφορών όπως η συμφωνία, η αιτιολόγηση, η 
αμφισβήτηση, η καθοδήγηση με ή χωρίς σκοπιμότητα (3 διαστήματα), ενώ στα 2 
διαστήματα περιορίστηκε η απαίτηση της προσοχής, η επικριτική διόρθωση, η χρήση 
της πίεσης του χρόνου για την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, η διακοπή και η 
στενή εποπτεία/επιτήρηση των μαθητών. Επισημαίνεται επίσης ότι μία φορά η εκπαι-
δευτικός χρειάστηκε να προειδοποιήσει έναν μαθητή για τις συνέπειες της συμπερι-
φοράς του, ενώ δεν παρατηρήθηκε καθόλου λεκτική συμπεριφορά διαταγής, επίπλη-
ξης ή τιμωρίας. 

Όσον αφορά τον φυσικό έλεγχο, μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης (6 διαστήματα) 
σημειώθηκε στην ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικού προς τους μαθητές με γνέψιμο 
του κεφαλιού και χαμόγελο, ενώ σε 5 από τα διαστήματα της παρατήρησης η εκπαι-
δευτικός χρησιμοποίησε γλώσσα του σώματος, για να επικοινωνήσει ένα μήνυμα 
προς τους μαθητές ή να υποστηρίξει τη διδακτική πράξη. Λιγότερο συχνά χρησιμο-
ποιήθηκε ενισχυτικά το κούνημα του κεφαλιού (4 διαστήματα), το γνέψιμο με το χέρι 
και το κράτημα (2 διαστήματα). Μία φορά (με την έναρξη της παρατήρησης) η εκ-
παιδευτικός συγκέντρωσε τα τετράδια αντιγραφής των μαθητών, ενώ επίσης μία φορά 
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άγγιξε μία μαθήτρια χαϊδευτικά στην πλάτη. Τέλος, δεν παρατηρήθηκαν χειρονομίες 
και εκδηλώσεις αγνόησης/αδιαφορίας και συνοφρύωσης (άγριου βλέμματος) προς 
τους μαθητές της τάξης.  

Η ανάλυση των δεδομένων της παρατήρησης ανέδειξε ένα σύνολο στοιχείων εξέχου-
σας σημασίας, που έγιναν αντικείμενο ενδελεχούς προβληματισμού και συζήτησης 
στο πλαίσιο της μεταδιδακτικής συνεδρίας που ακολούθησε την παρατήρηση της δι-
δασκαλίας. Συγκεκριμένα, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την επόμενη μέρα μετά 
το πέρας του διδακτικού ωραρίου της εκπαιδευτικού και διήρκεσε συνολικά 45 λε-
πτά. Αρχικά, επισημάνθηκε από την παρατηρούμενη εκπαιδευτικό ότι το γενικότερο 
πλαίσιο της συναδελφικής παρατήρησης ως πρωτόγνωρης εμπειρίας υπήρξε εξαιρετι-
κά ενδιαφέρον και πολυεπίπεδης χρηστικότητας, καθώς φάνηκε να παρέχει τη δυνα-
τότητα βελτίωσης των διδακτικών της πρακτικών. 

Οι συμπεριφορές λεκτικού ελέγχου και ιδιαίτερα η μεγάλη συχνότητα εμφάνισης του 
επαίνου και της παρακίνησης των μαθητών φάνηκε να αντιμετωπίζονται από την εκ-
παιδευτικό της τάξης ως αναμενόμενες. Η τοποθέτησή της ήταν ότι η λεκτική ενίσχυ-
ση και ανατροφοδότηση των μικρών μαθητών βρίσκεται στο επίκεντρο της παιδαγω-
γικής της προσέγγισης, καθώς πιστεύει πως αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη 
διαμόρφωση μιας προσωπικότητας με ισχυρή αυτοπεποίθηση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρου-
σα ήταν η κριτική τοποθέτηση της παρατηρούμενης εκπαιδευτικού αναφορικά με την 
περιορισμένη χρήση της πίεσης χρόνου, αναγνωρίζοντας χαρακτηριστικά ότι τις πε-
ρισσότερες φορές (κυρίως στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών) αναγκάζεται 
να επισημάνει στους μαθητές ότι θα πρέπει να βιαστούν, για να ολοκληρώσουν μία 
δραστηριότητα ή μία άσκηση.  

Παράλληλα, επισήμανε ότι, αν και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παρατήρησης δεν 
φάνηκε, συνηθίζει να εποπτεύει στενά τον τρόπο που εργάζονται οι μαθητές, κυρίως 
όταν πρόκειται για μια ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα ή για την επίλυση μίας μα-
θηματικής ή γλωσσικής άσκησης. Όσον αφορά συμπεριφορές που δεν παρατηρήθη-
καν καθόλου στη διδασκαλία της εκπαιδευτικού, όπως είναι η διαταγή, η επίπληξη 
και η τιμωρία, η εκπαιδευτικός επισήμανε ότι το γεγονός πως αισθανόταν να παρατη-
ρείται, ίσως επηρέασε σε κάποιο βαθμό τη λεκτική της συμπεριφορά. Συμπληρωμα-
τικά τόνισε ότι το προφίλ της συγκεκριμένης τάξης διευκολύνει την αποφυγή χρήσης 
παρόμοιων λεκτικών συμπεριφορών, καθώς στο σύνολό τους οι μαθητές και μαθή-
τριες δεν παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες στη συμπεριφορά. Ανα-
φορικά με τα ευρήματα που προέκυψαν από την παρατήρηση της διδασκαλίας ως 
προς τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φυσικού ελέγχου της εκπαιδευτικού, η συ-
χνή ανατροφοδότηση των μαθητών με γνέψιμο του κεφαλιού ή και χαμόγελο και γε-
νικότερα η χρήση του σώματος κατά την λεκτική επικοινωνία, αναγνωρίστηκε από 
την εκπαιδευτικό ως στοιχείο της προσωπικότητάς της. Δεν φάνηκε να ξαφνιάζεται 
με την απουσία εκδήλωσης συμπεριφορών αδιαφορίας ή εκνευρισμού, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά ότι «η συγκεκριμένη τάξη δύσκολα σου επιτρέπει να χάσεις τη ψυχραιμία 
σου».  
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Επιχειρώντας την κριτική τοποθέτηση επί των πτυχών που πρέπει να διέπουν το 
πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης παρατήρησης της διδασκαλίας, ο παρατηρητής επισή-
μανε κατά τη μεταδιδακτική συνεδρία ότι η προηγούμενη εμπειρία σε μεθόδους έρευ-
νας ποιοτικής προσέγγισης και η εξοικείωσή του με τη διαδικασία της συναδελφικής 
παρατήρησης είναι απαραίτητη και καθοριστικής σημασίας. Ως εκ τούτου, η ταυτό-
χρονη παρατήρηση πολλών και διαφορετικών μεταβλητών και η προσπάθεια να κρα-
τηθούν σωστά οι απαιτούμενοι χρόνοι παρατήρησης φάνηκε να αποτελούν μία εξό-
χως σύνθετη και απαιτητική διαδικασία. Ολοκληρώνοντας τη συνεργασία που ακο-
λούθησε την παρακολούθηση, τόσο ο παρατηρητής όσο και η παρατηρούμενη εκπαι-
δευτικός συμφώνησαν ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, που έδωσε τη δυνα-
τότητα για μια πρώτη προσέγγιση και κατανόηση της αναγκαιότητας της παρακολού-
θησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας για τη βελτίωση της διδακτικής πράξης.  

Χαρακτηριστικά της ολοκληρωμένης παρατήρησης διδασκαλίας και το πλαίσιο 
της αποτελεσματικής διδασκαλίας 

Η μελέτη της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας καταδεικνύει ένα σύνο-
λο από στόχους που επιτυγχάνονται με την παρατήρηση και αξιολόγηση της διδα-
σκαλίας. Πέρα από την ενδυνάμωση της αναστοχαστικής διαδικασίας των παρατη-
ρούμενων εκπαιδευτικών, η παρατήρηση της διδασκαλίας για σκοπούς διαμορφωτι-
κής αξιολόγησης φαίνεται να συμβάλλει τα μέγιστα για την ανάπτυξη ενσυναίσθησης 
από την πλευρά του αξιολογητή, καθώς του δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσει τον 
λόγο που ένας εκπαιδευτικός συμπεριφέρεται (λεκτικά ή σωματικά) με έναν συγκε-
κριμένο τρόπο εντός της σχολικής τάξης (Σαββίδης, 2014). Επιπλέον, όπως επισημαί-
νουν οι Πασιαρδής και Σαββίδης (2014α, στο Κρέκης, 2015:63), η παρατήρηση της 
διδασκαλίας για διαμορφωτικούς σκοπούς είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς βοηθά-
ει τους παρατηρούμενους εκπαιδευτικούς «να ενημερωθούν για τη συμπεριφορά τους, 
να ανακαλύψουν εναλλακτικές πρακτικές διδασκαλίας και να καθορίσουν τις προσωπι-
κές διδακτικές τους δυνατότητες». 

Ένα σημαντικό σώμα ερευνών έχει μελετήσει τους παράγοντες που φαίνεται να θεμε-
λιώνουν και να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση (Borich & 
Tombari, 1997, στο Killen, 2007 ∙ Πασιαρδής, 2001). Ανάμεσα στους πλέον σημαντι-
κούς, ξεχωρίζουμε τη διαμόρφωση ενός δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος, τη 
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου, την αποτελεσματική οργάνωση 
και διοίκηση της σχολικής τάξης, τη διατύπωση και υλοποίηση συγκεκριμένων διδα-
κτικών στόχων, την εφαρμογή των αρχών του παιδοκεντρισμού στην καθημερινή δι-
δακτική πρακτική και την επικέντρωση των εκπαιδευτικών στην προσφορά διδασκα-
λίας υψηλής ποιότητας. 

Ωστόσο, ο πλέον αποδοτικός τρόπος για να μάθει κανείς τις πρακτικές της αποτελε-
σματικής διδασκαλίας είναι με την παρατήρησή τους μέσα στην τάξη (Πασιαρδής & 
Σαββίδης, 2014α). Για τον σκοπό αυτό έχουν προταθεί δομημένες μέθοδοι παρατή-
ρησης της διδασκαλίας, όπως είναι οι αφηγηματικές εκθέσεις, ενώ έχουν επίσης συ-
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νταχθεί και σταθμιστεί διάφορα εργαλεία αξιολόγησης της διδασκαλίας εντός της 
σχολικής τάξης, από τα οποία ξεχωρίζουμε το σύστημα μέτρησης Flanders, που επι-
τρέπει την καταγραφή μιας ακολουθίας συγκεκριμένων συμπεριφορών, καθώς και το 
Διαμορφωτικό Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού (ΔιΣΑΕ) των Harris και 
Hill (1982), το οποίο περιγράφει τα έξι διδακτικά στυλ του αποτελεσματικού εκπαι-
δευτικού (Πασιαρδής & Σαββίδης, 2014β). Τέλος, στα σημαντικά εργαλεία καταγρα-
φής για την παρατήρηση της διδασκαλίας συγκαταλέγεται και η λίστα λεκτικού και 
σωματικού ελέγχου των Soar και Soar, που αξιοποιήθηκε στην υλοποίηση της πα-
ρούσας εργασίας, δίνοντας σε παρατηρητή και παρατηρούμενο τη δυνατότητα από-
κτησης εμπειριών συνεργατικής παρατήρησης, ανταλλαγής εποικοδομητικών συμ-
βουλών και αναστοχασμού περί των διδακτικών πρακτικών.  

Επίλογος 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν διπλός: αρχικά επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί 
και να αναλυθεί η παρατήρηση μίας διδασκαλίας που υλοποιήθηκε σε Ιδιωτικό Δημο-
τικό Σχολείο των Νοτίων Προαστίων στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας στην 
Α΄ τάξη του Δημοτικού κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας. Εισαγωγικά 
δόθηκε ο εννοιολογικός προσδιορισμός της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και της αξιο-
λόγησης του εκπαιδευτικού έργου καθώς και μία σύντομη αναφορά στα βασικά μο-
ντέλα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Ακολούθως, σκιαγραφήθηκε το συγκεί-
μενο της διδασκαλίας, περιγράφηκε το πλαίσιο της προδιδακτικής συνάντησης με τον 
παρατηρούμενο εκπαιδευτικό και η προετοιμασία της συναδελφικής παρατήρησης 
της διδασκαλίας. Παράλληλα παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι μεταβλητές που συμπε-
ριλαμβάνονται στο έντυπο καταγραφής, το οποίο αξιοποιήθηκε στην παρατήρηση, 
καθώς και τα κεντρικά συμπεράσματα της διενεργηθείσας παρατήρησης. Στη συνέ-
χεια, η εργασία εστίασε στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ολοκληρωμένης παρα-
τήρησης, δίνοντας παράλληλα το πλαίσιο της αποτελεσματικής διδασκαλίας, όπως 
προκύπτει από τις σχετικές βιβλιογραφικές πηγές. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στους 
παράγοντες που καθιστούν απαραίτητη την παρακολούθηση της διδασκαλίας εντός 
τάξης, ενώ τονίστηκε ότι πρόκειται επί της ουσίας για μία διαδικασία, που δύναται να 
συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά αφενός στη βελτίωση των διδακτικών 
πρακτικών του παρατηρούμενων εκπαιδευτικών και αφετέρου στην καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων των ίδιων των παρατηρητών.  
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Περίληψη 

Μετά από τη χρήση της Βικιπαίδειας ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε δύο σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιχειρούμε σ' αυτήν την εργασία την αξιολόγηση της 
εμπειρίας μας. Το πρώτο σχολείο είναι ένα τυπικό περιφερειακό γυμνάσιο της 
Κέρκυρας το γυμνάσιο Καστελλάνων μέσης Κέρκυρας και το δεύτερο είναι το 
σχολείο δεύτερης ευκαιρίας ΣΔΕ της Λευκίμμης της Κέρκυρας. Η χρήση της 
Βικιπαίδειας έγινε θέτοντας τους μαθητές μπροστά στην πρόκληση της δημιουργίας 
ενός νέου λήμματος. Επιλέχθηκε ο ομαδοσυνεργατικός τρόπος διδασκαλίας στον 
οποίο οι μαθητές δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένοι. Ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 
στόχους της διαδικασίας ήταν ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να αξιολογούν 
την αξιοπιστία των πληροφοριών που ευρίσκουν σε διάφορα μέσα και κυρίως στο 
διαδίκτυο, να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους και να αναγνωρίζουν και να επιλύουν 
τα ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα μέσα στο ηθικό 
και νομικό πλαίσιο που επικρατεί. Η εμπειρία κρίνεται ως θετική. Το μεγαλύτερο 
μέρος των μαθητών συμμετείχε με ενθουσιασμό στη διαδικασία και προσέφερε ο 
καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του. Οι στόχοι που τέθηκαν επιτεύχθηκαν σε 
μεγάλο βαθμό. 

Λέξεις - Κλειδιά: Web 2.0, αξιολόγηση μέσων, Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, 
Βικιπαίδεια 

Εισαγωγή 

Η χρήση της Βικιπαίδειας στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί διαχρονικά πεδίο 
έντονων αντιπαραθέσεων. (Βλ. Για παράδειγμα Proffitt, 2012 και Obar, 2012 όπου 
παρουσιάζονται επιχειρήματα για τη χρήση ή μη της Βικιπαίδειας στην εκπαιδευτική 
διαδικασία). 

Πάρα πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως τα Harvard, Yale και UC Berkeley στις 
ΗΠΑ και χιλιάδες άλλα στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο την χρησιμοποιούν. Στη 
χώρα μας χρησιμοποιείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 
Πάντειο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Λάρισας. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει 
δοκιμασθεί στο 24ο γυμνάσιο Αθηνών και στο Εσπερινό γυμνάσιο Αργοστολίου. 
(Θεοφιλάτου, 2014) Βέβαια πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα τη χρησιμοποιούν χωρίς 
να δημοσιοποιούν τη συμμετοχή τους, οπότε η χρήση της είναι σίγουρα ευρύτερη 
τόσο στην τριτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Οι αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση της Βικιπαίδειας σαν εκπαιδευτικό εργαλείο 
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βασίζονται στην μη εγγυημένη εγκυρότητα των λημμάτων της και στην απουσία 
ιεραρχικής δομής ελέγχου των πληροφοριών που διατίθενται. Επίσης στο πλαίσιο του 
πλουραλισμού και της ελευθερίας στην έκφραση, παρατίθενται δοξασίες και απόψεις 
που αποδεδειγμένα στερούνται επιστημονικής εγκυρότητας. 

Εμείς είδαμε τη Βικιπαίδεια σαν ένα χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε δύο κύριους άξονες. Ο ένας είναι το περιεχόμενο και ο 
άλλος η διαδικασία. Για να μπορέσουν οι μαθητές να δημιουργήσουν ένα νέο λήμμα 
θα πρέπει να εμβαθύνουν στο αντικείμενο του λήμματος, να ερευνήσουν για να 
αντλήσουν πληροφορίες και να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ σε όσες μορφές τους είναι 
διαθέσιμες. Τα παραπάνω είναι ήδη πολύ σημαντικοί εκπαιδευτικοί στόχοι για 
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όμως και η διαδικασία έχει να προσφέρει 
πολλά. Η Βικιπαίδεια εκ κατασκευής βασίζεται στη συνεργασία κάτι που στη χρήση 
της σαν εκπαιδευτικό εργαλείο μας βοηθά να εφαρμόσουμε τον ομαδοσυνεργατικό 
τρόπο διδασκαλίας στον οποίο οι μαθητές δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι. Όταν οι 
μαθητές γνωρίζουν ότι το αντικείμενο της προσπάθειας τους θα δημοσιοποιηθεί σε 
ένα μέσο με τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα, αποζητούν την διασφάλιση της 
εγκυρότητας της εργασίας τους και με αυτό τον τρόπο προκύπτει η ανάγκη 
τεκμηρίωσης και αξιολόγησης των πηγών τους. Η αξιολόγηση των πηγών είναι ένα 
μεγάλο ζήτημα για τους νέους σήμερα καθώς και για τους ενήλικους που δεν έχουν 
ακαδημαϊκή μόρφωση. Μέσω του διαδικτύου κατακλύζονται από πληροφορίες και η 
αξιολόγηση της εγκυρότητάς τους είναι πάρα πολύ σημαντική ιδιαίτερα στη 
διαμόρφωση άποψης και στη λήψη αποφάσεων. (Παπάνης, 2011) . 

Η προοπτική δημοσίευσης της εργασίας των μαθητών φέρνει στην επιφάνεια τα 
ζητήματα των πνευματικών δικαιωμάτων και τις ηθικές και νομικές συνέπειες τους. 
Οι περισσότεροι μαθητές των σχολείων μας είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του 
διαδικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών, όμως δεν έχουν υπόψη ότι ένα μεγάλο 
μέρος από αυτές για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν απαιτείται η άδεια των 
δημιουργών τους. 

Το σημαντικό σε όλα τα παραπάνω ζητήματα είναι ότι δεν διδάσκονται από καθέδρας 
αλλά προκύπτουν σαν ανάγκες και επιλύονται από τους ίδιους τους μαθητές με την 
καθοδήγηση μας. Έτσι επιτυγχάνουμε ένα βασικό ζητούμενο στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, που είναι η άμεση εμπλοκή των μαθητών και η ενεργητική τους 
ενασχόληση με αυτά και όχι η παθητική κατανάλωση της προσφερόμενης γνώσης. 

Τέλος αναφέρουμε ότι οι μαθητές χάρηκαν ιδιαίτερα από το γεγονός ότι μπόρεσαν να 
επιδείξουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους στον ευρύτερο κύκλο τους και όπως 
ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη αποτίμησης δράσης, ένας από τους μαθητες 
Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας που συμμετείχαν στα σχέδια δράσης που εφαρμόσαμε 
(2014-2015): "αισθάνθηκα ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν είδα την εργασία στην οποία 
συμμετείχα να εμφανίζεται στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης". 
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Παρουσιάζουμε τους στόχους που θέσαμε και τον βαθμό επίτευξης τους 

Στο γυμνάσιο Καστελλάνων μέσης Κέρκυρας δοκιμάσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη 
Βικιπαίδεια σαν εκπαιδευτικό εργαλείο στους μαθητές της Β' γυμνασίου. Στο 
πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της πληροφορικής στη Β' γυμνασίου υπάρχουν 
τα πολυμέσα, οι υπηρεσίες αναζήτησης στον παγκόσμιο ιστό, η επεξεργασία 
δεδομένων και τα υπολογιστικά φύλλα, τα γραφήματα και οι παρουσιάσεις. Στην 
αρχή της σχολικής χρονιάς θέσαμε τους μαθητές μπροστά στην πρόκληση της 
δημιουργίας ή συμπλήρωσης ενός λήμματος της Βικιπαίδειας σαν απώτερο στόχο της 
σχολικής χρονιάς για το μάθημα της πληροφορικής. Στο τέλος κάθε διδακτικής 
ενότητας οι μαθητές καλούνταν εργαζόμενοι σε ομάδες, να εφαρμόσουν τις 
νεοαποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες στον εμπλουτισμό του λήμματος. 

Μετά από προβληματισμό για το είδος των λημμάτων που θα ήταν μέσα στις 
δυνατότητες των μαθητών και που παράλληλα θα τους προκαλούσε το ενδιαφέρον 
καταλήξαμε σε αυτά που αναφέρονται στα χωριά της περιοχής προέλευσης των 
μαθητών. Για τα περισσότερα από αυτά είτε δεν υπήρχαν λήμματα είτε υπήρχαν 
μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης. 

Οι λόγοι που επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο εργασίας ήταν αφενός για να προκαλέσουμε 
την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την 
υλοποίηση ενός φιλόδοξου στόχου και αφετέρου για την άμεση εφαρμογή των 
γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούσαν σε κάθε διδακτική ενότητα. Επίσης θέλαμε 
να έρθουν οι μαθητές σε άμεση επαφή με μια παγκόσμια κοινότητα εθελοντικής 
προσφοράς γνώσης και να διευρύνουν τους περιορισμένους στην τοπική κοινωνία 
ορίζοντές τους. 

Δεν αξιολογούμε τα αποτελέσματα της δράσης μας με την ποσότητα και την ποιότητα 
της συνεισφοράς των μαθητών στη Βικιπαίδεια αλλά με το κατά πόσο συνέβαλε στην 
επίτευξη των γενικότερων διδακτικών στόχων για το μάθημα της πληροφορικής κατά 
τη σχολική χρονιά. 

Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν αρχικά με το εγχείρημα. Η ιδέα ότι θα γίνονταν 
συγγραφείς και συμμέτοχοι στο έργο της Βικιπαίδειας προβάλλοντας τον τόπο τους, 
αποδείχθηκε ιδιαίτερα ελκυστική. Οι γονείς και η τοπική κοινότητα επίσης ήταν 
ιδιαίτερα θετικοί με την ιδέα και βοήθησαν παρέχοντας πληροφορίες στους μαθητές 
και ενθαρρύνοντας τους. Ένα μεγάλο μέρος των μαθητών, έχοντας υπ' όψη τον τελικό 
στόχο, συμμετείχαν στο μάθημα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προσπαθούσαν να 
εφαρμόσουν άμεσα τη διδαχθείσα ύλη. Δώσαμε μεγάλη έμφαση, μέσα από την 
ομαδική εργασία να δοθεί η δυνατότητα να συνεισφέρουν όλοι οι μαθητές, ο καθένας 
ανάλογα με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα του. Όπως προέκυψε από τα 
ερωτηματολόγια, αυτό τόνωσε την αυτοπεποίθηση των πιο αδύνατων μαθητών και 
τους έδωσε ένα επί πλέον κίνητρο για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο 
συγκεκριμένα, το 80% δήλωσε ότι νιώθει πιο άνετα να συμμετάσχει σε σχέδιο 
δράσης στο μέλλον. 
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Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο παράρτημα 
Λευκίμμης, βασιζόμενοι στη μελέτη του του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου 
Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας (Μουζάκης, 2006) 
για τα οφέλη από την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων και 
μέσα στο πνεύμα του Πλαισίου Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 
(ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2013), οργανώσαμε Σχέδιο Δράσης με βάση τη Βικιπαίδεια στο οποίο 
συμμετείχαν ενήλικες εκπαιδευόμενοι και των δύο κύκλων. Το Σχέδιο Δράσης 
επικέντρωσε στο να δείξει τους εκπαιδευόμενους ότι έχουν τη δυνατότητα 
δημιουργικής παρέμβασης σε υπάρχοντα λήμματα της Βικιπαίδεια και ότι 
ταυτόχρονα μπορούν να δημιουργήσουν δικά τους λήμματα. Οι εκπαιδευόμενοι 
χωρίστηκαν σε ομάδες ανά δύο και η εργασία χωρίστηκε σε τρεις φάσεις: α) στη 
βελτίωση λημμάτων διορθώνοντας συντακτικά και ορθογραφικά λάθη σε τυχαία 
λήμματα, β) στη βελτίωση και τροποποίηση εννοιών και προτάσεων μέσα σε 
λήμματα αντίστοιχα με αυτά που είχαν διδαχθεί και γ) στη δημιουργία νέων 
λημμάτων σχετικά με τον τόπο καταγωγή τους. 

Πλεονεκτήματα της χρήσης της Βικιπαίδεια στην εκπαίδευση 

Ομαδοσυνεργατικό μοντέλο εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Η Βικιπαίδεια είναι ένα συλλογικό εγχείρημα, που υλοποιείται από μια παγκόσμια, 
διαρκώς μεταβαλλόμενη, εθελοντική ομάδα εργασίας. Έτσι ήταν φυσικό επακόλουθο 
να υιοθετήσουμε στη μικρή κοινότητα της σχολικής τάξης ένα παρόμοιο μοντέλο 
εργασίας προσαρμοσμένο στην τάξη μεγέθους της. Επίσης τονίσαμε στους μαθητές 
ότι αν και δεν είχαν άμεση επικοινωνία αποτελούσαν μέρος της παγκόσμιας αυτής 
κοινότητας. Η εργασία έγινε με ομάδες μαθητών που κατοικούν στην ίδια περιοχή και 
συνεργάσθηκαν με στόχο τη δημιουργία ή τον εμπλουτισμό ενός λήμματος. 

Το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο στην εκπαίδευση έχει απασχολήσει την παιδαγωγική 
κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Μετά από αντιπαραθέσεις δεκαετιών ένα μεγάλο 
μέρος όσων ασχολούνται με τη διδακτική έχουν καταλήξει σε μια σύνθεση της 
θεωρίας του εποικοδομισμού του Piaget με την κοινωνικο-πολιτιστική προσέγγιση 
του Vygotsky, που αναφέρεται σαν “συνεποικοδομισμός” (Damon, 1995). 

Ένας από τους λόγους που επιλέξαμε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι γιατί μ' 
αυτόν τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο διδασκαλίας ,που είναι σύμφωνος με τις αρχές 
του κοινωνικού εποικοδομισμού, μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο της τάξης η διατομική 
επικοινωνία οδηγεί στη διαδικασία εσωτερικής οικοδόμησης της γνώσης από τον 
κάθε μαθητή (Ματσαγγούρας, 2000). 

Επίσης προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε ένα μέρος του προγράμματος που προτείνει 
ο Η. Ματσαγγούρας (Ματσαγγούρας, 2005) το οποίο επιλέγει και αξιοποιεί κατά τη 
σύνθεση των στρατηγικών διδασκαλίας δραστηριότητες που αναγνωρίζουν τις 
δυνατότητες των μαθητών για ενεργητική, συλλογική επεξεργασία των δεδομένων 
και που η εμπλοκή τους σ' αυτές τους κινητοποιεί το ενδιαφέρον και τους χαροποιεί.  
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Προσφορά και χρήση ανοικτής γνώσης 

Οι μαθητές σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό εξοικειωμένοι με τη χρήση του 
διαδικτύου. Αν και η κύρια χρήση τους είναι η συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα, είναι 
σχετικά εύκολο με κατάλληλη καθοδήγηση να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν οι συσκευές αναζήτησης στην εκπαιδευτική διαδικασία για ανεύρεση 
πληροφοριών από το διαδίκτυο.  

Οι μαθητές μ' αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τις πληροφορίες που 
ευρίσκουν σ' αυτό σαν μια μεγάλη εγκυκλοπαίδεια ή σαν μια βιβλιοθήκη. Στο σημείο 
αυτό δημιουργείται ένα πρόβλημα, οι μαθητές μεταφέρουν την εμπιστοσύνη για την 
αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών που έχουν στα βιβλία, στις πληροφορίες 
που ευρίσκουν στο διαδίκτυο. Είναι επιτακτική ανάγκη να αποκτήσουν την ικανότητα 
να αξιολογούν τις πληροφορίες που αντλούν από το διαδίκτυο με βάση την 
αξιοπιστία τους.  

Οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές θίγουν αυτό το ζήτημα κατά τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, όμως είναι πολύ πιο αποδοτική η ενεργητική συμμετοχή 
των μαθητών, μέσα από την τεκμηρίωση των πληροφοριών που οι ίδιοι παράγουν και 
αναρτούν. Αυτό προσπαθήσαμε να επιτύχουμε μέσα από τη διαδικασία συγγραφής 
λημμάτων στη Βικιπαίδεια. Η ίδια η δομή της Βικιπαίδειας ζητά την τεκμηρίωση των 
λημμάτων, θέτοντας κατάλληλες σημειώσεις σ' αυτά. 

Εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την έννοια των πνευματικών δικαιωμάτων 

Οι μαθητές στις συνηθισμένες σχολικές εργασίες που παράγουν, χρησιμοποιούν υλικό 
που έχουν αντιγράψει από τις πηγές που χρησιμοποίησαν χωρίς κανένα περιορισμό. 
Στις μεταξύ τους ηλεκτρονικές συναναστροφές χρησιμοποιούν ελεύθερα υλικό όπως 
μουσική, φωτογραφίες ή βίντεο επίσης χωρίς κανένα περιορισμό. Η έννοια των 
πνευματικών δικαιωμάτων τους είναι είτε τελείως άγνωστη είτε ελλιπώς 
σχηματισμένη. 

Ένας καλός τρόπος να εξοικειωθούν με το ζήτημα είναι η παραγωγή και ανάρτηση 
λημμάτων στη Βικιπαίδεια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αντιλαμβάνονται τη 
διαφορά της ατομικής χρήσης μιας πληροφορίας και της δημοσίευσης της. Επίσης 
μαθαίνουν ότι πέρα από τα ηθικά και νομικά ζητήματα που εγείρονται, η αναφορά 
στην πηγή μιας πληροφορίας αυξάνει την αξιοπιστία του λήμματος. 

Μεθοδολογία 

Η εκπαιδευτική διαδικασία των δυο ομάδων (ενήλικες, ανήλικοι) αξιολογήθηκε μέσα 
από ερωτηματολόγια ερωτήσεων κλειστού τύπου και προσωπικές συνεντεύξεις. Οι 
προσωπικές συνεντεύξεις επελέγησαν διότι με αυτές μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να 
εκφράσουν τις απόψεις τους μέσα από μια διαδικασία με υψηλό βαθμό συνεργασίας 
μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων, με αποτέλεσμα να καταλήγουν σε 
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πιο πλήρη και συνεπή στοιχεία, ενώ τα ερωτηματολόγια ερωτήσεων κλειστού τύπου 
για να καταστεί δυνατή η εξαγωγή ποσοτικών στοιχείων. Στα ερωτηματολόγια 
προσπαθήσαμε οι χρησιμοποιούμενοι όροι να γίνονται εύκολα αντιληπτοί από τους 
εκπαιδευόμενους. 

Στα ερωτηματολόγια τα οποία μοιράστηκαν μετρήθηκαν α) η δυνατότητα άντλησης 
πληροφοριών από το διαδίκτυο, β) η εξοικείωση με την επεξεργασία κείμενου, γ) ο 
βαθμός ικανοποίησης μέσα από την εργασία σε ομάδες, δ) ο βαθμός κατανόησης του 
τρόπου λειτουργίας της Βικιπαίδεια, ε) ο βαθμός βελτίωσης ως προς τη χρήση 
εγκυκλοπαιδειών για αναζήτηση πληροφοριών και στ) ο βαθμός αυτοπεποίθησης του 
εκπαιδευόμενου στη συγγραφή κειμένων. 

Στις προσωπικές συνεντεύξεις εξετάσαμε επιπλέον το βαθμό στον οποίο κάποιος 
εκπαιδευόμενος θα συνεχίσει να συνεισφέρει στη Βικιπαίδεια, αν άλλαξε η γνώμη 
του για το πόσο αξιόπιστο είναι ένα λήμμα της Βικιπαίδεια, κ.α. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 30 εκπαιδευόμενοι από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
Κέρκυρας, παράρτημα Λευκίμμης, ηλικίας 25-52 ετών και 48 μαθητές του Γυμνασίου 
Καστελλάνων Μέσης Κέρκυρας ηλικίας 14-15 ετών. 

Σύγκριση των δυο ομάδων 

Αρχικά αναφέρουμε τα αποτελέσματα στα οποία συγκλίνουν και οι δυο υπό εξέταση 
ομάδες: στις ενότητες α), β), γ), δ) και οι δύο ομάδες εκφράστηκαν θετικά τόσο στο 
ερωτηματολόγιο όσο και στις προφορικές συνεντεύξεις. Στη βελτίωση της στάσης 
τους ως προς τη χρήση εγκυκλοπαιδειών για αναζήτηση πληροφοριών (ενότητα ε)) η 
ομάδα των ενηλίκων έδειξε μικρότερο ενδιαφέρον ενώ αντίθετα στον τομέα της 
αυτοπεποίθησης (ενότητα στ) οι ενήλικες εξέφρασαν την άποψη ότι αυτή τους 
βελτιώθηκε σημαντικά. Οι ανήλικοι ήταν σαφώς πιο εξοικειωμένοι με την χρήση του 
διαδικτύου και είχαν μεγαλύτερη πρόσβαση σ' αυτό (εικόνα 1). Ήταν επίσης 
περισσότερο εξοικιωμέμενοι και την επεξεργασία κειμένου. Το τελευταίο ήταν 
αναμενόμενο μια που οι σημερινοί έφηβοι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ 
τόσο στο σχολείο όσο και στον ελεύθερο χρόνο τους από μικρή ηλικία, σε αντίθεση 
με τους ενήλικους που ήρθαν σε επαφή με τις ΤΠΕ σε μεγαλύτερη ηλικία και ένα 
μεγάλο ποσοστό από αυτούς μόνο στον επαγγελματικό τους χώρο. Τέλος, στις εικόνες 
2 και 3 φαίνεται και η μεγαλύτερη εξοικίωση των ανήλικω μαθητών με την 
Βικιπαίδεια. 
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Εικόνα 1: Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

  

Εικόνα 2: Είχες ακούσει για τη Βικιπαίδεια (Wikipedia) πριν σου παρουσιαστεί στο 
μάθημα; 

  

Εικόνα 3: Χρήση της Βικιπαίδειας πριν παρουσιαστεί στο μάθημα 

Συμπεράσματα της έρευνας 

Η συγγραφή λημμάτων για την Βικιπαίδεια είνια ευκολότερη στο Σχολείο Δεύτερης 
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Ευκαιρίας λόγω της ευελιξίας του προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών σε αντίθεση με 
ένα τυπικό σχολείο της Μέσης Εκπαίδευσης το οποίο δεσμεύεται από αυστηρότερη 
τήρηση του ωρολογίου προγράμματος και του προγράμματος σπουδών. 

Η χρήση της Βικιπαίδειας ως εκπαιδευτικό εργαλείο μπορεί να συνδυάσει την 
εξοικείωση με την χρήση του διαδικτύου, την επεξεργασία κειμένου και την 
αναζήτηση πληροφοριών για άλλες εργασίες. Η εξοικείωση με τα πνευματικά 
δικαιώματα που αναφέρεται σε πολλά σημεία του προγράμματος σπουδών της 
Πληροφορικής είναι ένα ακόμα σημαντικό σημείο. 

Μέσα από την ομαδική εργασία συμμετέχουν αποτελεσματικά όλοι οι 
εκπαιδευόμενοι ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου και προϋπαρχουσών δεξιοτήτων 
με τις ΤΠΕ. Η αξιοποίηση της Βικιπαίδεια μπορεί να συνδυάσει δραστηριότητες 
εντός της τάξης με εξωστρεφείς δραστηριότητες. Στους ενήλικες μπορεί να δοθεί 
βάρος στις δεύτερες ενώ στους ανήλικους στις πρώτες. 

Γενικά, τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση της Βικιπαίδεια είναι πολύπλευρα και 
θετικά. 
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Περίληψη 

Η έλευση της τεχνολογίας, από την εποχή της εφεύρεσης του τροχού ακόμη, επανα-
προσδιόρισε την ανθρώπινη ιστορία και διευκόλυνε την ανθρώπινη εξέλιξη. Η εκπαί-
δευση, ως κύριος σηματοδότης και ρυθμιστής της κοινωνικής ανάπτυξης και συνέχειας 
επωφελήθηκε, παραπλεύρως, από πολλά τεχνολογικά επινοήματα. Ιδιαίτερα, στη διάρ-
κεια του 20ού αιώνα, η εισαγωγή εκπροσώπων της οπτικοακουστικής τεχνολογίας, ως 
σημαντικών μέσων διδασκαλίας, υπήρξε αθρόα και καταλυτική. Το 1959, το πρό-
γραμμα PLATO οριοθετεί την πρώτη γενικευμένη απόπειρα εισαγωγής των υπολογι-
στών στη διδακτική διαδικασία. 20 περίπου χρόνια μετά είχε κυριαρχήσει, μεταξύ των 
εκπαιδευτικών, η βεβαιότητα ότι το μέλλον του σχολείου θα είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένο με τις πλούσιες και άκρως αποτελεσματικές ψηφιακές δυνατότητες. Ωστόσο, από 
την αρχή της δεκαετίας του 90, οι υψηλές αυτές προσδοκίες φάνηκαν ουτοπικές και οι 
ελπίδες για εκπαιδευτική ανάταξη, χάριν της υπολογιστικής τεχνολογίας, φυλλορρόη-
σαν. Σήμερα, ήδη εδώ και μια δεκαπενταετία, οι συνθήκες έχουν σχεδόν αναστραφεί. 
Έχουν εγερθεί ποικίλες αξιώσεις και επιχειρήματα, για αποδεδειγμένη επικύρωση και 
τεκμηρίωση των εικονικών περγαμηνών, εξαιτίας και των πολλών δυνατοτήτων και 
εφαρμογών, που παρέχει το Διαδίκτυο.  

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε., προσδοκίες, αντιπαραθέσεις, παραδοχές  

Η έλευση της Τεχνολογίας 

Μεγάλη και κρίσιμη είναι, αναμφισβήτητα, η προσφορά της τεχνολογίας. Σίγουρα «κο-
μίζει γλαύκα ες Αθήνας» κανείς, αν συνηγορήσει υπέρ της αποτελεσματικής συνεισφο-
ράς πολλών τεχνολογικών καινοτομιών στη βελτίωση και διευκόλυνση της ανθρώπινης 
ζωής και εξέλιξης. Ο τροχός, τα ιστία, η πυξίδα και το πηδάλιο, η τυπογραφία, η ατμο-
μηχανή, η πενικιλίνη, το τηλέφωνο, ο δορυφόρος και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 
(Kumpulainen, 2007) είναι κάποια παραδείγματα μεγάλων επινοήσεων, τα οποία άλ-
λαξαν και μεγέθυναν την ανθρώπινη ιστορία, αφού υπηρέτησαν, ανέδειξαν και υλοποί-
ησαν όνειρα, επιδιώξεις, φιλοδοξίες και σκοπιμότητες (Μαστρογιάννης 2015α). 

Στο πλαίσιο αυτό της διαρκούς αναζήτησης και εφεύρεσης τεχνολογικών επιτευγμά-
των, ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, υπήρξε σημαντική τεχνική πρόοδος, 
βελτίωση και διεύρυνση των δυνατοτήτων των Μέσων Επικοινωνίας της εποχής. Το 
ραδιόφωνο, ο τηλέγραφος, ο φωνογράφος, ο κινηματογράφος αλλά και η τυπογραφία 
υπεισέρχονται βαθύτερα στα λαϊκά στρώματα, αποκτούν κοινωνικά ερείσματα και τα 
πρώιμα σημάδια πρακτικής αποδοχής τους αποτελούν πια, μια χρηστική και σαφώς πιο 
άνετη επικοινωνιακή πραγματικότητα  

771

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Η εκπαίδευση, φυσικά, ως γενεσιουργός και πρωτογενής συνιστώσα της διαδικασίας 
εξέλιξης των ανθρώπων, αποκόμισε παράπλευρες ωφέλειες, δεδομένου ότι όλες αυτές 
οι εφευρέσεις (όπως αργότερα και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής) αξιοποιήθηκαν και ως 
μέσα διδασκαλίας, αν και δεν σχεδιάστηκαν γι’ αυτό τον σκοπό.  

Η εισαγωγή διάφορων μορφών τεχνολογίας στην εκπαίδευση αποκτά ευρεία έκταση 
κατά τις αρχές του 20ού αιώνα. Ήδη, από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 
αναπτύσσεται στις ΗΠΑ μια βιομηχανία παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών και ένα 
παιδαγωγικό ρεύμα με στόχο την «οπτική» κατάρτιση των μαθητών, που πολύ γρήγορα 
μετατράπηκε σε «οπτικοακουστική» (Κόμης, 2004). Ο κινηματογράφος, το διαφανο-
σκόπιο, η τηλεόραση, οι συσκευές slides, το μαγνητόφωνο και ο ηλεκτρονικός υπολο-
γιστής είναι μερικοί εκπρόσωποι συσκευών οπτικοακουστικής τεχνολογίας.  

Οι απαρχές του «οπτικοακουστικού» κινήματος θεμελιώνονται στα μέσα του 17ου 
αιώνα, με την έκδοση του εικονογραφημένου εγχειριδίου του Κομένιου «The Visible 
World in Pictures» (Reiser, 1987). Ο μεγάλος αυτός Ολλανδός θεολόγος και παιδαγω-
γός (1592 - 1670) πρότεινε να υιοθετηθεί, ως κύρια παιδαγωγική μέθοδος η αρχή της 
εποπτείας. Οι ιδέες του βρήκαν ένθερμο υποστηρικτή στις εκπεφρασμένες παιδαγωγι-
κές πεποιθήσεις του σημαντικού Ελβετού παιδαγωγού και μεταρρυθμιστή Johann 
Pestalozzi, ο οποίος συνηγορούσε και επιχειρηματολογούσε και αυτός, σθεναρά, υπέρ 
της μάθησης, μέσω των αισθήσεων. Ακόμα, και ο Lewis Carroll πικρά διερωτόταν, 
μέσα από την Αλίκη του στη χώρα των θαυμάτων: «Ποια είναι, άραγε, η χρησιμότητα 
ενός βιβλίου χωρίς εικόνες και συνομιλίες;». 

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο προβολέας ταινιών ήταν μια από τις πρώτες οπτι-
κοακουστικές συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στα σχολεία. Στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, οι πρώτοι κατάλογοι εκπαιδευτικών φιλμ δημοσιεύθηκαν το 1910 (Reiser, 
1987). Ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός για την παιδαγωγική επαναστατικότητα και τη 
διδακτική αποτελεσματικότητα, που κόμιζαν οι «κινούμενες εικόνες», ώστε να χρεωθεί 
με μια ανεπιτυχή πρόβλεψη ο διάσημος εφευρέτης Thomas Edison: «Τα βιβλία, σύ-
ντομα, θα είναι παρωχημένα στα σχολεία», είχε ισχυριστεί το 1913 (Πασιόπουλος, 
2012). 

Από το 1950 και εντεύθεν - Οι Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση 

Γύρω στο 1950, η τηλεοπτική τεχνολογία άρχισε να αναπτύσσεται αλματωδώς και να 
εισάγεται ως κύριο μέσο διδασκαλίας στην εκπαίδευση. Η δυναμική της «εκπαιδευτι-
κής τηλεόρασης» ατόνησε, ωστόσο, στα μέσα του 1960 και συνεχώς φθίνει έκτοτε, 
λόγω της αμφίβολης και αβέβαιης παιδαγωγικής αξίας της πλειονότητας (και) των τη-
λεοπτικών προγραμμάτων, μια βεβαιωμένη στρεβλή, αντιπαιδαγωγική κατάσταση, η 
οποία σταθερά και εμμόνως συνεχίζεται.  

Η τεχνολογία εξελίχθηκε ραγδαία κατά τη δεκαετία του 1960, όπου συντελείται και το 
πρώτο ευρύ πέρασμα από τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας στη χρήση των μαζικών 
μέσων επικοινωνίας (ΜΜΕ), για διδακτικούς σκοπούς (Κόμης, 2004). Την εποχή δε 
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αυτή επινοείται και ο γνωστός όρος «εκπαιδευτική τεχνολογία» 
(educational/instructional technology).  

Την ίδια περίπου περίοδο, η επινόηση του προγράμματος PLATO (Programmed Logic 
for Automatic Teaching Operations) από τον Donald Bitzer, το 1959, στο Πανεπιστή-
μιο του Illinois, αποτέλεσε το πρώτο μεγάλης κλίμακας εγχείρημα για την εισαγωγή 
και ενσωμάτωση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική πρακτική. Η επιδίωξη αυτού του 
προγράμματος ήταν διττή. Καταρχάς, ως στόχος τέθηκε η διερεύνηση του ενδεχόμενου 
ρόλου του υπολογιστή και των δυνητικών δυνατοτήτων του στην καθημερινή εκπαι-
δευτική διαδικασία. Ακολούθως, η στόχευση επικεντρώθηκε στην οργάνωση και τη 
σχεδίαση ενός οικονομικά και εκπαιδευτικά βιώσιμου συστήματος, το οποίο θα συνέ-
θετε και θα αξιοποιούσε όλες τις θεωρήσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση, ως πα-
ρεπόμενο και συνέπεια της παραπάνω διερεύνησης (Alpert & Bitzer, 1970). Το πρό-
γραμμα PLATO συνδύαζε γραφικά, πρωτόλεια προγραμματιστικά περιβάλλοντα για 
την εκπαίδευση αλλά και οθόνες αφής (Alpert & Bitzer, 1970; Molnar, 1997; Alessi & 
Trollip, 2005). 

Στα πρώτα αυτά στάδια, της δεκαετίας του΄60, η ένταξη των υπολογιστών και γενικά 
των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς και, ως εκ τούτου, 
απέδωσε πενιχρά αποτελέσματα, αφού τα παιδαγωγικά οφέλη υπήρξαν αχνά. Οι λόγοι 
μπορούν να εντοπιστούν στη (δικαιολογημένη) αδαημοσύνη των εκπαιδευτικών περί 
της χρήσης τους αλλά και στη μη λειτουργικότητα των πρώτων εκείνων υπολογιστικών 
συστημάτων, εξαιτίας του τεράστιου μεγέθους τους και της πανάκριβης τιμής τους 
(Norte et al, 2005). 

Εκείνη την εποχή, από τις αρχές της δεκαετίας του 60, υπήρξε έντονο εκπαιδευτικό και 
διδακτικό ενδιαφέρον, για ανεξάρτητη και εξατομικευμένη διδασκαλία. Λόγω του 
sputnik shock (της αναστάτωσης, δηλαδή, των Αμερικανών, εξαιτίας της απρόσμενης 
αεροναυπηγικής νίκης και κατάκτησης του διαστήματος από τους Σοβιετικούς, έναντι 
των Αμερικάνων, με την εκτόξευση του τεχνητού δορυφόρου Σπούτνικ  τον Οκτώβριο 
του 1957) δόθηκε ύψιστη προτεραιότητα στην εκπαίδευση. Όμως, επειδή προσωπικοί 
δάσκαλοι για κάθε μαθητή ήταν συνήθως μη διαθέσιμοι, ο Αμερικανός ψυχολόγος 
Burrhus Frederic Skinner (1904 –1990) είχε αναπτύξει τη θεωρία της προγραμματισμέ-
νης διδασκαλίας. Η μέθοδος αυτή επρόκειτο να εφαρμοστεί μέσω των λεγόμενων δι-
δακτικών μηχανών, προδρόμων των υπολογιστών, ώστε να υπερακοντιστεί το γνω-
στικό-επιστημονικό έλλειμμα των Αμερικανών έναντι των Σοβιετικών. Ο Skinner ι-
σχυριζόταν ότι από την πειραματική μελέτη της μάθησης έρχονται συσκευές, οι οποίες 
δημιουργούν βέλτιστες συνθήκες και προϋποθέσεις, για αυτο-εκπαίδευση. Επίσης, θε-
ωρούσε ότι κάθε μαθητής πρέπει να είναι ελεύθερος και απερίσπαστος στην ανάπτυξη 
και υιοθέτηση του δικού του προσωπικού ρυθμού μάθησης, εργαζόμενος, έτσι, στα 
ωφέλιμα και αντιεξοντωτικά πλαίσια μιας εξατομικευμένης διδασκαλίας. Τελικά, η α-
ναζητούμενη εκείνη την εποχή των τελών του ΄70 παροχή εξατομικευμένης διδασκα-
λίας και επαρκών κινήτρων σε όλους τους μαθητές βρήκε καταφύγιο, πεδίο εφαρμογής 
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και ανάδειξής της και στους μικροεπεξεργαστές των πρώτων προσωπικών μικροϋπο-
λογιστών (Μαστρογιάννης, 2009). 

Πράγματι, οι μικροϋπολογιστές λειτούργησαν ωστικά και εξασφάλισαν, κατά το δυ-
νατό, τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για ανεξάρτητη, εξατομικευμένη και ενισχυτική δι-
δασκαλία αλλά και για τη στήριξη της αδύνατης περιχάραξης βηματισμού, της βελτί-
ωσης, δηλαδή, εκείνων των συνθηκών μάθησης, οι οποίες παρέχουν στον μαθητή τον 
απαραίτητο χρόνο, ώστε να προσεγγίσει, να επεξεργαστεί, να ελέγξει και τελικά να 
κατακτήσει τη νέα γνώση (Μαστρογιάννης, 2014α). Προδήλως, αυτή η παιδαγωγική 
διάσταση της ασθενούς περιχάραξης βηματισμού είναι άρρηκτα ευθυγραμμισμένη με 
διδακτικές παρεμβάσεις, που αφορούν κυρίως και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.  

Προσδοκίες και αντιπαραθέσεις  

Στις αρχές του 1980 είχε δημιουργηθεί μια θερμή, συνηγορική ατμόσφαιρα υπέρ των 
παιδαγωγικών και διδακτικών παρεμβάσεων και δυνατοτήτων του Υπολογιστή. Υ-
πήρξε διάχυτη η εκπαιδευτική πεποίθηση ότι ο Υπολογιστής θα καταστεί, συν τω 
χρόνω, ικανός να κονιορτοποιήσει τις δομές, τις μεθόδους και τις παροχές της εκπαί-
δευσης. Αυτή η χαρμόσυνη κατάσταση και ο εκπαιδευτικός ενθουσιασμός ονομάστηκε 
σκωπτικά «κουμπιουτερίτιδα» (Eves, 1990). Καταλυτική για τη δημιουργία αυτής της 
παιδαγωγικής μέθεξης υπήρξε η απόδειξη του θεωρήματος των τεσσάρων χρωμάτων 
το 1976 από τους Appel και Haken το 1976, μέσω εκτεταμένων υπολογισμών σε πρό-
γραμμα υπολογιστή. Το θεώρημα αυτό ήταν το πρώτο που αποδείχθηκε με τη βοήθεια 
Υπολογιστών. Επιπλέον και η παρουσίαση των πρώτων μικροϋπολογιστών, του Apple 
II και αυτού της IBM, το 1981, αποτέλεσαν ορόσημο, τη θρυαλλίδα για τη μαζική ει-
σαγωγή των υπολογιστών στα σχολεία και την παιδαγωγική τους αξιοποίηση, ως αξιο-
σημείωτων μέσων διδασκαλίας και γνωστικών εργαλείων. Μάλιστα, την εικοσαετία 
1963-1983 η αύξηση της διείσδυσης των υπολογιστών στις σχολικές αίθουσες της Δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αμερική ήταν εκθετική, καθότι το ποσοστό διεισδυτι-
κότητας από το από το 1% εκτινάχτηκε στο 75% (Μαστρογιάννης, 2009). Οι προσδο-
κίες της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις ψηφιακές δυνατότητες αυξήθηκαν κατακό-
ρυφα. Ο Seymour Papert, ο πατέρας του κονστρουκτιονισμού και μάλλον και της 
LOGO είχε εντυπωσιαστεί πολύ από τις διαφαινόμενες τότε ποικίλες εκπαιδευτικές 
προοπτικές και προδιαγραφές του υπολογιστή, ώστε σε ένα άρθρο του, το 1984, είχε 
προβλέψει (ανεπιτυχώς, φυσικά) ότι ο υπολογιστής θα αλλάξει εκ βάθρων τα σχολεία 
(Βοσνιάδου, 2006).  

Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα υπήρξε μια ξεκάθαρη γενική υποχώρηση, μια ανα-
στροφή, αφού οι αναμενόμενες, επαναστατικές εκπαιδευτικές αλλαγές αποδείχτηκαν 
ουτοπικές. Μια δεκαετία «ψηφιακής αγκύλωσης» (1990-2000) ανέτειλε, όπου γενικά 
οι Τ.Π.Ε., μάλλον περιθωριοποιήθηκαν και οι ευσεβείς πόθοι για την ψηφιακή επανά-
σταση στη σχολική διαδικασία διαψεύστηκαν (Μαστρογιάννης, 2014β).  
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Αναδιπλώσεις και παραδοχές 

Στις αρχές, ωστόσο, του τρέχοντος αιώνα, η ανάγκη και το ενδιαφέρον για διδακτική 
αξιοποίηση του Υπολογιστή, καταφανώς, ισχυροποιήθηκε (Haydn, 2002). Σημειώθηκε 
μια ευρεία αναδίπλωση, μια σημαντική αναθέρμανση, απόρροια των πολλών και ση-
μαντικών διαφαινόμενων οφελών, αλλά και των συναρπαστικών εφαρμογών, ανέσεων 
και ευκολιών του Διαδικτύου (Βοσνιάδου, 2006; Pelgrum, 2001). Σήμερα, το Διαδί-
κτυο, ειδικά στις νεαρές ηλικίες, είναι πολύ δημοφιλές, έχει αναβαθμιστεί σε καίριο 
γνωστικό εργαλείο, παρέχοντας ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα, τα οποία μπορούν 
να συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης (Μαστρο-
γιάννης, 2015β). 

Βέβαια, παρ’ όλη αυτή τη μάλλον γενική αποδοχή του Υπολογιστή, ως σημαντικού 
μέσου διδασκαλίας, υπάρχουν και σοβούν, διαχρονικά, αντιπαραθέσεις μεταξύ των ει-
δικών και των ειδημόνων. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, πολλές επιστη-
μονικές έριδες και φιλονικίες, περί της ψηφιακής ή μη πριμοδότησης, στη μαθησιακή 
διαδικασία ήταν ιδιαίτερα έντονες (Nelson, Killian & Byrd, 1988; Παπαθανασίου & 
Κόμης, 2003). Υποστηριζόταν, για παράδειγμα, ότι οι μαθητές εξαιτίας της χρήσης του 
υπολογιστή θα αποδυναμωθούν σωματικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, πνευματικά 
και ηθικά (Jones, 2003). Ακόμη, ως μειονεκτήματα του Υπολογιστή συμπεριλαμβάνο-
νταν, οι αναπτυξιακές ανασχέσεις, οι επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί, κυρίως στα 
δάχτυλα λόγω πίεσης, ο εθισμός και οπωσδήποτε ο καθιστικός τρόπος ζωής, άκρως 
επιβαρυντικός για παιδιά σχολικής ηλικίας (Plowman & Stephen, 2003). Ακόμη και 
μέχρι πρόσφατα, οι Υπολογιστές θεωρούνταν ανιαροί, πληκτικοί και αντικοινωνικοί, 
ένα καταφύγιο για λοξίες και μια μηχανική, απάνθρωπη μορφή κατάρτισης, με τετριμ-
μένες και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες (Stahl, Koschmann & Suthers, 2006). 
Τέλος, για πολλούς εκπαιδευτικούς και ερευνητές δεν υπάρχουν, ακόμη, πειστικές α-
ποδείξεις για τα βελτιωμένα αποτελέσματα μάθησης, που προσφέρει ο Υπολογιστής 
(Livingstone, 2012). 

Παρ’ όλα αυτά όμως, ο Υπολογιστής, απέκτησε την ένδοθεν εκπαιδευτική «καλή μαρ-
τυρία» και σήμερα θεωρείται ένα ξεχωριστό νοητικό-γνωστικό εργαλείο, με πλούσια 
προστιθέμενη μαθησιακή αξία (Μαστρογιάννης, 2014β). Γενικά, οι επιδοκιμαστικές, 
υπέρ του υπολογιστή, κριτικές (Rabah, 2015; Brito, Tavares, & Rodrigues, 2014; 
Straker, Pollock & Maslen, 2009; Barrow, Markman & Rouse, 2008) ευλογούν τη δυ-
νατότητά του για βελτίωση της γνωστικής ανάπτυξης, της δημιουργικότητας, της ενί-
σχυσης των κινήτρων και της προσήλωσης αλλά και της σχολικής επίδοσης των μαθη-
τών, ιδιαίτερα στα Μαθηματικά Ακόμα, οι Τ.Π.Ε. ευνοούν την παγκοσμιοποίηση της 
εκπαίδευσης του 21ου αιώνα, αίρουν πολλά εμπόδια κατά την κοινωνική αλληλεπί-
δραση, ενισχύουν τη λεπτή κινητικότητα και την οπτική επεξεργασία, ενώ πριμοδο-
τούν, επίσης, αποτελεσματικά και την επανένταξη. Οι μαθητές, μέσω των Τ.Π.Ε., μα-
θαίνουν να εργάζονται ανεξάρτητα, αλλά και αντιθέτως να ψάχνουν, από κοινού, για 
πληροφορίες, να τις επεξεργάζονται και να τις παρουσιάζουν, όπως επίσης να συνερ-
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γάζονται και να συμμετέχουν ενεργητικά σε ομαδικά σχέδια εργασίας (projects). Επί-
σης, προσφέρεται υψηλός βαθμός ευελιξίας και εξατομίκευσης, αλλά παρέχονται και 
δυνατότητες για ενιαιοποιημένη γνώση, μέσω διαθεματικών και διεπιστημονικών προ-
σεγγίσεων. Επιπλέον, οι Τ.Π.Ε. ενισχύουν την αυθεντικότητα, με τη σχεδίαση κατάλ-
ληλων δραστηριοτήτων βιωματικού χαρακτήρα, ενώ και ανατροφοδοτικές παρεμβά-
σεις, αναπτύσσονται μέσω θετικών και αρνητικών ενισχύσεων (Μαστρογιάννης, 
2009).  

Ωστόσο, οι Τ.Π.Ε. ψέγονται και για μια σειρά αρνητικών και παρελκυστικών επιπτώ-
σεων κατά την προϊούσα γνωστική δόμηση και αναπτυξιακή πορεία των παιδιών. Στις 
εξελικτικές αυτές αναχαιτίσεις περιλαμβάνονται (Μαστρογιάννης, 2015β; De Witte & 
Rogge, 2014; Μαστρογιάννης & Αναστόπουλος, 2012; Straker, Pollock & Maslen, 
2009):  

• Η διακύβευση της ασφάλειας των παιδιών  
• Το ακατάλληλο και άσεμνο υλικό, καθώς και οι αναξιόπιστες, άνευ διασταύ-

ρωσης πληροφορίες 
• Η έκθεση στη βία, ειδικά σε κάποια παιχνίδια του 
• Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός 
• Ο οδυνηρός εθισμός 
• Η μείωση της σωματικής δραστηριότητας 
• Η έκθεση σε παραπλανητικές αλλά και σε ανασταλτικές για την ανάπτυξη δια-

φημίσεις (π.χ. για πρόχειρο φαγητό) 
• Η πρόκληση πονοκεφάλων, αϋπνίας, κούρασης των ματιών και εξάντλησης  
• Η πρόκληση μυοσκελετικών προβλημάτων 
• Η απόσπαση των μαθητών από τη μάθηση και τον σκοπό της εκπαίδευσης 
• Η αδυναμία εντοπισμού της διαφοράς μεταξύ γνωστικού εργαλείου και παιχνι-

διού  
• H διατάραξη των κοινωνικών σχέσεων και η μείωση της επικοινωνίας με την 

οικογένεια και τους φίλους, που ενδεχομένως μπορεί να επιφέρει η υπερβολική 
χρήση των Τ.Π.Ε.. 

• Η χρήση των Τ.Π.Ε. τείνει να ωφελήσει κυρίως στην ανάπτυξη ψηφιακών δε-
ξιοτήτων παρά σε άλλες γνώσεις και δεξιότητες  

• Ο κίνδυνος υπονόμευσης της σχέσης δασκάλου-μαθητή  

Η ορθολογική χρήση του υπολογιστή (Lee & Ginsburg, 2009) και ένας πολλαπλά επι-
μορφωμένος εκπαιδευτικός προβάλλουν ως ένα ισχυρό αντίδοτο σε αυτές τις απευ-
κταίες παρεκκλίσεις. Σημειωτέον, πως η καταιγιστική ανάπτυξη της υπολογιστικής τε-
χνολογίας υποχρεώνει τον εκπαιδευτικό κόσμο να προσαρμόζεται διαρκώς, ώστε να 
ενσωματώνει στις μονάδες του όλες τις τρέχουσες μεταβολές (Τσιμηρίκα, 2007). Σε 
κάθε περίπτωση είναι ευκρινές πως οι πολλές υπολογιστικές καινοτομίες έχουν υφάνει 
ένα αυθεντικό εκπαιδευτικό πεδίο προκλητικών ιδεών και εξελίξεων, οι οποίες αναμέ-
νουν έναν σωστά επιμορφωμένο εκπαιδευτικό, αρχικά να τις ασπαστεί και ακολούθως 
να τις μεταλαμπαδεύσει (Molnar, 1997). 
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Γενικά, η χρήση και η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. αναβαθμίζεται σε ισχυρό γνωστικό και 
διαμεσολαβητικό εργαλείο, μόνο εάν καλύπτονται τουλάχιστον, οι παρακάτω 9 όροι 
(Μαστρογιάννης & Κατσιώπη, 2014; Ni 2012; Judge, 2001): 

1) Ύπαρξη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής 
2) Ανταποκρισιμότητα του θεσμικού και κοινωνικού περιβάλλοντος  
3) Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να αντιληφθούν την προστιθέμενη αξία των 

Τ.Π.Ε. και να υποστηρίζονται πλήρως κατά τη χρήση τους 
4) Μια οργανωμένη, περιοδική, συχνή και με κίνητρα επιμόρφωση των εκπαιδευ-

τικών 
5) Οι θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών 
6) Ελαστικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, που προωθεί και ενισχύει τις ψη-

φιακές δράσεις  
7) Σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρήσεις, πρακτικές και μεθοδολογίες, οι οποίες θα 

μετουσιώνουν σε διδακτικές και μαθησιακές απολαβές την «τεχνολογική δυνα-
μική»  

8) Πλούσιο αποθετήριο ποιοτικών εκπαιδευτικών λογισμικών, ανοιχτού και εποι-
κοδομιστικού τύπου  

9) Αναπτυξιακά κατάλληλες και καινοτόμες δραστηριότητες 

Βέβαια και σε κάθε περίπτωση, θα παραμένει διαχρονική η αξιωματική αλήθεια ότι η 
χρήση της τεχνολογίας θα ενισχύσει την απόκτηση και κατασκευή γνώσεων και δεξιο-
τήτων, μόνο όταν οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται για να υποστηρίζουν μια καλά σχεδια-
σμένη και καλά διαχειριζόμενη διδασκαλία (Hasselbring & Glaser, 2000). 

Συζήτηση, Συμπεράσματα, Προτάσεις 

Η υπολογιστική τεχνολογία συμπλήρωσε αισίως, από την επινόηση του στοχευμένου 
προγράμματος PLATO και εντεύθεν, τα 56 τουλάχιστον χρόνια εκπαιδευτικής προ-
σφοράς της. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, τις ενστάσεις και τις αναδιπλώσεις, ως 
προς τη δυναμική των Τ.Π.Ε., που εκφράζονται και παρατηρούνται αυτά τα χρόνια, 
σήμερα θεωρείται ότι, τηρουμένων των αναλογιών και κάποιων προϋποθέσεων, οι 
Τ.Π.Ε. είναι ικανές, μέσω του διαμεσολαβητικού τους ρόλου, να μετασχηματίζουν και 
να βελτιώνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι νέες εκπαιδευτικές και μη προκλήσεις 
του 21ου αιώνα, αναντίρρητα μπορούν να ευδοκιμήσουν και να καρποφορήσουν στα 
σύγχρονα εποικοδομιστικά και κοινωνικοπολιτικά ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης 
καθώς και στους πλούσιους ιστούς του Διαδικτύου. Τα ανοιχτού τύπου, ποιοτικά εκ-
παιδευτικά λογισμικά, οι πολλές εφαρμογές στο Διαδίκτυο και ένας ορθά και πολλαπλά 
επιμορφωμένος εκπαιδευτικός, που θα υπηρετεί και θα αξιοποιεί τις προηγούμενες δυο 
προϋποθέσεις, προβάλλουν ως οι σημαντικότεροι παράγοντες που θα καταστήσουν α-
διαπραγμάτευτη την παραδοχή, περί της αποτελεσματικότητας των Τ.Π.Ε., ως γνωστι-
κού εργαλείου.  

Φυσικά, απομένει στην Πολιτεία, τον τρίτο τουλάχιστον από τους παραπάνω παράγο-
ντες, να τον προσέξει και να τον αναβαθμίσει, ενισχύοντας και απονέμοντάς του δι-
καιωματικά, τον κυρίαρχο και εσαεί πρωταγωνιστικό ρόλο του.  
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Υπολογιστικά περιβάλλοντα για τεχνολογική εκπαίδευση 

Καφφέ Ιωάννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.12.04  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
ikaffe@inf.uth.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα ανακοίνωση, παρουσιάζουμε μία εργασία σε εξέλιξη, αναφορικά με 
την ανάπτυξη (σχεδιασμό και υλοποίηση) υπολογιστικών περιβαλλόντων της κατη-
γορίας των Περιβαλλόντων Επίλυσης Προβλημάτων (Problem Solving Environments 
- PSEs) για την υποστήριξη του “κύκλου του μηχανικού” (Engineering Design 
Process - EDP) ως συλλογικής μαθησιακής δραστηριότητας στην ετερογενή τεχνολο-
γική αίθουσα. Η τεχνολογική εκπαίδευση, ιδιαίτερα η δευτεροβάθμια, έχει να αντιμε-
τωπίσει προκλήσεις που αφορούν αφενός μεν στο ρόλο της σε ένα ραγδαία εξελισσό-
μενο τεχνολογικό περιβάλλον, αφετέρου δε, στην αποτελεσματικότητα των καθιερω-
μένων συμπεριφοριστικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Συγκεκριμένα, προτείνουμε 
μία προκαταρκτική μεθοδολογία για την ανάπτυξη υπολογιστικών περιβαλλόντων, η 
οποία βασίζεται στις αρχές της θεωρίας της δραστηριότητας (activity theory), αξιο-
ποιώντας την επιστημονική έρευνα αναφορικά με τα επικοδομιστικά (constructivist) 
περιβάλλοντα μάθησης, την επικοινωνία ανθρώπου μηχανής (Ηuman-Computer In-
teraction - HCI), και την ανάπτυξη και εφαρμογή των Περιβαλλόντων Επίλυσης 
Προβλημάτων (PSEs). Επιπλέον, το προτεινόμενο υπολογιστικό περιβάλλον υποστη-
ρίζει θεμελιώδεις αρχές του “κύκλου του μηχανικού”, και πραγματοποιεί εικονικά το 
πείραμα εφελκυσμού λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα στα πεδία των προσομοιώσεων, 
της παραμόρφωσης στερεών σωμάτων και τις τεχνολογίες ανάπτυξης τρισδιάστατων 
δυναμικών οπτικοποιήσεων. 

Λέξεις - Κλειδιά: Υπολογιστικά περιβάλλοντα, τεχνολογική εκπαίδευση, θεωρία της 
δραστηριότητας, κύκλος του μηχανικού, αντοχή υλικών 

Εισαγωγή – Θεωρητικό υπόβαθρο 

Οι υπολογιστές και οι τεχνολογίες των πληροφοριών είναι τμήμα κάθε παραγωγικού 
οργανισμού της ανθρώπινης δραστηριότητας, από τη βιομηχανική παραγωγή μέχρι 
την ψυχαγωγία, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές και την εκπαίδευση. Οι τεχνολο-
γίες των πληροφοριών μεταβάλλουν συνεχώς τον τρόπο που παρέχεται, αξιοποιείται 
και οργανώνεται η εκπαίδευση (Houstis, 2003). Τα αναφερόμενα ως υπολογιστικά 
περιβάλλοντα (PSEs) συστήματα, που στηρίζονται από υπολογιστή, που δίνουν στους 
χρήστες τη δυνατότητα να εκφράσουν τα προβλήματά τους με “υψηλού επιπέδου” 
όρους του πεδίου εφαρμογής και ενσωματώνουν την απαραίτητη γνώση για την επί-
λυσή τους, εξελίσσονται σημαντικά και είναι τμήμα κάθε επιστημονικού και τεχνο-
λογικού σχεδιασμού προϊόντων και προσομοίωσης. (Houstis, Rice, & Gallopoulos, 
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1994; Houstis, Rice, Gallopoulos, & Brandley, eds, 2000). Σήμερα, αν και είναι εφι-
κτή η δημιουργία και ανάπτυξη ισχυρών PSEs στηριγμένων σε κατανεμημένα συστή-
ματα και τεχνολογίες πλέγματος, προσβάσιμων όχι μόνο από αυτόνομους υπολογι-
στές αλλά και από πύλες στο διαδίκτυο (Laszewski et al., 2001), περιορισμοί από το 
υλικό υπολογιστών, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των διεργασιών επιστημο-
νικού και τεχνολογικού σχεδιασμού παρεμποδίζουν την εξέλιξή τους σε ολοκληρω-
μένα υπολογιστικά περιβάλλοντα (ICEs), όπως υποδηλώνει η ως άνω περιγραφή τους 
(Sloan, McCorkle & Bryden, 2013). 

Ο χώρος της τεχνολογικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της πρωτόφαντης τεχνολογικής 
ανάπτυξης πρέπει να ανταποκριθεί, αφ’ ενός μεν στην ανάγκη τεχνολογικού γραμμα-
τισμού για όλους τους μαθητές (Asunda, 2012), αφ’ ετέρου δε στην ανάπτυξη υψη-
λών νοητικών λειτουργιών και ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και συνεργασίας 
στους χώρους εργασίας (Doolotle & Camp, 1999). Παράλληλα, μεγάλος αριθμός ει-
δικών στην εκπαιδευτική ψυχολογία και στο διδακτικό σχεδιασμό υιοθετούν θεωρίες 
που δίνουν έμφαση στην κοινωνική και “πλαισιωμένη” φύση της νόησης, σε αντίθεση 
με τις γνωστικές θεωρίες που δίνουν έμφαση στην ατομική μάθηση (Barab, Evans, & 
Baek, 2003). Επιπρόσθετα, τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι γνωστικές προσεγγίσεις 
της επικοινωνίας ανθρώπου μηχανής (HCI) δέχονται κριτική και αμφισβητείται η ι-
κανότητά τους να αντιμετωπίσουν παράγοντες σχετικούς με το πλαίσιο στο οποίο αυ-
τή πραγματοποείται (Kuutti, 1996), ενώ η θεωρία της δραστηριότητας (Kaptelinin, 
Nardi, & Macaulay, 1999; Kuutti, 1996) παρέχει το λεξιλόγιο και το εννοιολογικό 
πλαίσιο για την περιγραφή και το χαρακτηρισμό της ανθρώπινης δραστηριότητας κά-
θε είδους, καθώς και για την κατανόηση της χρήσης των εργαλείων (Constantine, 
2009).  

Στη παρούσα μελέτη ερευνούμε τις θεωρητικές και πρακτικές συνέπειες των μαθη-
σιακών περιβαλλόντων, που στηρίζονται από υπολογιστές στο πλαίσιο της θεωρίας 
της δραστηριότητας για την πραγματοποίηση του “κύκλου του μηχανικού” (EDP), 
μία καθιερωμένη διδακτική πρακτική στη δευτεροβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση 
(Lewis, 2006). Συγκεκριμένα στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τα βήματα ορισμού 
των απαιτήσεων στα πλαίσια μιας προκαταρκτικής μεθοδολογίας για το σχεδιασμό 
υπολογιστικών περιβαλλόντων και παραθέτουμε παραδείγματα υλοποίησής τους σε 
εφαρμογή ρεαλιστικής προσομοίωσης του πειράματος εφελκυσμού, με σκοπό την 
εισαγωγή βασικών εννοιών στο πεδίο της αντοχής υλικών και την ανάδειξη της σύν-
δεσης των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματι-
κών.  

Μεθοδολογία σχεδιασμού υπολογιστικών περιβαλλόντων υποστήριξης του κύ-
κλου του μηχανικού 

Ο σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση της διεργασίας ορισμού των 
απαιτήσεων στο πλαίσιο προκαταρκτικής μεθοδολογίας για την ανάπτυξη υπολογι-
στικών περιβαλλόντων που αντιμετωπίζουν τις αντιφάσεις ανάμεσα στις απαιτήσεις 
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διδασκαλίας και μάθησης των τεχνολογικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση και στις συμβατικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, στηρίζοντας τον “κύκλο του 
μηχανικού” ως συλλογική εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η προτεινόμενη μεθοδολο-
γία βασίζεται σε μεθόδους και προτάσεις στο πλαίσιο της θεωρίας της δραστηριότη-
τας αναφορικά με: i)το σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων, όπως η “λίστα ελέγ-
χου δραστηριότητας” (activity checklist) των Kaptelinin et al. (1999), ii)την ανάπτυξη 
λογισμικού (Constatnine, 2009) και iii)το σχεδιασμό εποικοδομιστικών περιβαλλό-
ντων μάθησης (Jonassen & Rohrer Murphy, 1999).  

Στη συνέχεια περιγράφονται τα βήματα για την εξαγωγή των απαιτήσεων, με εξειδί-
κευση στην επιλεγμένη εφαρμογή. 

Ανάλυση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας – Ορισμός απαιτήσεων  

Βήμα1: Αποσαφήνιση του σκοπού του συστήματος δραστηριότητας. Στην παρούσα με-
λέτη ο σκοπός του συστήματος δραστηριότητας είναι να εμπλακούν ατομικά και 
συλλογικά οι μαθητές στην επίλυση ενός αυθεντικού προβλήματος και εκτελώντας τα 
βήματα που απαρτίζουν “τον κύκλο του μηχανικού” να εκπληρώσουν τους μαθησια-
κούς στόχους με τη διαμεσολάβηση ενός υπολογιστικού συστήματος. 

Κατευθυντήριες γραμμές Παράδειγμα εφαρμογής 
Απόδοση κινήτρων, χαρακτηριστικών, 
ικανοτήτων, περιορισμών, ενεργειών 
και προνομίων στους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς. 

Οι μαθητές της τεχνικής εκπαίδευσης 
συνήθως προτιμούν την οπτική απεικό-
νιση, τη μάθηση μέσω της πρακτικής 
εφαρμογής των γνώσεων και αντιλαμ-
βάνονται δύσκολα τις αφηρημένες έν-
νοιες (Kolloffel & de Jong, 2013)  

Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών 
του αντικειμένου του συστήματος δρα-
στηριότητας, (δηλαδή τι ακριβώς θα πα-
ραχθεί). 

Συνδυασμός γραφημάτων, μαθηματικών 
τύπων, κειμένων και οπτικοποίησης πα-
ραμόρφωσης στερεού σώματος.  

Προσδιορισμός αντιφάσεων (contradic-
tions) πρώτου, δευτέρου, τρίτου και τε-
τάρτου βαθμού (Barab et al., 2003). Η 
επίλυσή τους σκιαγραφεί θεμελιώδη χα-
ρακτηριστικά του υπολογιστικού περι-
βάλλοντος. 

Υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στα δυνα-
μικά, τρισδιάστατα αντικείμενα της α-
ντοχής υλικών και τη στατική, δισδιά-
στατη απεικόνισή τους (αντίφαση τρί-
του βαθμού).  

Θεώρηση των διαμεσολαβητικών εργα-
λείων που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί 
σε αντίστοιχη περίπτωση. 

Για τον προσδιορισμό των χαρακτηρι-
στικών αντοχής των υλικών οι μηχανι-
κοί διεξάγουν το πείραμα του εφελκυ-
σμού σε ειδικές μηχανές.  

Θεώρηση των συνεπειών της επιστημο-
νικής έρευνας και βιβλιογραφίας ανα-
φορικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή 
υπολογιστικών περιβαλλόντων και τε-
χνολογικών εκπαιδευτικών εργαλείων 
για το υπολογιστικό περιβάλλον στόχο. 

Διερεύνηση των χαρακτηριστικών και 
δυνατοτήτων σχετικών PSEs (π.χ Lab-
VIEW) 
Διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με τη 
χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ε-
στιάζοντας ιδιαίτερα στα πεδία της μη-
χανικής, της φυσικής και των μαθηματι-
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κών (π.χ. προσομοιώσεις, εικονικά ερ-
γαστήρια). 

Προσδιορισμός των γνώσεων και δεξιο-
τήτων που απαιτούνται για την υλοποί-
ηση των βημάτων του “κύκλου του μη-
χανικού” και των χαρακτηριστικών των 
απαιτούμενων υποστηρικτικών εργα-
λείων (scaffolds) στα πλαίσια των επι-
κοδομιστικών αρχών. 

Π.χ. προσδιρισμός των απαιτούμενων 
μεταβλητών για την εκτέλεση των πει-
ραμάτων και καθορισμός του τρόπου 
εισαγωγής τους.  

Προσδιορισμός των αναγκών συντονι-
σμού και συνεργασίας που προκύπτουν 
από την εκτέλεση των βημάτων του 
“κύκλου του μηχανικού” στη σχολική 
αίθουσα. 

Τα πειράματα για διαφορετικά υλικά θα 
εκτελούνται από διαφορετικές ομάδες 
μαθητών και θα ανταλλάσσονται αποτε-
λέσματα.  

Θεώρηση άλλων διαθέσιμων πόρων. Στα Ελληνικά επαγγελματικά λύκεια 
διατίθενται διαδίκτυο, διαδραστικοί πί-
νακες, προβολείς. 

Πίνακας 1: Ανάλυση του πλαισίου (context) της μαθησιακής δραστηριότητας 

Βήμα2: Ανάλυση του συστήματος δραστηριότητας. Η ανάλυση του συστήματος δρα-
στηριότας περιλαμβάνει τον καθορισμό των συστατικών του στοιχείων: 
α)Υποκείμενο: Οι μαθητές της σχολικής αίθουσας. β)Αντικείμενο: Αντικείμενο της 
δραστηριότητας είναι το πρόβλημα, η πρόκληση, που αντιμετωπίζεται με τον “κύκλο 
του μηχανικού”, που περιγράφεται στη συνέχεια. Στο παράδειγμά μας το πρόβλημα 
είναι η επιλογή υλικών για μεταλλικές κατασκευές στην ελαστική περιοχή. 
γ)Αποτελέσματα: Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. (Π.χ. Κατανόηση εν-
νοιών και νόμων, όπως η τάση και ο νόμος του Hooke, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 
ανάδειξη της σύνδεσης της τεχνολογίας, της μηχανικής, των φυσικών επιστημών και 
των μαθηματικών). δ)Κοινότητα: Στην τεχνολογική αίθουσα η κοινότητα συμπερι-
λαμβάνει τους μαθητές ή ομάδες μαθητών, τον εκπαιδευτικό, το πρόγραμμα σπου-
δών, τους διαθέσιμους πόρους, τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από τις εξετάσεις, τη 
συνέχιση των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική ειδίκευ-
ση. ε)Κανόνες: Κανονισμοί και προβλήματα λειτουργίας της τάξης. στ)Καταμερισμός 
εργασίας: Τα καθήκοντα των μαθητών, των ομάδων και του εκπαιδευτικού. 
ζ)Διαμεσολαβητικά εργαλεία: Εκτός από το υπολογιστικό περιβάλλον εμπλέκονται 
στην εξεταζόμενη μαθησιακή δραστηριότητα ως διαμεσολαβητές άλλα διαθέσιμα τε-
χνολογικά μέσα, τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, η ορολογία του γνωστικού  

Κατευθυντήριες γραμμές Παράδειγμα εφαρμογής 
Αποσαφήνιση των ενδιάμεσων σκοπών 
και του τελικού σκοπού για κάθε βήμα 
του κύκλου του μηχανικού , σε συμφωνία 
με τις αρχές του εποικοδομισμού. 

Στο βήμα 2: Έρευνα του προβλήματος  
Τελικός σκοπός: Οι μαθητές πρέπει να 
κατανοήσουν τι εκφράζει το μέτρο ε-
λαστικότητας (Ε). 
Ενδιάμεσος σκοπός: Οι μαθητές πρέπει 
να κατανοήσουν την έννοια της τάσης 
(σ). 

Ορισμός των πράξεων και των υπο- Στο βήμα 2: Έρευνα του προβλήματος 
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πράξεων που κάθε ομάδα πρέπει να διεκ-
περαιώσει για να επιτευχθούν οι σκοποί 
και υπο-σκοποί κάθε βήματος.  

Πράξη: κάθε ομάδα θα υπολογίσει το 
μέτρο ελαστικότητας για το υλικό που 
εξετάζει. 
Υπο-πράξη: κάθε ομάδα θα κατασκευ-
άσει το διάγραμμα τάσης – επιμήκυν-
σης για το υλικό που εξετάζει. 

Προσδιορισμός πράξεων και υπο-
πράξεων που θα εκτελεστούν από διαφο-
ρετικά μέλη της ίδιας ομάδας 

Στο βήμα 4: Επιλογή της καλύτερης 
λύσης 
Ένας μαθητής επιλέγει ένα υλικό βάσει 
των διαστάσεων του στοιχείου. Άλλος 
μαθητής ελέχγει τη λύση λαμβάνοντας 
υπόψη τους περιορισμούς κόστους. 

Ορισμός πράξεων απαραίτητων για τη 
συνεργασία μεταξύ των ομάδων των με-
λών της ίδιας ομάδας.  

Στο βήμα 2: Έρευνα του προβλήματος 
Πράξη: Ανακοινοποίηση από κάθε ο-
μάδα των πειραματικών αποτελεσμά-
των για το υλικό που εξετάζει. 

Ορισμός πράξεων συντονισμού από τον 
καθηγητή. 

Στο βήμα 2: Έρευνα του προβλήματος 
Ο καθηγητής συγκεντρώνει, παρουσιά-
ζει και συζητά με τους μαθητές το διά-
γραμμα με τις καμπύλες όλων των εξε-
ταζόμενων υλικών. 

Προσδιορισμός των πράξεων των οποίων 
επιδιώκεται η “εσωτερικοποίηση” και 
των πράξεων που θα χρησιμοποιηθούν 
για “εξωτερικοποίηση» (διαμορφωτική 
αξιολόγηση). 

Στο βήμα 2: Έρευνα του προβλήματος 
Οι μαθητές θα κατανοήσουν τις γραφι-
κές παραστάσεις με τη δημιουργία τους 
από τα πειραματικά αποτελέσματα (ε-
σωτερικοποίηση) και θα υπολογίσουν 
με τη βοήθεια τους το μέτρο ελαστικό-
τητας (εξωτερικοποίηση). 

Ορισμός των λειτουργιών με τις οποίες 
υλοποιείται κάθε πράξη. 

Στο βήμα 3: Ανάπτυξη πιθανών λύσε-
ων 
Πράξη: Υπολογισμός της διατομής του 
στοιχείου για κάθε εξεταζόμενο υλικό 
με τον νόμο του Hooke. 
Λειτουργία: Εισαγωγή από το πλη-
κτρολόγιο του αντίστοιχου μέτρου ε-
λαστικότητας. 

Θεώρηση της αλληλουχίας εκτέλεσης 
των πράξεων βάσει του “κύκλου του μη-
χανικού” και της ανάπτυξης του λογισμι-
κού σύμφωνα με τις εποκοδομιστικές αρ-
χές και τη ροή της διδακτέας ύλης. 

Π.χ. οι πράξεις του βήματος 2 προη-
γούνται των πράξεων του βήματος 3. 
Π.χ ανάγκη για επέκταση του λογισμι-
κού στην πλαστική περιοχή. 

Θεώρηση της ανάπτυξης του περιβάλλο-
ντος λόγω προσαρμογής στις αμοιβαίες 
μετακινήσεις δραστηριοτήτων, πράξεων 
και λειτουργιών στην ιεραρχική δομή της 
δραστηριότητας.  

Η πράξη υπολογισμού της τάσης στο 
βήμα 2, λόγω της εξάσκησης και της 
“εσωτερικοποίησης” θα “εκπέσει” σε 
λειτουργία στο βήμα 3.  

Υποστήριξη της διατύπωσης τεχνικού 
προβλήματος και της παροχής βοήθειας 

Π.χ. όταν ο μαθητής πατάει λάθος 
κουμπί. 

Πίνακας 2: Ανάλυση πράξεων(actions) και λειτουργιών(operations) 
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αντικειμένου, οι αρχές της επικοδομιστικής (constructivist) προσέγγισης (Bransford, 
Brown, & Cocking, eds, 2000) και ο “κύκλος του μηχανικού” (EDP), δηλαδή η διερ-
γασία επίλυσης προβλημάτων που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί και αποτελείται από 
οκτώ βήματα: 1) Προσδιορισμός ανάγκης ή προβλήματος. 2) Έρευνα σχετικά με το 
πρόβλημα. 3) Ανάπτυξη πιθανών λύσεων. 4) Επιλογή της καλύτερης λύσης. 5) Δη-
μιουργία πρωτοτύπου. 6) Δοκιμή και έλεγχος της λύσης. 7) Ανακοίνωση της λύσης. 
8) Επανασχεδίαση (Lewis, 2006). 

Βήμα 3: Ανάλυση του πλαισίου (context) και της δυναμικής του συστήματος. Κατευθυ-
ντήριες γραμμές για την ανάλυσή του πλαισίου και της δυναμικής του συστήματος 
δραστηριότητας, καθως και παραδείγματα εφαρμογής τους στο παράδειγμα υλοποίη-
σης παρατίθενται στον Πίνακα 1. 

 Βήμα 4: Ανάλυση πράξεων (actions) και λειτουργιών (operations). Λαμβάνοντας υ-
πόψη τα προηγούμενα βήματα προτείνουμε τις κατευθυντήριες γραμμές που περιέχο-
νται στον Πίνακα 2 για την ανάλυση των πράξεων (actions), των λειτουργιών (opera-
tions) καθώς και των αμοιβαίων εναλλαγών τους στην ιεραρχική δομή της δραστη-
ριότητας που υποστηρίζει το αναπτυσσόμενο περιβάλλον. 

Συμπεράσματα –Μελλοντικά σχέδια 

Περιγράψαμε τη διεργασία εξαγωγής απαιτήσεων μίας προκαταρκτικής μεθοδολογίας 
για την ανάπτυξη υπολογιστικού περιβάλλοντος (PSE), που υποστηρίζει τον “κύκλο 
του μηχανικού” (EDP) ως συλλογική μαθησιακή δραστηριότητα στην τεχνολογική 
τάξη και αναφέραμε παραδείγματα εφαρμογής για συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμε-
νο, δηλαδή την εισαγωγή βασικών εννοιών της αντοχής υλικών στη δευτεροβάθμια 
τεχνική εκπαίδευση. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τη σχεδίαση του υπολογι-
στικού περιβάλλοντος για το προαναφερθέν γνωστικό αντικείμενο, την υλοποίησή 
και την αξιολόγησή του στην σχολική τάξη. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Asunda, P. A. (2012). Standards for technological literacy and STEM education de-
livery through career and technical education programs. Journal of Technology 
Education, 23 (2), 44-60. 

Barab, S. A., Evans, M., and Baek, E. (2003). Activity theory as a lens for characteriz-
ing the participatory unit. In D. Jonassen (ed). International Handbook on 
Communication Technologies, Vol. 2 Mahwah, NJ: Erlbaum, pp. 199-214. 

Bransford, J.D., Brown A. L., & Cocking, R. R. eds (2000). How people learn: brain, 
mind, experience, and school. Washington, D.C.: National Academy Press. 
Washington, D. C. 

787

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Constantine, L.L. (2009). Human Activity Modelling: Toward a Pragmatic Integration 
of Activity Theory and Usage-Centered Design. . In Seffah, A., Vanderdonckt, 
J. & Desmarais, M.C. (eds). Human-Centered Software Engineering –Software 
Engineering Models, Patterns and Architectures for HCI. Springer, London, pp. 
27-51. 

Doolittle, P. E., and Camp, W. G. 1999. Constructivism: The career and technical ed-
ucation perspective. Journal of Vocational and Technical Education, 16(1). 

Houstis, E.N. (2003). The role of problem solving environments in engineering and 
mathematics education, Proceedings of the 6th International Conference on 
Technology in Mathematics teaching, 32-41. 

Houstis, E.N., Rice, J.R., Gallopoulos, E. (1994) Computer as Thinker/Doer: Prob-
lem-solving environments for computational science, IEEE Comp. Sci. Engr.(1), 
11-23. 

Houstis, E.N., Rice, J.R., Gallopoulos, E. and Brandley R. eds (2000) Enabling Tech-
nologies for Computational Science: Frameworks, Middleware, and Environ-
ments, Kluwer Academic Publishers, Boston, 453 pages.  

Jonassen, D.H., & Rohrer-Murphy, L. (1999). Activity theory as a framework for de-
signing constructivist learning environments. Educational Technology Research 
and Development, 47(1), 62-79. 

Kaptelinin, V., Nardi, B., & Macaulay, C. (1999). The Activity Checklist: A tool for 
representing the “space” of context. Interactions, 6(4), 27-39. 

Kolloffel, B., & de Jong, T. (2013). Conceptual understanding about electrical circuits 
in secondary vocational engineering education: Combining traditional instruc-
tion with inquiry learning in a virtual lab. Journal of Engineering Education, 
102, 375-393.  

Kuutti, K. (1996). Activity theory as a potential framework for human-computer in-
teraction research,. In B.A. Nardi (ed), Context and consciousness. The MIT 
Press Cambridge, Massachusetts, London, England pp. 17-44. 

Laszewski, G., Foster I., Gawor, J., Lane, P., Rehn, N., Russel, M. (2001). Designing 
grid-based problem solving environments and portals. Proceedings of the 34th 
Annual Hawaii International Conference on System Science, IEEE Press. 

Lewis, T. (2006). Design and inquiry: Bases for an accommodation between science 
and technology education in the curriculum? Journal of Research in Science 
Teaching, 43(3), 255-281. 

788

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Sloan, B.M., McCorkle, D. S., Bryden, K. M., (2013). An overview of Computational 
environments for engineering. Ames Laboratory Conference Papers, Posters, 
and Presentations. Paper 1. 

789

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Υποψήφιοι φιλόλογοι και Τ.Π.Ε.  
Χρήση του Η/Υ σε έξω-ακαδημαϊκά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα μάθησης 

Τζιφόπουλος Χαρ. Μενέλαος 
Διδάκτορας Α.Π.Θ. 

mtzifopo@edlit.auth.gr  

Περίληψη 

Οι νέοι -ψηφιακοί ιθαγενείς- αξιοποιούν, καθημερινώς, τα συνεχώς εξελισσόμενα ψη-
φιακά μέσα και κοινωνικοποιούνται με γνώμονα τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών (στο εξής Τ.Π.Ε.). Στο αντίποδα, σχετικές έρευνες δείχνουν ότι οι 
σύγχρονοι εκπαιδευτικοί -ψηφιακοί μετανάστες- δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με 
τις Τ.Π.Ε. Αυτό το εμφανές χάσμα, αποτελεί την αφετηρία του προβληματισμού της 
παρούσας δημοσίευσης, καθώς γίνεται αντιληπτό ότι οι εκπαιδευτικοί, σήμερα, οφεί-
λουν να ενημερώνονται και να καταρτίζονται όσον αφορά τα ψηφιακά μέσα από τη 
βασική τους εκπαίδευση. Η παρούσα, λοιπόν, δημοσίευση, η οποία βασίζεται στη δι-
δακτορική μου διατριβή, διερευνά το είδος των ψηφιακών περιβαλλόντων που αξιο-
ποιούν 720 υποψήφιοι φιλόλογοι των Τμημάτων Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας 
και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. σε έξω-ακαδημαϊκά και ακαδημαϊκά περι-
βάλλοντα μάθησης. Μελετά, πιο συγκεκριμένα, τη συχνότητα χρήσης οικιακών πρα-
κτικών και πρακτικών ακαδημαϊκού χαρακτήρα αναφορικά με τις Τ.Π.Ε.. Εξετάζει, 
ακόμη, τις συσχετίσεις μεταβλητών σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, τη μόνιμη κατοι-
κία, το κοινωνικό-μορφωτικό επίπεδο και το Τμήμα φοίτησης. 

Λέξεις - Κλειδιά: υποψήφιοι φιλόλογοι, Τ.Π.Ε., ψηφιακός γραμματισμός 

Θεωρητικό πλαίσιο: Ο ψηφιακός γραμματισμός ως δεξιότητα ζωής 

Ολοένα και περισσότερο προβάλλεται από την πολιτεία η αναγκαιότητα προσαρμογής 
των σχολικών πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού στις επιταγές της σύγχρονης εποχής 
ως βασικό επιχείρημα για την προετοιμασία της νέας γενιάς στο πλαίσιο μιας αναπρο-
σαρμοσμένης αγοράς εργασίας˙ της αγοράς του 21ου αιώνα (Pahl & Rowsell, 2012). 
Ένα μεγάλο «στοίχημα» της εκπαιδευτικής πολιτικής φαίνεται να αποτελεί η μεταφορά 
των εμπειριών των μαθητών, αναφορικά με τα ψηφιακά μέσα, στη σχολική πραγματι-
κότητα και πρακτική. Επιχειρούνται, ειδικότερα, μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, κυ-
ρίως, στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης για αξιοποίηση των εμπλουτισμένων ψη-
φιακών εμπειριών των μαθητών -ή αλλιώς των ψηφιακών ιθαγενών (digital natives)- 
που τις κατέχουν από τις εξωσχολικές τους πρακτικές. Δίνεται, όπως γίνεται εμφανές, 
ιδιαίτερη έμφαση στην εμπλοκή των μαθητών στα λεγόμενα ψηφιακά κείμενα (digital 
texts) και στη δημιουργία νέων περιβαλλόντων μάθησης, όπου η γνώση θα οικοδομεί-
ται με γνώμονα τις εφαρμογές και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Lankshear & Knobel, 2011). Στην Μεγάλη Βρε-
τανία, για παράδειγμα, αρκετές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας, κυρίως, Εκπαίδευ-
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σης έχουν αποσύρει τους σταθερούς Η/Υ από τα εργαστήριά τους και έχουν προμηθευ-
τεί κινητές ψηφιακές συσκευές τελευταίας γενιάς, που προσφέρουν ευελιξία και λει-
τουργικότητα στο σύνολο του Προγράμματος Σπουδών (στο εξής ΠΣ) (Burnett, 2014).  

Προωθείται, επιπλέον, η ευρεία χρήση των εφαρμογών του διαδικτύου για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς και, γενικότερα, η σύνδεση των εξωσχολικών με τις σχολικές πρακτικές 
ψηφιακού γραμματισμού, μέσω της ενασχόλησης των μαθητών με διαφορετικά ψη-
φιακά κειμενικά είδη (Walsh, 2011). Παρατηρείται, ωστόσο, ότι ακόμη και σε χώρες, 
στις οποίες οι Τ.Π.Ε. έχουν, πλέον, καθιερωθεί στον χώρο της εκπαίδευσης, η εμπλοκή 
των μαθητών μ’ αυτά τα ψηφιακά μέσα είναι σε κάποιο βαθμό περιορισμένη λόγω αρ-
κετών ανασταλτικών παραγόντων, που σχετίζονται με τη φιλοσοφία των ΠΣ τους.  

Παρά τις αγκυλώσεις, ωστόσο, οι οποίες δημιουργούνται λόγω των συγκεντρωτικών 
εκπαιδευτικών συστημάτων, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επενδύσει στη διαμόρφωση ε-
νός διαφορετικού πλαισίου σχολικής εργασίας, έχοντας ως βοηθό του τις Τ.Π.Ε., τα 
πολυτροπικά ψηφιακά κείμενα και τις νέες πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού. Όλα, 
βέβαια, τα παραπάνω υπό την προϋπόθεση ότι οι πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού 
στο σχολικό περιβάλλον δεν είναι αποπλαισιωμένες, ουδέτερες και ξεκομμένες από τα 
κοινωνικά συμφραζόμενα (contexts). Προτείνεται, επομένως, για τον παραπάνω λόγο 
η «αποσχολειοποίηση» (classroom-ness) των πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού, με 
τις οποίες μπορεί να εμπλέκεται ένας σύγχρονος μαθητής (Leander & McKim, 2003).  

Προβάλλεται, δηλαδή, ως πρώτη προτεραιότητα η αποπλαισίωση των σχολικών πρα-
κτικών που σχετίζονται με τα ψηφιακά μέσα και η αποτελεσματική σύνδεσή τους με 
τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τα βιώματα των μαθητών σε άτυπες μορφές εκπαί-
δευσης, κυρίως, εκτός σχολικού πλαισίου. Η πρόταση αυτή στηρίζεται σε έρευνες, οι 
οποίες καταλήγουν, μέσα από την παρατήρηση του τρόπου και των εφαρμογών χρήσης 
του Η/Υ και του διαδικτύου από εφήβους σε εξωσχολικά περιβάλλοντα μάθησης, στην 
διαπίστωση ότι επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, εφόσον οι διαδι-
κτυακές εφαρμογές και τα ψηφιακά κείμενα στο σχολείο συνδεθούν, με τρόπο φυσικό, 
με τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Schmier, 2014). Συνεκδοχικά, αποστεγανοποιείται 
η συμβατική μάθηση, ο φυσικός και ο «εικονικός» χώρος γίνονται ένα, δίνοντας την 
εντύπωση μιας άκρως παραγωγικής και παιδαγωγικής διαδικασίας, στην οποία τα σύγ-
χρονα μέσα επανατοποθετούνται και προσαρμόζονται στις ανάγκες της σύγχρονης ψη-
φιακής κοινωνίας.  

Αυτό το πλαίσιο, το οποίο σκιαγραφεί μία κατάσταση πλήρους εξοικείωσης της νέας 
γενιάς των μαθητών με τις Τ.Π.Ε., σε εξωσχολικά, ωστόσο, περιβάλλοντα μάθησης, 
δημιουργεί ανησυχία σχετικά με την ετοιμότητα των σύγχρονων εκπαιδευτικών στη 
χρήση και στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως λειτουργικών πρακτικών ψηφιακού γραμ-
ματισμού στο σχολικό περιβάλλον. Ο προβληματισμός γίνεται περισσότερο αντιλη-
πτός από έρευνες, όπως η συγκεκριμένη, οι οποίες εξετάζουν το κατακτημένο επίπεδο 
ψηφιακού γραμματισμού των υποψηφίων και των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, τον 
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τρόπο χρήσης των ψηφιακών μέσων, όπως, επίσης, και τις πρακτικές ψηφιακού γραμ-
ματισμού τους σε διαφορετικά πλαίσια επικοινωνίας και μάθησης.  

Η έρευνα: Σκοπός, υποθέσεις, μεθοδολογικό εργαλείο 

Η παραπάνω προβληματική κατάσταση εγείρει πολλά ερωτήματα και για τον λόγο 
αυτό αποτέλεσε, αναπόφευκτα, αφετηρία για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. 
Σκοπός της, ειδικότερα, είναι να καταγράψει τα προγράμματα και τις εφαρμογές Η/Υ 
που αξιοποιούν οι 720 συμμετέχοντες υποψήφιοι φιλόλογοι των Τμημάτων: Φιλολο-
γίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. τόσο στο έξω-
ακαδημαϊκό πλαίσιο όσο και στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Επιπλέον, στοχεύει, στην 
παρουσίαση των παραγόντων που δρουν, είτε ενθαρρυντικά είτε ανασταλτικά, στην 
εξοικείωσή τους με τις Τ.Π.Ε..  

Οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι εξής: Οι υποψήφιοι φιλόλογοι θα: 
− αξιοποιούν τα προγράμματα και τις εφαρμογές του Η/Υ, εκτός ακαδημαϊκού χώρου, 

κυρίως, για λόγους, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και κοινωνικής δικτύωσης. 
− χρησιμοποιούν τον Η/Υ, στον ακαδημαϊκό χώρο, για αναζήτηση βιβλιογραφίας και 

πηγών, για τις ανάγκες των πανεπιστημιακών τους μαθημάτων. 
− παρουσιάζουν διαφορετικές αντιδράσεις ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, τον τόπο 

μόνιμης κατοικίας, το κοινωνικό-μορφωτικό τους υπόβαθρο και το Τμήμα φοίτησης. 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας κατασκευάστηκε, ως μεθοδολογικό εργαλείο, 
ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις, κυρίως, κλειστού τύπου. Συγκεντρώθηκαν 720 έ-
γκυρα ερωτηματολόγια (Cronbach’s alpha -κατά προσέγγιση- 0.878), από το υποσύ-
νολο του ως άνω φοιτητικού πληθυσμού, οι απαντήσεις των οποίων κατηγοριοποιήθη-
καν-κωδικοποιήθηκαν (περιγραφική στατιστική, συσχετίσεις μεταβλητών, ανάλυση 
παραγόντων κ.ά.) με τη συμβολή του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστή-
μες SPSS (τελευταία έκδοση).  

Τα ερευνητικά δεδομένα 

Τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 
Οι συμμετέχοντες, υποψήφιοι φιλόλογοι, των Τμημάτων Φιλολογίας (262, 36,4%), Ι-
στορίας-Αρχαιολογίας (235, 32,6%) και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (223, 31,0%) φαί-
νεται ότι στην πλειονότητά τους είναι κορίτσια (576, 80,0%). Η ηλικία τους ποικίλει, 
με τα μεγαλύτερα ποσοστά να συγκεντρώνονται στις κατηγορίες 18-19 ετών (230, 
32,1%) και 21-22 ετών (240, 33,5%). Αναφορικά με τον τόπο μόνιμης κατοικίας των 
υποκειμένων, ένα συντριπτικό ποσοστό της τάξεως του 89,7% αναφέρει ότι κατάγεται 
από ημιαστική ή αστική περιοχή. Όσον αφορά, επίσης, στο μορφωτικό επίπεδο των 
γονέων τους, οι περισσότεροι υποψήφιοι φιλόλογοι δηλώνουν ότι, τόσο ο πατέρας τους 
όσο και η μητέρα τους, έχουν περατώσει σπουδές είτε της δεύτερης βαθμίδας μετά-
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Λύκειο) είτε σπουδές ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευ-
σης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ) σε ποσοστό, περίπου 40,0%.  
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Κατοχή Η/Υ και συχνότητα χρήσης στο σπίτι 
Οι απαντήσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι η συ-
ντριπτική πλειοψηφία (98,5%) κατέχει, τουλάχιστον, έναν Η/Υ στο σπίτι και, μάλιστα, 
με καθημερινή αξιοποίησή του από αυτούς, όπως φαίνεται στο ακόλουθο γράφημα.  

 
Γράφημα 1: Ημερήσια χρήση Η/Υ στο σπίτι 

Χρήση προγραμμάτων και εφαρμογών Η/Υ στο εξω-ακαδημαϊκό περιβάλλον 
Αναφορικά με τη χρήση του Η/Υ στο σπίτι ή σε άλλους χώρους (οικογενειακό και 
φιλικό περιβάλλον, Internet Café), από τις στατιστικές αναλύσεις διαπιστώνεται ότι η 
ψυχαγωγία αποτελεί την πρώτη επιλογή των συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα, οι 
μουσικές εφαρμογές επιλέγονται σε ποσοστό του 40,0% και χρησιμοποιούνται σε κα-
θημερινή βάση. Το 38,1% ασχολείται, καθημερινώς, με σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 
Επίσης, περίπου ένας στους τρεις υποψηφίους εκπαιδευτικούς (33,3%) χρησιμοποιεί, 
ωστόσο σπάνια, εφαρμογές παιχνιδιών, ενώ σε καθημερινή βάση αυτές επιλέγονται 
από το 4,1% του δείγματος. Επίσης, πάνω από το 30,0% του δείγματος ασχολείται με 
εφαρμογές του διαδικτύου, κυρίως, για ενημέρωση. Επιδίδονται, επίσης, μερικώς, σε 
εφαρμογές αντιγραφής μουσικών κομματιών (36,9%). Αρκετά μεγάλη μερίδα του δείγ-
ματος επιλέγει το: «βλέπω DVD», μία με δύο φορές την εβδομάδα. Αναφορικά με τα 
βασικά προγράμματα -γραφείου- του Η/Υ, οι φοιτητές τοποθετούν τις απαντήσεις τους 
ανάμεσα στο «μία με δύο φορές το μήνα» και «μία με δύο φορές την εβδομάδα» (πε-
ρίπου 30,0%). Γίνεται, ακόμη, χρήση των βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων για α-
καδημαϊκούς λόγους, αρκετά συχνά, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 26,6%. 

Γράφημα 2: Συχνότητα χρήσης Η/Υ εκτός Πανεπιστημίου 
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Το παραπάνω γράφημα παρουσιάζει, συγκεντρωτικά, τις απαντήσεις των συμμετεχό-
ντων αναφορικά με τις κατηγορίες προγραμμάτων Η/Υ με τις οποίες ασχολούνται, συ-
χνότερα, οι υποψήφιοι φιλόλογοι, με πρώτη της επιλογή της ηλεκτρονικής-ψηφιακής 
διασκέδασης, δεύτερη την επιλογή της διαδικτυακής ενημέρωσης για θέματα καθημε-
ρινής φύσεως. Ακολουθούν, με ελαφρώς μικρότερα ποσοστά, η κοινωνική δικτύωση 
και η αναζήτηση υλικού-πληροφοριών για θέματα ακαδημαϊκού χαρακτήρα.  

Χρήση προγραμμάτων και εφαρμογών Η/Υ στο Πανεπιστήμιο 
Στον αντίποδα, οι απαντήσεις των υποψηφίων φιλολόγων, όσον αφορά στα προγράμ-
ματα και στις εφαρμογές Η/Υ που χρησιμοποιούν στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, παρου-
σιάζουν διαφορετική εικόνα από την παραπάνω. Οι φοιτητές, συγκεκριμένα, δεν ασχο-
λούνται ποτέ με εφαρμογές: α) παιχνιδιών (91,9%), β) μουσικής (89,7%), γ) εικόνας 
(95,7%), δ) σχεδίασης γραφικών και παραστάσεων (84,7%), ε) σχεδίασης ιστοσελίδων 
(97,6%), και, στ) διαδικτυακής αγοράς προϊόντων (97,9%). Συχνότερα, αλλά πάλι σε 
μικρό ποσοστό, επιλέγονται εφαρμογές που σχετίζονται με τα βασικά προγράμματα 
του Η/Υ, όπως είναι ο Επεξεργαστής Κειμένου (14,8%), τα (Υπό)Λογιστικά Φύλλα 
(2,5%), το Πρόγραμμα Παρουσίασης (12,0%) και τα διαδίκτυο (12,9%). Μεγαλύτερο, 
τέλος, είναι το ποσοστό των φοιτητών που ασχολείται με την αναζήτηση υλικού μέσω 
των βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και των μηχανών αναζήτησης (30,6%).  

Συσχετίσεις μεταβλητών 

Αρχικώς, οι μεταβλητές «φύλο» και «μόνιμη κατοικία» φαίνεται να μην παρουσιάζουν 
στατιστικώς σημαντική διαφορά με καμία από τις εξαρτημένες μεταβλητές του ερωτη-
ματολογίου. Ανεξάρτητες μεταβλητές, ωστόσο, όπως η ηλικία, το κοινωνικό-μορφω-
τικό επίπεδο, αλλά και το Τμήμα φοίτησης φαίνεται να επιδρούν στις απαντήσεις των 
υποκειμένων της έρευνας αναφορικά με τα προγράμματα και τις εφαρμογές Η/Υ που 
χρησιμοποιούνται εκτός και εντός Πανεπιστημίου. 

Οι μικρότεροι σε ηλικία φοιτητές (18-19 ετών) φαίνεται να αξιοποιούν συχνότερα ε-
φαρμογές ψυχαγωγίας (x2(20) = 50,775, p-value = 0,035) και κοινωνικής δικτύωσης ή/ 
και ενασχόλησης με τα δωμάτια διαλόγου (chat rooms) (x2(20) = 37,456, p-value = 
0,040) από τον χώρο του σπιτιού τους, σε σύγκριση με τους φοιτητές μεγαλύτερης η-
λικίας, οι οποίοι ενημερώνονται, κυρίως, μέσω του διαδικτύου και αξιοποιούν πρακτι-
κές που πλησιάζουν στον ακαδημαϊκό γραμματισμό (π.χ. κειμενογράφος, αναζήτηση 
βιβλιογραφίας) (x2(20) = 59,365, p-value = 0,000).  

Παρατηρείται, ακόμη, ισχυρός βαθμός συνάφειας ανάμεσα στο μορφωτικό επίπεδο 
των γονέων και στη χρήση προγραμμάτων Η/Υ στο σπίτι. Ειδικότερα, οι φοιτητές με 
γονείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (Δημοτικό) φαίνεται να ασχολούνται περισσό-
τερο με εφαρμογές παιχνιδιών, κοινωνικής δικτύωσης και, γενικότερα, ψυχαγωγίας, 
(ενδεικτικά: x2(20) = 38,694, p-value = 0,007). Εν αντιθέσει, οι φοιτητές που ασχολού-
νται συχνότερα με ακαδημαϊκής φύσεως θέματα (επεξεργασία κειμένων, αναζήτηση 
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πηγών κ.ά.) προέρχονται από μεσαία και, κυρίως, ανώτερα μορφωτικά στρώματα (επί-
πεδο στατιστικής σημαντικότητας < .05). Συχνότερη είναι, επίσης, η ενασχόληση με 
πρακτικές ακαδημαϊκού γραμματισμού στο Πανεπιστήμιο από τους φοιτητές, των ο-
ποίων οι γονείς είναι κάτοχοι κάποιου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (x2(20) = 
19,265, p-value = 0,042). 

Οι οικιακές, τέλος, πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού παρουσιάζουν στατιστικώς ση-
μαντική διαφορά και με το Τμήμα φοίτησης. Αναφορικά με τις εφαρμογές ψυχαγωγίας 
(e-entertainment), το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Οι 
εφαρμογές, συγκεκριμένα, κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν βαθμό συνάφειας με 
τους φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής. Σε θέματα αναζήτησης διαδι-
κτυακού υλικού (π.χ. ειδησεογραφικά νέα, καιρό, ταξίδια) διαπιστώνεται ότι οι φοιτη-
τές του Τμήματος Φιλολογίας υπερτερούν. Παρατηρείται, τέλος, στατιστικώς σημα-
ντική διαφορά ανάμεσα στο Τμήμα φοίτησης και στην ενασχόληση με εφαρμογές ψη-
φιακού ακαδημαϊκού γραμματισμού, όπου οι φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας α-
σχολούνται, περισσότερο, με βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και αναζήτηση πηγών, 
ενώ οι φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής ασχολούνται, περισσότερο, 
με τα βασικά προγράμματα του Η/Υ, όπως είναι ο Επεξεργαστής Κειμένου και το Πρό-
γραμμα Παρουσίασης για τις εργασίες τους (x2(12) = 52,146, p-value = 0,000). 

Συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Στην αυγή του 21ου αιώνα, η εκπαιδευτική πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας τοποθετεί 
τις σχολικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού πολύ υψηλά στη λίστα των στόχων 
που πρέπει να επιτύχει, και τις ορίζει ως δεξιότητες ζωής (life skills) για τους νέους 
που θα στελεχώσουν τις θέσεις εργασίας της σύγχρονης μετανεωτερικής εποχής 
(Williams et al., 2003). Αναφέρεται, χαρακτηριστικά, ότι η απόκτηση γνώσεων και δε-
ξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού, από τη νέα γενιά μαθητών, συμβάλλει, και μάλι-
στα, πολύπλευρα στη διευκόλυνσή τους τόσο για τις καθημερινές ασχολίες τους όσο 
και για τις απαιτητικές επαγγελματικές, κυρίως, ασχολίες τους. Στην παραπάνω κατεύ-
θυνση κινείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εστιάζεται στη μετάδοση γνώσεων 
και δεξιοτήτων του λεγόμενου διαδικτυακού γραμματισμού (internet literacy) 
(Buckingham, 2007). 

Τα ως άνω στοιχεία συνηγορούν, ολοένα και περισσότερο, στην αναγκαιότητα για α-
ποτελεσματική παρέμβαση των σύγχρονων και υποψηφίων εκπαιδευτικών στον νέο-
αναπροσαρμοσμένο τρόπο κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς μέσω των Τ.Π.Ε. και, 
επιπλέον, στη δυνατότητα για ουσιαστική μάθηση με τα συνεχώς εξελισσόμενα ψη-
φιακά μέσα. Για τους παραπάνω λόγους, οι έρευνες στο πεδίο μελέτης των πρακτικών 
ψηφιακού γραμματισμού βρίσκει ολοένα και προσφορότερο έδαφος όσον αφορά, ό-
μως, στον διεθνή χώρο (ενδεικτικά: Kennedy et al., 2008∙ Selwyn, 2008∙ Nasah et al., 
2010∙ Thinyane, 2010). Έρευνες, οι οποίες αφορούν στην εξέταση των αντιδράσεων 
μελλοντικών εκπαιδευτικών και, κυρίως, φιλολόγων, αναφορικά με τα προγράμματα 
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και τις εφαρμογών των Τ.Π.Ε. σε έξω-ακαδημαϊκά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα μά-
θησης στην Ελλάδα είναι ελάχιστες (Τζιφόπουλος, 2010/2014∙ Μπίκος & Τζιφόπου-
λος, 2012α/2012β). 

Οι διεθνείς έρευνες συμφωνούν, εν μέρει, με τα πορίσματα της ανά χείρας δημοσίευσης 
και, συγκεκριμένα, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι φοιτητές και οι υποψήφιοι εκ-
παιδευτικοί χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε., κατ’ ουσίαν, για λόγους ψυχαγωγίας και κοινω-
νικής δικτύωσης και, λιγότερο, για ζητήματα ακαδημαϊκού χαρακτήρα (Thinyane, 
2010).  

Παράγοντες, επίσης, όπως η ηλικία, το φύλο, το κοινωνικό-μορφωτικό και οικονομικό 
υπόβαθρο, αλλά και η στάση και η αυτοπεποίθηση τους απέναντι στις Τ.Π.Ε. αποτε-
λούν σημαντικούς δείκτες που επιδρούν, είτε θετικά είτε αρνητικά, στην υιοθέτηση 
πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού (Salaway, Caruso & Nelson, 2008). Στην παρούσα 
έρευνα, ωστόσο, έγινε αντιληπτό ότι το φύλο δεν φαίνεται να αποτελεί σημαντικό πα-
ράγοντα επίδρασης. Μία ερμηνεία, βέβαια, που μπορεί να δοθεί είναι ότι ο διαφορετι-
κός, πλέον, τρόπος κοινωνικοποίησης των νέων της ψηφιακής εποχής επιδρά, εμφανώς, 
και στις έμφυλες ταυτότητες.  

Όσον αφορά, επίσης, στις ακαδημαϊκές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού, οι φοιτη-
τές επιδίδονται, συχνότερα, σε παραγωγή και επεξεργασία γραπτού λόγου, σε αναζή-
τηση βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και πηγών, και σε αναζήτηση διαδικτυακού 
υλικού. Εν αντιθέσει, στις έξω-ακαδημαϊκές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού τους, 
μονοπωλούν οι εφαρμογές ψυχαγωγίας και επικοινωνίας μέσω των σελίδων κοινωνι-
κής δικτύωσης (Greenhow & Gleason, 2012) και σε μικρότερο βαθμό οι εφαρμογές 
που συνδέονται με τις υποχρεώσεις τους στον ακαδημαϊκό χώρο. 

Τα δεδομένα αυτής της έρευνας ισχυροποιούν την παραδοχή ότι οι υποψήφιοι εκπαι-
δευτικοί αξιοποιούν, εντατικά και καθημερινά, τα ψηφιακά μέσα τόσο για προσωπι-
κούς λόγους όσο και για εκπαιδευτικούς/ εργασιακούς λόγους, αλλά σε μικρότερο 
βαθμό (Conole et al, 2006).  

Με αφόρμηση τα παραπάνω, η ελληνική εκπαιδευτική ηγεσία μπορεί να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά με στόχο τη γεφύρωση των έξω-ακαδημαϊκών με τις ακαδημαϊκές 
πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών, όπως συμβαίνει 
σε αρκετές χώρες του δυτικού κόσμου. Για την άμβλυνση, επομένως, των κοινωνικών 
και, κατ’ επέκταση, των ψηφιακών ανισοτήτων, μέσω προσεκτικών και μεθοδευμένων 
προσπαθειών τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχόμενο των ισχυόντων ΠΣ -καλλιέρ-
γεια κριτικού ψηφιακού γραμματισμού, ένταξη περισσότερων ακαδημαϊκών μαθημά-
των αναφορικά με τις Τ.Π.Ε., εμπλοκή των φοιτητών σε πραγματικές συνθήκες ζωής 
και εργασίας με γνώμονα τα αλληλεπιδραστικά ψηφιακά μέσα, χρήση του Η/Υ ως μέ-
σου διδασκαλίας και μάθησης- μπορεί ο σύγχρονος εκπαιδευτικός να απαγκιστρωθεί 
από πεπαλαιωμένες πρακτικές και να ενταχθεί, ομαλά και πλήρως, σε μία ευρύτερη -
από την τοπική- ψηφιακή κοινότητα μάθησης.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία, ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να διερευνηθεί αν τα παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας είναι γνώστες και χρήστες των ψηφιακών παιχνιδιών. Επιχειρήθηκε 
να διαπιστωθεί τι είναι αυτό που κάνει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να ενδιαφέρο-
νται για ένα παιχνίδι. Τι είναι αυτό που κάνει τα παιχνίδια ελκυστικά; Τι είναι αυτό 
που κάνει κάποια παιχνίδια πιο δημοφιλή από άλλα; Από τι επηρεάζονται οι επιλογές 
των παιδιών και σε τι βαθμό είναι εξοικειωμένα με τα ηλεκτρονικά μέσα.  

Λέξεις - Κλειδιά: ψηφιακά παιχνίδια, προσχολική ηλικία, ελκυστικότητα, επιλογή 

Εισαγωγή 

Ψηφιακά Παιχνίδια 

Τι είναι αυτό που τα κάνει ελκυστικά; 

«Μάθηση επιτυγχάνεται όταν υπάρχει πάθος και όχι μόνο όταν 
υπάρχει πειθαρχία», Nicolas Negroponte, Καθηγητής ΜΙΤ. 

Το περιβάλλον των ψηφιακών παιχνιδιών πλησιάζει σε μεγάλο βαθμό την πραγματι-
κότητα και την προσομοίωση καταστάσεων και αυτό το καθιστά ακόμα πιο εντυπω-
σιακό και ελκυστικό με αποτέλεσμα να κυριαρχεί ο ρεαλισμός και η αίσθηση συμμε-
τοχής. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Thomas W. Malone, «Toward a theory of intrinsically 
motivating instruction» (Malone, 1981), οι παράγοντες που κάνουν τα ψηφιακά παι-
χνίδια ελκυστικά είναι τρεις: ο ρεαλισμός και τα εξελιγμένα γραφικά (graphics), η 
παραστατική απεικόνιση του κόσμου με ζωντανά χρώματα και κίνηση και τέλος, οι 
ύπαρξη κλιμακούμενων βαθμίδων δυσκολίας, ενώ ο Raph Koster προσθέτει και τη 
νοητική επιδεξιότητα για την κατάκτηση προβλημάτων, τις κοινωνικές αλληλεπιδρά-
σεις και το αίσθημα του θριάμβου όταν πετυχαίνεις ένα προσωπικό ρεκόρ. 

Τα ψηφιακά παιχνίδια είναι πολύ ελκυστικά στον άνθρωπο και για ακόμα έναν λόγο. 
Προσφέρουν ενσυναίσθηση, ταύτιση με το παιχνίδι, τον ήρωα, το χώρο κτλ. Τα παι-
διά, παίζουν παιχνίδια που είτε διαλέγουν τον αγαπημένο τους ήρωα (π.χ. 
Spiderman), είτε μπαίνουν στη θέση κάποιου που θαυμάζουν (π.χ. ποδόσφαιρο), είτε 
αναλαμβάνουν να φροντίσουν ή καλλωπίσουν μία κούκλα ή ένα εικονικό κατοικίδιο. 
Και στις τρεις περιπτώσεις, υπάρχει πλήρης ταύτιση με το κάποιο από τα αντικείμενα 
του παιχνιδιού. 
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Γιατί η μάθηση που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι είναι ελκυστική; 

Τα παιχνίδια είναι ελκυστικές δραστηριότητες που κινητοποιούν τους μαθητές (Βλα-
στάρης, 2000), διεγείρουν το ενδιαφέρον των παιδιών, καλλιεργούν δεξιότητες 
(Scoullos et al., 2004), βοηθούν στην κατανόηση πολύπλοκων διεργασιών και αλλη-
λεπιδράσεων (Πετρενίτη, 2000, οπ. αναφ. στο Τσαμπούκου-Σκαναβή, 2004, σελ. 
185).  

Τα ψηφιακά παιχνίδια είναι ελκυστικά ως προς τη μάθηση, γιατί παρέχουν συνεχή 
κίνητρα στο μαθητή και δίνουν έμφαση στην εσωτερική παρότρυνση όταν αυτό είναι 
δυνατόν. Επίσης, η όλη διαδικασία στηρίζεται στις γνώσεις που είχε μέχρι τώρα το 
παιδί. Η παιγνιώδης μορφή της ψηφιακής μάθησης ενθαρρύνει την άμιλλα με τους 
άλλους και το συναγωνισμό με τον εαυτό, με τους άλλους ή με τον Η/Υ. Για να είναι 
ένα παιχνίδι ενδιαφέρον όμως, θα πρέπει να περιέχει και επίπεδα δυσκολίας. Ένα πο-
λύ εύκολο παιχνίδι, θα γίνει γρήγορα πολύ βαρετό για ένα παιδί, το οποίο θέλει να 
του παρουσιάζεται κάποια εξέλιξη για να συνεχίζει. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, επί-
σης δε θα ενδιαφέρει το παιδί για πολύ ώρα, γιατί δεν έχει νόημα να προσπαθείς να 
κερδίσεις κάτι που είναι αδύνατο. 

Σύμφωνα με το συγγραφέα και σχεδιαστή παιχνιδιών, Ian Bogost, τα ψηφιακά παι-
χνίδια έχουν «μια μοναδική πειστική δύναμη, η οποία τους επιτρέπει να ξεπερνούν 
κατά πολύ τα σύνορα της ψυχαγωγίας. Έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη γνώμη του 
παίκτη και οι στάσεις του να προάγουν μακροπρόθεσμα την κοινωνική αλλαγή» (Ian 
Bogost, 2007). Όλα δείχνουν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν τη δυναμική να υπο-
στηρίξουν μαθησιακούς σκοπούς. Η δυνατότητα που προσφέρουν, αυτή της κατά-
κτησης της μάθησης με φυσικό και αβίαστο τρόπο, χωρίς δραστηριότητες που χαρα-
κτηρίζονται βαρετές από τα ίδια τα παιδιά, είναι μία μοναδική ευκαιρία για ουσιώδη 
διδασκαλία. Η χρήση τους, μπορεί να κινητοποιήσει τα παιδιά, προκαλώντας το εν-
διαφέρον τους και ξεφεύγοντας από τα στενά πλαίσια της παραδοσιακής, δασκαλοκε-
ντρικής διδασκαλίας. 

Για την έρευνα 

Η έρευνα στηρίχθηκε σε ατομικές συνεντεύξεις, εξήντα τριών (63) μαθητών προσχο-
λικής εκπαίδευσης, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στους χώρους των σχολείων τους. 
Τριάντα τρία (33) από τα παιδιά φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία και τριάντα (30) σε 
ιδιωτικά. Τα δημόσια σχολεία βρίσκονται σε περιοχές αστικού χαρακτήρα, με νοικο-
κυριά χαμηλών εισοδημάτων και αρκετούς οικονομικούς μετανάστες. Για την ιδιωτι-
κή εκπαίδευση, επιλέχθηκαν σχολεία με αυξημένα ετήσια δίδακτρα. Η επιλογή των 
σχολείων ήταν τέτοια, ώστε να μπορέσει να γίνει σύγκριση κοινωνικοοικονομικού 
επιπέδου, αλλά και το δείγμα ήταν τέτοιο, που επέτρεψε την έμφυλη σύγκριση των 
αποτελεσμάτων. Από την έρευνα προέκυψε πως τα παιδιά τόσο των ιδιωτικών όσο 
και των δημόσιων σχολείων, είχαν σε αντίστοιχα ποσοστά, πρόσβαση σε κάποια κον-
σόλα που τους προσέφερε τη δυνατότητα να ασχοληθούν σε παρόμοιο βαθμό με τα 
ψηφιακά παιχνίδια. Μεγάλες διαφορές παρουσιάστηκαν μόνο στις έμφυλες επιλογές 
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παιχνιδιών, πράγμα το οποίο παρατηρήθηκε και στην επιλογή συμβατικών παιχνιδιών 
μεταξύ φύλων. Επίσης, παρατηρήθηκε έντονη διαφορά που αφορά στην προτίμηση 
του είδους παιχνιδιού (φίλους / συμβατικά παιχνίδια / ηλεκτρονικά παιχνίδια), ανά-
μεσα σε παιδιά που φοιτούν σε δημόσια και σε ιδιωτικά σχολεία.  Παρόμοια, κατα-
γράφηκε μία ακόμα διαφορά μεταξύ παιδιών που φοιτούν σε δημόσια και σε ιδιωτικά 
σχολεία. Τα περισσότερα παιδιά της πρώτης ομάδας δήλωσαν, με μεγάλη διαφορά, 
ότι τα ηλεκτρονικά μέσα ανήκουν στους γονείς τους, ενώ τα παιδιά που φοιτούν σε 
ιδιωτικά σχολεία φαίνεται να έχουν ήδη, από την προσχολική ηλικία, στη διάθεσή 
τους, τα δικά τους προσωπικά ηλεκτρονικά μέσα. Δε φαίνονται να παρουσιάζονται 
ιδιαίτερα έντονες διαφορές, που αφορούν στη χρήση των νέων τεχνολογιών, ανάμεσα 
στα παιδιά των σχολείων αυτών. Προφανώς, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, έχει φτάσει 
σε τόσο έντονη ροή, που η αποχή της από αυτήν, είναι σχεδόν αδύνατη. Όλα τα κοι-
νωνικά στρώματα, φαίνεται να έχουν ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στο διαδίκτυο και 
τα ηλεκτρονικά μέσα, πράγμα που αποδεικνύει τη σημασία της ένταξης των ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση, μιας που αυτή απαιτείται να συμβαδίζει με το επίπεδο και τα εν-
διαφέροντα της καθημερινότητας μιας κοινωνίας. Οι ΤΠΕ έχουν διεισδύσει σε όλους 
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν μια 
ιδιαίτερη πτυχή των ΤΠΕ, εξελίσσονται όλο και περισσότερο, γίνονται πιο συναρπα-
στικά και ελκυστικά με αποτέλεσμα να απορροφούν την προσοχή των χρηστών και 
να τους καθηλώνουν μπροστά από μια οθόνη για πολλές ώρες, το φαινόμενο αυτό 
εντοπίζεται περισσότερο στις μικρότερες ηλικίες. Η νέα γενιά ψηφιακών διαδραστι-
κών παιχνιδιών τείνει να επηρεάσει τη φυσική δραστηριότητα των χρηστών. 

Συμπεράσματα 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, της σημερινής εποχής, φαίνεται να είναι όντως η πιο 
ταχεία αναπτυσσόμενη ομάδα χρηστών των ψηφιακών μέσων. Τα παιδιά που πήραν 
μέρος στη συγκεκριμένη έρευνα, όχι μόνο έκαναν χρήση Η/Υ, αυτόνομων κονσόλων, 
κινητών τηλεφώνων και tablets, αλλά πολλά από αυτά είχαν στο σπίτι τους, κάποιο 
μέσο, το οποίο άνηκε στα ίδια και όχι σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο.  

Φαίνεται πως το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο των οικογενειών των παιδιών, δεν 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό, την κατοχή και χρήση των ηλεκτρονικών μέσων από αυ-
τά. Οι απαντήσεις των δύο δειγμάτων, έδειξαν καθοριστικές ομοιότητες, όσον αφορά 
τα παιδιά που φοιτούν στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση. Έντονες διαφορές πα-
ρατηρήθηκαν στην επιλογή κατηγορίας ψηφιακών παιχνιδιών (αγαπημένο παιχνίδι), 
σε σχέση με το φύλο των ατόμων, όπως ακριβώς έγινε και με την επιλογή αγαπημέ-
νων συμβατικών παιχνιδιών. 

Το σύνολο του δείγματος, φαίνεται να χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά μέσα για τους 
ίδιους λόγους, με παρόμοια συχνότητα και διάρκεια, ανεξαρτήτως φύλου και οικογε-
νειακού υπόβαθρου.  
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Τα ίδια τα παιδιά φαίνεται να αντιμετωπίζουν τα ψηφιακά παιχνίδια, σαν κάτι οικείο 
γι’ αυτά και δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, όταν στα πλαίσια μίας «εργασίας», 
όπως τους ανακοινώθηκε, έγινε συζήτηση για ένα τέτοιο θέμα.  

Τέλος, θεωρώντας ότι η έρευνα έγινε για την παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών, τα ίδια 
τόλμησαν να ζητήσουν παιχνίδια με πιο ενδιαφέροντες ήρωες και μεγαλύτερη έμφα-
ση στο φόντο του παιχνιδιού, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη σημασία που έχει γι’ αυτά, 
ένα παιχνίδι με ελκυστικά γραφικά. 

 

Γράφημα 1: Τι κάνει τα ψηφιακά παιχνίδια ελκυστικά 

Όλα τα παιδιά και στα τέσσερα τμήματα διαθέτουν ένα ή περισσότερα ηλεκτρονικά 
μέσα στο σπίτι τους. Παρατηρείται μία μικρή αύξηση του ποσοστού ενασχόλησης με 
τα ψηφιακά παιχνίδια στα ιδιωτικά σχολεία (μικρότερη του 10%). Ωστόσο, το ποσο-
στό καθημερινής χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων, είναι ελαφρώς αυξημένο στα ι-
διωτικά σχολεία. Από την παρούσα έρευνα, προέκυψε πως τα παιδιά που φοιτούν σε 
δημόσια σχολεία παίζουν ψηφιακά παιχνίδια σε κάποιο ηλεκτρονικό μέσο που ανήκει 
στους γονείς τους, ενώ στην πλειοψηφία τους, τα παιδιά των ιδιωτικών σχολείων δή-
λωσαν πως τα ηλεκτρονικά μέσα ανήκουν στα ίδια.  

Τα παιδιά των δημόσιων σχολείων παρουσιάζουν ελαφρώς αυξημένο ποσοστό στην 
ατομική χρήση του διαδικτύου. Τα περισσότερα παιδιά που φοιτούν στην ιδιωτική 
εκπαίδευση δε δήλωσαν πως έμαθαν μόνα τους τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζουν, 
αφού μόλις ένα 15% είπε κάτι σχετικό. Αντιθέτως, τα παιδιά των δημόσιων σχολείων, 
δήλωσαν σε ποσοστό 36% πως ανακάλυψε τα παιχνίδια αυτά, ψάχνοντας στο διαδί-
κτυο. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις, πρώτη έρχεται η προτροπή κάποιου γονέα. 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ο στόχος του παιχνιδιού, δηλαδή η "ανάγκη" του παι-
διού να κερδίσει, φτάνει το 60% της επιλογής τους. Ακολουθούν τα γραφικά (16%), η 
ταύτιση με τον ήρωα του παιχνιδιού (14%) και η ομαδικότητα αγγίζει μόλις το 4%. 
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Το 6% του συνόλου των παιδιών δήλωσε ότι τους αρέσουν όλα τα πράγματα στο παι-
χνίδι που παίζουν. Οι παραπάνω επιλογές φαίνεται να αποτελούν γενικότερες επιλο-
γές της συγκεκριμένης ηλικίας και δε φαίνεται να επηρεάζονται από το φύλο ή την 
οικονομική κατάσταση της οικογένειας, καθόσον τα παιδιά και των τριών σχολείων, 
έδωσαν κοινές απαντήσεις. Συνολικά, τα παιδιά, όταν κρίνουν ένα παιχνίδι, εστιάζουν 
στα γραφικά και τη δυσκολία, ενώ τα περισσότερα δεν μπορούσαν να σχολιάσουν 
κάτι αρνητικό για τα αγαπημένα τους παιχνίδια. 

Έντονες διαφορές εμφανίστηκαν στην επιλογή είδους ψηφιακών παιχνιδιών, ανάμεσα 
σε αγόρια και κορίτσια. Τα παιχνίδια δράσης είναι πρώτα στις επιλογές των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας και κυρίως στα αγόρια. Τα κορίτσια επιλέγουν κυρίως παιχνίδια 
προσομοίωσης, πράγμα που συνδέεται και με τις επιλογές των συμβατικών παιχνι-
διών των δύο φύλων, όπως θα δούμε παρακάτω. 

 

Γράφημα 2:  Επιλογές κατηγοριών παιχνιδιών ανά φύλο & ανά κατηγορία εκπαίδευσης 

Τέλος, φαίνεται πως τα παιδιά που φοιτούν στο ιδιωτικό σχολείο, έχουν προτίμηση 
στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αντί στο παιχνίδι με φίλους, το οποίο υπήρξε πρώτη επι-
λογή των παιδιών στα δημόσια σχολεία. Μία πιθανή εξήγηση γι’ αυτό, είναι πως τα 
παιδιά που φοιτούν στα συγκεκριμένα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, κατοικούν σε διάφο-
ρες περιοχές της Αττικής, πολλές από αυτές, ιδιαίτερα μακρινές από το χώρο του 
σχολείου, οπότε είναι αρκετά δύσκολο να βρίσκονται συχνά μεταξύ τους. Ίσως, το 
γεγονός αυτό, να έχει καταστήσει το παιχνίδι με φίλους, μία όχι και τόσο οικεία δρα-
στηριότητα. 
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Γράφημα 3: Ποιο είδος παιχνιδιού έρχεται πρώτο στην επιλογή των παιδιών 
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Ψηφιακό Σχολείο 
Το προφίλ του εκπαιδευτικού & η χρήση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία 

Τζιάβας Βασίλειος 
Κοινωνιολόγος, Μ.Δ.Ε. 
billtziavas@gmail.com 

Περίληψη 

Η αλματώδη ανάπτυξη των Επιστημών και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έχει οδηγήσει σε μια νέα πραγματικότητα όλους τους το-
μείς της ζωής μας. Οι ανάγκες προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις α-
παιτήσεις της νέας πραγματικότητας, επιτάσσουν την ένταξη των Τ.Π.Ε. σε όλες της 
βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις της 
μόρφωσης και κατάρτισης και στις ραγδαίες εξελίξεις της αγοράς εργασίας. Η πα-
ρούσα εργασία αναφέρεται στο ψηφιακό σχολείο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με 
στόχο να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία, καθώς και τις δυσκολίες-προβλήματα που αντιμετώπισαν οι δάσκαλοι κατά την 
εισαγωγή του φορητού υπολογιστή στην τάξη. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι στάσεις 
και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά την σημερινή μορφή του σχολείου 
και τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), 
Ψηφιακό Σχολείο, στάσεις - αντιλήψεις εκπαιδευτικών. 

Εισαγωγή 

Σήμερα, είναι κοινά αποδεκτό, ότι ζούμε μια εποχή όπου οι Νέες Τεχνολογίες φαίνε-
ται να επηρεάζουν ριζικά τα εκπαιδευτικά συστήματα των διαφόρων χωρών και 
προσδιορίζουν νέους ρόλους για το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευ-
όμενους. O λειτουργικός αναλφαβητισμός, οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών σε βα-
σικά μαθήματα, ιδιαίτερα ο χαμηλός βαθμός ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων, είναι 
μεταξύ των άλλων, προβλήματα που τα τελευταία χρόνια επανέφεραν στο προσκήνιο 
το θέμα της ποιοτικής βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της μεγιστοποίη-
σης του εκπαιδευτικού έργου. Για την κάλυψη των προαναφερθέντων απαιτήσεων, το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχεδίασε το 1997 ένα «Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 
Σπουδών Πληροφορικής» (ΕΠΠΣΠ) που αφορούσε την εισαγωγή και ένταξη των 
ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η εισαγωγή της Πληροφορικής στην ελ-
ληνική εκπαίδευση ξεκίνησε από τα Τεχνικά - Επαγγελματικά και τα Πολυκλαδικά 
Λύκεια (1983-85), επεκτάθηκε στα Γυμνάσια (1992), ενώ το 2008 επεκτάθηκε και 
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με την καθιέρωση «ενός ενδεικτικού προγράμματος 
σπουδών και τον εξοπλισμό μέρους των σχολείων με υπολογιστές» (Κόμης, 2004: 
42). 
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Ψηφιακό Σχολείο 

Στην Ελλάδα, το πρώτο βήμα προς την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη μα-
θησιακή διαδικασία αλλά και γενικά στην σχολική καθημερινότητα, έγινε στις 8 Ο-
κτωβρίου 2010 από την τότε Υπουργό Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία σε συνεργασία με τον τότε Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Βασίλη Κουλαϊδή παρουσίασε το Νέο Σχολείο, βασικό 
συστατικό του οποίου είναι το «Ψηφιακό Σχολείο» (Digital School) (Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης, Καινοτομία Έρευνα & Τεχνολογία, 2010). Με τον όρο: «Ψηφιακά 
Σχολεία» (Digital Schools) εννοούμε εκείνες τις σχολικές μονάδες που κάνουν ευρεία 
χρήση των τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης και εφαρμόζουν «χωροχρονικά τη δια 
ζώσης εκπαίδευσης, εφαρμόζοντας συνδυαστικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης» 
(Σοφός, Κron, 2010: 139). Έτσι, πάνω σε αυτή την προσέγγιση και ακολουθώντας τις 
στρατηγικές που χαράχθηκαν στην Λισσαβόνα, η Ελλάδα συνέταξε το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» που με τη συγχρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, εφάρμοσε το όραμα για το Νέο Σχολείο – Σχολείο 
21ου αιώνα (http://www.edulll.gr/) και έθεσε μια σειρά από δράσεις που οργανώνο-
νται σε πέντε βασικούς άξονες: 
 
1. Ενίσχυση των υποδομών και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των σχολείων με 

στόχο την δημιουργία της ψηφιακής τάξης. Η ψηφιακή τάξη έχει γρήγορη σύνδε-
ση με το διαδίκτυο, είναι εξοπλισμένη με διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας (π.χ. 
διαδραστικοί πίνακες), ενώ ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές αλληλεπιδρούν με δυ-
ναμικό τρόπο με τη χρήση όλων των σύγχρονών εργαλείων των ΤΠΕ. 

2. Πλούσιο, διαδραστικό και αντιστοιχημένο με τα προγράμματα σπουδών ψη-
φιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (e-books) για όλες τις τάξεις. 

3. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των νέων τε-
χνολογιών  

4. Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διοίκησης της εκπαίδευσης και διαχεί-
ρισης εκπαιδευτικών δεδομένων, όπου τα διαφορετικά συστήματα καταγραφής 
δεδομένων αντικαθίστανται από ένα ενιαίο διαλειτουργικό σύστημα, στο οποίο θα 
μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας ανάλογά με το επίπεδο λειτουργίας του (π.χ. ο 
γονιός του παιδιού του, ο εκπαιδευτικός στην τάξη του, ο σχολικός σύμβουλος των 
σχολείων που εποπτεύει, κ.ο.κ.). 

5. Οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την ανά-
πτυξη συστημάτων υποστήριξης των σχολείων (helpdesk) σε κεντρικό και περιφε-
ρειακό επίπεδο, την διεξαγωγή μικρών ερευνών ανίχνευσης των τεχνικών και παι-
δαγωγικών προϋποθέσεων για την καλή ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο καθώς και 
την δράση ενημέρωσης των γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών για την ασφαλή 
χρήση του διαδικτύου (safer internet). 

 
Ταυτόχρονα, τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα dschool.gr, η οποία μέχρι 
και σήμερα, παρέχει σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς τις εξής υπηρεσίες: 
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• Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία: Εικόνες, Χάρτες και Ασκήσεις, όπου ένας μαθη-
τής ή ένας εκπαιδευτικός μπορεί να βρει όλο το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό, επιλέγο-
ντας την «μαργαρίτα» της τάξης που τον ενδιαφέρει. Εκεί υπάρχουν όλα τα σχολικά 
βιβλία του μαθητή, σε ψηφιακή μορφή, εμπλουτισμένα με διαδραστικό ψηφιακό υ-
λικό, όπως για παράδειγμα προσομοιώσεις, διερευνήσεις, πειράματα, εικόνες, εκ-
παιδευτικά παιχνίδια, χάρτες και ασκήσεις. 

• Φωτόδεντρο: Ο «σκληρός δίσκος» του Ψηφιακού Περιεχομένου, ο οποίος απο-
τελεί την κεντρική e- υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και παρέχει σε όλους τους 
μαθητές, τους δασκάλους, τους γονείς, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, μια συλλο-
γή με περίπου 3.500 μαθησιακά αντικείμενα (πειράματα, διαδραστικές προσομοιώ-
σεις, χάρτες, ασκήσεις κ.α.) των εμπλουτισμένων σχολικών βιβλίων, καθώς και πε-
ρισσότερα από 700 μικρής διάρκειας βίντεο. 

• e-me: Η (υπό-κατασκευή) διαδικτυακή «αυλή» του Ψηφιακού Σχολείου, η ο-
ποία στοχεύει να λειτουργήσει ως προσωπικός χώρος συνάντησης και συνεργασίας 
τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών (forum), ενώ παράλληλα θα αποτε-
λέσει ένα ατομικό αποθετήριο περιεχομένου καθώς και χώρος προβολής της δου-
λειάς των μαθητών.  

Παραδείγματα Ψηφιακών Σχολείων στην Ελλάδα και Ευρώπη 

Στην Ελλάδα, η αρχή προς ένα νέου τύπου σχολείου, ενός σχολείου χωρίς τοίχους με 
τον μαθητή να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, έγινε πριν 7 χρόνια (2008) από το 3ο 
Γυμνάσιο της Ελευσίνας, το οποίο ενσωμάτωσε τις νέες τεχνολογίες μέσα στην τάξη 
και κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να μετατρέψει την διδακτική αίθουσα σε διαδι-
κτυακή. Ουσιαστικά, μέχρι και σήμερα, αποτελεί το πρώτο δημόσιο σχολείο που 
πρωτοπορεί έχοντας ενσωματώσει τη νέα τεχνολογία μέσα στις τάξεις και αντικατα-
στήσει τον πίνακα και την κιμωλία από net books, οθόνες, κάμερες και λογισμικά, 
ανοίγοντας έτσι νέου δρόμους στη διδασκαλία. 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος 
είναι πολύ ενθαρρυντικά τόσο για τους καθηγητές, όσο και από τους μαθητές. Πιο 
συγκεκριμένα, οι καθηγητές υποστηρίζουν πως «το μάθημα ξεφεύγει από την άκομψη 
διδασκαλία του μαυροπίνακα και γίνεται πιο δημιουργικό, πιο διαδραστικό και πιο 
ενδιαφέρον βοηθώντας και τους «αδύνατους μαθητές» αφού όλα τα παιδιά είναι πλέ-
ον ίσα μπροστά στον υπολογιστή». Οι απόψεις των μαθητών είναι εξίσου θετικές, 
καθώς δηλώνουν « εξοικειωμένοι με τον νέο τρόπο που γίνεται το μάθημα, το οποίο 
όπως λένε έχει γίνει πιο διασκεδαστικό και ενδιαφέρον, ευνοώντας σημαντικά και 
μαθητές που δεν είναι τόσο καλοί να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, να συμμετέχουν 
περισσότερο και να ενδιαφέρονται για τον μάθημα.» Τέλος, θεωρούν τους εαυτούς 
τους προνομιούχους που πηγαίνουν στο συγκεκριμένο σχολείο, καθώς μπορεί με το 
συνδυασμό ήχου, εικόνας και γραφικών να τους προσφέρουν ένα εναλλακτικό τρόπο 
διεξαγωγής του μαθήματος. Όσον αφορά, τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος έ-
χουν υπάρξει ριζικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, «η χρήση οπτικοακουστικών μέσων 
μέσα στην τάξη διευκολύνει τους καθηγητές και κάνει το μάθημα για τους μαθητές 

809

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



πιο ευχάριστο και ενδιαφέρον. Το μάθημα αποκτάει άλλη διάσταση με τη χρήση της 
εικόνας και του ήχου. Η προβολή μιας ταινίας, η αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδί-
κτυο, η εξάσκηση της ακουστικής ικανότητας και η ανατροφοδότηση των μαθητών 
μέσω των ασκήσεων για τα ξενόγλωσσα μαθήματα κάνουν το μάθημα πιο κατανοη-
τό.» Τέλος, «οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν τις εργασίες τους 
μέσω του υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ψηφιακούς χάρτες για το μάθημα της Γεω-
γραφίας και της Ιστορίας και κάνοντας πειράματα στα μαθήματα της Φυσικής και της 
Χημείας.»   

Το ιρλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα από το 1998 στοχεύει στην ομαλή ένταξη των 
ΤΠΕ στην σχολική πραγματικότητα θέτοντας σε εφαρμογή το μοντέλο «Schools IT 
2000», μέσω του οποίου τόσο τα δημοτικά όσο και τα γυμνάσια και λύκεια, θα εξο-
πλίζονταν με 130.000 υπολογιστές, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους μαθητές να εκ-
παιδευτούν στο τεχνολογικό αλφαβητισμό και να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα εφό-
δια για την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία της πληροφορίας.  

Ως επικεφαλής φορέας υλοποίησης για το πρόγραμμα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαί-
δευση, ορίστηκε το Εθνικό Κέντρο για την Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (NCTE), ο 
οποίος ιδρύθηκε το 1998 και είναι υπεύθυνος για την παροχή μιας σειράς υποστήρι-
ξης των σχολείων στις ΤΠΕ τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Το NCTE συστάθηκε βάσει ενός Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του 
Υπουργείου και του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου, με έδρα το Δουβλίνο, και από 
την μέρα ίδρυσής του μέχρι και σήμερα το σχέδιο εργασίας του επικεντρώνεται στις 
βασικές ευθύνες που απορρέουν από το Μοντέλο για το Μέλλον των ΤΠΕ στην Ιρ-
λανδική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών («Schools IT 2000»). 
Έτσι, αν και ο ρόλος του μέχρι και σήμερα έχει εξελιχθεί κυρίως περιλάμβανε (Ζη-
λιανίδου, Κλεφτάκη & Μπαλκίζας, 2007: 15-16): 

• Την ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής για το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών σε 
θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και χρήση των ΤΠΕ στο Ιρλανδικό εκπαι-
δευτικό σύστημα 

• Την παροχή ενός εθνικού προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης των εκπαι-
δευτικών στην χρήση των ΤΠΕ, σε Συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης Δασκά-
λων και άλλους φορείς 

• Την ίδρυση 20 συμβουλευτικών σταθμών σε Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία θα πα-
ρέχουν τη δυνατότητα σε μαθητές να έχουν πρόσβαση στις παιδαγωγικές ψηφιακές 
υπηρεσίες. 

• Την διατήρηση ενός μηχανισμού χρηματοδότησης για τα σχολεία, προκειμένου να 
αναπτύξουν τις τεχνολογικές υποδομές και την αγορά εξοπλισμού ΤΠΕ και λογισμι-
κού 

• Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σειράς από επιμορφωτικά προγράμματα στις 
ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς 

• Την ανάπτυξη και συντήρηση της εκπαιδευτικής πύλης ScoilNet 
(https://www.scoilnet.ie ) 
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• Την ανάπτυξη και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού 
• Την παροχή υποστήριξης της εκπαίδευσης στις ΤΠΕ στους εκπαιδευτικούς της ειδι-

κής αγωγής 
• Την Διεξαγωγή ερευνών για την καλύτερη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και 
• Την διατήρηση της ιρλανδικής συμμετοχής στις σημερινές και τις μελλοντικές πρω-

τοβουλίες της Ε.Ε.» 

Τέλος, μέσα σε αυτό το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, το NCTE προκειμένου να αξιο-
λογήσει την πρόοδο του μοντέλου «Schools IT 2000», πραγματοποίησε τρεις έρευνες 
σε εθνικό επίπεδο, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν άκρως ενθαρρυντικά.  

Ερευνητικό μέρος 

Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί ποιά είναι η σημερινή μορφή του 
δημοτικού σχολείου, αν υπάρχουν σχολεία στις μέρες μας που κάνουν χρήση των νέ-
ων τεχνολογιών και μπορούν να χαρακτηριστούν ως «Ψηφιακά Σχολεία». Επίσης, θα 
διερευνηθεί το προφίλ του δασκάλου και συγκεκριμένα κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποίησαν τους φορητούς υπολογιστές στην τάξη, ποιές δυσκολίες αντιμετώπι-
σαν, καθώς επίσης αν θεωρούν ότι ο φορητός υπολογιστής αποτελεί ένα αποτελεσμα-
τικό εργαλείο μέσα στην τάξη. Προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος 
και να αποφευχθεί η απόκλιση από τον σκοπό της έρευνας, σχεδιάστηκαν τα ακόλου-
θα ερευνητικά ερωτήματα, στα οποία στηρίχτηκε το ερωτηματολόγιο. 

• Αν ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα ή όχι και 
αν αυτό αποτέλεσε αρωγός στην χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη 

• Αν η χρήση του φορητού υπολογιστή αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο στην 
διαδικασία της μάθησης,  

• Αν υπάρχουν δυσκολίες από την χρήση του φορητή υπολογιστή στην τάξη και 
ποιές είναι αυτές, και 

• Αν η σημερινή μορφή του σχολείου ευνοεί την ομαλή ένταξη των ΤΠΕ στην εκ-
παιδευτική διαδικασία και αν υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης. 

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα, με τη χρήση αυτοσυμπληρού-
μενου ανώνυμου ερωτηματολογίου κλειστών (29) και ανοιχτών (8) ερωτήσεων, μέσω 
της χρήσης λογισμικού στο διαδίκτυο (Google Drive), για πρακτικούς λόγους. Αξίζει 
να σημειωθεί πως, το συγκεκριμένο λογισμικό, αποτελεί μια από τις πιο διαδομένες 
υπηρεσίες αποθήκευσης και συγχρονισμού αρχείων και παρέχεται από την Google 
από το 2012, επιτρέποντας σε όλους τους χρήστες να κάνουν χρήση του αποθηκευτι-
κού νέφους, τον διαμοιρασμό αρχείων και την επεξεργασία κειμένων, προσφέροντας 
την συνεργατική επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστών φύλλων, παρουσιάσεων και 
την δημιουργία ερωτηματολογίων. Το χρονικό διάστημα που διεξήχθη η έρευνα ήταν 
κατά την διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του σχολικού έτος 2013-14, ενώ η συλ-
λογή του ερευνητικού υλικού έγινε το διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2014. 
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Η μέθοδος δειγματοληψίας που επιλέχθηκε είναι η μέθοδος συστηματικής δειγματο-
ληψίας (systematic sampling), κατά την οποία, για να είναι το δείγμα που θα εξετά-
σουμε αντιπροσωπευτικό, ορίζουμε τον πληθυσμό που υπάρχει ως μέγεθος (Ν) και 
καθορίζουμε το μέγεθος δείγματος (n) με το οποίο θα ασχοληθούμε. Στην συνέχεια, 
διαιρούμε το σύνολο των στοιχείων του δειγματολογικού πλαισίου, δηλαδή το μέγε-
θος του πληθυσμού, με το μέγεθος του δείγματος (Ν) και το αποτέλεσμα (στρογγυλο-
ποιημένο) που προκύπτει είναι το βήμα επιλογής των υποκειμένων έρευνας. Έπειτα, 
έχοντας επιλέξει ένα άτομο με αριθμό (x) ανάμεσα στο ένα και το Ν/n, επιλέγουμε το 
επόμενο άτομο με αύξοντα αριθμό x+ Ν/n και στην συνέχεια το μεθεπόμενο με αύξο-
ντα αριθμό x+2Ν/n κ.ο.κ. (Ζαφειρόπουλος, 2001: 132-133).  

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτικούς Δημο-
τικών σχολείων από όλη την Ελλάδα. Συνολικά στάλθηκαν, μέσω e-mail, 200 ερωτη-
ματολόγια, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν τα 80. Η ανταπόκριση κρίθηκε ικανοποι-
ητική (40%), δεδομένης της χρονικής περιόδου που υλοποιήθηκε η δειγματοληψία, η 
οποία συνέπιπτε με τις διακοπές του Πάσχα και τις προετοιμασίες για την λήξη του 
σχολικού έτους. Τέλος, η επεξεργασία δεδομένων έγινε σε ένα αρχείο excel, όπου 
καταγράφτηκαν όλα τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και, ύστερα, δημιουρ-
γήθηκαν διαγράμματα σχετικά με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, τις 
γνώσεις, τον εξοπλισμό- πρακτικές, καθώς και τις στάσεις και αντιλήψεις των εκπαι-
δευτικών. 

Το ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε για την συλλογή δεδομένων περιελάμβανε 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, τύπου Likert, ερωτήσεις καταλόγου, καθώς και ερω-
τήσεις ανοιχτού τύπου. 

Τις ερωτήσεις μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε στις ακόλουθες ενότητες: Κοι-
νωνικο-δημογραφικά, Γνώσεις, Εξοπλισμός- πρακτικές, Στάσεις/ αντιλήψεις. Πιο συ-
γκεκριμένα, η πρώτη ενότητα περιελάμβανε 9 ερωτήσεις όσον αφορά το προφίλ του 
δασκάλου (φύλο και ηλικία), τις σπουδές του, τα χρόνια που έχει διδάξει στην δημό-
σια, ιδιωτική εκπαίδευση. Επίσης, υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά με την περιοχή που 
βρίσκεται το σχολείο, καθώς και το τύπο του σχολείου (δημόσιο/ ιδιωτικό). Η δεύτε-
ρη ενότητα περιελάμβανε 4 ερωτήσεις για το αν έχουνε παρακολουθήσει κάποιο πρό-
γραμμα επιμόρφωσης και κατά πόσο τους βοήθησε να εξελίξουν τις δεξιότητές τους 
στην χρήση υπολογιστών καθώς και τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματός τους. Η 
τρίτη ενότητα περιελάμβανε 5 ερωτήσεις όσον αφορά τον τρόπο σύνδεσης του σχο-
λείου στο διαδίκτυο, αλλά και για τον εξοπλισμό του (ύπαρξη υπολογιστών, διαδρα-
στικού πίνακα και προβολέα δεδομένων). Επίσης, υπήρχαν ερωτήσεις για τον αν 
χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική πράξη και ποιές ήταν δυσκο-
λίες συνάντησαν (αν συνάντησαν). Ακόμη, περιελάμβανε ερωτήσεις για τον αν θεω-
ρούν το φορητό υπολογιστή αποτελεσματικό εργαλείο και υπό ποιές προϋποθέσεις, 
καθώς και αν χρησιμοποιείται από τους μαθητές για τις εργασίες στο σπίτι. Η τέταρτη 
- και τελευταία - ενότητα περιελάμβανε 18 ερωτήσεις όσον αφορά την οργάνωση και 
την παρουσίαση του μαθήματος και το επίπεδο των μαθητών. Επίσης, υπήρχαν ερω-
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τήσεις σχετικά με την σημερινή μορφή των δημοτικών σχολείων και από ποιά τάξη 
και έπειτα πρέπει να γίνεται χρήση των νέων τεχνολογιών. Τέλος, εμπεριέχονται και 
ερωτήσεις σχετικά με το αν το ψηφιακό σχολείο πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά και ποια είναι αυτά, αν υπάρχει σχολείο στην Ελλάδα αλλά και στο 
Εξωτερικό που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ψηφιακό σχολείο, καθώς και αν χρειάζε-
ται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα εν λόγω σχολεία να διαθέτουν κάποια ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά και ποιά είναι αυτά. 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 80 (46 γυναίκες - 34 άνδρες) εκπαιδευτικοί της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το δείγμα μας, σε σχέση με την ηλικία, ανήκουν στην 
πλειονότητά τους στην ηλικιακή ομάδα 31-50 χρονών και είναι όλοι τελειόφοιτοι Πα-
νεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το αξιοπρόσεκτο, όμως, είναι ότι μόνο το 26% του συ-
νόλου είναι κάτοχος κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, την στιγμή που το με-
γαλύτερο ποσοστό (86%) είναι κάτοχος κάποιου επιμορφωτικού προγράμματος. 

Αποτελέσματα 

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα παρακάτω:  

Στην ερώτηση «πως αξιολογείτε τη διδασκαλία και την μεταδοτικότητα του μαθήμα-
τός σας;», παρατηρούμε πως 37 εκπαιδευτικοί θεωρούν το τρόπο διδασκαλίας τους 
πολύ καλό (46%), 34 τον θεωρούν καλό (43%), ενώ 1 τον θεωρεί κακό. Τέλος, ισά-
ριθμοι εκπαιδευτικοί (4) αξιολογούν την διδασκαλία και την μεταδοτικότητά τους ως 
μέτρια και άριστη αντίστοιχα.  

Στην ερώτηση «πώς αξιολογείτε την οργάνωση και την παρουσίαση του μαθήματός 
σας;», παρατηρούμε πως 38 δάσκαλοι την κρίνουν καλή (48%), ενώ 35 την θεωρούν 
πολύ καλή (44%). Επίσης, άριστη χαρακτηρίζουν την οργάνωση και την παρουσίαση 
του μαθήματός τους 4 εκπαιδευτικοί (5%), την στιγμή που 3 συνάδελφοι τους την 
κρίνουν μέτρια (3%).  

Αν και υπάρχουν ποικίλες απόψεις σχετικά με το από ποιά τάξη απαιτείται η ένταξη 
των Τ.Π.Ε., παρατηρούμε πως 47 δάσκαλοι θεωρούν πως η σημερινή μορφή του σχο-
λείου αποτελεί ανασταλτικός παράγοντας στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών 
στην εκπαίδευση (67%), ενώ οι 22 έχουν αντίθετη άποψη (28%).  

Η παραπάνω αρνητική εικόνα που παρουσιάζει η σχολική μονάδα, επιβεβαιώνεται 
και από τους λόγους που λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την χρήση των Τ.Π.Ε. 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, με κυρίαρχη θέση να κατέχουν «οι ελλείψεις σε υλι-
κοτεχνική υποδομή» (38%) και «ο περιορισμένος χρόνος λόγω σχολικών δραστηριο-
τήτων» (32%) και να έπονται «η έλλειψη εξοικείωσης των μαθητών με τις Τ.Π.Ε.» 
(10%) και «ο περιορισμένος χρόνος προετοιμασίας του κατάλληλου υποστηρικτικού 
υλικού» (20%).  

Στη ερώτηση, αν «πιστεύετε πως η ύπαρξη ενός ψηφιακού σχολείου προσδιορίζεται 
από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά;» παρατηρούμε πως η συντριπτική πλειοψηφία 
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των δασκάλων (77) απαντούν καταφατικά (96%), ενώ μόνο 3 εκπαιδευτικοί πιστεύ-
ουν το αντίθετο (3%).  

Όσον αφορά στο «ποιά είναι τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου σχολείου», 
παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των απαντήσεων των δασκάλων (άνω των 40), 
αποτελούν τα εξής χαρακτηριστικά: «η αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας του 
μαθήματος» (28%), «η χρήση διαδραστικών πινάκων» (18%), «η χρήση φορητών 
υπολογιστών στην διδασκαλία του μαθήματος» (26%) και «η μετάβαση από το 
δασκαλοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα στο μαθητοκεντρικό εκπαιδευτικό 
σύστημα» (17%). Τέλος, ως χαρακτηριστικό ενός ψηφιακού σχολείου για 28 
δασκάλους αποτελεί «η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας», 
συγκεντρώνοντας το ποσοστό του 11%.  

Στην ερώτηση «ποιά πιστεύετε πως είναι αυτά τα χαρακτηριστικά;» απαντούν ότι οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν παρακολουθήσει κάποια ειδικά σεμινάρια επιμόρφω-
σης (40%), να αποδέχονται τις εξελίξεις που πραγματοποιούνται στην εκπαίδευση και 
να τις εντάσσουν στην διδασκαλία τους (30%), καθώς και να χειρίζονται άριστα το 
Διαδίκτυο (25%). Αντίθετα, αξίζει να σημειωθεί πως λιγότερο σημαντικό χαρακτηρι-
στικό υποστηρίζουν ότι είναι να έχουν γνώσεις ψυχολογίας (3%).  

Τέλος, στην ερώτηση «πιστεύετε πως υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης;», παρατηρούμε 
πως η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (73) θεωρούν πως υπάρχουν ακόμα περιθώρια 
εξέλιξης και βελτίωσης της σημερινής εικόνας που παρουσιάζουν τα σχολεία στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (91%), ενώ μόνο 4 δάσκαλοι έχουν διαφορετική άποψη 
(5%) και 3 δεν γνωρίζουν και δεν απάντησαν σε αυτή την ερώτηση (4%).  

Συμπεράσματα 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από παγκόσμιες διεργασίες που επηρεάζουν όλους τους 
τομείς και θα ήταν αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστη από αυτές τις εξελίξεις η εκπαί-
δευση και ιδιαίτερα τα δημοτικά σχολεία, τα οποία αποτελούν την απαρχίδα της εκ-
παίδευσης. Με την παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ποιά είναι η σημερινή κατάσταση 
που παρουσιάζουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε τι βαθμό γίνε-
ται η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η 
χρήση του φορητού υπολογιστή στην τάξη αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο 
στην διαδικασία της μάθησης, καθώς μπορεί να βοηθήσει τους ίδιους στην καλύτερη 
οργάνωση του μαθήματός τους και στην απόκτηση νέων γνώσεων, ενώ παράλληλα 
μπορεί να δώσει την δυνατότητα στους πιο «αδύναμους» μαθητές να συμμετέχουν 
ενεργά στην τάξη, κάνοντας το εκπαιδευτικό σύστημα φιλικότερο και διαδραστικότε-
ρο, όπου τον πρώτο «λόγο» τον έχει ο μαθητής. 

Αν και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία ήταν θετικές, στην πράξη δεν στάθηκαν τόσο τυχεροί και δεν είχαν την 
ίδια θετική εικόνα, γεγονός άλλωστε που αιτιολογεί την άγνοιά τους για την ύπαρξη 
ψηφιακού σχολείου στην Ελλάδα με ποσοστό 38%. Σύμφωνα με τις ανοιχτού τύπου 
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απαντήσεις των εκπαιδευτικών, βασικός λόγος είναι το απερχαιωμένο σύστημα διδα-
σκαλίας που επικρατεί στην ελληνική εκπαίδευση, όπου οι μαθητές δεν βρίσκουν κα-
μία χαρά, κίνητρο κι ευχαρίστηση ενώ, όποιες προσπάθειες γίνονται για την ένταξη 
των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση θεωρούνται πως είναι μεμονωμένες - είτε από το σχο-
λείο, είτε από τους δασκάλους ξεχωριστά - με αποτέλεσμα οι αλλαγές να μην είναι 
εμφανείς και η μορφή του σχολείου να μην παρουσιάζει καμία βελτίωση. Επιπλέον, 
χαρακτηριστικό της αρνητικής εικόνας που παρουσιάζουν τα σχολεία είναι και η ά-
ποψη εκπαιδευτικού σύμφωνα με την οποία αν και υπάρχουν δάσκαλοι με γνώσεις 
στις Τ.Π.Ε., η έλλειψη στην υλικοτεχνική υποδομή είναι εμφανής.  

Παρ’ όλα αυτά η έρευνά μας κατέδειξε πως ναι μεν η σημερινή κατάσταση που επι-
κρατεί στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι η ιδανικότερη, όμως ενθαρρυντικό 
είναι το γεγονός ότι το 91% των εκπαιδευτικών πιστεύουν πως υπάρχουν περιθώρια 
εξέλιξης, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την απάντηση δασκάλου στην έρευνά μας, 
όπου αναφέρει ότι «παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εκπαιδευ-
τικοί, το Δημοτικό σχολείο μπορεί να βελτιωθεί, να εξελιχθεί και να σταθεί αξιοπρε-
πέστατα δίπλα στα αντίστοιχα σχολεία των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, μέσω των 
προσπαθειών τους για αυτοβελτίωση και τον καθημερινό τους αγώνα».  
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Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  
Το σύγχρονο μοντέλο, το ασύγχρονο και το υβριδικό.  

Πασταρματζή Ιωάννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, M.A. 

joannapasta@yahoo.com 

Περίληψη 

Οι πιο σημαντικές κατηγορίες χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινω-
νιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αφορούν το κείμενο, την ακρόαση, τη βιντεο-
σκόπηση και τα πολυμέσα. Με έναυσμα τις συγκεκριμένες μεθόδους, διακρίνονται τα 
μοντέλα της σύγχρονης και της ασύγχρονης εκπαίδευσης, όπως και το μοντέλο υβριδι-
κού τύπου. Με βάση τον σύγχρονο (ταυτόχρονο) τρόπο, το Ψηφιακό Δίκτυο στη Νότια 
Ντακότα συνδέει περίπου 200 διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς χώρους για ζωντανή αμ-
φίδρομη βιντεοσκόπηση και ζωντανή διδασκαλία, ενώ με ασύγχρονο τρόπο, οι φοιτη-
τές εκπαιδεύονται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ανταλλάσοντας ηλεκτρονικά 
μηνύματα, τηλεομοιότυπα ή κομμάτια προ-ηχογραφημένου υλικού. Το υβριδικό μο-
ντέλο χρήσης της τεχνολογίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει ασύγχρο-
νους και σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης και αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο εισό-
δου στην αρένα της διαδικτυακής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πα-
ροχή εκπαίδευσης ποιότητας. 

Λέξεις - Κλειδιά: Μοντέλα εκπαίδευσης, εξ αποστάσεως, τεχνολογία. 

Εισαγωγή/Προβληματισμοί 

Στον τόμο 53 σχετικής εκπαιδευτικής έρευνας, ο Clark (1983) μίλησε για το ότι η τε-
χνολογία δεν έχει κανένα περισσότερο πλεονέκτημα (ή μειονέκτημα) σε σχέση με τις 
υπόλοιπες μεθόδους που χρησιμοποιούνται (Simonson et al, 2006). Παρόλ’ αυτά, οι 
Τ.Π.Ε. έχουν έρθει στην εκπαίδευση για να μείνουν και να υπερκεράσουν δυσεπίλυτα 
προβλήματα (Murali & Rao, 2013), καθώς είναι δύσκολο για τον εκπαιδευόμενο να 
έχει τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που χρειάζεται εξ αποστάσεως και επί καθημε-
ρινής βάσεως, όπως γίνεται στην παραδοσιακή εκπαίδευση. Στις μέρες μας, είναι πλέον 
δύσκολο και για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να προσφέρουν υπηρεσίες στους φοιτητές 
τους, λόγω περιορισμένων διαθέσιμων πόρων.  

Στοχοθεσία – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα: 

• Η γνωριμία με τα μέσα τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση  

• Η ιστορική αναδρομή ως προς τη χρήση της τεχνολογίας στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση 

• Η εξοικείωση με τη διάκριση μεταξύ σύγχρονου, ασύγχρονου και υβριδικού μοντέλου 
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• Η παρουσίαση παραδειγμάτων αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαι-
δευτική διαδικασία  

• Η καλλιέργεια νέων στάσεων απέναντι στη διαδικασία της μάθησης στην εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση 

Τεχνολογία στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Θεωρία 

Ο Bates (2005) αναφέρεται στην αμεσότητα και τον αυθορμητισμό που χαρακτηρίζει 
τη σύγχρονη χρήση των τεχνολογιών όπως για παράδειγμα τη βίντεο-διάσκεψη, όπου 
μπορεί οι εκπαιδευόμενοι να είναι μακριά από τον εκπαιδευτή, αλλά και οι δύο πλευρές 
(πρέπει να) είναι την ίδια στιγμή παρούσες. Στην πολιτεία της Ιντιάνα (των Η.Π.Α.) για 
παράδειγμα, έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο υψηλών ταχυτήτων που συνδέει δημόσιους 
οργανισμούς με σκοπό να γίνονται υψηλής ποιότητας βίντεο-διασκέψεις (Bates, 
2005:179). Ειδικότερα, ο Bates (2005) αναφέρεται στα πιο σημαντικά μοντέλα χρήσης 
της τεχνολογίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δηλαδή το κείμενο (text) με ή χωρίς 
γραφικά, την ακρόαση (audio), τη βιντεοσκόπηση (video) και τα ψηφιακά πολυμέσα 
(digital multi-media) τα οποία συνδυάζουν κείμενο, ήχο και βίντεο. Με έναυσμα τις 
συγκεκριμένες μεθόδους, ο Bates (2005) συνδυάζει τις έννοιες του συγχρονισμού και 
της ασυγχρονίας (synchronous and asynchronous technology) ή ακόμα και τη μονό-
δρομη ή αμφίδρομη μετάδοση (broadcast & communication) με το βασικό διαχωρισμό 
να παραμένει μεταξύ των τεχνολογιών που παρέχουν σύγχρονη επικοινωνία-εκπαί-
δευση και αυτών που χρησιμοποιούνται με ασύγχρονο τρόπο.  

Η Σύγχρονη Τεχνολογία και Επικοινωνία στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Θε-
ωρία & Πράξη 

Η σύγχρονη εκπαίδευση ως μοντέλο χρήσης της τεχνολογίας στην εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης (Bates, 2005) εμπεριέχει τη μετάδοση απευθείας λόγου (μέσω διάλεξης, συ-
ζήτησης), το ραδιόφωνο και το τηλέφωνο. Ένα αντιπροσωπευτικό πανεπιστημιακό ί-
δρυμα που προσφέρει μαθήματα μέσω ραδιοφώνου είναι το Πανεπιστήμιο της Μπο-
τσουάνα (Kuruba, 2004), ενώ ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Αμερική, στην πολιτεία 
της Αλαμπάμα (Auburn University. N.d.) αποτελεί παράδειγμα παροχής εκπαίδευσης 
μέσω του τηλεφώνου, το οποίο οι Simonson κ.α. (2006) το συμπεριλαμβάνουν στην 
αμφίδρομη ακρόαση (Two-way audio).  

Ακόμα, στα μέσα ακρόασης, ο Bates (2005) συγκαταλέγει την αμφίδρομη ακρόαση σε 
συνδυασμό με γραφικά (Two-way audio with graphics) ή όπως ονομάζουν οι Simonson 
κ.α. (2006) την ήχο-διάσκεψη (audio-conferencing). Πιο συγκεκριμένα, στο Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, χρησιμοποιείται το Lyceum, ένα πρόγραμμα μέσω του ο-
ποίου πραγματοποιούνται ήχο-διασκέψεις (audio-conferences) σε πραγματικό χρόνο 
μέσω διαδικτύου, από το Φεβρουάριο του 2002 (Hampel & Hauck, 2004). 

Επιπλέον, την τηλεόραση ως τεχνολογικό μέσο εκπαίδευσης, ο Bates (2005) τη διαχω-
ρίζει σε καλωδιακή (cable TV), δορυφορική (satellite TV), καθώς και αναμετάδοσης 
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(broadcast TV). Το Ψηφιακό Δίκτυο στη Νότια Ντακότα είναι ένα ‘συμπιεσμένο’ δί-
κτυο, το οποίο συνδέει περίπου 200 διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς χώρους για ζωντανή 
διδασκαλία και αμφίδρομη βιντεοσκόπηση (Simonson κ.α., 2006: 106). Ακόμα, οι Si-
monson κ.α. (2006) για το μέσο της βιντεοσκόπησης αναφέρονται: στη ζωντανή αλλά 
μονόδρομη βιντεοσκόπηση (One-way live video), στη μονόδρομη με δυνατότητα αμ-
φίδρομης ηχογράφησης (Two-way audio, one-way video), στην αμφίδρομη βιντεοσκό-
πηση και ηχογράφηση (Two-way audio/video), καθώς και στην αμφίδρομη ηχογρά-
φηση και βιντεοσκόπηση με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Desktop two-way 
audio/video). Ένα δίκτυο παρεχόμενης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με εκατοντάδες 
συνδεόμενες αίθουσες είναι το δίκτυο επικοινωνίας στην Αϊόβα, το οποίο προσφέρει 
εκπαίδευση αμφίδρομης βιντεοσκόπησης και ηχογράφησης (Simonson κ.α., 2006: 107). 
Επίσης, σε αμφίδρομη και σύγχρονη χρήση της τεχνολογίας, συντελείται εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση στα MUD (Multi User – Domains/ Dimensions), σε ψηφιακούς δη-
λαδή χώρους σύγχρονης επικοινωνίας και εκπαίδευσης όπου οι χρήστες παρακολου-
θούν μαθήματα και επικοινωνούν με βάση το κείμενο. 

Τέλος, ένα ακόμα είδος σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οριοθετείται από τα 
μαθήματα που προσφέρονται με τεχνολογία ‘κλειστού προγραμματισμού’ (Fixed Time 
On Line Courses, Campus Explorer). Με αυτόν τον τρόπο, τα μαθήματα γίνονται δια-
δικτυακά, αλλά οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να είναι ‘σε σύνδεση’ (online) σε συγκε-
κριμένο εκπαιδευτικό διαδικτυακό ιστότοπο και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
Παρόλο λοιπόν που η εκπαίδευσή τους γίνεται αποκλειστικά διαδικτυακά, το μοντέλο 
παραμένει σύγχρονο επειδή εκτός των άλλων συχνά απαιτούνται και ζωντανές διαδι-
κτυακές συζητήσεις (live chats). Πανεπιστήμιο στην Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής προσφέρει τέτοιου τύπου εξ αποστάσεως προγράμματα (Ball State Univer-
sity of Indiana,N.d.).  

Η Ασύγχρονη Τεχνολογία στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Θεωρία 

Το άλλο μεγάλο κεφάλαιο στη χρήση της τεχνολογίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
αποτελεί η ασύγχρονη εκπαίδευση. Σε αυτήν ο Bates (2005) συγκαταλέγει το κείμενο, 
με τη μορφή του τηλεομοιότυπου (fax) και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail). Σε 
αυτή την κατηγορία, μπορεί να αναφερθεί ως παράδειγμα το Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ, 
με την παροχή εκπαίδευσης μέσω της χρήσης e-mail & web-mail, δηλαδή ηλεκτρονι-
κών και διαδικτυακών μηνυμάτων (University of Technology Sydney. N. d.). 

Ως προς το ασύγχρονο μέσο της ακρόασης οι Simonson κ.α. (2006), κάνουν λόγο για 
τη χρήση προ-ηχογραφημένου διδακτικού υλικού (Pre-recorded media) με τις κασέτες 
(ήχου) και τα αρχεία MPΕG, αρχεία ήχου δηλαδή που ενδέχεται να περιλαμβάνουν 
τόσο μουσική όσο και εικόνες. Η χρήση αυτών των αρχείων ή αλλιώς ‘podcasting’ 
αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη το 2005 (Simonson κ.α., 2006: 97). Παράδειγμα αυτής 
της χρήσης της τεχνολογίας, αποτελεί το πανεπιστήμιο Walden των Η.Π.Α. (Walden 
University. N.D.), το οποίο προσφέρει ηχητικό εκπαιδευτικό υλικό που εύκολα μπορεί 
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να αναπαραχθεί μέσω ενός ‘έξυπνου’ κινητού ή ενός προγράμματος αναπαραγωγής 
αρχείων MP3. 

Το επόμενο και τελευταίο μοντέλο ασύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας αναφέρεται 
ως Computer Mediated Education (CME) λόγω της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών (Willis at http://goo.gl/vW27dn). Εδώ στα κυρίαρχα ηλεκτρονικά μέσα που 
χρησιμοποιούνται συγκαταλέγονται το πρόγραμμα των παρουσιάσεων (PowerPoint) 
και η διάσκεψη μέσω διαδικτύου. Ως προς τους υπόλοιπους ασύγχρονους ψηφιακούς 
τρόπους, ο Bates (2005) κάνει λόγο για τους ψηφιακούς δίσκους (DVD’s), τους ψη-
φιακούς δίσκους το περιεχόμενο των οποίων είναι μόνο για ανάγνωση και δε μπορεί 
να αλλάξει (CD-ROM) όπως και τα αρχεία με συγκεκριμένη μορφή (pdf files). Επίσης, 
αναφέρεται στις βάσεις δεδομένων (databases), τους ψηφιακούς χώρους συζήτησης 
(online discussion forums), τους διαδικτυακούς τόπους (web sites) και τα πολυμέσα 
(multimedia). Τέλος, η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση παρέχει δυνατό-
τητες υλοποίησης εργαστηρίων (computer labs), όπου ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί 
να παρακολουθήσει και να συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της αρεσκείας του 
(Belanger & Jordan, 2000). 

Στο σημείο αυτό, η αναφορά στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην υπηρε-
σία της εκπαίδευσης θα ήταν ελλιπής αν δεν γινόταν αναφορά στο Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο της Καταλονίας (Open University of Catalonia, N.d.), παράδειγμα αποκλει-
στικά εικονικού πανεπιστημίου, με πάνω από 60.000 εκπαιδευόμενους και 2,7 εκατομ-
μύρια χρήστες το χρόνο. Η φοίτηση σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο είναι ενταγμένη στο 
περιβάλλον του εικονικού κόσμου (Virtual World), η γένεση του οποίου εκτιμάται 
γύρω στα μέσα του 1950 (Simonson κ.α., 2006 : 246). Συμπερασματικά, η εφαρμογή 
νέων στρατηγικών για την απόκτηση γνώσης, όπως αυτών που ήδη αναφέρθηκαν, κρί-
νεται αναγκαία λόγω των υψηλών οικονομικών απαιτήσεων και της δημογραφικής ε-
ξέλιξης που αυξάνει τη διάρκεια ζωής και επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην 
ηλικιακή πυραμίδα, επιτείνοντας την ανάγκη για Δια Βίου Μάθηση (Πρίγκου & Νικό-
πουλος, 2006).  

Η Ασύγχρονη Τεχνολογία στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Πράξη (Α΄):  

Τεχνολογία «Ανοικτού Προγραμματισμού» 

Υπάρχουν επιπλέον κατηγορίες τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στην εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση ενταγμένες στη λεγόμενη ‘ασύγχρονη τεχνολογία’ και οι οποίες πα-
ρουσιάζουν αρκετά σημαντικές δυνατότητες διδασκαλίας και μάθησης (The Horizon 
Report, 2010). Πιο συγκεκριμένα, η χρήση της τεχνολογίας που έχει χαρακτήρα ‘ανοι-
κτού προγραμματισμού’ (Open Schedule Online Courses) αποτελεί ένα ‘συγγενές’ μο-
ντέλο ασύγχρονης εκπαίδευσης, το οποίο παρέχει στους εκπαιδευόμενους το μεγαλύ-
τερο δυνατό ποσοστό ελευθερίας στη μάθηση: στην αρχή των σπουδών, τους παρέχο-
νται εκπαιδευτικά εγχειρίδια βασισμένα στο διαδίκτυο, λίστες με διευθύνσεις ηλεκτρο-
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νικού ταχυδρομείου, προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση, πίνακες ανακοινώσεων προ-
κειμένου να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους, και καταληκτικές ημερομηνίες, προκει-
μένου να μπορούν να δουλέψουν με το δικό τους ρυθμό (αρκεί να τηρούν τις προθε-
σμίες). Είναι επομένως ένα μοντέλο ασύγχρονης εκπαίδευσης κατάλληλο για εκπαι-
δευόμενους που δουλεύουν καλύτερα με ανεξάρτητο τρόπο και δε θέλουν να χρονο-
τριβούν (Campus Explorer, N.d.).  

Η κατηγορία αυτή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
του ‘ανοικτού περιεχομένου’ (open content), είναι μια εκπαιδευτική επιλογή που έχει 
ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία περίπου, από πανεπιστήμια όπως το Τεχνολογικό Ιν-
στιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), ως απάντηση στο ολοένα και αυξανόμενο κόστος 
της μάθησης με λύση την εξ αποστάσεως εκπαίδευση η οποία εξυπηρετεί την ευκολία 
στην πρόσβαση, το χρόνο και τον τρόπο και μάλιστα χωρίς τον περιορισμό τους κό-
στους (Massachusetts Technology Institute, N.d.). Επιπλέον παραδείγματα εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων διαδικτυακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ‘ανοικτού τύπου’ 
μπορούν να αναζητηθούν σε πολύ γνωστούς διαδικτυακούς τόπους, όπως ο ‘coursera’ 
(https://goo.gl/MxvSYe) ή ο ‘udacity’ (https://goo.gl/CrDGzR ).  

Η Ασύγχρονη Τεχνολογία στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Πράξη (Β΄):  

«Mobile computing» 

Ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός των καθηγητών που αποκτούν εμπειρία στις μορφές 
επικοινωνίας και συνεργασίας που το ‘mobile computing’ προσφέρει (The Horizon 
Report, 2010). Πιο συγκεκριμένα, η χρήση κινητών ηλεκτρονικών μέσων όπως τα κι-
νητά τηλέφωνα ή οι φορητοί υπολογιστές (mobile computing) έχει ήδη υιοθετηθεί από 
διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως (Walden University. N.D.). Ένα από 
τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελεί το Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη Μεγάλη 
Βρετανία (Open University) που διαθέτει δική του εφαρμογή σε συγκεκριμένο (i-phone) 
τηλέφωνο ή φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (i-pad). Μέσω αυτών των συσκευών, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ‘κατεβάσουν’ (να έχουν στο τηλέφωνο ή στον υπολογιστή 
τους) περισσότερα από 50 από τα μαθήματα που προσφέρει το συγκεκριμένο εξ απο-
στάσεως πανεπιστήμιο, ενώ αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι στην προαναφε-
ρόμενη ηλεκτρονική εφαρμογή έγιναν συνδρομητές πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρω-
ποι σε λιγότερο από 3 μήνες (Infocom Analysis: http://goo.gl/urJi7g). Παρόλη τη ση-
μασία του ως τεχνολογικό μέσο, η σημασία του ‘mobile computing’ βρίσκεται στην 
ικανότητα του χρήστη για εύκολη πρόσβαση σε ένα ευρύ ψηφιακό δίκτυο που παρου-
σιάζεται ολόκληρο ‘στο χέρι σου’ (The Horizon Report, 2010: 7).  

Η Ασύγχρονη Τεχνολογία στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Πράξη (Γ΄):  

Ηλεκτρονικά Βιβλία (Electronic Books) 
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Τα ηλεκτρονικά βιβλία χρησιμοποιούνται εδώ και περίπου 4 δεκαετίες, αλλά το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα έχει υπάρξει μια μεγάλη στροφή υπέρ της αποδοχής τους (The 
Horizon Report, 2010): αποτελούν ηλεκτρονικά μέσα που συνδυάζουν ευκολία στη με-
ταφορά και ευκολία στη χρήση αφού ο αναγνώστης τους μπορεί να τα αποκτήσει, α-
ποθηκεύσει, διαβάσει και σημειώσει, με αποτέλεσμα να μπορεί να έχει εκατοντάδες 
τόμους μαζί του στο μέγεθος ενός και μόνο βιβλίου. Εκτός αυτών των πλεονεκτημάτων, 
μπορεί να υπολογίσει κανείς ακόμα τη μείωση των εξόδων και την ταυτόχρονη εξοι-
κονόμηση χρημάτων από την πλευρά τόσο των εκπαιδευομένων όσο και των πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων (Καλημέρη, 2013), χωρίς κανείς να ξεχάσει να αναφερθεί στην 
προστασία του περιβάλλοντος στην οποία πολλά πανεπιστήμια με αυτόν τον τρόπο 
συμβάλλουν. 

Η «Υβριδική» ή «Μεικτή» Τεχνολογία στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση:  

Θεωρία & Πράξη 

Τα εξ αποστάσεως μαθήματα υβριδικού ή μεικτού τύπου συνδυάζουν τη σύγχρονη με 
την ασύγχρονη μάθηση (James & Gunthrie, n.d.). Η ‘υβριδική εκπαίδευση’ είναι ένας 
σημαντικός θεμέλιος λίθος της εκπαίδευσης που προσφέρει ευκολία και άνεση στη 
χρήση, χαρακτηριστικά ελκυστικά για τα άτομα που δουλεύουν και αποφασίζουν να 
ξεκινήσουν μετα-δευτεροβάθμιες σπουδές (Rovai & Jordan, 2004). Αυτό το μοντέλο 
δε, παρουσιάζεται ως εξαιρετικός τρόπος πανεπιστημιακά ιδρύματα να εισέρχονται 
στην αρένα της διαδικτυακής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παροχή 
εκπαίδευσης ποιότητας (Martyn, 2003). Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων πανε-
πιστημιακών ιδρυμάτων είναι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου 
(http://goo.gl/FsmEMA), καθώς και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
(http://goo.gl/3YUJlu ).  

Πλαίσια εργασίας με τέτοιες σύγχρονες προδιαγραφές εργασίας και επιμόρφωσης έ-
χουν αναπτυχθεί στη χώρα μας και σε άλλους τομείς όπως το ‘Μεικτό Μοντέλο Επι-
μόρφωσης Εκπαιδευτικών Β Επιπέδου στις ΤΠΕ’ ή το ‘Μοντέλο Τηλεκπαίδευσης του 
Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας 
Ελλάδας’ (https://e-learning.ipem-doe.gr/), υποσχόμενα ένα ακόμα πιο ελπιδοφόρο και 
παιδαγωγικά σύγχρονο μοντέλο ελληνικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Επίλογος-Συμπεράσματα 

Η ολοένα και αυξανόμενη ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επι-
κοινωνιών έχει έρθει για να μειώσει την επίδραση των μειονεκτημάτων της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης, αλλά και για να προσφέρει καινούργιες στρατηγικές, τεχνολογικά 
μοντέλα και εργαλεία που θα την προάγουν (Tibi and Tibi, 2009). Οι Holden & West-
fall (2005) αναφέρουν επίσης τη διαφαινόμενη πρόκληση που δέχονται οι καθηγητές 
να παρέχουν ολοένα και περισσότερο ικανοποιητική διανομή του διδακτικού τους υλι-
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κού χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μοντέλα όπως τα προαναφερόμενα. Έτσι η εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση θα συνεχίσει να εξελίσσεται, χωρίς να αντικαταστήσει πλήρως 
την παραδοσιακή, πρόσωπο-με-πρόσωπο μάθηση. Γι’ αυτό, η κατάλληλη επιλογή των 
τεχνολογικών μέσων που θα υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση δε μπορεί 
να είναι τυχαία ή να βασίζεται σε προσωπικές πεποιθήσεις (Holden & Westfall, 2005). 
Αντιθέτως, μια τέτοια επιλογή οφείλει να αποτελεί μια ποιοτική διαδικασία, να βασί-
ζεται στις στέρεες αρχές σχεδιασμού της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και αποσκοπεί 
πάντα στην αμφίδρομη επικοινωνία προκειμένου να γίνει γνώση (Garrison in Simon-
son, 2006).  

Τα νέα αυτά δεδομένα φέρνουν λοιπόν στην επιφάνεια ένα νέο πρότυπο μετάδοσης και 
απόκτησης των γνώσεων που συνδέει την εξειδίκευση με τη δημιουργικότητα και καλεί 
το άτομο να δράσει αποτελεσματικά σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, να 
αναπτύξει μια διαρκή επιστημονική κατάρτιση που συνδυάζει τη γνώση και την επι-
μόρφωση με την επαγγελματική ευελιξία και την κινητικότητα. Άλλωστε, είναι επιτα-
κτική πάντοτε η ανάγκη για παιδεία ουσίας, που θα στοχεύει στη δημιουργία πολιτών 
ικανών να «εκμεταλλευτούν» τη γνώση προς όφελός τους και προς όφελος της κοινω-
νίας, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (Πρίγκου & Νικόπουλος, 2006) και η 
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση φαίνεται να συναινεί με όλα τα υπάρχοντα μο-
ντέλα της προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση εξετάζεται η συμβολή των Τ.Π.Ε. στην εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση. Αρχικά ορίζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διερευνάται η σχέση της 
με την εκπαίδευση ενηλίκων. Επισημαίνονται οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της 
εκπαίδευσης από απόσταση και οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματι-
κότητά της. Γίνεται αναφορά στη σημαντική συμβολή των ηλεκτρονικών μέσων για 
την επίτευξη των στόχων αυτής της εκπαίδευσης. Εντοπίζεται ο κυρίαρχος ρόλος της 
αξιολόγησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι μορφές που μπορεί να πάρει η 
αξιολόγηση. Αναφέρονται οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών μέσων, τα είδη τους και 
τα χαρακτηριστικά τους, ώστε να γίνει αντιληπτή η δυνατότητα προσέγγισης αυτής 
της εκπαίδευσης από όλους. Επίσης, παρουσιάζεται η δυνατότητα της χρήσης της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς 
και η δυνατότητα που δίνεται στα άτομα με αναπηρία να προσεγγίσουν τη γνώση μέ-
σω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εισήγηση αυτή περατώνεται με την εξαγωγή 
κάποιων συμπερασμάτων.     

Λέξεις - Κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αυτοδύναμος εκπαιδευόμενος, εκπαι-
δευτής, έντυπο υλικό, ηλεκτρονικά μέσα.   

Εισαγωγή 

Η εισήγηση αυτή αφορά στην ανάδειξη της χρησιμότητας και της αναγκαιότητας της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τον εκπαιδευόμενο ανήλικο ή ενήλικο, ιδιαίτερα στη 
σύγχρονη εποχή. Ταυτόχρονα επιδιώκεται να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος των 
Τ.Π.Ε. στην αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στόχος της εισή-
γησης είναι να προσεγγιστεί η έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να διασκε-
δαστούν οι ενδεχόμενες ανησυχίες του μελλοντικού εκπαιδευόμενου για αυτήν την 
εκπαίδευση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εφαρμόζεται ανεξάρτητα χώρου και χρό-
νου και εξαρτάται η αποτελεσματικότητά της από τη θέληση του εκπαιδευόμενου, το 
ειδικά διαμορφωμένο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση έντυπο υλικό που χρησιμο-
ποιείται, τον εκπαιδευτή και τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στην πα-
ρούσα εισήγηση αρχικά διερευνάται η σχέση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την 
εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα της 
συγκεκριμένης εκπαίδευσης. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη σημασία της αξιολό-
γηση για την επίτευξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έπειτα αναφέρονται τα ηλε-
κτρονικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, οι δυνατότητές τους, αλλά και οι 
προϋποθέσεις για τη σωστή χρήση τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι εφαρμογές 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. στις διάφορες βαθμίδες 
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εκπαίδευσης. Γίνεται, επίσης, αναφορά στις δυνατότητες που προσφέρει η εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση στα άτομα με αναπηρίες.   

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ως ευέλικτη εκπαιδευτική εφαρμογή, διακρίνεται από 
την ελευθερία στην επιλογή των μέσων άντλησης της πληροφορίας και της επικοινω-
νίας. Η ίδια δεν αποτελεί ένα ολοκληρωμένο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης, όπως εί-
ναι η πρωτοβάθμια ή η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ούτε είναι εκπαιδευτική πολιτική 
ή τακτική. Χαρακτηρίζεται ως πολυμορφική, μαζική, εξατομικευμένη, δημοκρατική, 
ανοικτή, διαθεματική, ψηφιακή (Λιοναράκης, 2006). 

Η εκπαίδευση από απόσταση σε ενηλίκους συμπεριλαμβάνεται κατά πολλούς στην 
εκπαίδευση ενηλίκων. Ως εκπαίδευση ενηλίκων ορίζεται «κάθε εκπαιδευτική διεργα-
σία, κάθε περιεχομένου, επιπέδου ή μεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση 
είτε όχι, είτε για διεργασία που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαί-
δευση στα σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και για μαθητεία, μέσω των 
οποίων άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν ανα-
πτύσσουν τις ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά 
και επαγγελματικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και 
επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη διπλή προοπτική της 
πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μια εναρμονισμένη και αυτο-
δύναμη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη». (UNESCO, 1976, στο 
Rogers, 2002). Εντούτοις υπάρχουν στοχαστές που θεωρούν την εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση αυτοτελές επιστημονικό πεδίο λόγω των ιδιαιτεροτήτων της. Έτσι η συγκε-
κριμένη εκπαίδευση στηρίζεται, κυρίως σε τεχνολογικά μέσα και ο εκπαιδευόμενος 
μελετά μόνος με τη συμβολή ή όχι εκπαιδευτή. Πολλές φορές η μελέτη στηρίζεται 
αποκλειστικά σε εκπαιδευτικό υλικό έντυπο ή ηλεκτρονικό και ο εκπαιδευόμενος 
βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με το υλικό. Τόσο η εκπαίδευση ενηλίκων όσο και η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση εντάσσονται στη δια βίου μάθηση (Κόκκος, 2006). Σύμφω-
να με τον Λιοναράκη (2005) ως εξ αποστάσεως εκπαίδευση ορίζεται: «η εκπαίδευση 
που διδάσκει και ενεργοποιεί το μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς να λει-
τουργεί αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία αυτομάθησης». 

H εξ αποστάσεως εκπαίδευση στηρίζεται σε τρεις θεωρίες: στη θεωρία της αυτόνομης 
μάθησης (Moore, 1993) σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευόμενος μελετά μόνος του 
το ειδικά διαμορφωμένο υλικό, στη θεωρία της βιομηχανοποιημένης μάθησης (Peters, 
1993) κατά την οποία η εξ αποστάσεως μάθηση απαιτεί σχεδιασμό, συγκεκριμένους 
στόχους, οργάνωση και τέλος στη θεωρία της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας 
(Holmberg, 1995) σύμφωνα με την οποία η επιτυχία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
στηρίζεται στην επικοινωνία, τη συνεργασία και την ενίσχυση του συναισθήματος. 

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αυτοδυναμία 
του εκπαιδευόμενου. Ο εκπαιδευόμενος προσδιορίζει μόνος του τον τόπο, χρόνο και 
το ρυθμό της μελέτης του. Επιπλέον ο εκπαιδευόμενος διαμορφώνει ο ίδιος τη μορ-
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φωτική του φυσιογνωμία ως προς το επίπεδο σπουδών και το γνωστικό αντικείμενο 
(Ματραλής, 1998,1999). Επίσης, στην εκπαίδευση από απόσταση σημαντικό ρόλο 
παίζει και το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε 
να καλύψει την έλλειψη του εκπαιδευτή. Μάλιστα το εκπαιδευτικό υλικό παίζει το 
βασικότερο ρόλο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διότι από αυτό μαθαίνει ο εκπαι-
δευόμενος και ο εκπαιδευτής υποστηρίζει το υλικό και καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο 
(Μουζάκης, 2006). Το ηλεκτρονικό υλικό εξάλλου δίνει τη δυνατότητα στον εκπαι-
δευόμενο να ρυθμίσει  εύκολα τον ρυθμό και τον τόπο μελέτης χρησιμοποιώντας τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή και όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (Ματραλής, 
1998,1999). Εξάλλου  το ψηφιακό υλικό καταργεί τη γραμμική ανάγνωση και δίνει τη 
δυνατότητα της μη σειριακής ανάγνωσης με τους συνδέσμους που παραπέμπουν σε 
άλλο κείμενο ή σε άλλο σημείο του κειμένου, με την ταυτόχρονη σύνδεση και πα-
ρουσίαση ήχου, εικόνας, βίντεο και με τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από το 
διαδίκτυο (Γκιόσος, Κουτσούμπα & Μαυροειδής, 2010). Επιπλέον, το ψηφιακό υλικό 
οποιασδήποτε μορφής έχει χαμηλό κόστος διανομής αν και όχι τόσο χαμηλό κόστος 
παραγωγής και ανάπτυξης (Γκιόσος, Κουτσούμπα & Μαυροειδής, 2010). Ωστόσο, 
χαμηλού κόστους είναι και οι συσκευές που είναι απαραίτητες για τη μελέτη του ψη-
φιακού υλικού. Επίσης, ο η/υ έχει μεγαλύτερη αποθηκευτική δυνατότητα από το έ-
ντυπο υλικό. Η χρήση, εξάλλου, του η/υ με την εφαρμογή πολυμέσων ως μέσου δι-
δασκαλίας συνδυάζει όλα τα εκπαιδευτικά μέσα. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή λογισμι-
κού πολυμέσων μειώνει και το χρόνο για την απόκτηση δεδομένης ποσότητας γνώσης 
(Παναγιωτόπουλος,1998, 1999). Τέλος, υπάρχει το πλεονέκτημα για τη δυνατότητα 
αναθεώρησης και διόρθωσης του ψηφιακού υλικού των η/υ και μάλιστα πολύ εύκολα. 
Άλλωστε, ένα καλό εκπαιδευτικό λογισμικό έχει τη δυνατότητα τροποποίησής του 
από τους διδάσκοντες και τους φοιτητές (Παναγιωτόπουλος, 1998, 1999). Υπάρχει, 
ακόμα και η δυνατότητα επικαιροποίησης του ηλεκτρονικού κειμένου (Γκιόσος, Κου-
τσούμπα & Μαυροειδής, 2010). Πρέπει να επισημανθεί ότι η εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση δε στερείται προγράμματος σπουδών που καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις 
απαιτήσεις από τους εκπαιδευόμενους για την απόκτηση τίτλων σπουδών. Απλά δια-
κρίνεται από ευελιξία και στηρίζεται στις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευομένων (Μου-
ζάκης, 2006). 

Η αξιολόγηση 

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σημαντικό ρόλο παίζει η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση 
δεν έχει τη μορφή που έχει στην παραδοσιακή εκπαίδευση. Διακρίνεται σε αυτοαξιο-
λόγηση των εκπαιδευομένων που πραγματοποιείται με ασκήσεις που συνοδεύουν το 
εκπαιδευτικό υλικό και σε συνεχή αξιολόγηση που γίνεται συχνά με εκθέσεις, εργα-
σίες, ερωτήσεις και συμβάλλουν στο να αντιλαμβάνεται ο εκπαιδευόμενος την πρόο-
δό του και να ενθαρρύνεται για τη συνέχιση των σπουδών του (Ματραλής, 1998). 

Η  αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και συνήθως 
περιλαμβάνει τη διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών εργασιών και των τελικών 
διαγωνισμάτων. Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
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η αξιολόγηση δεν λειτουργεί μόνο ως εξεταστική διαδικασία αλλά αποτελεί σημαντι-
κή συνιστώσα της διδακτικής διαδικασίας. Η αξιολόγηση μπορεί να πάρει διάφορες 
μορφές όπως είναι (Ματραλής 1998): α. Η αυτοαξιολόγηση: Η αυτοαξιολόγηση γίνε-
ται μέσα από ασκήσεις οι οποίες συνοδεύουν το διδακτικό υλικό. Οι ασκήσεις χρησι-
μοποιούνται πολύ συχνά γιατί δίνουν στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να μάθει 
αξιοποιώντας τις θεωρητικές γνώσεις που έχει ήδη λάβει και παράλληλα τον ενημε-
ρώνουν για την πρόοδό του, β. Η συνεχής αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των εκπαιδεύ-
ομενων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τα 
κυριότερα και πιο συχνά χρησιμοποιούμενα είδη είναι τα δοκίμια και οι εκθέσεις, οι 
ερωτήσεις σύντομης απάντησης, τα προβλήματα, τα αντικειμενικά τεστ, οι πρακτικές 
εργασίες και οι εργαστηριακές ασκήσεις. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων ασκήσε-
ων για τον έλεγχο, παραδείγματος χάρη της κατανόησης “του κύκλου μάθησης του 
Kolb” που είναι θεωρία μάθησης είναι τα εξής: 

ΑΣΚΗΣΗ 1α 

Σημειώστε δίπλα από κάθε φράση αν είναι σωστή ή λανθασμένη: 

Α. Η σειρά των σταδίων του κύκλου μάθησης του Kolb είναι αυστηρά προγραμματι-
σμένη, διαδοχική και γραμμική.  

Β. Όλα τα στάδια έχουν το ίδιο ειδικό βάρος.  

Γ. Ο κύκλος του Kolb δεν είναι απαραίτητο να ξεκινά πάντα από το πρώτο στάδιο 
(προετοιμασία για δράση) (Κόκκος, 1998) 

ΑΣΚΗΣΗ 1β  

Αντιστοιχίστε κάθε θεωρία μάθησης (Τσακίρη, Καπετανίδου, 2007) με τον εμπνευ-
στή της. Σε μια θεωρία αντιστοιχούν δυο εμπνευστές : 

1. Συμπεριφορισμός                                                                                   Bruner 

2.Ανακαλυπτική μάθηση                                                                            Pavlov 

3.Εποικοδομιτισμός                                                                                    Skinner 

4.Ζώνη επικείμενης μάθησης                                                                     Vygotsky 

5. Κύκλος μάθησης                                                                                     Piaget                                                                                    

                                                                                                                    Kolb 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

Πως θα διδάξετε τη θεματική ενότητα «υγεία-φαρμακείο» αξιοποιώντας τον κύκλο 
μάθησης του Kolb σε μια τάξη μεταναστών-παλιννοστούντων-προσφύγων που μα-
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θαίνουν την ελληνική γλώσσα; Στην προκειμένη άσκηση ο εκπαιδευόμενος θα παρα-
πέμπεται σε συγκεκριμένο site για να ελέγξει την ορθότητα της απάντησής του. 

Ηλεκτρονικά μέσα 

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιείται ο παγκόσμιος ιστός, το ηλεκτρονι-
κό ταχυδρομείο, οι ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων και η τηλεδιάσκεψη και 
συνδυάζονται με τα μέσα που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα, όπως την τηλεόραση, 
το ραδιόφωνο, το βίντεο. Πιο συγκεκριμένα τα τεχνολογικά μέσα εξυπηρετούν τη 
μάθηση και την επικοινωνία με ασύγχρονα και με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Ως 
ασύγχρονα θεωρούνται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο παγκόσμιος ιστός, οι πίνακες 
ανακοινώσεων και η βιντεοδιάλεξη, ενώ ως σύγχρονα θεωρούνται  το chat  και η τη-
λεδιάσκεψη (Μουζάκης, 2006).  

Μορφή ασύγχρονης επικοινωνίας είναι η πλατφόρμα που διαθέτει δυνατότητες, όπως: 
πίνακα ανακοινώσεων, ομάδων συζήτησης, δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης, πο-
λυμεσικής πληροφόρησης, help desk για την διευκόλυνση του εκπαιδευτή και του 
εκπαιδευόμενου (Μουζάκης, 2006). 

Η σύγχρονη τηλεργασία επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να ανταλλάσουν απόψεις 
ταυτόχρονα. Τα συστήματα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βοηθούν την ηχητική και ο-
πτική επικοινωνία των εκπαιδευομένων με χρήση υπολογιστών, ηχείων, ακουστικών 
και δικτύωσης υψηλών ταχυτήτων. Η σύγχρονη τηλεργασία προϋποθέτει, όμως, δί-
κτυα υψηλών ταχυτήτων και εξειδικευμένα μέσα από τον εκπαιδευτή και τον εκπαι-
δευόμενο (Μουζάκης, 2006). 

Χρησιμοποιείται, επίσης, και η μεικτή-συνδυαστική μάθηση στην οποία συνυπάρ-
χουν οι εξής μορφές: συνδυασμός μορφών δικτυακής τεχνολογίας, χρήση ποικίλων 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων με ή χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας, συνδυασμός τε-
χνολογίας με δια ζώσης διδασκαλία και χρήση τεχνολογίας σε πραγματικά εργασια-
κές συνθήκες (Αναστασιάδης, 2014|). 

Πιο συγκεκριμένα το  web 2.0 που είναι μορφή σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινω-
νίας προσφέρει στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμε-
νους ποικίλες δυνατότητες, όπως: συγκέντρωση και διαμοιρασμό πόρων, ανταλλαγή 
και ταξινόμηση πληροφοριών, ενεργή συμμετοχή στην παρακολούθηση πληροφο-
ριών, εξατομικευμένη μάθηση, δυνατότητα πρόσβασης με πολλούς τρόπους. Το wiki, 
επίσης, συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου κατά την έκδοση και ανανέωση του 
περιεχομένου, ο διαχειριστής εύκολα εντοπίζει τις παρεμβάσεις των μελών και τη 
γνωστική τους εξέλιξη, οι εμπλεκόμενοι ανταλλάσουν τις γνώσεις τους και στον ε-
λεύθερο χρόνο τους. Επίσης, οι εμπλεκόμενοι ενεργοποιούνται μέσω αυτού, συνερ-
γάζονται και ενισχύεται η αυτοεκτίμησή τους. Γενικότερα, σύμφωνα με έρευνες οι 
εκπαιδευόμενοι που εμπλέκονται σε διαδικτυακές δράσεις δύνανται να αποκτήσουν 
μεταγνωσιακές δεξιότητες, αναγνωρίζουν την αξία της υποστηρικτικής μάθησης και 
των δυνατοτήτων των διαδικτυακών εργαλείων. (Θεοφανέλλη, Καράκιζα, Φεσάκης, 
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2013). 

Βέβαια, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δε χρησιμοποιούνται μόνο σύγχρονες τε-
χνολογίες αλλά συνδυάζονται και με άλλες μεθόδους της εκπαίδευσης ενηλίκων, ό-
πως έντυπο υλικό διαμορφωμένο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δια ζώσης συ-
ναντήσεις ή επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. Καθοριστικός είναι ο ρόλος του εκ-
παιδευτή για τη διαχείριση της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης (Μουζάκης, 
2006). Οπωσδήποτε στη χρήση αυτών των μέσων προϋπόθεση αποτελεί η άρση της 
διστακτικότητας και απροθυμίας για το χειρισμό τους από τους εμπλεκόμενους, η α-
νάπτυξη κλίματος συνεργασίας και ομαδικότητας μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαι-
δευτών, το μοίρασμα κοινών στόχων, η διάθεση για αφιέρωση χρόνου και η ενθάρ-
ρυνση των εκπαιδευομένων (Θεοφανέλλη, Καράκιζα, Φεσάκης, 2013). .  

Εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιείται εκτός από την εκπαίδευση ενηλίκων 
και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτοδύναμα και συμπληρωμα-
τικά με την τυπική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνες, εφαρμόστη-
κε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συμπληρωματικά με 
τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, συνομιλιών μαθητών μέσω forum ή συνεργατι-
κών δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα τη δημιουργία παραδείγματος χάρη ψηφιακής 
εφημερίδας. Επίσης, το υπουργείο Παιδείας προσφέρει στους μαθητές όλων των βαθ-
μίδων πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού - βιβλία σε ψηφιακή μορφή, διαδραστικό υλι-
κό, ψηφιακό φροντιστήριο, σχέδια μαθημάτων-. Το «e Twinning» είναι ένα άλλο 
πρόγραμμα που συμβάλλει στην επικοινωνία των μαθητών ενός σχολείου με άλλα 
σχολεία της Ευρώπης μέσω μιας πλατφόρμας (Αναστασιάδης, 2014). Γενικότερα θε-
ωρείται ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει μαθήμα-
τα και γνώσεις που είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαι-
δευομένων και δεν μπορεί να καλύψει η τυπική εκπαίδευση. Σημαντικές θεωρούνται 
και οι εφαρμογές του web.2 (wiki, blog) που χρησιμοποιούνται από αρκετά σχολεία 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αναπτύσσουν ιδιαίτερες δεξιότητες των μαθητών, 
κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους, συμβάλλουν στην αλληλεπίδραση μαθητών και μα-
θητών καθηγητών και συνάμα είναι ασφαλείς, καθώς πρόσβαση έχουν μόνο πιστο-
ποιημένοι χρήστες (Αναστασιάδης, 2014).  

Η αποτελεσματικότητα  της εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε άτομα με αναπηρία 

Σημαντικό είναι το έργο που έχει επιτελέσει το Ε.Α.Π. (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο) για την εκπαίδευση εξ αποστάσεως των ατόμων με αναπηρία. Υπάρχουν, 
όμως αρκετά προβλήματα που ακόμα δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς. Απεναντίας 
στα ανοιχτά πανεπιστήμια άλλων χωρών έχουν προβλεφθεί διάφορες υπηρεσίες για 
την αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευση για άτομα με αναπηρία. Πα-
ραδείγματος χάρη υπάρχουν δωρεάν τηλεφωνικές γραμμές ή ηλεκτρονικές διευθύν-
σεις στις οποίες απαντούν στους εκπαιδευόμενους άτομα με ειδικές γνώσεις και προ-
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θυμία να επιλύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν.  

Συμπεράσματα 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύγχρονη ή ασύγχρονη  έχει σημειώσει αρκετά βήματα 
στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση με σημαντικά οφέλη για τους εμπλεκόμενους. Ενδείκνυται να λαμβάνονται 
υπόψη οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Λιοναράκη (1998) «η εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση έχει ανάγκη από μια νέα παιδαγωγική η οποία σχετίζεται με την πο-
λυμορφικότητα που απορρίπτει την αρχή «το μέσον για το μέσο» και προκρίνει το 
μέσον ως εργαλείο μετάδοσης και επεξεργασίας της γνώσης». Ευκταίο, λοιπόν, είναι 
να διευρυνθεί η χρήση της και να προσεγγιστεί από ολοένα περισσότερους εκπαιδευ-
όμενους. 
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Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων και η αξία της διαβίου μάθησης 
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Περίληψη 

Η ανάπτυξη του προβληματισμού για το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων ωρίμασε τις 
τελευταίες δεκαετίες, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και βασίστηκε 
στην ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών, τις οποίες προσέφερε το πεδίο της Εκπαίδευ-
σης Ενηλίκων. Η σημασία του εκπαιδευτή και των ικανοτήτων του, αποκτά κεντρική 
θέση στο πλαίσιο αυτό και ο ρόλος του αλλάζει κατεύθυνση. Ο ρόλος του, ο οποίος 
είναι ιδιαίτερα σημαντικός και θα πρέπει να βοηθά και να ενισχύει τους διδασκομένους, 
οι οποίοι στο μέτρο του δυνατού είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την εκπαίδευσή τους. Στην 
παρούσα ανακοίνωσης θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο ρόλο του εκπαιδευτή ενη-
λίκων και στην αξία του στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. 

Λέξεις - Κλειδιά: εκπαιδευτής ενηλίκων, ρόλος, μάθηση 

Εισαγωγή 

Είναι αναμφισβήτητο στις μέρες μας ότι οι απαιτήσεις στην επαγγελματική, κοινωνική 
και προσωπική ζωή έχουν αυξηθεί ραγδαία. Η δια Βίου Μάθηση αποτελεί βασικό πυ-
λώνα διοχέτευσης γνώσης στην κοινωνία της μάθησης και γνώσης. Αποτελεί απάντηση 
στις ανερχόμενες απαιτήσεις που έχουν προκύψει από την έξαρση της τεχνολογίας, την 
διεύρυνση των επαγγελματικών πεδίων και αύξηση των εκπαιδευτικών και επιμορφω-
τικών αναγκών. Ως δια βίου μάθηση πρέπει να νοηθεί κάθε δραστηριότητα μάθησης 
που αναλαμβάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, με στόχο τη βελτίωση των γνώ-
σεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σε μια προοπτική ανάπτυξης του ατόμου, 
του πολίτη, καθώς και σε κοινωνική ή/και συνδεόμενη με την απασχόληση προοπτική. 
Στη δια βίου μάθηση ο σκοπός είναι γενικός και αρκετά «υποχρεωτικός». 

Στην εκπαίδευση ενηλίκων ο σκοπός είναι πιο συγκεκριμένος και πιο εθελοντικός. Ε-
νήλικα άτομα θέλουν να αντισταθμίσουν την περιορισμένη σχολική εκπαίδευση που 
είχαν λάβει, να δώσουν εξετάσεις, να αποκτήσουν βασικές τεχνικές ή επαγγελματικές 
δεξιότητες, ή να μάθουν καλά νέες λειτουργικές διεργασίες. Άλλοι επειδή επιθυμούν 
να γνωρίσουν καλύτερα τους εαυτούς τους και τον κόσμο, ή μπορεί να συμμετέχουν 
σε προγράμματα μόνο και μόνο για την ευχαρίστηση που αντλούν από την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Αν ανατρέξει κανείς στη σύγχρονη και διεθνή 
βιβλιογραφία αναζητώντας τον ορισμό της εκπαίδευσης των ενηλίκων, θα βρει πλη-
θώρα. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι για την καλύτερη κατανόηση και οριοθέτηση 
της έννοιας αυτής θεωρείται σκόπιμη η παράθεση ορισμών που οριοθετούν τον θεσμό 
αυτό και τον διαφοροποιούν από τις άλλες μορφές εκπαίδευσης. Θέλοντας να δώσουμε 
τον ορισμό της εκπαίδευσης ενηλίκων και να κάνουμε μια σύντομη ιστορική ανάδρομή 
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σε αυτή, μπορούμε να πούμε η εκπαίδευση ενηλίκων ότι είναι ένα πεδίο δραστηριοτή-
των που εμφανίστηκε στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ού αιώνα και είχε 
στόχο τη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των ευπαθών κοινωνικών τάξεων. Γρή-
γορα όμως προσέλαβε πολλές ακόμα μορφές, όπως επαγγελματική κατάρτιση, εκπαί-
δευση σε ζητήματα πολιτιστικά, κοινωνικά και πολιτικά και επεκτάθηκε σε όλες σχε-
δόν τις χώρες (Κόκκος, 2005). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων εμφανίσθηκε επίσημα στο βά-
θρο της εκπαιδευτικής πολιτικής στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’80 παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εκπαίδευ-
σης ενηλίκων και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση τις υποστηρίζει και τις χρηματοδοτεί. 
Μέγιστη σημασία και αξία απέκτησε τη δεκαετία του 1990. 

Τα γνωρίσματα του ενήλικα εκπαιδευόμενου 

Η εκπαίδευση ενηλίκων διαφοροποιείται σημαντικά από την τυπική εκπαίδευση, γιατί 
αναφέρεται σε ενήλικα άτομα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ανάγκες. Οι ενή-
λικες εκπαιδευόμενοι έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται 
εν συντομία παρακάτω.. Σύμφωνα με τον Alan Rogers, τα γενικά χαρακτηριστικά των 
ενήλικων εκπαιδευομένων είναι τα εξής: 
− Οι συμμετέχοντες είναι εξ ορισμού ενήλικοι. 
− Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης, όχι στο ξεκίνημα μιας διεργασίας 
− Φέρνουν μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών. 
− Έρχονται στην εκπαίδευση με δεδομένες προθέσεις. 
− Έρχονται με προσδοκίες όσον αφορά τη μαθησιακή διεργασία. 
− Έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα. 
− Έχουν διαμορφώσει ήδη τα δικά τους μοντέλα μάθησης. 

Οι ενήλικες όταν έρθουν στην εκπαίδευση το κάνουν διότι έχουν συγκεκριμένους στό-
χους. Επειδή οι συνθήκες ζωής και εργασίας αλλάζουν συχνά και με γρήγορη μορφή, 
δημιουργείται στους ενήλικες ένα «κενό» στις γνώσεις και τις ικανότητες που χρειάζο-
νται. Έρχονται στην εκπαίδευση, εφόσον μπορούν, για να καλύψουν το κενό αυτό. Το 
κενό αυτό μπορεί να είναι επαγγελματικό, εκπλήρωσης κοινωνικού ρόλου, προσωπι-
κής ανάπτυξης και τέλος απόκτησης κύρους (Κόκκος, 2005). 

Όλοι όσοι είναι ενήλικες κουβαλούν μαζί τους τις εμπειρίες από τη ζωή, την εργασία 
την οικογένεια κ.ά. Συνήθως στο πρόγραμμα που θέλουν να συμμετέχουν διαθέτουν 
ως κάποιο βαθμό γνώσεις σχετικές με αυτό (Rogers, 1999). Κατά κάποιο τρόπο προτι-
μούν να εκπαιδεύονται σε εκείνο το είδος της εκπαίδευσης που σχετίζεται με όσα ήδη 
γνωρίζουν ή εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή. Έτσι οι προηγούμενες εμπειρίες 
γίνονται αφετηρία για νέα μάθηση (Κόκκος, 2005). Οι εμπειρίες αυτές θα τους βοηθή-
σουν να κατανοήσουν το αντικείμενο της μάθησης πιο εύκολα. 

Κάθε ενήλικας που εκπαιδεύεται έχει ήδη ένα δικό του τρόπο με τον οποίο μαθαίνει 
και τον έχει διαμορφώσει από πριν. Αυτός είναι ιδιαίτερος για τον καθένα. Μερικές 
φορές αυτός είναι δύσκολα μετατρέψιμος και υπάρχει κίνδυνος να αποτελέσει εμπόδιο 
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στη μάθηση στο βαθμό που δεν αντιστοιχεί στη στρατηγική της νέας εκπαίδευσης 
(ΕΑΠ, 1999, σελ. 58). Φυσικά και ο ρυθμός που μαθαίνει κανείς δεν είναι ο ίδιος σε 
όλους. 

Ο ενήλικας θέλει την ενεργητική συμμετοχή. Προτιμά να του ζητείται η γνώμη, να 
υπάρχει ανοικτός διάλογος και επικοινωνία. Αυτό το φαινόμενο της ενεργητικής συμ-
μετοχής έχει και εξαιρέσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι εκπαιδευόμενοι απεμπο-
λούν την ενηλικότητα τους και υιοθετούν ρόλους παθητικούς, υπεκφεύγουν, εκφρά-
ζουν αρνητισμό (Κόκκος, 2005). Ο ενήλικας έρχεται στα προγράμματα εκπαίδευσης 
σε μεγάλο ποσοστό επειδή ο ίδιος το επιθυμεί. 

Σύμφωνα με την Courau (2000) σελ. 26-29 για να μάθει ένας ενήλικας υπάρχουν κυ-
ρίως επτά προϋποθέσεις: 
− Ο ενήλικας μαθαίνει όταν καταλαβαίνει. 
− Ο ενήλικας μαθαίνει όταν η εκπαίδευση έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητά του. 
− Ο ενήλικας μαθαίνει όταν αντιλαμβάνεται, κατανοεί και αποδέχεται τους στόχους του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 
− Ο ενήλικας μαθαίνει όταν ενεργεί και εμπλέκεται. 
− Ο ενήλικας μαθαίνει όταν ο εκπαιδευτής ξέρει να αξιοποιεί τα αποτελέσματα της ε-

πιτυχίας και της αποτυχίας. 
− Ο ενήλικας μαθαίνει όταν νιώθει ενταγμένος σε μια ομάδα. 
− Ο ενήλικας μαθαίνει μέσα σε κλίμα που ευνοεί τη συμμετοχή. 

Όπως αναφέρεται από τον Rogers J. στο Κόκκος (Ε.Α.Π., 1999) «Οι ενήλικες μαθαί-
νουν τόσο καλά όσο τα παιδιά, αλλά συχνά τα ξεπερνούν εφ’ όσον ο τρόπος με τον 
οποίο καλούνται να μάθουν συνδέεται με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τα ενδιαφέ-
ροντά τους». 

O ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων 

Για να μπορεί ο σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων να ανταποκριθεί στις σύγχρονες α-
παιτήσεις του ρόλου του, χρειάζεται να διαθέτει ένα σύνολο κατάλληλων γνώσεων, 
ικανοτήτων και στάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων και με δεδομένο τις ιδιαιτερότητες των ενήλικων εκπαιδευο-
μένων, το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο του διδάσκοντος που προσπαθεί να 
μεταδώσει γνώσεις (Regulator) αποδεικνύεται ανεπαρκές και μη ενδεδειγμένο για τους 
στόχους της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα διδάξει σε τμήματα με μεγάλη ανομοιογένεια, με άτομα 
διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου, διαφορετικής κοινωνικής, οικονομικής ίσως και 
πολιτισμικής προέλευσης για τον λόγο αυτό χρειάζεται να έχει ορισμένες γνώσεις και 
δεξιότητες προκειμένου να υποστηρίξει αποτελεσματικά το ρόλο του. Ειδικότερα κα-
λείται: 
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• Να προχωρήσει στη δημιουργία του εκπαιδευτικού συμβόλαιο με τη συνεισφορά 
όλων των μελών της ομάδας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εύρεση αποδεκτών 
όρων και στην τήρησή τους από όλους τους συμμετέχοντες σε όλη τη διάρκεια του 
εκπαιδευτικού προγράμματος. 

• Να έχει ενσυναίσθηση απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ο ρόλος 
του να είναι καθοδηγητικός και εμψυχωτικός. Ο εμψυχωτής εκπαιδευτής ενηλίκων, 
δεν είναι ο αναπαραγωγός γνώσεων, ο παραδοσιακός μεταδότης γνώσεων, αλλά 
ένα άτομο, που χρησιμοποιεί τα συναισθήματά του, τα προσωπικά του βιώματα και 
ιστορίες, στη διαδικασία της μάθησης. 

• Να είναι ευέλικτος, εφευρετικός, ήρεμος και υπομονετικός. 
• Να ανιχνεύσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας και να μπορέσει να τις ικανο-

ποιήσει όσο γίνεται περισσότερο 
• Πρέπει να προωθεί την ενεργητική συμμετοχή μέσα από μεθόδους οι οποίες να α-

ναπτύσσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου, αλλά και 
μεταξύ των εκπαιδευομένων και να ωθεί τους ίδιους στην αναζήτηση πληροφοριών 
και στην ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητα και του κριτικού στοχασμού. Ο 
Mezirow υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν είναι ποτέ ουδέτεροι. Είναι 
πολιτισμικοί ακτιβιστές δεσμευμένοι στη στοχαστική δράση και στην ενεργητική 
συμμετοχή των εκπαιδευομένων 

• Να λάβει ιδιαίτερα υπόψη του τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά του καθενός τη 
χώρα προέλευσης, το φύλο, την ηλικία. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων, χρειάζεται να 
διαμορφώσει ένα σταθερό και έμπιστο περιβάλλον μάθησης, μέσα στο οποίο οι εκ-
παιδευόμενοι θα δημιουργήσουν συναισθηματικές σχέσεις μεταξύ τους. 

• Να καλλιεργήσει τις γνώσεις του σχετικά με τα εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά 
των μαθητών του. 

• Να σεβαστεί τις θρησκευτικές και πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες. 
• Να ενθαρρύνει το διαπολιτισμικό σεβασμό. 
• Να μη δείξει υποτίμηση ή αντίθετα προτίμηση σε μια ιδιαίτερη κατηγορία αλλοδα-

πών. 
• Να αποφύγει τις διακρίσεις μεταξύ των μελών της ομάδας. 
• Να μην υποτιμήσει το επίπεδο των εκπαιδευομένων. Όπως επισημάνθηκε, ένα ση-

μαντικό ποσοστό έχει ήδη αποκτήσει υψηλό μορφωτικό επίπεδο. 
• Να οριοθετήσει τόσο τη δική του συμπεριφορά όσο και τη συμπεριφορά των συμ-

μετεχόντων. Η δυναμική της ομάδας αυξάνεται και η πορεία προς τη γνώση δια-
γράφεται όταν δημιουργηθεί ένα κλίμα αποδοχής, αμοιβαίου σεβασμού και εμπι-
στοσύνης. 

• Να επιδείξει επαγγελματισμό, αποφεύγοντας πράξεις συμπόνιας και φιλανθρωπίας. 
• Να υιοθετήσει διδακτικές μεθόδους και τεχνικές κινήτρων που θα προάγουν την 

ενεργητική συμμετοχή και θα αποφύγουν την τυπική δασκαλοκεντρική διδασκα-
λία. Έτσι, αν ο εκπαιδευτής υιοθετήσει έναν παραδοσιακό ρόλο (του «καταθέτη» 
γνώσεων και της «αυθεντίας») είναι πιθανόν να λειτουργήσει ως «εισηγητής» και 
«ειδικός» και θα προσπαθήσει μέσα από μονόλογο να μεταδώσει τις σχετικές γνώ-
σεις, χρησιμοποιώντας εποπτικά μέσα που θα ενισχύσουν την «καταθετική» του 
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διάθεση. Οι εκπαιδευόμενοι με τη σειρά τους θα είναι παθητικοί αποδέκτες, από-
λυτα εξαρτημένοι από αυτόν, κρατώντας αναλυτικές σημειώσεις των νέων γνώ-
σεων που μεταδίδονται από τα διάφορα εποπτικά μέσα (Βεργίδης, 2003; Κόκκος, 
2005). Η παραγωγή της γνώσης όμως προϋποθέτει τη βιωματική εμπλοκή. Η κα-
ταλληλότητα των τεχνικών που αφορούν στην «εργασία σε ομάδες», τη «μελέτη 
περίπτωσης», το «παιχνίδι ρόλων» και την «προσομοίωση» οφείλεται στο ότι δίνε-
ται η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να επεξεργαστούν σε βάθος και να αναλύ-
σουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες και μέσα από διάλογο, τα προς μελέτη θέ-
ματα (Courau, 2000; Κόκκος, 2005α; Πολέμη Τοδούλου, 2005). Οι τεχνικές αυτές 
υποκινούν διεργασίες όπως ο κριτικός στοχασμός και η μετασχηματίζουσα μά-
θηση. Οι βιωματικές μέθοδοι διδασκαλίας δίνουν την ευθύνη της μάθησης στους 
ίδιους τους εκπαιδευόμενους και η οικοδόμηση της γνώσης αποκτά μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον. 

• Να διαμορφώσει το εκπαιδευτικό του υλικό λαμβάνοντας υπόψη του την ανομοιο-
γένεια της ομάδας (διαφορετικές εθνικότητες– διαφορετικό μορφωτικό (Αποστό-
λου , 2011) 

O Jarvis (2004) ως θεμελιωτής των βασικών εννοιών της εκπαίδευσης ενηλίκων και 
συγκεκριμένα του εκπαιδευτή ενηλίκων, προτείνει 17 διαφορετικούς ρόλους για τους 
εκπαιδευτές: 

1. αρωγός στο διδακτικό έργο  
2. επόπτης  
3. εκπαιδευτής-προπονητής 
4. καθοδηγητής  
5. σύμβουλος  
6. διαχειριστής  
7. ελεγκτής- αποτιμητής  
8. ερευνητής  
9. εκπαιδευτής άλλων εκπαιδευτών  
10. συγγραφέας μαθησιακού-διδακτικού υλικού  
11. σχεδιαστής αναλυτικών προγραμμάτων  
12. οργανωτής εκπαιδευτικής πολιτικής  
13. διαχειριστής εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
14.  διαχειριστής τεχνικού προσωπικού  
15. σύμβουλος, εμπειρογνώμων και αξιολογητής  
16. πωλητής – μεταπράτης (Χαντζηευσταθιου, 2010) 

Τελικές παρατηρήσεις 

Ο Rogers χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «Η διά βίου μάθηση καλείται σήμερα να α-
νταποκριθεί στη διπλή πρόκληση, δηλαδή της οικονομικής αναζωογόνησης και της 
κοινωνικής συνοχής, ενσωματώνοντας όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα στηριζό-
μενη σε τρεις προοδευτικές ιδέες που αναφέρονται σε τρία επίπεδα: το ατομικό, το 
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δημοκρατικό και το προσαρμοστικό, άρα, τα πρότυπα του κοινωνικού μετασχηματι-
σμού και των ταχύτατων μεταβολών δίνουν το έναυσμα για τη λειτουργία της διά βίου 
μάθησης ως του βασικότερου μέσου για την επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας μέσα 
από θεσμούς ανάπτυξης της κοινωνικής και εργασιακής ειρήνης, της κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης και της κοινωνικής προόδου».(Rogers, 2005). Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του 
εκπαιδευτή ενηλίκων συνιστά μια σύνθετη λειτουργία, η οποία απαιτεί από τον εκπαι-
δευτή ενηλίκων τη συνειδητή «εμπλοκή» του, με την ενεργοποίηση των απαραίτητων 
προσωπικών γνωρισμάτων, των γνώσεων, τεχνικών και της εμπειρίας του στην εκπαί-
δευση ενηλίκων, ώστε να πετύχει η εκπαιδευόμενη ομάδα τους στόχους της. 
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Ο Σωκράτης ως εκπαιδευτής ενηλίκων και η αξία της δια βίου μάθησης 

Ρεντίφης Γεράσιμος  
Φιλόλογος 

Gerasimosrentifis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το αίτημα της ανθρώπινης ευδαιμονίας και η επιδίωξη μιας πληρέστερης και ουσια-
στικότερης ανθρώπινης ζωής στη Γη συνιστά ίσως ένα πρόβλημα πολύ άμεσο και ση-
μαντικότερο από οποιοδήποτε άλλο. Η φιλοσοφία για να είναι συνεπής με τον εαυτό 
της θα πρέπει να είναι φιλοσοφία της ζωής, όχι ενός μέρους της, αλλά του όλου της 
ζωής του ανθρώπου. Η φιλοσοφία, τουλάχιστον από την εποχή του Αθηναίου φιλοσό-
φου, Σωκράτη, νοείται ως η επιστήμη, η οποία αποδέχεται ως κύριο έργο της τό δοῦναι 
και δέχεσθαι λόγον και παραπέρα προχωρεί, αφού πρώτα χρησιμοποιήσει, εκτός των 
άλλων, την ανάλυση (διαίρεση) και τη σύνθεση (συναγωγή) των εννοιών, σε προβολή 
προτύπων, σε διασαφήσεις, σε λύσεις προβλημάτων και ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό 
στην παρούσα ανακοίνωση θα εστιάσουμε την προσοχή στις παιδευτικές αρχές, τις ο-
ποίες ο Σωκράτης δια της μαιευτικής μεθόδου εφαρμόζει στο βίο του και τον καθιστούν 
τρόπο τινά τον πρώτο εκπαιδευτή ενηλίκων. Παράλληλα θα επικεντρώσουμε το ενδια-
φέρον στην αξία της διά βίου μάθησης και στη συμβολή της στην κοινωνική συνοχή 
και ανάπτυξη. 

Λέξεις – Κλειδιά: Σωκράτης, εκπαίδευση ενηλίκων, μαιευτική τέχνη, διά βίου μάθηση 

Εισαγωγή 

Ο Σωκράτης, ως η ενσάρκωση της ίδιας της φιλοσοφίας, ως ο φιλόσοφος έρως και 
εραστής της αλήθειας κατορθώνει με τρόπο μοναδικό να συνδυάσει τις αρχές για την 
ηθικότητα της ζωής με τις απαιτήσεις που δημιουργούν οι καταστάσεις της πράξεως, 
χωρίς να θυσιάζει ούτε τις αρχές ούτε να καθιστά την πράξη του παράλογη ή ακατανό-
ητη (Βουδούρης, 1992). Οι βασικές παιδευτικές αντιλήψεις του Σωκράτους, τις οποίες 
σχηματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι: α) ο άνθρωπος θα πρέπει να ενδιαφέ-
ρεται και να εξετάζει πώς πρέπει να ζει, β) ο άνθρωπος οφείλει να επιμελείται για την 
ψυχή του, γ) κανείς δεν είναι με τη θέλησή του κακός και δ) η αρετή είναι υγεία της 
ψυχής, συγκροτούν ένα σώμα σημαντικών δοξασιών και σπουδαίων προτροπών συνι-
στώντας την πεμπτουσία της διά βίου μάθησης. Στη σημερινή κατάσταση στο χώρο της 
παιδείας παρατηρείται η διείσδυση του σοφιστικού πνεύματος και το κλίμα το οποίο 
επικρατεί στα σχολεία μας είναι ελάχιστα ηθοπλαστικό και πολύ λίγο παιδευτικό. Επί 
πλέον στα μεν σχολεία εκτρέφεται και υποθάλπεται η ανάπτυξη μιας διαλεκτικής της 
εναντιότητας μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών τους, ενώ στα Πανεπιστήμια 
εισήχθησαν πρότυπα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την απορρύθμιση της πανεπιστη-
μιακής ζωής με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στον περιορισμό των ορθών παιδευτικών 
διαδικασιών, οι οποίες είναι τελείως απαραίτητες για την ορθή επιτέλεση του επιστη-
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μονικού και ερευνητικού έργου. Οι συνθήκες αυτές δεν ευνοούν την ποιότητα των παι-
δευτικών σχέσεων ούτε φυσικά παρέχουν τις δυνατότητες για τη σύναψη ορθών προ-
σωπικών σχέσεων. Παράλληλα ενώ οι στόχοι της παιδείας είναι η μετάδοση των γνώ-
σεων, των αξιών και των προτύπων που δοκιμάστηκαν με επιτυχία στο διάβα των αιώ-
νων, παρατηρούμε ότι η σημερινή παιδεία έχει άλλους στόχους. Διαθέτει, δηλαδή, ένα 
τεχνοκρατικό και επαγγελματικό χαρακτήρα, ο οποίος προσανατολίζει τους νέους ε-
παγγελματικά με μοναδικό κριτήριο το ποιο επάγγελμα προσφέρει οικονομική άνεση 
και καλή κοινωνική θέση. Επί πλέον δε στοχεύει στην πνευματική και ηθική αγωγή 
των νέων και στη διάπλαση των διανοητικών δυνάμεων μέσα από την μετάδοση της 
ανθρωπιστικής μόρφωσης στα σχολεία. Επομένως, το σχολείο από χώρος προβολής 
και εμπέδωσης των πνευματικών και ηθικών αξιών μετατρέπεται σε χώρο προπαρα-
σκευής μόνο επιστημόνων και επαγγελματιών. Αυτό έχει αρνητικό αποτέλεσμα, διότι 
η παροχή μόρφωσης του σχολείου δε φέρνει το νέο σε επαφή με τις αξίες του καλού 
και του ωραίου, του μέτρου και της ισορροπίας. 

Ο Σωκράτης ως εκπαιδευτής ενηλίκων και θεραπευτής της ανθρώπινης ψυχής 

Καθοριστικός σταθμός στη ζωή του Πλάτωνος υπήρξε η γνωριμία με το Σωκράτη το 
407 π. Χ., τον οποίο θαύμαζε για τη διδακτική του μέθοδο, τη σωφροσύνη και την 
ειλικρίνεια. Ο Σωκράτης (469 π. Χ – 399 π. Χ.) γεννήθηκε στην Αθήνα και ο πατέρας 
του, ο Σωφρονίσκος, από το δήμο Αλωπεκής ήταν ένας τεχνίτης, ένας αρκετά φημι-
σμένος γλύπτης, η μητέρα του, η Φαιναρέτη, ήταν μαμή. Ο Σωκράτης υπήρξε ένας 
ηθικός φιλόσοφος και ένας σπουδαίος παιδαγωγός με την ευρεία σημασία του όρου, 
αφού ασκούσε την παιδεία συζητώντας ελεύθερα με όλους στους δημόσιους χώρους 
της πόλης του: στην αγορά, τη Στοά, την παλαίστρα, τα γυμνάσια και ακόμη στη φύση 
που περιέβαλλε το κλεινόν άστυ, που τόσο αγαπούσε, όπως φαίνεται από τους πλατω-
νικούς διαλόγους (Μαραγγιανού – Δερμούση, 2007). Ο Σωκράτης σύμφωνα με τον 
τρόπο που ζει και με όλα όσα διδάσκει λόγῳ και ἔργῳ, υποδεικνύει στο περιβάλλον 
του ότι η θεραπεία της ψυχής επιτυγχάνεται δια της παιδείας και εκπαιδευτικός του 
στόχος του είναι να αναδείξει στους συμπολίτες του με ορθά θεμελιωμένα επιχειρή-
ματα ότι το εὖ ζῆν και η ευδαιμονία συνίσταται στον ενάρετο βίο και στη συνεχή ά-
σκηση της αρετής. 

Η διδασκαλία του Σωκράτους αποσκοπούσε στη θεραπεία της ψυχής, την ηθική αυτο-
νομία και αυτάρκεια. Μέθοδός του ήταν ο διάλογος, ο οποίος δύναται να οδηγήσει τον 
άνθρωπο στην αυτογνωσία, που με τη σειρά της οδηγεί στην καθαρή εσωτερική αντί-
ληψη των βασικών εννοιών της ηθικής. Σταθερή πεποίθησή του ήταν πως, όταν κά-
ποιος γνωρίζει το αγαθό θα προσπαθήσει να το πράξει. Συγχρόνως πίστευε ότι το κακό 
δε βρίσκεται στον πυρήνα της ανθρώπινης φύσης, αλλά στην άγνοια των ανθρώπων. Η 
πλατωνική αντίληψη: «Πᾶς ὁ ἄδικος οὐχ ἑκὼν ἄδικος» γεννήθηκε απευθείας από την 
ηθική αισιοδοξία του Σωκράτους. Η σταθερή πεποίθηση ότι ο λόγος είναι ικανός όχι 
μόνο να προάγει διανοητικά την ανθρωπότητα, αλλά να τη θεραπεύσει και να την τε-
λειοποιήσει ηθικά. Η Σωκρατική διδασκαλία βρίσκει απήχηση στα έργα του Πλάτωνος 
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αποτελώντας το θεμέλιο του όμορφου κτίσματος, το οποίο οικοδόμησε η πλατωνική 
φιλοσοφία.  

Ο Σωκράτης αρνούμενος την έννοια του διδασκάλου, ο οποίος επ’ αμοιβή διδάσκει 
γνώσεις και δεξιότητες εφαρμόζοντας τις μεθόδους της ρητορικής, στρέφει το βλέμμα 
του διεισδυτικά στα κατάβαθα της ανθρώπινης ψυχής, προκειμένου να ανακαλύψει την 
αλήθεια, τη μόνη πηγή του καλού και την αναδύει προς τα έξω για να την εγκαθιδρύσει 
στην ανθρώπινη κοινωνία. Ο Σωκράτης, λοιπόν, διατείνεται ότι δεν είναι δάσκαλος, 
αλλά ούτε και φιλόσοφος, αφού ο ίδιος δεν κατέχει γνώσεις βέβαιες και μεταδόσιμες 
σε άλλους, έχει όμως την πεποίθηση και αναφέρει ευθαρσώς ότι ο ρόλος του είναι 
μαιευτικός, αφού παρομοιάζεται ως μαία που ξεγεννά γνώσεις από τους ανθρώπους. Ο 
Σωκράτης χωριστά από τα συστηματικά εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα του ίδιου του 
Πλάτωνος συνιστά μία παράξενη μορφή, η οποία μεριμνά κατά πρώτο λόγο, εάν όχι 
αποκλειστικά, για τη βελτίωση (θεραπεία) της δικής του ψυχής (Νεχαμάς, 2003). 

Ο Σωκράτης είναι ο εραστής της αλήθειας και ο δάσκαλος της Φιλοσοφίας. Επιτυγχά-
νει με το ταλέντο του να οδηγεί τους μαθητές του στη γνώση και την αλήθεια. Η εκ-
παιδευτική του δραστηριότητα ασκείται με την πειθώ των λόγων του με την ακτινοβο-
λία της εξαιρετικής του προσωπικότητας και με την ακατανίκητη έλξη που ασκεί στους 
μαθητές του. (Godel, 1955). Όμως, η σωκρατική διδασκαλία δεν αρκείται στην προτί-
μηση χαρακτηριστικών της ενηλικιότητας, αλλά και –αντίστροφα- ακολουθεί βασικές 
αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, στις οποίες συγκλίνουν όλοι ανεξαιρέτως οι θεμε-
λιωτές της και οι οποίες ανταποκρίνονται σε αιτήματα της ενηλικιότητας, όπως: 

1) Η ενεργητική συμμετοχή, η οποία απαντά στη διαπιστωμένη (και από τον Μ. 
Knowles, εισηγητή της «Ανδραγωγικής» θεωρίας για την εκπαίδευση ενηλίκων) ανά-
γκη-ικανότητα του ενήλικα μαθητή για αυτοκαθορισμό.  

2) Η ομαδικότητα, για προώθηση των κοινωνικών σχέσεων και της συνεργασίας: ο Σω-
κράτης εναλλάσσεται σε διαφορετικούς ρόλους στη μαθησιακή ομάδα, όπως προτείνει 
ο Rogers. 

3) Η ανταπόκριση στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και στην ξεχωριστή προσωπικό-
τητα του καθένα: Ο Σωκράτης προσαρμόζεται στον συνομιλητή του και εμφανίζεται 
άλλοτε περισσότερο ενθαρρυντικός και άλλοτε αιχμηρός κ.ο.κ. Ο στόχος της σωκρα-
τικής ειρωνείας είναι η αφύπνιση, αλλά κάποιες φορές προκαλεί την αρνητική παρε-
νέργεια να θυμώνουν όσοι αδυνατούν να κατανοήσουν την ωφελιμότητα του «ελέγ-
χου» στον οποίο υποβάλλονται. 

4) Η αξιοποίηση της εμπειρίας και του κριτικού στοχασμού στην πορεία της μάθησης, 
αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της ενηλικιότητας, αλλά και προϋπόθεση για την 
πρόοδο της σωκρατικής μάθησης. 
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5) Οι συνεργατικές σχέσεις εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων, για εμπέδωση της αλληλοκα-
τανόησης: Στην εκπαίδευση ενηλίκων, ο εκπαιδευτής μαθαίνει κιόλας από τον μαθητή 
και ο Σωκράτης είναι ο πρώτος και ο περισσότερο πρόθυμος μαθητής. Αναζητεί την 
αλήθεια εξετάζοντας τον εαυτό του, αλλά όχι μόνος. 

6) Ο ρόλος του εκπαιδευτή ως καταλύτης μαθησιακών διεργασιών και όχι ως μεταβι-
βαστής ετοιμοπαράδοτων γνώσεων». 

Ο Σωκράτης και η μαιευτική τέχνη 

Ο Σωκράτης υπήρξε σπουδαίος παιδαγωγός με την ευρεία σημασία του όρου, αφού 
ασκούσε την παιδεία συζητώντας ελεύθερα με όλους τους πολίτες στην αγορά, τη Στοά, 
την παλαίστρα, τα γυμνάσια και ακόμη στη φύση, η οποία περιέβαλλε το κλεινόν άστυ 
της πόλης κράτους των Αθηνών, όπως φαίνεται στους, πλατωνικούς διαλόγους (Μα-
ραγγιανού – Δερμούση, 2007). Ο Σωκράτης σύμφωνα με τον τρόπο ζωής του και με 
όσα διδάσκει λόγῳ και ἔργῳ, υποδεικνύει στο κοινωνικό του περιβάλλον του ότι η θε-
ραπεία της ψυχής επιτυγχάνεται με τη συνεχή άσκηση της αρετής, διότι η αρετή συνι-
στά την υγεία και την ευεξία της ψυχής ενώ η κακία συνιστά την ασθένειά της. Η 
μαιευτική ως αναπόσπαστο τμήμα της διαλεκτικής είναι ιστορικά συνυφασμένη με την 
φιλοσοφία του Σωκράτη και ο διάλογος ήταν το κύριο γνώρισμα στα θεατρικά δρώμενα 
τα οποία παρουσιάζονταν στο αττικό θέατρο του 5ου αιώνα π. Χ (Δεσποτόπουλος, 
1990). 

Η γνωστική διαδικασία κατά τον Σωκράτη δεν έγκειται στο να βομβαρδίσεις με πλη-
ροφορίες την ψυχή του νέου για να τον καταστήσεις πολυγνώστη, αλλά να απελευθε-
ρώσεις την ψυχή του μέσα από το σκοτάδι της «νυχτερινής ημέρας» και να τον οδηγή-
σεις στο καθαρό φως του Λόγου. Ο Λόγος, ο οποίος γεννιέται από τον απορία και την 
ερώτηση είναι λόγος καθαρά εσωτερικός, έρχεται από την πρωταρχή του πνεύματος, 
που είναι μέσα μας και γι’ αυτό το λόγο έχει τη δύναμη να ανανεώνεται συνεχώς και 
να επιστρέφει ακατάπαυστα στη πηγή του (Θεοδωρακόπουλος, 2000). Ο Σωκράτης, 
λοιπόν, δεν μεταφέρει γνώσεις στον συνομιλητή του, αλλά τον καθοδηγεί στην «ανα-
κάλυψη» των δικών του γνώσεων και η σημαντικότερη αξία της σωκρατικής μεθόδου 
έγκειται μάλλον στο ξερίζωμα των συγκεχυμένων και σφαλερών αντιλήψεων παρά 
στην ανακάλυψη νέων . Guthrie, 2001). 

Ο Σωκράτης εισέρχεται στην ψυχή των εφήβων της Αθήνας του 5ου αιώνα π. Χ. με μια 
πρωτόφαντη τέχνη, τη μαιευτική, της οποία η μορφωτική δύναμη είναι άμετρη. Πα-
ράλληλα τονίζει ότι δεν διαθέτει απόλυτες γνώσεις, αλλά λειτουργεί ως αλογόμυγα, η 
οποία τσιμπάει και αφυπνίζει τους συνομιλητές του, υποβοηθώντας την εσωτερική 
τους πορεία προς την αναζήτηση της γνώσης. Η σωκρατική μαιευτική μέθοδος εκκινεί 
από την «άγνοια», η οποία δεν συνιστά άρνηση της γνώσης, αλλά μια καθαρή από 
συσκοτίζουσες προκαταλήψεις ματιά στην κατεύθυνση όπου η γνώση θα αναδυθεί. Ο 
Σωκράτης, λοιπόν, δεν παρουσίαζε στους συνομιλητές του εκείνο που χρειάζονταν να 
μάθουν, αλλά υποβάλλοντας τα κατάλληλα ερωτήματα επιχειρούσε να τους οδηγήσει 
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στο να ανακαλύψουν οι ίδιοι την αλήθεια για το εξεταζόμενο θέμα. Ο σκοπός αυτής 
της γνωστικής διαδικασίας ήταν να συνειδητοποιήσει ο συνομιλητής μόνος του τί δύ-
ναται να μάθει και ακόμη περισσότερο να αντιληφθεί τί δεν γνωρίζει.  

Η σωκρατική μαιευτική μέθοδος εκκινεί από την «καθαρή» ματιά της απροκάλυπτης 
άγνοιας, ενώ ο συμβουλευτικός στόχος δεν είναι η προσφορά δεδομένων γνώσεων, 
αλλά να κλονίσει τις δεδομένες απόψεις τους και καλλιεργήσει κατά τη διαλεκτική 
συζήτηση ένα περιβάλλον αμφιβολίας. Η αμφιβολία αυτή οδηγεί φαινομενικά σε αδιέ-
ξοδο, σε «απορία» και χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Σωκράτη στον Κρατύλο όπου 
αναφέρει: «τώρα βρίσκομαι σε πολύ μεγαλύτερη απορία παρά πριν επιχειρήσω να 
μάθω» Επομένως κατά τον Σωκράτη η ευρετική πορεία προς τη γνώση δεν είναι μονα-
χική, αλλά καθοδηγείται μέσω της διαλεκτικής διαδικασίας με τη μαιευτική μέθοδο να 
διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο για την αναζήτηση της αλήθειας. Στην Πολιτεία ο Σω-
κράτης αποκαλεί ως διαλεκτικό εκείνον τον άνθρωπο, ο οποίος απαιτεί λογική εξήγηση 
για την ουσία του κάθε πράγματος και εφ’ όσον δεν το πράττει θα υστερεί σε επίγνωση. 
Επί πλέον θεωρεί τη διαλεκτική ως κορωνίδα όλων των μαθημάτων, αφού μέσω αυτή 
δύναται κανείς, υπερβαίνοντας την ατέλεια και την υποκειμενικότητα της αισθητηρια-
κής αντίληψης να στραφεί με τη νόηση σε ό, τι αποτελεί μέσα στο κάθε πράγμα χωρι-
στά την ουσία του και να μπορέσει να συλλάβει διαμέσου αυτής της ίδιας της νόησης 
το Αγαθό στην ολότητά του  

Ο Σωκράτης προσερχόμενος σε συζήτηση επιδεικνύει ταπεινοφροσύνη και ως ισότιμος 
συν-αναζητητής της αλήθειας προτάσσει την αγάπη για τον συνάνθρωπο, αφού ο διά-
λογος δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν υπάρχει ειλικρινής αγάπη για τον άνθρωπο. Στο 
σημείο αυτό είναι χρήσιμο να αναδείξουμε τα λόγια του σπουδαίου παιδαγωγού Paulo 
Freire (1921-1997), όπου για την αξία του διαλόγου αναφέρει: «Ο αυθεντικός διάλογος 
προϋποθέτει την αγάπη και την ταπεινοφροσύνη, η αγάπη είναι συγχρόνως το θεμέλιο 
του διαλόγου και ο διάλογος ο ίδιος. Η πράξη αγάπης είναι ένα χρέος, το οποίο ανα-
λαμβάνεις για την υπεράσπιση της υπόθεσης της απελευθέρωσης. Ο διάλογος απαιτεί 
ακόμα μια έντονη πίστη στον άνθρωπο, πίστη στη δύναμή του να δημιουργεί και να 
αναδημιουργεί, πίστη στον προορισμό του να γίνει πληρέστερα ανθρώπινος. Ο διάλο-
γος, θεμελιωμένος στην αγάπη, στην ταπεινοφροσύνη, στην ελπίδα και στην πίστη κα-
θίσταται μια οριζόντια σχέση που έχει ως λογική συνέπεια την αμοιβαία εμπιστοσύνη 
ανάμεσα στους διαλεγόμενους» (Φρέιρε, 1977). 

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εφαρμογής της μαιευτικής μεθόδου το εντοπί-
ζουμε στον πλατωνικό διάλογο Μένωνα, όπου ο Σωκράτης συνομιλεί με ένα νέο αρχο-
ντόπουλο από τη Θεσσαλία, τον Μένωνα, το ζήτημα εάν είναι δυνατό να διδαχθεί η 
αρετή ή εάν η αρετή είναι έμφυτη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Μένων απαιτεί 
από τον Σωκράτη να του αποδείξει εκείνα που υποστηρίζει, ότι δηλαδή η μάθηση είναι 
ανάμνηση. Ο Σωκράτης παραδέχεται τη δυσκολία να το αποδείξει έμπρακτα, αλλά α-
ναλαμβάνει τελικά το εγχείρημα και απευθυνόμενος στον Μένωνα τον προτρέπει να 
καλέσει έναν οποιονδήποτε από τους δούλους, που έχει στην ακολουθία του. Ο Μένων 
καλεί τυχαία έναν και έτσι αρχίζει ένας συστηματικός μαιευτικός διάλογος ανάμεσα 
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στον Σωκράτη και στο δούλο. Με τις δραστικές παρεμβάσεις του Σωκράτη και με με-
θοδολογικές ερωτήσεις ο δούλος φτάνει ο ίδιος στην απάντηση του εξεταζόμενου ζη-
τήματος. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις έχουν ως στόχο: α) να προσφέρουν στο δούλο 
το περιθώριο της αυτενέργειας, β) να παρουσιάσουν το εξεταζόμενο θέμα χωρίζοντάς 
το σε επί μέρους προβλήματα, γ) να ανταποκριθούν με επάρκεια στις συλλογιστικές 
δυνατότητες του δούλου, δ) να διαμορφώσουν μια ατμόσφαιρα συνεργασίας και κατα-
νόησης προκειμένου ο δούλος να «απαλλαχτεί» από τις δυσκολίες και να «γεννήσει» 
ο ίδιος την ποθούμενη λύση. Όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία παρατηρούμε στον Μέ-
νωνα, χωρίς καθόλου παραλλαγές ή προσαρμογές εφαρμόζονται στην εκπαίδευση ε-
νηλίκων, η οποία ως στόχο έχει να διευκολύνει την δια βίου προσωπική και διαπροσω-
πική ανθρώπινη λειτουργικότητα εστιάζοντας στις συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγ-
γελματικές και εκπαιδευτικές ανησυχίες του εκπαιδευόμενου. 

Η διά βίου εκπαίδευση και η κοινωνία της μάθησης 

Η διά βίου εκπαίδευση σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το CEDEFOP, αναφέρεται 
σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και παραπέμπει σε μια φιλοσοφική έννοια σύμ-
φωνα με την οποία: «…η εκπαίδευση θεωρείται μια μακροχρόνια διαδικασία που αρ-
χίζει κατά τη γέννηση και διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής…» (Βεργίδης, Καρα-
λής, 2004). Ο ορισμός που δίνει η UNESCO στη Διά Βίου εκπαίδευση, μεταξύ άλλων 
τονίζει ότι:«…Η Διά Βίου Εκπαίδευση είναι ένα σχήμα χωρίς όρια που αποβλέπει στην 
αναμόρφωση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος…, Δε θα πρέπει να περιορί-
ζεται στη σχολική φοίτηση, αλλά να επεκτείνεται σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, 
να περιλαμβάνει όλες τις δεξιότητες και όλους τους κλάδους της γνώσης, να χρησιμο-
ποιεί όλα τα δυνατά μέσα και να δίνει ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους για πλήρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους… Οι εκπαιδευτικές και οι σχετικές με τη μάθηση 
διαδικασίες, στις οποίες τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι και οι ενήλικοι όλων των ηλικιών 
εμπλέκονται στη διάρκεια της ζωής τους σε οποιαδήποτε μορφή, πρέπει να θεωρηθούν 
ως σύνολο…» (Unesco, 1976). Περιλαμβάνει τον ισόβιο χαρακτήρα της έννοιας διά 
βίου που αποκτά μεγαλύτερη σημασία στις σύγχρονες διαρκώς μεταλλασσόμενες κοι-
νωνίες και τον προσδιορισμό του χώρου δράσης της μάθησης (Jarvis, 2002). Στόχος 
είναι η βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελματικών προοπτι-
κών, η προσωπική και κοινωνική εξέλιξη, καθώς και δημιουργική αξιοποίηση του ε-
λεύθερου χρόνου, σε ένα εκπαιδευτικό συνεχές που διαπνέει ποικίλα εκπαιδευτικά συ-
στήματα τυπικά και άτυπα, μορφές και χώρους μάθησης και αντιλαμβάνεται το άτομο 
ως ολότητα που καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του επιδιώκει μια πλατιά και γενική 
κουλτούρα για να ανταποκριθεί στα μεταβαλλόμενα πολιτισμικά περιβάλλοντα και 
στις ατομικές του ανάγκες (Susi, 1977). 

Ειδικότερα, η διά βίου μάθηση αποτελεί τη σύνθεση των αλληλοσυμπληρωματικών 
μορφών εκπαίδευσης που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα, τον τομέα της εκπαίδευ-
σης ενηλίκων και την άτυπη εκπαίδευση·δηλαδή, τις φυσικές δραστηριότητες της κα-
θημερινής, κοινωνικής και εργασιακής ζωής, μέσα από τις οποίες αποκτούν οι άνθρω-
ποι νέες γνώσεις και δεξιότητες (Κόκκος, 2001). Το εύρος που αποδίδεται, λοιπόν, στις 
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μέρες μας, στο ρόλο της διά βίου μάθησης και το αντίκτυπο που μπορεί να έχει στον 
κοινωνικό ιστό, απαιτεί αντίστοιχα νέους τρόπους δράσης και διάδοσης. Οι νέες μεθο-
δολογίες διά βίου μάθησης που απευθύνονται ειδικότερα στους ενηλίκους, υποστηρί-
ζουν νέες μορφές εγγραμματισμού της εποχής μας, που ξεφεύγει από τα στενά περιχα-
ρακωμένα πλαίσια της απόκτησης της γνώσης με αποθήκευση πληροφοριών. Στηρίζε-
ται, πλέον, στη διαδικασία μάθησης της ικανότητας απόκτησης της γνώσης, διαμόρ-
φωσης και αλλαγής των νοημάτων για τον κόσμο, ώστε να μετατρέπονται σε πρακτικές 
δράσης και κοινωνικές ταυτότητες και αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των ατόμων και 
ομάδων για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη, στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής 
των πολιτών και την αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.  

Κοινωνία της μάθησης ορίζεται η κοινωνία με κατοχυρωμένες ευκαιρίες μάθησης για 
κάθε άτομο, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται και ανεξάρτητα από την ηλικία του, διατελώ-
ντας παράλληλα για τις εθνικές κυβερνήσεις και τον οικονομικά πιο συμφέροντα τρόπο 
(με τη μάθηση να συντελείται έξω από τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα) αλλά και, 
ταυτόχρονα, αυτόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις μαθησιακές ανάγκες της οικο-
νομίας της γνώσης (Green, 2003). Επομένως, πρόκειται για μια κοινωνία που δημιουρ-
γεί το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα ώστε –κατά κύριο λόγο- να εξυπηρετήσει καλύτερα 
την «κοινωνική ένταξη», η οποία διέρχεται από την καπιταλιστική ανάπτυξη.  

Αυτό που αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, κοινή συνισταμένη των σκοπών και επιδιώ-
ξεων της εκπαίδευσης του πολίτη, αποδίδοντας ιδιαίτερο νόημα στο περιεχόμενο της, 
είναι η έννοια του ενεργού πολίτη. Το Μνημόνιο για τη Διά βίου Μάθηση 
(Memorandum of Lifelong Learning) που συντάσσεται το 2000 από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (E. C.) την αποδίδει ως εξής: Η ιδιότητα του ενεργού πολίτη προσδιορίζεται 
από το εάν και κατά πόσο συμμετέχουν οι άνθρωποι σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής 
και οικονομικής ζωής, οι ευκαιρίες και τα ρίσκα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια 
τους να το κάνουν, αλλά και ο βαθμός στον οποίο συνακόλουθα αισθάνονται ότι ανή-
κουν και έχουν φωνή στην κοινωνία που ζουν (European Commission, 2000). Ο ορι-
σμός αυτός αναφέρεται σε στόχους και προϋποθέσεις διά βίου μάθησης που επιδιώκουν 
τη δημιουργία και ανάπτυξη μιας ευρύτερης κοινωνίας της μάθησης με επίκεντρο τον 
πολίτη, ενώ της αποδίδεται η μορφή και σφραγίδα κοινωνικού κινήματος. 

Από τη μια πλευρά, η διά βίου μάθηση αγκαλιάζει την εκπαίδευση του πολίτη, στο 
κομμάτι της που αφορά ενηλίκους, απασχολεί την εκπαίδευση ενηλίκων και την εντάσ-
σει στη σφαίρα της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής, ενώ οι μεθοδολογίες μάθη-
σης οικοδομούνται στην αξιοποίηση προσωπικών αναγκών, πολιτισμικών περιβαλλό-
ντων και νέων παγκοσμιοποιημένων δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, οι σύγχρονες 
κοινωνίες βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση μετασχηματισμού και η αναμονή ύπαρξης 
σταθερών και μόνιμων καταστάσεων είναι μάταιη, επομένως, οι πολίτες στα πλαίσια 
ευελιξίας, είναι σκόπιμο να γίνουν επιρρεπείς στη μάθηση και κάθε κοινωνικό σύστημα 
να είναι ικανό να μετασχηματίσει τον εαυτό του, χωρίς όμως να φτάνει στην πλήρη 
ανατροπή και αποδόμηση, ώστε να μπορούν οι πολίτες να κατανοήσουν, να επηρεά-
σουν και να κατευθύνουν τη διαδικασία του μετασχηματισμού προς όφελος τους.  

845

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η διά βίου μάθηση συνιστά ένα «ιδανικό εργα-
λείο».  «Ιδανικό», επειδή περικλείει ανθρωπιστικές αξίες και διαθέτει ένα ισόβιο προ-
σανατολισμό στη μάθησης. Η διά βίου μάθηση προωθεί ένα μακροπρόθεσμο πλάνο για 
τη θετική ανταπόκριση και ενεργοποίηση του πολίτη του κόσμου. Σε αυτόν παρέχει 
εφόδια για τις νέες εξελίξεις, καλλιεργεί το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες και προάγει 
τη συνοχή, την πιο εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της κοινωνίας ώστε αυτή να είναι 
«ανοιχτή, πολυπολιτισμική και δημοκρατική ». «Εργαλείο», επειδή παράλληλα λει-
τουργεί ως όχημα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παγκόσμιου καπιταλισμού 
και των δυνάμεων της αγοράς. Οι επιπτώσεις της οικονομικής διάστασης της παγκο-
σμιοποίησης αφορούν την έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, στις ικανότητες και την 
ευρεία συμμετοχή, όπως και στην ανάγκη για συνεχή μάθηση των εργαζόμενων πολι-
τών, ώστε οι χώρες να διατηρήσουν τη θέση τους στον οικονομικό κόσμο και οι πολίτες 
το επίπεδο ζωής τους. 

Τελικές παρατηρήσεις 

Ο Rogers χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «Η διά βίου μάθηση καλείται σήμερα να α-
νταποκριθεί στη διπλή πρόκληση, δηλαδή της οικονομικής αναζωογόνησης και της 
κοινωνικής συνοχής, ενσωματώνοντας όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα στηριζό-
μενη σε τρεις προοδευτικές ιδέες που αναφέρονται σε τρία επίπεδα: το ατομικό, το 
δημοκρατικό και το προσαρμοστικό, άρα, τα πρότυπα του κοινωνικού μετασχηματι-
σμού και των ταχύτατων μεταβολών δίνουν το έναυσμα για τη λειτουργία της διά βίου 
μάθησης ως του βασικότερου μέσου για την επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας μέσα 
από θεσμούς ανάπτυξης της κοινωνικής και εργασιακής ειρήνης, της κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης και της κοινωνικής προόδου» (Rogers, 2005). Η αμφίδρομη σχέση διά βίου 
μάθησης και ενεργού πολίτη έγκειται στο ότι εφοδιάζει τους πολίτες με γνώσεις και 
κοινωνικές δεξιότητες προετοιμάζοντας τους να αναλάβουν δράση, όπου η δράση συ-
νεπάγεται συμμετοχή σε δραστηριότητες και πρωτοβουλίες μάθησης. Δηλαδή, ο πολί-
της «μαθαίνει» με σκοπό να «δράσει - συμμετέχει» και «δρα- συμμετέχει» με σκοπό 
να «μάθει», ενώ, με την ίδια λογική, η μάθηση είναι μέσο προώθησης της ενεργού 
συμμετοχής και το αντίστροφο (Ζευγώλης, 2003). Ο ρόλος της διά βίου μάθησης στην 
εκπαίδευση του ενεργού πολίτη έγκειται κύρια στο να δημιουργήσει δραστήρια μέλη 
σύγχρονων κοινωνιών που να «μπορούν να οδηγήσουν μια συμμετοχική δημοκρατία 
σε ένα γενικευμένο «αναστοχασμό» και μέσω αυτού να επικρατήσει το «γενικό συμ-
φέρον-καλό», σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν σήμερα με την κυριαρχία των ειδικότε-
ρων συμφερόντων των ισχυρότερων ομάδων σε πολλαπλά επίπεδα. Η κοινωνική ισορ-
ροπία και συνοχή μπορεί να επιτευχθεί με την αξιολόγηση των νέων δεδομένων στην 
ορθή τους διάσταση και την αναζήτηση τρόπων δημιουργίας κοινωνίας πολιτών της 
Ευρώπης και του κόσμου με ενσωμάτωση όλων των μερών για την αναστροφή του 
κλίματος ανταγωνισμού, κλίμα που εκτρέφει τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Ο Σωκράτης περισσότερο ως συνοδοιπόρος και λιγότερο ως έμπειρος καθοδηγητής 
συνιστά την ενσάρκωση της μαιευτικής μεθόδου, η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη 
φορά από τον ίδιο στους Αθηναίους πολίτες του 5ου αιώνα π. Χ. Στις μέρες μας ο 
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λειτουργός της εκπαίδευσης ενηλίκων οφείλει να ασκηθεί στη συγκεκριμένη μέθοδο 
προκειμένου η παιδευτική σχέση να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τον εκπαιδευό-
μενο. Το κλειδί της πρακτικής εφαρμογής της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι ο δημιουρ-
γικός διάλογος, προκειμένου να αναπτυχθεί μια σχέση αλληλοκατανόησης σε ένα πλαί-
σιο εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας, πίστης στην αξία του ανθρώπου και δέσμευσης για γό-
νιμο διάλογο και αγαστή συνεργασία. Σε αυτό θα συνδράμει καταλυτικά η μεθοδολο-
γική διατύπωση των ερωτήσεων από την πλευρά του εκπαιδευτή, οι οποίες θα στοχεύ-
ουν στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και εκπαιδευτικής πρόδου. Η στροφή στην 
αρχαία ελληνική διανόηση και η συσχέτισή της με τις σύγχρονες επιστημονικές αντι-
λήψεις από το χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων θα μπορούσε εκτός από το να ανανεώ-
σει το ενδιαφέρον για τις δύο πλευρές έρευνας, να εμπνεύσει περαιτέρω την έρευνα 
στο πεδίο της διά βίου μάθησης. 
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Περίληψη 

Ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ (1712-1778) καλύπτει με τη ζωή του το μεγαλύτερο μέρος του 18ου 
αιώνα. Υπήρξε φιλόσοφος, συγγραφέας, παιδαγωγός και ιδιαίτερα με αυτόν εγκαινιά-
ζεται μια νέα εποχή στην περιοχή της πολιτικής φιλοσοφίας, την περίοδο του Διαφω-
τισμού. Όταν μιλάμε για φιλοσοφία της παιδείας εννοούμε τα κριτήρια, τα οποία ο 
στοχαστής θέτει και βάσει των οποίων εξετάζει το ζήτημα της προόδου με τη μορφή 
της διαρκούς βελτίωσης της ανθρώπινης κατάστασης σε επίπεδο υλικό, αλλά και δια-
νοητικό. Η ισχυρή διάνοια και το πνεύμα του Ρουσσώ δεν αντιτίθενται απλά στις ασυ-
νέπειες του Διαφωτισμού, αλλά συγκλονιστικά αποκαλύπτουν το έντονα ταξικό και 
μάλιστα αστικό τους χαρακτήρα και περιεχόμενο. Ο Ελβετός φιλόσοφος διαφωνεί με 
την τάση των ανερχόμενων αστών και των ιδεολογικών τους εκπροσώπων να αποκλεί-
ουν βάναυσα το ευρύτερο λαϊκό και μαζικό στοιχείο από τις πολιτικές και κοινωνικές 
εξελίξεις. Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, θα γίνει εκτενής ανάλυση της έννοιας του 
ανταγωνισμού στην ιστορία της φιλοσοφίας, έτσι όπως δημιουργείται και καθίσταται 
γνωστή σε μας μέσα από τους λόγους του κορυφαίου στοχαστή Ρουσσώ. Επί πλέον ο 
Ρουσσώ διδάσκει όσον αφορά στην αγωγή του ανθρώπου τη δυναμική επιστροφή στην 
ιδέα της φύσης. Ποια είναι ωστόσο η καινοτομία του παιδαγωγικού συστήματος του 
Ρουσσώ; Είναι βέβαιο ότι ο Αιμίλιος συνιστά σημαντική συνεισφορά σε αυτήν την αλ-
λαγή, αφού ως κεντρικό θέμα ορίζεται η φυσική εκπαίδευση των παιδιών, η οποία συ-
νιστά και τον πυρήνα της διά βίου μάθησης. Όντας υπέρμαχος της ελευθερίας και της 
ισότητας του ατόμου στην κοινωνία όπου δρα και αναπτύσσεται, εισηγείται την επι-
στροφή στη «φυσική κατάσταση», επικρίνοντας κάθε πολιτισμό, κοινωνία, επιστήμη 
και κρατική τάξη πραγμάτων ως συμπτώματα φθοράς, τα οποία οδηγούν σε ανελευθε-
ρία και δεσποτισμό. 

Λέξεις - Κλειδιά: Φύση, ελευθερία, αυτενέργεια, εποπτεία, παιδαγωγός, φυσική α-
γωγή. 

Εισαγωγή 

Ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ, φιλόσοφος, παιδαγωγός, συγγραφέας, πολιτικός θεωρητικός και 
αυτοδίδακτος συνθέτης στην περίοδο του Διαφωτισμού, γεννιέται στη Γενεύη το 1712 
και με το έργο του ενέπνευσε τους ηγέτες της Γαλλικής Επανάστασης και τη γενιά των 
ρομαντικών που ακολούθησε. Γιος ωρολογοποιού, του Ισαάκ Ρουσσώ και της Σουζάν-
νας Μπερνάρ, κόρη προτεστάντη ιερέα θα μείνει ορφανός, καθώς η μητέρα του πεθαί-
νει εννέα μέρες μετά τη γέννησή του. Η έλλειψη της μητρικής επιρροής στα πρώιμα 
παιδικά χρόνια του Ρουσσώ επηρέασε σημαντικά τη μετέπειτα ζωή του και η παντελής 
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απουσία μητρικής φροντίδας καταλήγει σε ένα εγκώμιο της μητρότητας και των ευθυ-
νών της στο πρώτο βιβλίο του Αιμίλιου (Broome, 1963). Υπό την επίβλεψη του θείου 
του το ανώριμο παιδί δε μαθαίνει τίποτα από πειθαρχία, υπακοή και λιτότητα αλλά 
περισσότερο αποκτά μια απέχθεια απέναντι σε κάθε κανόνα που σημαδεύει όλη του τη 
ζωή (Hundson, 1903). Το έργο του Ρουσσώ μαρτυρά την ευρύτητα του πνεύματος, κα-
θώς δεν περιορίζεται μόνο σε φιλοσοφικές αναφορές και θεωρίες, αλλά επεκτείνεται 
και στο χώρο της πολιτικής, της κοινωνιολογίας και της παιδαγωγικής. 

Το έργο του Ρουσσώ Αιμίλιος αποτελείται από πέντε βιβλία κάθε ένα εκ των οποίων 
πραγματεύεται διαφορετικό θέμα. Το πρώτο βιβλίο αναφέρεται στην «ηλικία της φύ-
σης» δηλαδή στο βρέφος. Το δεύτερο καλύπτει την ηλικία των δύο έως δώδεκα ετών 
όπου ο Αιμίλιος είναι πλέον παιδί, το τρίτο βιβλίο αφορά την «ηλικία της ρώμης» και 
καλύπτει τα έτη από δώδεκα έως δεκαπέντε ετών, το τέταρτο «την ηλικία της λογικής 
και των παθών» από δεκαπέντε έως είκοσι ετών και τέλος το πέμπτο βιβλίο αφορά στην 
«ηλικία της φρόνησης και του γάμου» και καλύπτει το χρονικό διάστημα των είκοσι 
με εικοσιπέντε ετών της ζωής του ήρωα. Τη θεωρία του Ρουσσώ περί αγωγής απασχο-
λεί σε σημαντικό βαθμό το πώς αποφεύγεται η πλάνη κατά τη διαδικασία μέσα από την 
οποία συγκροτείται η έννοια του κοινού αγαθού από τις γνωστικές δυνάμεις του αν-
θρώπου.  

Κατεξοχήν προϋπόθεση της καλλιέργειας των γνωστικών δυνάμεων είναι η ελευθερία, 
η οποία αποτελεί βασική έννοια στην αγωγή και δεν έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο 
και πρότυπο. Αναφέρεται όμως, όπως μπορούμε να διακρίνουμε, στην ορθοκανονι-
στική ελευθερία, η οποία έχει όρια. Το ζήτημα, ειδικά στην αγωγή του παιδιού, είναι 
πώς θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τα όριά του, δίχως να του τα θέσει μια αυθε-
ντία. Αυτή είναι η τέχνη της αγωγής. Ο Ρουσσώ δε διδάσκει στο παιδί τί είναι ελευθερία 
αλλά τί δεν είναι. Διδάσκει με έμμεσους τρόπους τους μηχανισμούς με τους οποίους 
δύναται να χειραγωγηθεί. Αποκτά ,λοιπόν, ο μαθητής το δικαίωμα στο σφάλμα, το ο-
ποίο θα τον οδηγήσει μεταγενέστερα σε κάποιο επιθυμητό επίπεδο γνώσης.  

Η έναρξη της πολιτικής κοινωνίας και το «Κοινωνικό Συμβόλαιο» 

Οι άνθρωποι στη φυσική κατάσταση, επειδή είναι απομονωμένοι, εμποδίζονται να έλ-
θουν σε σύγκρουση με τους ομοίους τους και μόνο όταν ζουν σε κοινωνία, παύουν να 
έχουν μια ζωή απλοϊκή και μοναχική, εμφανίζονται τότε τα κακά της καταστάσεως 
πολέμου, ώστε κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη πολιτικής κοινωνίας. Η ύπαρξη όμως 
της πολιτικής κοινωνίας σημαίνει αυτόματα καταστολή των παθών και παραίτηση από 
τη φυσική ανεξαρτησία του πρωτόγονου ανθρώπου (Δημητρακόπουλου, 2001) Σε αυτό 
τον οδήγησε η δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής και η ανάγκη δημιουργίας ενός «η-
θικό εγώ» μέσα από την αντιμετώπιση των άλλων προς το πρόσωπό του. 

Από τη στιγμή που ο άνθρωπος συγκροτεί κοινωνίες, οφείλει να διασφαλίσει την ευ-
τυχία και την ευημερία του. Αυτό γίνεται μέσω της θέσπισης του Κοινωνικού Συμβο-
λαίου (1762), που αποτελεί το μέσο για να αποτραπεί ο αφανισμός του ανθρώπινου 
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γένους και να διάγει ειρηνικό και ασφαλή βίο. Η διασφάλιση της κοινωνικής τάξης 
αποτελεί τη βάση του δικαίου. Το δίκαιο στις οργανωμένες κοινωνίες δεν διασφαλίζε-
ται από τη φύση, αλλά είναι προϊόν σύμβασης. Η σύμβαση αυτή, ενώ αποτελεί ισχυρή 
δέσμευση και υπέρτατο συμβόλαιο, εντούτοις στοχεύει στη διασφάλιση της ελευθερίας 
του κάθε πολίτη, καθώς ο πολίτης δεν δεσμεύεται απέναντι σε κάποιον άλλο, αλλά 
απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό, υπό το πρίσμα της διαλεκτικής σχέσης που οφείλει 
να αναπτύξει με τη διασφάλιση του Γενικού Καλού ολόκληρης της κοινωνίας. 

Το θεμέλιο της θεωρίας του Κοινωνικού Συμβολαίου είναι η γενική βούληση, η οποία 
δεν αποτελεί ούτε άθροισμα ατομικών βουλήσεων ούτε μέσο όρο. Αποτελεί, σύμφωνα 
με τον Ρουσσώ, ένα ηθικό πρόσωπο, ένα αφηρημένο ον σύμφωνα με το οποίο πρέπει 
να νομοθετείται ένα κράτος. Ο υπέρτατος αυτός νομοθέτης, ο κυρίαρχος, έχει και παι-
δευτικό ρόλο. Άρα, η γενική βούληση εισέρχεται δυναμικά στην ατομική βούληση του 
καθενός με καθήκον τη διαμόρφωση του ατόμου σε ενεργό κοινωνικό ον. Αντίστροφα, 
κάθε άτομο προβάλλει τη βούλησή του στο σύνολο, απεμπλέκεται από την ατομικό-
τητα του, αποφασίζει να «βγει» από τον εαυτό του και να δημιουργήσει ένα ενιαίο 
οργανικό σύνολο. 

Οι βουλήσεις όμως, μπορεί να κινούνται από εγωισμό και υποκινούνται από διάφορα 
άλλα συναισθήματα, αλλά η γενική βούληση πάντα είναι ορθή και δίκαιη, τείνοντας 
στην ισότητα, ώστε να αποφεύγεται ο ανταγωνισμός, οι έριδες κλπ. Γι’ αυτό και το 
συλλογικό ηθικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να διευθύνει την κάθε μονάδα και να την 
διαθέτει με τον καταλληλότερο τρόπο. Ακόμα και όταν το κράτος κρίνει σκόπιμο να 
δώσει τη ζωή του για να διατηρηθεί η ακεραιότητα του συνόλου, πρέπει ο πολίτης να 
το πράξει, να θανατωθεί, καθώς τώρα πλέον δεν χρωστά μόνο στη φύση τη ζωή του, 
αλλά και στο κυρίαρχο, την γενική βούληση.  

Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Ρουσσώ 

Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Ρουσσώ, οι οποίες θα μπορούσαν να συνοψιστούν με 
τον όρο «φυσική αγωγή», αγωγή δηλαδή του παιδιού έξω από την κοινωνία, στο ύπαι-
θρο και κοντά στην φύση, που περιέχουν προοδευτικά για την εποχή τους στοιχεία 
όπως ο σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού, ο υπολογισμός των ιδιαιτεροτήτων 
του και των ατομικών του κλίσεων, συνηγορούν στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων 
προσωπικοτήτων, οι οποίες αυτοπροσδιορίζονται και δρουν αυτόνομα και ανεξάρτητα 
από κοινωνικές και άλλες σκοπιμότητες και περιορισμούς. Άλλωστε και ο ίδιος αποτέ-
λεσε με τη ζωή του παράδειγμα φυσικής εκπαίδευσης, όπου η ήπια εξέλιξή του τον 
επέτρεψε να καταστεί ένας ώριμος ενήλικας (Dutton, 1938). Κατά τη γνώμη του 
Ρουσσώ, το παιδί είναι από τη γέννησή του μια ιδιόμορφη ολότητα και αποστολή του 
παιδαγωγού είναι να δημιουργήσει τις πιο ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των 
φυσικών του «ολοκληρωμένων» βάσεων απορρίπτοντας τις τιμωρίες και τα ηθικά α-
ποφθέγματα. 

851

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Ο παιδαγωγός, κατά το Ρουσσώ, οφείλει όχι μόνο να συντηρεί το μαθητή του, αλλά να 
του μάθει να αντέχει τις δυσκολίες και τις κακουχίες που ενδεχομένως θα έρθουν στη 
ζωή του. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Ρουσσώ σύμφωνα με τα οποία: «Ζω δεν 
σημαίνει αναπνέω, σημαίνει ενεργώ. Δηλαδή, χρησιμοποιώ τα όργανά μου, τις αισθή-
σεις μου, τις ικανότητές μου, όλα τα μέρη του εαυτού μου, που μου παρέχουν το συ-
ναίσθημα της ύπαρξής μου». (Rousseau, 1972). 

Αναλογικά, για τη μέθοδο διαπαιδαγώγησης, ο Ρουσσώ προτείνει στον παιδαγωγό να 
φροντίζει ώστε ο μαθητής του όχι μόνο να εξαρτάται από τα πράγματα αλλά και να 
ακολουθεί τη φυσική τάξη κατά την πρόοδο της αγωγής του. Ο Ρουσσώ επίσης επιση-
μαίνει ότι ο παιδαγωγός οφείλει να προβάλει μόνο φυσικά εμπόδια στις απαιτήσεις του 
μαθητή του. Το ρόλο του νόμου σε αυτό το στάδιο της αγωγής πρέπει να αναλαμβάνουν 
ή η εμπειρία ή η αδυναμία. Συνεπώς, το παιδί πρέπει να ενεργεί αγνοώντας τις έννοιες 
της υπακοής και της κυριαρχίας. Ο Ρουσσώ επιθυμεί την αναγνώριση της ελευθερίας 
τόσο στις πράξεις του μαθητή όσο και στις πράξεις του παιδαγωγού, διότι πιστεύει ότι 
η ίδια η φύση διαθέτει τους τρόπους για να δυναμώσει το σώμα του παιδιού, άρα ο 
παιδαγωγός δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επεμβαίνει και να τους ακυρώνει. Ο 
Ρουσσώ συμπεραίνει ότι όταν η θέληση των παιδιών δεν έχει διαφθαρεί από λάθος του 
παιδαγωγού, τότε τα ίδια δεν επιθυμούν τίποτα άσκοπα. Ο παιδαγωγός πρέπει να δια-
κρίνει με προσοχή την αληθινή, φυσική ανάγκη από την ανάγκη για ιδιοτροπία, η οποία 
αρχίζει να γεννιέται σ’ αυτό το χρονικό σημείο της αγωγής 

Εάν ο παιδαγωγός αφήνει το μαθητή του ελεύθερο, ακολουθεί την πιο σωστή μέθοδο 
αγωγής όσον αφορά όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον του μαθητή του, διότι 
τον προετοιμάζει για τις δυσκολίες που πρόκειται να επέλθουν. Η φύση του μαθητή 
είναι τέτοια, που για να του επιτρέψει να νιώσει τα μεγάλα αγαθά πρέπει πρώτα να 
γνωρίσει τα μικρά δεινά. «Αν το φυσικό πάει πάντα πολύ καλά, το ηθικό διαφθείρεται.» 
(Rousseau, 1972). Δηλαδή, για τον Ρουσσώ, ο άνθρωπος που δεν θα γνωρίσει πόνο στη 
ζωή του, δεν θα νιώσει ούτε τη τρυφερότητα της ανθρωπιάς, ούτε τη γλυκύτητα της 
συμπόνια. 

Ο Ρουσσώ, σε ολόκληρη την μέθοδο αγωγής που προτείνει, επιμένει ότι ο παιδαγωγός 
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποχρεώνει το μαθητή του να κάνει κάτι δια της 
βίας, αλλά να τον συγκινεί μέσω της επιθυμίας που θα του γεννηθεί. Ο Ρουσσώ θεωρεί 
ότι η ίδια η τάξη της φύσης, οδηγεί τον μαθητή στην επιθυμία να πράξει κάτι, αρκεί ο 
παιδαγωγός με λίγη επιδεξιότητα να τονώσει τη τάση του μαθητή του για μίμηση και 
ιδιαίτερα τη φυσική του ευθυμία. Επί πλέον, ο παιδαγωγός οφείλει να κάνει ανθεκτική 
τη ψυχή του μαθητή του, προκειμένου να τον προετοιμάσει για τα ενδεχόμενα δεινά. 
Η καρτερία και η σταθερότητα λοιπόν, αποτελούν, για τον Ρουσσώ, μαθήματα που 
πρέπει να δοθούν κατά τη περίοδο της παιδικής ηλικίας. Σύμφωνα με τη παιδαγωγική 
μέθοδο του Ρουσσώ, ο παιδαγωγός οφείλει να ασκεί όχι μόνο τις δυνάμεις του μαθητή 
του, αλλά και τις αισθήσεις που τις διευθύνουν. Δηλαδή, ο μαθητής θα πρέπει σ’ αυτό 
το στάδιο της αγωγής να είναι ικανός να προβλέπει το αποτέλεσμα των κινήσεών του 
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και να επανορθώνει τα λάθη του με τη βοήθεια της εμπειρίας του. Συνεπώς, όσο πιο 
πολύ ο μαθητής θα ενεργεί, τόσο περισσότερο σοφός θα γίνεται. 

Ο Ρουσσώ υιοθετεί ένα εντελώς διαφορετικό παιδαγωγικό σύστημα από εκείνο που 
κυριαρχεί στην εποχή του, καθώς το επίκεντρο της αγωγής γι’ αυτόν είναι το ίδιο το 
παιδί ενώ ως σκοπός της φυσικής αγωγής ορίζεται η ίδια η ευτυχία του παιδιού. Στον 
Αιμίλιο ο παιδαγωγός αντιμετωπίζει το παιδί πολύ διαφορετικά απ’ ό, τι έναν ενήλικα. 
Θεωρεί ότι το παιδί είναι αθώο, ευάλωτο και απαιτείται επίπονη προσπάθεια εκ μέρους 
του παιδαγωγού, προκειμένου να αξιοποιηθεί η έμφυτη ελευθερία της φύσης του. Επι-
πλέον, μια από τις βασικές αρχές που ακολουθεί ο Ρουσσώ, καθώς ξεδιπλώνει το φυ-
σικό πρότυπο αγωγής, είναι ότι ο μαθητής θα πρέπει να διδάσκεται πράγματα τα οποία 
γίνονται απόλυτα κατανοητά από αυτόν. Επομένως, πρέπει να αγνοεί οτιδήποτε δεν 
είναι σε θέση να κατανοήσει. Επειδή κάθε νους έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, γι’ 
αυτό η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ως αφετηρία την αρχή της εξατομίκευσης. 

Ο Ρουσσώ, αναφερόμενος στα πρακτικά ζητήματα της αγωγής, θεωρεί ότι ο μαθητής 
δεν πρέπει να αποκτά τίποτα επειδή το επιθυμεί, αλλά επειδή το έχει πραγματικά ανά-
γκη. Συνεπώς, οι λέξεις «υπακούω», «διατάζω», καθήκον» και «υποχρέωση» δεν πρέ-
πει να υφίστανται καν στο λεξικό του. Αντιθέτως, οι λέξεις «δύναμη», «ανάγκη», «α-
δυναμία» και «στεναχώρια» πρέπει να κατέχουν σπουδαία θέση σ’ αυτό. Πριν την η-
λικία της λογικής το παιδί δεν δύναται να κατανοεί την ηθική ή τις κοινωνικές σχέσεις. 
Για αυτό λοιπόν προτείνεται, ο παιδαγωγός να αποφεύγει τη χρήση των όρων που τις 
εκφράζουν. Συγκεκριμένα o Ρουσσώ αναφέρει: «Η πρώτη εσφαλμένη ιδέα που εισχω-
ρεί στο κεφάλι του παιδιού αποτελεί το σπέρμα της πλάνης και της κακής συνήθειας 
και σε αυτό το πρώτο βήμα, ο παιδαγωγός θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή». 

Οι βασικές παιδαγωγικές αρχές, οι οποίες παρουσιάζονται στον Αιμίλιο από το Ρουσσώ 
αναφορικά με την ευφυΐα και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός μαθητή θα μπορού-
σαν, κατά τον Plamenatz (1972), να συνοψιστούν στα εξής: «Μερίμνησε, όσο είναι 
δυνατό, ώστε το παιδί να μαθαίνει από την εμπειρία του, να αναγνωρίζει τη χρησιμό-
τητα αυτού που ενθαρρύνεται να μαθαίνει. Μερίμνησε ώστε το λεξιλόγιό του να μην 
υπερβαίνει την ικανότητά του να χρησιμοποιεί λέξεις για να εκφράζει τις σκέψεις του, 
να μην έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα που δεν είναι ικανός να αντιμετωπίσει. 
Φρόντισε να μη δίνεις εντολές στο παιδί και κυρίως εντολές που βασίζονται σε απειλές, 
να μην του επιτρέψεις να έχει την εντύπωση ότι είσαι στην υπηρεσία του, να μην τον 
τιμωρείς ποτέ, αλλά άφησε τον να υποφέρει από τις οδυνηρές συνέπειες της συμπερι-
φοράς του, αποδέξου το γεγονός της αυτό- συγκέντρωσης / εγωπάθειας και μην τον 
απομακρύνεις από αυτήν. Ποτέ μην απαιτείς από αυτό να εξωτερικεύσει αισθήματα 
που δεν έχει, ποτέ μη θυσιάζεις το παιδί στον άντρα που θέλεις να γίνει, καθυστέρησε 
όσο περισσότερο μπορείς την εμφάνιση σεξουαλικών απαιτήσεων και συναισθημάτων 
που συνδέονται με αυτά». 
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Τελικές παρατηρήσεις 

Η ρουσσωική αγωγή εξετάζεται ως μία μορφή κοινωνικού συμβολαίου ανάμεσα στον 
παιδαγωγό και το μαθητή. Ο Ρουσσώ εισάγει την «αρνητική αγωγή» σύμφωνα με την 
οποία δεν υπαγορεύεται στον παιδαγωγό τί να κάνει, αλλά τί να αποφεύγει. Ο παιδα-
γωγός αποφεύγει να παρεμβαίνει, προσποιείται ότι δεν γνωρίζει τίποτε, όχι ασκώντας 
την τέχνη της εξαπάτησης προκειμένου να οδηγήσει το παιδί σε έναν ορισμένο σκοπό, 
αλλά βοηθώντας το να επικεντρωθεί στον εαυτό του και να ανακαλύψει τα όριά του. Η 
ρουσσωική αγωγή, δηλαδή, δίνει έμφαση στην άσκηση της βούλησης, την οποία θα 
πρέπει το παιδί να περιορίζει στον εαυτό του, ασκούμενο συνάμα στον κόπο και στις 
δυσκολίες, δοκιμάζοντας να τις ξεπερνάει μόνο του. 

Το ρουσσωικό, λοιπόν, πρόγραμμα αγωγής τείνει να αναδείξει το αισθανόμενο, γνω-
σιοθεωρητικό και πρακτικό υποκείμενο, το οποίο υπακούει στη φωνή της συνείδησής 
του και αυτονομοθετείται. Η αγωγή αυτή υπάγεται σε ορισμένους καθολικούς όρους, 
ελευθερία και αυτοπειθαρχία, οι οποίοι προστατεύουν την ελευθερία από τον εγωισμό. 
Το παιδί για να εξέλθει από το στάδιο της ανωριμότητας θα πρέπει να άρει κάθε εξω-
τερική καθοδήγηση, γεγονός το οποίο ευνοεί την ανάληψη της ευθύνης για τον εαυτό 
του. Στα 1995 ο Wokler (1995) υποστήριξε ότι μαζί με το Μοντεσκιέ, το Χιουμ, το 
Σμιθ, τον Καντ και μεταξύ των συγχρόνων του ο Ρουσσώ άσκησε την πιο βαθιά επί-
δραση στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή πνευματική ιστορία και ο Αιμίλιος συνιστά ένα από 
τα σπουδαιότερα έργα της παιδαγωγικής επιστήμης μετά την Πολιτεία του Πλάτων. 
Διαφαίνεται λοιπόν ότι οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Ρουσσώ παρουσιάζουν ιδιαί-
τερο ιστορικό ενδιαφέρον και χαίρουν ευρείας αποδοχής ακόμα και σήμερα, καθώς 
αναγνωρίζονται οι απόψεις του περί αγωγής του σώματος και των αισθήσεων, περί 
εποπτείας, αυτενέργειας, ελευθερίας και περί των δικαιωμάτων της παιδικής ηλικίας 
και συνιστούν τον προπομπό της διά βίου μάθησης.  
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Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα «Inspire Us» στο πλαίσιο του 
μεταπτυχιακού μαθήματος «Ψηφιακές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση» 
με σκοπό την οργάνωση ενός εξ αποστάσεως επιμορφωτικού σεμιναρίου για ενήλικες 
με θέμα «Εννοιολογικοί χάρτες στην εκπαίδευση». Το σεμινάριο στηρίχτηκε στο αντί-
στοιχο κεφάλαιο από το βιβλίο «Διδακτικές προσεγγίσεις και εργαλεία για τη διδασκα-
λία της Πληροφορικής». Το σεμινάριο σχεδιάστηκε με βάση το μοντέλο των Honey 
και Mumford όσον αφορά το στυλ μάθησης. Η πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε δια-
τίθεται δωρεάν και προϋποθέτει απλή εγγραφή των χρηστών. Το θέμα που επιλέχθηκε 
θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό για τη σύγχρονη διδασκαλία καθώς διαφοροποιείται 
από τους νοητικούς χάρτες και τα πλεονεκτήματά του αναλύονται διεξοδικά μέσα στο 
υλικό που εμπερικλείεται στο σεμινάριο. 

Λέξεις - Κλειδιά: Εννοιολογικός χάρτης, Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 

Εισαγωγή 

Η από απόσταση εκπαίδευση είναι ένα σύστημα, μια μέθοδος εκπαίδευσης. Το κυριό-
τερο χαρακτηριστικό της είναι ότι ο εκπαιδευόμενος διδάσκεται και μάλιστα χωρίς τη 
φυσική παρουσία του εκπαιδευτή σε κάποια αίθουσα διδασκαλίας.  

Είναι γεγονός ότι όσοι εκπαιδεύονται από απόσταση εξαρτώνται πολύ περισσότερο 
από το εκπαιδευτικό υλικό που τους παρέχεται απ’ ό,τι αυτοί μιας παραδοσιακής μορ-
φής εκπαίδευσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν υπάρχει ένας εκπαιδευτής ο ο-
ποίος να τους διδάσκει τμηματικά το υλικό αυτό. Για το λόγο αυτό το εκπαιδευτικό 
υλικό που χρησιμοποιείται στην «Εκπαίδευση από Απόσταση», πρέπει να ικανοποιεί 
ορισμένες ιδιαίτερες απαιτήσεις, ώστε να επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να μαθαί-
νουν από αυτό μόνοι τους, σε τόπο, χρόνο και με ρυθμό που έχουν επιλέξει οι ίδιοι, 
χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή.  

Από την άλλη πλευρά, το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι σε τέτοια μορφή ώστε να 
μπορεί να αποστέλλεται στους εκπαιδευόμενους ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποι-
ούμε κάθε φορά. Για παράδειγμα ένα βιβλίο είναι άχρηστο όταν διδάσκουμε κάποια 
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ενότητα μέσω ραδιοφώνου ή τηλεόρασης. Στις περιπτώσεις των ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών μας δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα των πολυ-
μέσων ώστε να αναπληρώσουμε το κενό της παρουσίας του εκπαιδευτή. 

Στην από απόσταση εκπαίδευση δεν αρκούμαστε στην κλασική μορφή του εκπαιδευ-
τικού υλικού, δηλαδή το βιβλίο και κάποιες σημειώσεις, αλλά υπάρχει η απαίτηση για 
συμπληρωματικό υλικό από μια μεγάλη ποικιλία οπτικοακουστικού και λογισμικού υ-
λικού. Με τη χρήση διαφορετικών μορφών υλικού αφενός παρέχουμε διαφορετικές δυ-
νατότητες μάθησης και αφετέρου κάνουμε το εκπαιδευτικό υλικό πιο ενδιαφέρον, πιο 
ελκυστικό για τον εκπαιδευόμενο και επομένως πιο αποτελεσματικό για μάθηση. 

Θεωρητική πλαισίωση υλικού 

Σύμφωνα με Πλατσίδου και Ζαγόρα (2006) ο όρος «μαθησιακό στιλ» χρησιμοποιείται 
για να περιγράψει τις ατομικές διαφορές στη μάθηση. Βασίζεται στην παραδοχή ότι 
κάθε άτομο έχει ένα μοναδικό, διακριτό τρόπο να μαθαίνει, δηλαδή να συλλέγει, να 
επεξεργάζεται και να οργανώνει τις πληροφορίες (Felder. 1988. Jones, Reichard & 
Mohhtari, 2003). Για παράδειγμα, ορισμένοι μαθαίνουν καλύτερα μέσα από την οπτική 
παρουσίαση του μαθησιακού υλικού, ενώ άλλοι μέσα από την προφορική του παρου-
σίαση. Κάποιοι προτιμούν να το επεξεργάζονται τμηματικά, βήμα βήμα, ενώ άλλοι το 
προσεγγίζουν συνολικά κ.ο.κ. Η αναγνώριση των διαφορών αυτών οδήγησε στη διε-
ρεύνηση της έννοιας του μαθησιακού στιλ, στο πλαίσιο της οποίας διατυπώθηκαν ποι-
κίλες θεωρίες και πολλοί διαφορετικοί ορισμοί. Ως κοινή συνιστάμενη όλων αυτών, το 
μαθησιακό στιλ αναγνωρίζεται σαν μια πολυδιάστατη έννοια η οποία είναι συνάρτηση 
των γνωστικών διαδικασιών (τρόπος αντίληψης και επεξεργασίας πληροφοριών), της 
προσωπικότητας (χαρακτηριστικά προσωπικότητας, συναισθηματικές αντιδράσεις), 
του κοινωνικού πλαισίου (χαρακτηριστικά μαθησιακού περιβάλλοντος) και των φυσιο-
λογικών παραμέτρων (εγκεφαλική λειτουργία). Οι παραπάνω διαστάσεις καθορίζουν 
τους τρόπους με τους οποίους το άτομο μαθαίνει καλύτερα (American Association of 
School Administrators, 1991).  

Τα στυλ μάθησης είναι οι διαφορετικές προσεγγίσεις ή οι τρόποι μάθησης. Περιλαμ-
βάνουν τις παιδαγωγικές μεθόδους, κυρίως εξατομικευμένες, που επιτρέπουν σε ένα 
άτομο να μαθαίνει καλύτερα. Είναι ευρέως διαδεδομένο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι 
προτιμούν κάποια συγκεκριμένη μέθοδο αλληλεπίδρασης, κατανόησης και επεξεργα-
σίας ερεθισμάτων ή πληροφοριών. Με βάση αυτή την έννοια, η ιδέα των εξατομικευ-
μένων στυλ μάθησης προέρχεται από τη δεκαετία του 1970, και έχει αποκτήσει δημο-
τικότητα κατά τα τελευταία έτη. Οι δύο κυριότεροι επιστήμονες που εφάρμοσαν τη 
θεωρία των στυλ μάθησης μέσα στην τάξη είναι η Δρ. Rita Dunn και ο Δρ. Kenneth 
Dunn. Στο βιβλίο τους το 1978, «Διδάσκοντας τους μαθητές μέσω των ατομικών τους 
στυλ μάθησης: Μια πρακτική προσέγγιση» (Teaching Students Through Their 
Individual Learning Styles: A Practical Approach), δίνουν ένα πλαίσιο για το πώς οι 
μαθητές επηρεάζονται από τα στοιχεία της τάξη και στη συνέχεια δίνουν συστάσεις για 
το πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τη μάθηση σύμφωνα με τα πλεονεκτήματα των 
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μαθητών. Οι ίδιοι ανέλυσαν και άλλες έρευνες καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι όχι 
μόνο οι μαθητές μπορούν να αναγνωρίζουν το επιθυμητό ατομικό τους στυλ μάθησης, 
αλλά και ότι οι μαθητές έχουν καλύτερη επίδοση, καλύτερη στάση, και είναι πιο απο-
τελεσματικοί εάν διδάσκονται με τρόπους που μπορούν να εκφραστούν και να κατα-
νοήσουν πιο εύκολα. Ως εκ τούτου, είναι προς το συμφέρον του εκπαιδευτικού να δι-
δάξει και να αξιολογήσει τους μαθητές του στο εκάστοτε προτιμώμενο στυλ μάθησης 
τους. Οι Dunn και Dunn εφάρμοσαν το μοντέλο τους VAK (Visual, 
Auditory,Kinesthetic Learning) για τα στυλ μάθησης σε πάρα πολλά σχολεία των Η-
νωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μέσα από την εφαρμογή του μοντέλου τους κατέ-
ληξαν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη θεωρία των στυλ μάθησης. Χρησιμο-
ποιώντας μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας από καθεμία από αυτές τις κατηγορίες, οι 
εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να προσαρμόσουν τη διαδικασία της μάθησης σε διαφορε-
τικά στυλ μάθησης. Είναι επίσης σε θέση να ενεργοποιήσουν τους μαθητές να προσπα-
θήσουν να μάθουν με διαφορετικούς τρόπους (Καλέλης, 2013-14) .  

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ο Peter Honey και ο Alan Mumford προσάρμοσαν το 
μοντέλο του David Kolb για να το χρησιμοποιήσουν σε ένα πληθυσμό από μεσαία και 
ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων. Δημοσίευσαν την δική τους εκδοχή του μοντέλου στα 
εγχειρίδια The Manual of Learning Styles (1982) και Using Your Learning Styles 
(1983). Δύο προσαρμογές έγιναν στο βιωματικό μοντέλο του Kolb. Πρώτον, μετονο-
μάστηκαν τα στάδια του κύκλου ώστε να είναι σύμφωνα με τη διοικητικές εμπειρίες 
της λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων. Τα στάδια του μοντέλου των 
Honey και Mumford είναι: 

Έχοντας μια εμπειρία (Doing – Activist) --- Επανεξετάζοντας την εμπειρία (Reviewing 
– Reflector) --- Βγάζοντας συμπεράσματα από την εμπειρία (Concluding – Theorist) -
--Σχεδιασμός των επόμενων βημάτων (Planning – Pragmatist) . 

 
Εικόνα 1: Τα στάδια του μοντέλου των Honey και Mumford. 

Δεύτερον, τα στυλ μάθησης είναι άμεσα ευθυγραμμισμένα με τα στάδια του κύκλου 
και ονομάζονται «Ενεργητικός» (Activist), «Ανακλαστικός» (Reflector), «Θεωρητι-
κός» (Theorist) και «Πραγματιστής» (Pragmatist). Αυτά θεωρείται ότι πρέπει να απο-
κτηθούν ως προτιμήσεις που είναι προσαρμόσιμες, είτε κατά βούληση είτε μέσω της 
αλλαγής των συνθηκών, παρά να είναι καθορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικό-
τητας (Ρούσης, 2010). 
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Οι Honey και Mumford (1992) ορίζουν το μαθησιακό στυλ ως «τις στάσεις και τη συ-
μπεριφορά που καθορίζουν τον επιθυμητό τρόπο μάθησης» (Honey & Mumford, 1992· 
Λεοντίδης & Παπαδάκης, 2013· Παπαζώη, 2014). H παραπάνω θεωρία αναπτύχθηκε 
μέσα από τον προσδιορισμό των ατομικών μαθησιακών προτιμήσεων για κάθε φάση 
του μαθησιακού κύκλου. Τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ συσχετίζονται με συγκεκρι-
μένες μαθησιακές διαδικασίες (Honey & Mumford, 1992· Papanikolaou, et al., 2006· 
Παπαζώη, 2014). 

Η πλαισίωση του υλικού. 

Η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στη μάθηση απορρέει από μια σύνθετη σειρά παρα-
γόντων, μεταξύ των οποίων, οι αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία, οι δυνατό-
τητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 
(ΤΠΕ), και οι αυξανόμενες προσδοκίες των μαθητών ότι η εκπαίδευση θα μεγιστοποι-
ήσει τις πιθανότητές τους για την προσωπική ολοκλήρωση, την ενεργή κοινωνικοπο-
λιτική τους συμμετοχή ως πολίτες και την πρόσβαση στην εργασία (Kalantzis and Cope 
2008).  

Η Νέα Μάθηση σύμφωνα με τους M. Kalantzis και B. Cope (2008) αποτελεί τη βάση 
για ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας καθώς και του τρόπου μάθη-
σης. Ξεκάθαρα, αναφέρουν πως: «Σε μια εποχή ραγδαίων κοινωνικών αλλαγών, η εκ-
παίδευση προσφέρει πλουσιότερες ευκαιρίες και δυνατότητες.» Η Νέα Μάθηση, στη-
ρίζεται στη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού, όπου η βασική παραδοχή αποτελεί ότι ο σχε-
διασμός της μάθησης θα δομηθεί με βάση την πολυτροπικότητα, με παράλληλη ανά-
πτυξη της συνεργασίας και την λειτουργική εισαγωγή της αξιολόγησης. Γίνεται ανα-
φορά στην πολυτροπικότητα, καθώς οι μαθητές είναι δρώντα άτομα με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και επομένως οι μαθησιακές τους ανάγκες καθώς και ο τρόπος κατά-
κτησης της μάθησης διαφοροποιούνται. Η συνεργασία και αξιολόγηση αναπτύσσονται 
μέσω της συνεχής ανατροφοδότησης και επικοινωνίας. Για να μπορέσουμε να οδηγη-
θούμε στον στόχο μας (σε ένα νέο μοντέλο μάθησης) μέσω της Μάθησης με Σχεδια-
σμό, αξιοποιούνται οκτώ γνωστικές διαδικασίες, όπως αυτές φαίνονται στο σχήμα που 
ακολουθεί (Kalantzis and Cope, 2008; Παπαδημητρίου, 2014). 

 
Εικόνα 2: Οι διαδικασίες της γνώσης. 
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Οι δραστηριότητες χωρίστηκαν σε όλες τις γνωστικές διαδικασίες και διαπερνούν ανά 
τρεις την κάθε έννοια. Πιο συγκεκριμένα: Στην πρώτη έννοια: Το θεωρητικό πλαίσιο 
και οι βασικές έννοιες εννοιολογικής χαρτογράφησης, υπάρχουν δραστηριότητες εγκα-
τεστημένης πρακτικής, εμφανής διδασκαλίας και κριτικής πλαισίωσης. Στη δεύτερη έν-
νοια: Βήματα κατασκευής εννοιολογικών χαρτών, υπάρχουν δραστηριότητες μετασχη-
ματίζουσας πρακτικής, εμφανής διδασκαλίας και κριτικής πλαισίωσης. Στην τρίτη έν-
νοια: Ο εννοιολογικός χάρτης στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση, υπάρ-
χουν δραστηριότητες εγκατεστημένης πρακτικής, μετασχηματίζουσας πρακτικής και 
κριτικής πλαισίωσης. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί πως σε κάθε έννοια, υπάρχει σελίδα ανακεφα-
λαίωσης με τα πιο καίρια και σημαντικά σημεία της κάθε έννοιας, καθώς και 12 ερω-
τήσεις αξιολόγησης με ανατροφοδότηση. Σε κάθε έννοια επίσης ακολουθήσαμε το τρί-
πτυχο «Θεωρία – Παράδειγμα – Δραστηριότητα». Στις σελίδες «Βιώνω», στόχος μας 
ήταν να παρουσιάσουμε στους εκπαιδευόμενους το υλικό και να γίνει η σύνδεσή του 
με τις προ υπάρχουσες γνώσεις τους. Στις σελίδες «Αναλύω», στόχος μας ήταν μέσα 
από κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες να γίνει λειτουργική και κριτική ανά-
λυση (πλαισίωση) των νέων δεδομένων. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να ανα-
λύουν λογικές συνδέσεις, σχέσεις, δομές και λειτουργίες, ώστε προοδευτικά να μπο-
ρούν να αξιολογούν ορθά τις δικές τους απόψεις αλλά και των υπολοίπων. Στις σελίδες 
«Εφαρμόζω», στόχος μας ήταν η ανάδειξη δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, ώστε να 
είναι σε θέση να μπορούν να εφαρμόσουν κατάλληλα τη νέα γνώση μέσα σε πραγμα-
τικά πλαίσια και συνθήκες (π.χ. σχολική αίθουσα). Παράλληλα, η εφαρμογή θα είναι 
δημιουργική μέσα από καινοτόμες δραστηριότητες. Στις σελίδες «Νοηματοδοτώ», στό-
χος μας ήταν οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση, μετά από την εφαρμογή των κατάλ-
ληλα δομημένων δραστηριοτήτων, να ομαδοποιούν, να εφαρμόζουν την σχετική ορο-
λογία αλλά και να μπορούν να κάνουν γενικεύσεις αξιοποιώντας έννοιες και να συνδέ-
ουν όρους. 

Πριν ξεκινήσουμε την ανάπτυξη και ανάλυση των δραστηριοτήτων ανά σελίδα, θέσαμε 
κάποιους αρχικούς στόχους και σκοπούς και πάνω σε αυτούς στηριχθήκαμε ώστε να 
αναπτύξουμε τις δραστηριότητές μας. Στην ενότητα «Βιώνοντας το γνωστό και το νέο» 
γίνεται η παρουσίαση των βασικών εννοιών αλλά και των χαρακτηριστικών των Εν-
νοιολογικών Χαρτών. Γίνεται αναφορά στη θεωρία της μάθησης με νόημα, οι βασικές 
επιστημολογικές αρχές καθώς και οι αρχές μάθησης στις οποίες στηρίχθηκε η δημιουρ-
γία και ανάπτυξη των εννοιολογικών χαρτών. 

Κριτήρια του Εκπαιδευτικού Υλικού (ΕΥ) στην Εκπαίδευση εξ Αποστάσεως. 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό πρέπει: 

1. Να καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του. 
2. Να επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες. 
3. Να προάγει τη σημαντική για τη μάθηση αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου 
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με το μαθησιακό υλικό. 
4. Να αξιολογεί και να ενημερώνει τον εκπαιδευόμενο για την πρόοδό του. 
5. Να επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να επιλέγει ελεύθερα το τόπο και το χρόνο 

καθώς και το ρυθμό της μελέτης του. 

Παράλληλα πρέπει να χαρακτηρίζεται από καινοτομία, να εμπερικλείει εργαλεία Web 
2.0 και πολυμεσικά. Στην παρούσα εργασία στόχος ήταν η ανάπτυξη ενός ψηφιακού 
σεναρίου και η υλοποίησή του στην πλατφόρμα INSPIRE.US. Αρχικά όσον αφορά την 
καινοτομία εστιάσαμε στον να εμπεριέχονται στην πλατφόρμα οι εξής παράμετροι: Α) 
επεξήγηση τρόπου λειτουργίας της πλατφόρμας InspireUs, Β) επεξήγηση τρόπου λει-
τουργίας των προγραμμάτων και Γ) Ομαδοσυνεργατικές Τεχνικές – Προαπαιτούμενες 
γνώσεις. 

Στα πλαίσια της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού επιλέξαμε ορισμένες WEB2.0 
εφαρμογές με στόχο την εμπλοκή, την συμμετοχή και την δημιουργία προσωπικών και 
ομαδικών κατασκευασμάτων από τους εκπαιδευόμενους με αποτέλεσμα την προώθηση 
της διαδικασία της μάθησης ως μια κοινωνική διεργασία. Πιο αναλυτικά, οι WEB2.0 
εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της δημιουργία του εκπαιδευτικού υλι-
κού για το INSPIRE.US. είναι τα εξής: α) Slide Boom, β) Slide Share 
http://www.slideshare, γ) Concept map Maker, δ) Bubble Us, ε) SpiderScribe, στ) 
GoAnimate, ζ) Prezi, η) Google Doc, θ) Youtube, ι) CMap . 

Τα εργαλεία όμως που υπάρχουν στο σενάριο, δεν περιορίζονται μόνο στα διαδι-
κτυακά, αλλά γίνεται χρήση και πολυμεσικών αρχείων που ο χρήστης μπορεί να τα 
κατεβάσει στον υπολογιστή του για να τα ανοίξει ή να τα επεξεργαστεί. Τα αρχεία αυτά 
έχουν επιλεγεί ώστε να είναι κοινά και συμβατά σε όλους τους υπολογιστές. Πρόκειται, 
λοιπόν, για γνωστούς τύπους αρχείων που οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωμέ-
νοι τόσο στο άνοιγμά τους όσο και στην επεξεργασία τους, όπως *.pdf, που σε αυτά τα 
αρχεία υπάρχουν τόσο κείμενα όσο και εικόνες – παρουσιάσεις, *.pptx. που είναι αρ-
χεία παρουσιάσεων και *.jpg., που είναι ο πιο γνωστός τύπος αρχείου εικόνας. 

Συνοπτική παρουσίαση του υλικού. 

Η πρώτη έννοια ονομάστηκε «Γνωρίζοντας τον Εννοιολογικό Χάρτη» και εστιάζει 
στην πρώτη γνωριμία με τους εννοιολογικούς χάρτες. Στην ενότητα «Βιώνω» εμπεριέ-
χονται διάφορες θεωρητικές πηγές εννοιολογικών χαρτών, μία προσέγγιση του εννοιο-
λογικού χάρτη μέσα από τις φυσικές επιστήμες και τέλος μία ατομική ερώτηση και μία 
ομαδική δραστηριότητα. Στη συνέχεια στην ενότητα «Νοηματοδοτώντας» παρουσιά-
ζονται ο νοητικός και ο εννοιολογικός χάρτης. Ξεκινώντας, γίνεται μελέτη θεωρίας και 
παραδειγμάτων και ακολούθως διατίθεται ένα παράδειγμα σχέσης νοητικού και εννοιο-
λογικού χάρτη. Έπειτα τίθενται τα ερωτήματα του αν υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ 
νοητικού και εννοιολογικού χάρτη και ποια η αξιοποίηση νοητικού και εννοιολογικού 
χάρτη. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι φτιάχνουν τον πρώτο εννοιολογικό χάρτη για το σε-
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μινάριο. Επιπλέον, στην ενότητα «Αναλύω» οι επιμορφούμενοι εμβαθύνουν στις έν-
νοιες λίγο περισσότερο με ατομικές ερωτήσεις, ομαδική δραστηριότητα και ανακεφα-
λαίωση. Κλείνοντας συνολικά την έννοια υπάρχουν ασκήσεις αξιολόγησης με ερωτή-
σεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης και σωστού/λάθους.  

Η δεύτερη έννοια λέγεται «Βήματα κατασκευής Εννοιολογικού Χάρτη – (Ε.Χ).» και 
εμπερικλείει θεωρία αλλά και πρακτική για τη δημιουργία του Ε.Χ. Ξεκινά με την έν-
νοια «Βιώνω» όπου παρατίθενται θεωρητικές δραστηριότητες με τα βήματα κατα-
σκευής Ε.Χ., με το πως κατασκευάζεται ένας Ε.Χ. και ένα παράδειγμα με το "σωστό" 
Ε.Χ. . Ακόμη, στην ενότητα «Αναλύω» παρουσιάζονται άλλα συστήματα χαρτογρά-
φησης, τι άλλο υπάρχει εκτός του Ε.Χ. και ένας πίνακας όπου παρουσιάζονται αναλυ-
τικά τα εργαλεία χαρτογράφησης όλα με σχετικές δραστηριότητες. Και βέβαια στην 
ενότητα «Εφαρμόζω» εστιάζουμε στην κατασκευή πρωτότυπου Ε.Χ. σε συμπλήρωση 
κενών σε ημιτελή Ε.Χ. αλλά και συναρμολόγηση Ε.Χ.. Κλείνοντας υπάρχει πάλι ανα-
κεφαλαίωση στην κατασκευή του Ε.Χ. και ασκήσεις αξιολόγησης . 

Τρίτη και τελευταία έννοια είναι «ο Εννοιολογικός χάρτης στη διδασκαλία, τη μάθηση 
και την αξιολόγηση» και αποτελεί το «πάντρεμα» της θεωρητικής και τεχνικής γνώσης 
που συγκέντρωσαν στις δύο προηγούμενες έννοιες με τον τρόπο για να το εντάξουν 
στο σύγχρονο εκπαιδευτικό έργο. Εισαγωγικά, έχουμε πάλι την έννοια «Βιώνω» που 
με μια ερώτηση: «Τι χρήσεις πιστεύεις ότι έχει ο ΕΧ στη διδασκαλία, στη μάθηση και 
στην αξιολόγηση» γίνεται η σύνδεση με την πρότερη γνώση. Επιπρόσθετα, γίνεται πα-
ρουσίαση του πως χρησιμοποιείται ο Ε.Χ. στη διδασκαλία, οι εκπαιδευόμενοι μελετούν 
και συγκρίνουν τους Ε.Χ. και καταγράφουν τα χαρακτηριστικά τους. Μετά από αυτό 
ακολουθεί η ενότητα «Εφαρμόζω» με κατασκευή Εννοιολογικών Χαρτών που έγκειται 
στη δημιουργία, τη συμπλήρωση αλλά και την τροποποίηση από συννεφόλεξο σε Ε.Χ. 
. Αφότου τελειώσουν με αυτό είναι η ενότητα «Αναλύω» όπου μαθαίνουν πώς να μα-
θαίνουν με τον εννοιολογικό χάρτη και να αξιολογούν. Σαν πρώτη δραστηριότητα έ-
χουν την ομαδική δημιουργία Εννοιολογικού Χάρτη, έπειτα αξιολογούν με Ε.Χ. και 
τέλος ορίζουν οι ίδιοι τον Εννοιολογικό Χάρτη. Κλείνοντας, ακολουθεί ανακεφαλαί-
ωση και αξιολόγηση. 

Γίνεται σαφές ότι σε όλες τις δραστηριότητες χρησιμοποιείται μια μεγάλη γκάμα δρα-
στηριοτήτων και χρησιμοποιούνται διάφορα είδη ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας ό-
πως Brainstorming, Fishbowl, Debate οι οποίες φυσικά παρουσιάζονται ως τεχνικές εκ 
των προτέρων. Όλο το θεωρητικό υλικό είναι στη διάθεση των επιμορφούμενων και 
έχει διάφορες μορφές για να μην κουράζει. Τέλος, χρησιμοποιείται μια μεγάλη ποικιλία 
ηλεκτρονικών εργαλείων όπως προαναφέρθηκε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ε-
πιμέρους στόχων. 

Είναι προφανές ότι η αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση του σεμιναρίου γίνεται 
στη συνολική εργασία όπου αναφέρονται όλα τα στοιχεία του διεξοδικά. Επί του πα-
ρόντος όμως καταδεικνύονται περιληπτικά τα συστατικά στοιχεία του και οι πυλώνες 
πάνω στους οποίους στηρίχθηκε και σχεδιάστηκε. Τέλος, οφείλουμε να αναφέρουμε 
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ότι το ίδιο ισχύει και για την αναλυτική βιβλιογραφία τόσο για την εργασία όσο όμως 
και για τις αναφορές που υπάρχουν στην πλατφόρμα. 
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Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο, περιγράφονται οι κορυφαίες ευπάθειες ασφάλειας διαδικτυακών ε-
φαρμογών, αναφέρονται οι τύποι επιθέσεων ασφαλείας στους οποίους το σύστημα δια-
χείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου «Moodle» είναι ευπαθή και προτείνονται τρόποι 
αντιμετώπισης των επιθέσεων αυτών. 

Λέξεις - Κλειδιά: Moodle, Cross-Site Scripting (XSS), επιθέσεις ασφάλειας, 
αντιμετώπιση επιθέσεων, OWASP. 

Εισαγωγή 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) είναι η βασική τεχνολογική υποδομή λο-
γισμικού για τα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 
και δεν είναι ένα αποθετήριο ψηφιακού υλικού. 

Η αποτελεσματικότητά των ΣΔΜ εξαρτάται από τον άρτιο μαθησιακό σχεδιασμό 
(learning design), σύμφωνα με τον οποίο ο εκπαιδευόμενος δε θα είναι παθητικός κα-
ταναλωτής υλικού αλλά θα είναι ενεργός συμμέτοχος στη μαθησιακή διαδικασία (Ρε-
τάλης, 2011). 

Τα ΣΔΜ χρησιμοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτερο-
βάθμια και τριτοβάθμια), επειδή προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήματα σε εκπαιδευόμε-
νους, εκπαιδευτές και στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως διαχείριση όλων των 
μαθησιακών αναγκών, άρση χωρικών και χρονικών περιορισμών. Υπάρχουν πολλά συ-
στήματα διαχείρισης μάθησης, τόσο εμπορικά όσο και ανοικτού κώδικα. Το «Moodle» 
είναι το κυρίαρχο ΣΔΜ και ακολουθεί το «Blackboard». Άλλα ευρέως γνωστά ΣΔΜ 
είναι τα «Claroline», «SumTotal», «Saba», «Desire2Learn (D2L)», «Sakai». 

«Moodle» - Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων 

Η πλατφόρμα «Moodle» είναι ένα σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων. Η 
λέξη «Moodle» είναι το ακρωνύμιο για το Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment, δηλαδή Συναρτησιακό Αντικειμενοστραφές Δυναμικό Περιβάλλον Μά-
θησης και αναπτύχθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas, διαχειριστή 
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του λογισμικού WebCT στο Curtin Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, ως τμήμα της διδα-
κτορικής του διατριβής. 

Το λογισμικό «Moodle» είναι ένα λογισμικό Ανοικτού Κώδικα που διανέμεται δωρεάν 
υπό τους όρους του GNU (General Public License – Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού). 
Ως ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο της 
δωρεάν χρήσης του, αλλά και της ελεύθερης προσαρμογής του στις ανάγκες του κάθε 
χρήστη, γι’ αυτό άλλωστε διατίθεται σε περισσότερες από 78 γλώσσες, μεταξύ αυτών 
και στην ελληνική. 

Με δεδομένο το ότι η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας, οικοδομείται πάνω στο 
ρόλο του εκπαιδευτικού και στις διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικός-μαθητής, μα-
θητής-συμμαθητής, η χρήση της πλατφόρμας «Moodle» ενισχύει την εκπαιδευτική δια-
δικασία, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρα-
σης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου, ενώ συγχρόνως επιτρέ-
πει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλι-
κού, ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της 
κλασσικής διδασκαλίας (Παπαδημητρίου & Λαμπρινουδάκης, 2014). 

Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την λειτουργία του «Moodle» είναι οι διακριτικοί 
ρόλοι των χρηστών (εκπαιδευόμενος, καθηγητής, καθηγητής περιορισμένων δυνατο-
τήτων, δημιουργός μαθήματος, επισκέπτης, διαχειριστής), οι κατηγορίες των μαθη-
μάτων (ανοικτά μαθήματα προς τους επισκέπτες , μαθήματα ελεύθερα προς εγγραφή, 
μαθήματα με χρονικό περιορισμό, κλειστά μαθήματα στα οποία απαιτείται κλειδί εγ-
γραφής από τους χρήστες ή τους επισκέπτες, κλειστά μαθήματα προς όλους τους χρή-
στες στα οποία μόνο ο διαχειριστής του μαθήματος επιλέγει ποιος χρήστης θα έχει 
πρόσβαση και τα στοιχεία που συνθέτουν ένα μάθημα. 

Όταν στην πλατφόρμα «Moodle» δημιουργείται ένα μάθημα συνήθως είναι κενό. Από 
δεξιά και αριστερά της οθόνης βρίσκονται μικρά παράθυρα (blocks) που υποβοηθούν 
τον καθηγητή στην διαχείριση του μαθήματος και περιέχουν σημαντικές πληροφορίες, 
όπως Ημερολόγιο, οι ενεργοί συμμετέχοντες κ.α. Στο κέντρο της οθόνης βρίσκεται το 
περιεχόμενο του μαθήματος με διάφορες δραστηριότητες. Τα πλαϊνά παράθυρα είναι 
δυνατόν να προστεθούν, να αφαιρεθούν ή και να μετακινηθούν σε άλλη θέση ώστε να 
προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήστη. Για την εμφάνιση των χαρακτηριστικών που 
μπορούν να επεξεργαστούν, δηλαδή την προσθήκη περιεχομένου καθώς και την διευ-
θέτηση των πλαϊνών παραθύρων, ο χρήστης ενεργοποιεί το κουμπί «Επεξεργασία» που 
βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Αυτή η ενέργεια θα αποκαλύψει τα χα-
ρακτηριστικά για την προσθήκη δραστηριοτήτων στην περιοχή του περιεχομένου και 
θα επιτρέψει την εργασία με τα πλαϊνά παράθυρα. Με το τέλος της επεξεργασίας, ο 
χρήστης ενεργοποιεί το κουμπί «Τέλος επεξεργασίας». (Ψαθά, 2009) 
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Δέκα Σημαντικοί Κίνδυνοι Ασφάλειας Διαδικτυακών Εφαρμογών 

Ένας κακόβουλος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλά διαφορετικά μονοπάτια 
στη προσπάθεια του να εκμεταλλευτεί την εφαρμογή που του προσφέρεται και να προ-
καλέσει ζημιά σε μία επιχείρηση ή οργανισμό. Κάθε ένα από αυτά τα μονοπάτια ανα-
παριστούν έναν κίνδυνο, που μπορεί να είναι σοβαρός αρκετά ώστε να απαιτεί προ-
σοχή. Μερικές φορές τα μονοπάτια αυτά είναι αρκετά εύκολα στον εντοπισμό τους, 
ενώ άλλες εξαιρετικά δύσκολα. Ομοίως, η ζημία που μπορεί να προκαλέσουν εκτείνε-
ται από το τίποτα, ως την απόλυτη καταστροφή. Για να διαπιστωθεί ο κίνδυνος για τον 
οργανισμό, πρέπει να αξιολογηθεί η πιθανότητα που σχετίζεται με κάθε φορέα απειλής 
(threat agent), είδος επίθεσης (attack vector) και αδυναμία ασφαλείας (security 
weakness), και να συνδυαστεί με μια πρόβλεψη για το επιχειρηματικό και τεχνικό α-
ντίκτυπο στον οργανισμό. Μαζί αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν τον συνολικό κίν-
δυνο. (Βλυσσίδης, 2012) 

Οι δέκα πιο σημαντικοί κίνδυνοι ασφάλειας διαδικτυακών εφαρμογών σύμφωνα με τον 
OWASP (open web application security project) είναι οι ακόλουθοι (OWASP, 2015): 

1. Injection: Επιθέσεις injection, όπως SQL, OS και LDAP injection, συμβαίνουν όταν, 
μη έμπιστα δεδομένα στέλνονται σε έναν διερμηνέα ως μέρος μίας εντολής ή αίτησης. 
Τα μη έμπιστα δεδομένα του επιτιθέμενου, μπορούν να ξεγελάσουν τον διερμηνέα έτσι 
ώστε να εκτελέσει μη θεμιτές εντολές ή να παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα, χωρίς την 
σχετική άδεια. 

2. Broken Authentication and Session Management: Λειτουργίες εφαρμογών σχε-
τικά με αυθεντικοποιήση και έλεγχο συνεδρίας, συχνά δεν εφαρμόζονται σωστά, με 
αποτέλεσμα, οι επιτιθέμενοι να είναι ικανοί να παραβιάσουν κωδικούς, κλειδιά και 
κουπόνια συνεδρίας ή να εκμεταλλευτούν άλλα λάθη εφαρμογής με σκοπό να προσποι-
ηθούν ταυτότητες άλλων χρηστών. 

3. Cross-Site Scripting (XSS): Επιθέσεις XSS μπορούν να συμβούν οποτεδήποτε μια 
εφαρμογή λάβει μη έμπιστα δεδομένα και τα στείλει σε έναν περιηγητή δικτύου, χωρίς 
να έχει εκτελέσει πρώτα κατάλληλη επικύρωση ή έξοδο (escaping). Η XSS επίθεση 
επιτρέπει την εκτέλεση «scripts», στον περιηγητή του θύματος, τα οποία μπορούν, να 
υποκλέψουν τις συνεδρίες του χρήστη, να καταστρέψουν ιστοσελίδες, ή να ανακατευ-
θύνουν τον χρήστη σε κακόβουλες ιστοσελίδες. 

4. Insecure Direct Object References: Μία άμεση αναφορά σε αντικείμενο συμβαίνει 
όταν ο κατασκευαστής του λογισμικού φανερώνει την αναφορά σε ένα εσωτερικό α-
ντικείμενο εφαρμογής, όπως αρχείο, κατάλογο ή κλειδί βάσης δεδομένων. Χωρίς έ-
λεγχο πρόσβασης ή άλλου τύπου προστασία, ο επιτιθέμενος μπορεί να εκμεταλλευτεί 
αυτές τις αναφορές για να έχει πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα δεδομένα. 
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5. Security Misconfiguration: Η καλή ασφάλεια απαιτεί τον ορισμό και ανάπτυξη 
μιας καλής διαρρύθμισης ασφαλείας για τις εφαρμογές, frameworks, application serv-
ers, web servers, database servers και πλατφόρμες. Οι ρυθμίσεις ασφάλειας πρέπει να 
είναι καθορισμένες, εφαρμοσμένες, και να αναθεωρούνται τακτικά.  Επίσης το λογι-
σμικό πρέπει να είναι ενημερωμένο με τις πιο πρόσφατες ανανεώσεις ασφαλείας. 

6. Sensitive Data Exposure: Πολλές διαδικτυακές εφαρμογές δεν προστατεύουν σω-
στά τα ευαίσθητα δεδομένα, όπως πιστωτικές κάρτες, ταυτότητες φόρου, και διαπι-
στευτηρίων ελέγχου ταυτότητας. Οι επιτιθέμενοι μπορούν να κλέψουν ή να τροποποι-
ήσουν όπως ασθενώς προστατεύονται τα δεδομένα για τη διεξαγωγή απάτες πιστωτι-
κών καρτών, κλοπή ταυτότητας, ή άλλα εγκλήματα. Τα ευαίσθητα δεδομένα χρίζουν 
επιπλέον προστασία, όπως κρυπτογράφηση σε κατάσταση ηρεμίας ή κατά τη μετα-
φορά, καθώς και ειδικές προφυλάξεις κατά την ανταλλαγή τους με το πρόγραμμα πε-
ριήγησης. 

7. Missing Function Level Access Control: Οι περισσότερες διαδικτυακές εφαρμογές 
επαληθεύουν τα δικαιώματα πρόσβασης στο επίπεδο λειτουργίας. Όμως, οι αιτήσεις 
πρέπει να εκτελούν τους ίδιους ελέγχους πρόσβασης στο «server» όταν γίνεται προ-
σπέλαση σε κάθε λειτουργία. Εάν οι αιτήσεις δεν επαληθεύονται, οι επιτιθέμενοι θα 
είναι σε θέση να στέλνουν αιτήσεις για πρόσβαση στις λειτουργίες χωρίς την κατάλ-
ληλη άδεια. 

8. Cross-Site Request Forgery: Μια CSRF επίθεση αναγκάζει τον περιηγητή δικτύου 
του συνδεδεμένου θύματος, να στείλει μια παραποιημένη HTTP αίτηση, συμπεριλαμ-
βανομένου του cookie συνεδρίας του χρήστη και οποιασδήποτε άλλης αυτόματα πα-
ραγόμενης πληροφορίας αυθεντικοποιήσης, σε μια ευπαθή διαδικτυακή εφαρμογή. 
Αυτό επιτρέπει στον επιτιθέμενο, να αναγκάζει τον περιηγητή δικτύου του θύματος να 
παράγει αιτήσεις, τις οποίες, η ευπαθής εφαρμογή αντιλαμβάνεται ως νομότυπες αιτή-
σεις του χρήστη. 

9. Using Components with Known Vulnerabilities: Συστατικά, όπως οι βιβλιοθήκες, 
πλαίσια, και άλλες ενότητες λογισμικού, σχεδόν πάντα τρέχουν με πλήρη δικαιώματα. 
Αν επιτευχθεί μια ευπάθεια συστατικού, μπορεί να διευκολύνει σοβαρά στοιχεία απώ-
λειας ή έλεγχου «server». Εφαρμογές που χρησιμοποιούν συστατικά με γνωστά τρωτά 
σημεία μπορεί να υπονομεύουν τις εφαρμογές άμυνας , έτσι ώστε να καταστεί δυνατή 
μια σειρά από πιθανές επιθέσεις και επιπτώσεις. 

10. Unvalidated Redirects and Forward: Οι διαδικτυακές εφαρμογές συχνά ανακα-
τευθύνουν ή προωθούν χρήστες σε άλλες ιστοσελίδες, και χρησιμοποιούν μη έμπιστα 
δεδομένα για να καθορίσουν τις σελίδες προορισμού. Χωρίς κατάλληλη επικύρωση, οι 
επιτιθέμενοι μπορούν να κατευθύνουν τα θύματα σε ιστοσελίδες «phishing» ή 
«malware», ή να χρησιμοποιήσουν προωθήσεις για να αποκτήσουν πρόσβαση σε μη 
εξουσιοδοτημένες σελίδες. 
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Ανίχνευση Ευπαθειών στην Πλατφόρμα «Moodle» 

Η ανίχνευση ευπαθειών σε ένα διαδικτυακό σύστημα αποτελεί ένα ισχυρό και αποτε-
λεσματικό εργαλείο εναντίον όλων όσων θέλουν να το βλάψουν. 

Η ανίχνευση ευπαθειών στην πλατφόρμα «Moodle», για λόγους εκπαιδευτικούς και 
ασφαλείας πραγματοποιείται σε εικονικό περιβάλλον. Η εικονικοποίηση 
(virtualization) είναι μια τεχνολογία λογισμικού, που επιτρέπει να τρέχουν ταυτοχρό-
νως πολλά λειτουργικά συστήματα στην ίδια φυσική μηχανή. Μια εικονική μηχανή 
είναι ένα απομονωμένο τμήμα λογισμικού, δεν περιέχει κανένα τμήμα υλικού 
(hardware) και μπορεί να τρέχει το εκάστοτε λειτουργικό σύστημα, όπως ένας φυσικός 
υπολογιστής. Οι εικονικές μηχανές μοιράζονται τους πόρους του υλικού, χωρίς να πα-
ρεμβάλλεται η μια με την άλλη, έτσι ώστε να τρέχουν ταυτόχρονα διάφορα λειτουργικά 
συστήματα και διάφορες εφαρμογές σε ένα ενιαίο υπολογιστή. Ένα από τα καλύτερα 
προγράμματα εικονικοποίησης είναι το «vmware».  

Στην αρχή, ο «pentester» εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα «Kali Linux 2 ή Kali 
Sana» στο προηγμένο λογισμικό εικονικής μηχανής «VMware Workstation», σε περι-
βάλλον Windows. Το λειτουργικό σύστημα «Kali Sana» είναι μια διανομή που αφορά 
την ηλεκτρονική ασφάλεια, περιέχει τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι 
ερευνητές ασφάλειας και είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο για τον «pentester». 

Στην συνέχεια, εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα «CentOS 7» στο προηγμένο λογι-
σμικό εικονικής μηχανής «VMware Workstation», σε περιβάλλον Windows. Το λει-
τουργικό σύστημα «CentOS 7» είναι η δωρεάν εκδοχή του Red Hat Enterprise Linux 
και επειδή διατηρεί απόλυτη συμβατότητα με αυτό, χρησιμοποιείται κυρίως σε Web 
Servers 

Κατόπιν, εγκαθιστά την εφαρμογή «OpenVAS» στο λειτουργικό σύστημα «Kali 
Sana». Η εφαρμογή «OpenVAS» (Open Vulnerability Assessment System – Σύστημα 
Ανοιχτού Κώδικα Αξιολόγησης Ευπαθειών) είναι ένα σύνολο εργαλείων και υπηρε-
σιών (services), οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους πάντα κρυπτογραφημένα, μέσω 
διαφόρων πρωτοκόλλων. Η ανίχνευση ευπαθειών πραγματοποιείται με τη βοήθεια των 
λεγόμενων «NVTs» (Network Vulnerability Tests – Έλεγχοι Ευπάθειας Δικτύου), τα 
οποία ενημερώνονται τακτικά και στην ουσία υποβάλλουν τα υπό εξέταση συστήματα 
σε διάφορες δοκιμασίες κι ελέγχους, με στόχο την αποκάλυψη αδυναμιών σε ρυθμίσεις, 
σε υπηρεσίες κ.ο.κ.  Στην περίπτωση που ο οποιοσδήποτε χρήστης επιθυμεί να χρησι-
μοποιήσει την εφαρμογή «OpenVAS», συνδέεται σε αυτήν μέσω ενός φυλλομετρητή 
και ξεκινά ελέγχους ή/και παίρνει αναφορές. 

Έπειτα, εγκαθιστά τα λογισμικά «MariaDB», «Apache HTTP Server», «PHP» και 
«phpMyAdmin» στο λειτουργικό σύστημα «CentOS 7», προκειμένου να εγκαταστήσει 
το λογισμικό «Moodle 2.9.1+». 
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Τέλος, εγκαθιστά το λογισμικό «Moodle 2.9.1+», στο λειτουργικό σύστημα «CentOS 
7». 

Αμέσως μετά, ο «pentester» σαρώνει το στόχο (Moodle) με την εφαρμογή «OpenVAS» 
(εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1. Σάρωση του Λογισμικού «Moodle» με την Εφαρμογή «OpenVAS» 

Μετά την σάρωση, εντοπίζονται ευπάθειες υψηλής, μέσης και χαμηλής επικινδυνότη-
τας. Σαν μεσαίου κινδύνου τρωτότητα το «OpenVAS» αναφέρει την πιθανότητα ευπά-
θειας σε επιθέσεις «http TRACE XSS attack». Πιο συγκεκριμένα το «OpenVAS» ανα-
φέρει ότι, ο απομακρυσμένος «server» υποστηρίζει τις μεθόδους «TRACE» ή/και 
«TRACK». 

Οι «servers» που υποστηρίζουν αυτές τις μεθόδους, υφίστανται «cross-site-scripting» 
(XSS) επιθέσεις όταν συνδυάζονται και με άλλες αδυναμίες των φυλλομετρητών. Οι 
επιθέσεις αυτές ονομάζονται «cross-site-tracing» (XST) επιθέσεις. Στις «XST» επιθέ-
σεις, ο εισβολέας εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ο απομακρυσμένος «server» υποστη-
ρίζει τις μεθόδους «TRACE» ή/και «TRACK», έτσι ώστε να ξεγελάσει τους νόμιμους 
χρήστες, με σκοπό αυτοί να του δώσουν τα διαπιστευτήριά τους. 
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H λύση που προτείνεται είναι να απενεργοποιηθούν οι παραπάνω μέθοδοι με την προ-
σθήκη των ακόλουθων γραμμών σε κάθε «virtual host» στο αρχείο διαμόρφωσης: 

RewriteEngine on 

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(TRACE|TRACK) 

RewriteRule .* - [F] 

Συμπεράσματα 

Η συνεισφορά του άρθρου έγκειται στο να αναδείξει την σπουδαιότητα της μεθόδου 
«Penetration Testing», με την οποία ανιχνεύονται εγκαίρως ευπάθειες ασφάλειας σε 
διαδικτυακές εφαρμογές, με κύριο σκοπό να διασφαλίζονται οι βασικές αρχές ασφά-
λειας του εκάστοτε οργανισμού που τις κατέχει. 

Επίσης, με την μέθοδο «Penetration Testing», δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε ορ-
γανισμό να σταθμίζει το κόστος προστασίας ενός αγαθού, με το κόστος απώλειας του. 
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Παράρτημα 

Α. Εγκατάσταση του Λειτουργικού Συστήματος «Kali Linux» στο Προηγμένο Λογι-
σμικό Εικονικής Μηχανής «VMware Workstation» σε Περιβάλλον Windows 

Για να κατεβάσει ο οποιοσδήποτε χρήστης το λειτουργικό σύστημα «Kali Linux» στον 
υπολογιστή του, πηγαίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
«http://www.kali.org/downloads/» και κατεβάζει την τελευταία έκδοση του λειτουργι-
κού, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του υπολογιστή (i386 ή amd64 ή armel ή armhf) 
στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί. Το αρχείο που κατεβαίνει είναι της μορφής 
«.iso» και ο χρήστης είτε το «καίει» σε ένα DVD είτε το αφήνει ως έχει. 

Για να εγκαταστήσει ο οποιοσδήποτε χρήστης το λειτουργικό σύστημα «Kali Linux» 
στην εικονική μηχανή «VMware Workstation», ανοίγει το πρόγραμμα «VMware Work-
station», πηγαίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση «http://docs.kali.org/installation/kali-
linux-hard-disk-install»και ακολουθεί τα αντίστοιχα βήματα. 

Για να εγκαταστήσει ο οποιοσδήποτε χρήστης το λογισμικό «VMware Tools» στο λει-
τουργικό σύστημα «Kali Linux», πηγαίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
«http://docs.kali.org/general-use/install-vmware-tools-kali-guest» και ακολουθεί τα α-
ντίστοιχα βήματα. 

Προκειμένου να ενημερωθεί το λειτουργικό σύστημα «Kali Linux» και οι διάφορες 
εφαρμογές του, ο χρήστης ανοίγει ένα τερματικό και εκτελεί την εντολή «apt-get up-
date», για να ανανεώσει την λίστα των διαθέσιμων πακέτων. Στην συνέχεια, εκτελεί 
την εντολή «apt-get upgrade», για να αναβαθμίσει τα όσα πακέτα μπορούν να αναβαθ-
μιστούν, χωρίς να γίνει εγκατάσταση ή αφαίρεση κάποιου άλλου πακέτου. Αμέσως 
μετά, εκτελεί την εντολή «apt-get dist-upgrade», για να αναβαθμίσει τα πακέτα εκείνα 
τα οποία απαιτούν την εγκατάσταση ή αφαίρεση κάποιου άλλου πακέτου, για να ανα-
βαθμιστούν. Τέλος, ο χρήστης προβαίνει στην επανεκκίνηση του εικονικού υπολογι-
στή. 

B. Εγκατάσταση της Εφαρμογής «OpenVAS» στο Λειτουργικό Σύστημα «Kali Linux» 

Για να εγκαταστήσει ο οποιοσδήποτε χρήστης την εφαρμογή «OpenVAS» στο λειτουρ-
γικό σύστημα «Kali Linux», πηγαίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
«https://www.kali.org/penetration-testing/openvas-vulnerability-scanning/» και ακο-
λουθεί τα αντίστοιχα βήματα. 

Γ. Εγκατάσταση του Λειτουργικού Συστήματος «Cent OS» στο Προηγμένο Λογισμικό 
Εικονικής Μηχανής «VMware Workstation» σε Περιβάλλον Windows 

Για να κατεβάσει ο οποιοσδήποτε χρήστης το λειτουργικό σύστημα «CentOS», πηγαί-
νει στην ηλεκτρονική διεύθυνση «http://www.centos.org/» και κατεβάζει την τελευταία 
«netinstall» έκδοση του λειτουργικού, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του υπολογιστή 
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(i386 ή amd64), στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί. Το αρχείο που κατεβαίνει είναι 
της μορφής «.iso» και ο χρήστης είτε το «καίει» σε ένα DVD είτε το αφήνει ως έχει. 

Για να εγκαταστήσει ο οποιοσδήποτε χρήστης το λειτουργικό σύστημα «CentOS» στην 
εικονική μηχανή «VMware Workstation», ανοίγει το πρόγραμμα «VMware Work-
station», πηγαίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση «http://www.if-not-true-then-
false.com/2014/centos-7-netinstall-guide/»και ακολουθεί τα αντίστοιχα βήματα. 

Προκειμένου να ενημερωθεί το λειτουργικό σύστημα «CentOS 7» και οι διάφορες ε-
φαρμογές του, ο χρήστης συνδέεται σε αυτό, ως χρήστης «root», ανοίγει ένα τερματικό 
και εκτελεί την εντολή «yum update». 

Δ. Εγκατάσταση των Λογισμικών «MariaDB», «Apache HTTP Server», «PHP» και» 
phpMyAdmin» στο Λειτουργικό Σύστημα «CentOS 7» 

Για να εγκαταστήσει ο οποιοσδήποτε χρήστης τα λογισμικά «MariaDB», «Apache 
HTTP Server», «PHP» και «phpMyAdmin» στο λειτουργικό σύστημα «CentOS 7», 
πηγαίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση «http://www.if-not-true-then-
false.com/2010/lamp-linux-apache-mysql-php-on-fedora-centos-red-hat-rhel/και ακο-
λουθεί τα αντίστοιχα βήματα.  
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Κυβερνοεκφοβισμός: Μια νέα μορφή εκφοβισμού με τη χρήση του διαδικτύου 
και των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 
Μανικάρου Μεταξούλα 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 
manikarou.m@gmail.com 

 
Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση και συστηματική ανασκόπηση με-
λετών με  αντικείμενο τον κυβερνοεκφοβισμό. Επιχειρείται, δηλαδή, ειδικότερα η συ-
γκέντρωση δεδομένων που δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με τα χαρα-
κτηριστικά του ηλεκτρονικού εκφοβισμού (ορισμός, σύγκριση με τον παραδοσιακό 
εκφοβισμό, μέσα και μορφές εκδήλωσης, θεωρητικό αιτιολογικό υπόβαθρο, συνέ-
πειες, προτάσεις πρόληψης ή αντιμετώπισης, έρευνες στον ελλαδικό χώρο). Η επι-
στημονική μέθοδος που εφαρμόζεται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η 
συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η βιβλιογραφική αναζήτηση γίνεται απο-
κλειστικά από το διαδίκτυο, περιορίζεται σε άρθρα έγκυρων επιστημονικών περιοδι-
κών και σε διπλωματικές εργασίες ελληνικών πανεπιστημίων, είναι μόνο ελ-
ληνόγλωσση και έχει περίοδο αναφοράς την τελευταία δεκαπενταετία (2000-2015). Η 
εργασία αυτή εκτιμάται ότι θα αναδείξει τους ερευνητικούς  προσανατολισμούς και 
τα πορίσματα του φαινομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού στον ελλαδικό χώρο και 
θα αποτελέσει έναν ενδεικτικό οδηγό για νέες έρευνες.  

Λέξεις - Κλειδιά: βιβλιογραφική ανασκόπηση, κυβερνοεκφοβισμός, διαδικτυακός 
εκφοβισμός, ηλεκτρονικός εκφοβισμός.  

Εισαγωγή 

Ο εκφοβισμός στην εφηβική ηλικία αποτελεί ένα μείζον και ανησυχητικό θέμα σε δι-
εθνές ερευνητικό επίπεδο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει να αναδύεται 
μια σύγχρονη εκδοχή του παραδοσιακού ή κλασικού εκφοβισμού, η οποία είναι γνω-
στή ως κυβερνοεκφοβισμός και πραγματοποιείται μέσω του Διαδικτύου και των ψη-
φιακών μορφών επικοινωνίας. Η εκφοβιστική αυτή συμπεριφορά παρατηρείται σε 
παιδιά και εφήβους λόγω της εξοικείωσης τους με τις Τεχνολογίες Επικοινωνίας και 
Πληροφοριών (ΤΠΕ). Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η παρούσα εργασία, η οποία έχει 
ως στόχο να ορίσει την έννοια, τα μέσα και τις μορφές εκδήλωσης του ηλεκτρονικού 
εκφοβισμού, να τον συγκρίνει με τον παραδοσιακό εκφοβισμό, να αποτυπώσει θεω-
ρίες αιτιολογίας, συνέπειες και ενδεικτικές προτάσεις πρόληψης ή αντιμετώπισής του 
και να αποδελτιώσει σχετικές έρευνες στον ελλαδικό χώρο.  

Η επιστημονική μέθοδος που εφαρμόζεται, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, 
είναι η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση. Οι συστηματικές βιβλιογραφικές 
ανασκοπήσεις αποτελούν δευτερογενή δημοσιεύματα και ακολουθούν συγκεκριμένη 
επιστημονική μεθοδολογία, δηλαδή αποσαφήνιση ερευνητικών ερωτημάτων, καθορι-
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σμός κριτηρίων αναζήτησης, επιλογής, αξιολόγησης του υλικού και τέλος σύνθεσης 
και ερμηνείας  των δεδομένων (Μπελλάλη, 2011).  

Με βάση τη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση, προσδιορίστηκαν αρχικά οι 
παράμετροι μελέτης του φαινομένου του κυβερνοεκφοβισμού και στη συνέχεια, συ-
γκεντρώθηκε το σχετικό υλικό, με βάση δύο περιορισμούς: α) το corpus (σώμα) μελέ-
της αντλήθηκε αποκλειστικά από το διαδίκτυο, ως ένα εύκολα προσβάσιμο  διαδι-
κτυακό υλικό, μέσα από λέξεις κλειδιά (με ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο ή σε 
βάσεις δεδομένων και η αναζήτηση) και συγκεντρώθηκαν άρθρα έγκυρων επιστημο-
νικών περιοδικών και διπλωματικές ελληνικών πανεπιστημίων. β) Η  βιβλιογραφία 
ήταν μόνο ελληνόγλωσση, με σκοπό την ανάδειξη της σχετικά πρόσφατης επιστημο-
νικής διερεύνησης του κυβερνοεκφοβισμού στον ελληνικό χώρο. Ως περίοδος ανα-
φοράς επιλέχτηκε η τελευταία δεκαπενταετία (2000-2015), κατά την οποία το φαινό-
μενο του κυβερνοεκφοβισμού έχει απασχολήσει έντονα την ερευνητική κοινότητα. 
Μετά από μια προσεκτική ολιστική ανάγνωση των κειμένων αποδελτιώθηκαν τα ση-
μεία εκείνα που δίνουν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα. Συμπερασματικά, 
απώτερος στόχος της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας είναι από τη μια πλευρά να 
συνεισφέρει στη μελέτη των διαστάσεων του κυβερνοεκφοβισμού και στην παρουσί-
αση των ερευνητικών δεδομένων στην Ελλάδα και από την άλλη να αποτελέσει ένα 
υποστηρικτικό πλαίσιο για μελλοντικές έρευνες.   

Θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου  

Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου 

Στην επιστημονική βιβλιογραφία η χρησιμοποιούμενη ορολογία για την περιγραφή 
αυτής της νέας μορφής του εκφοβισμού, ποικίλλει, όπως: «κυβερνοεκφοβισμός» 
(cyber-bullying), «ηλεκτρονικός ή διαδικτυακός ή τεχνολογικός εκφοβισμός», «εκφο-
βισμός στον κυβερνοχώρο», «online ή διαδικτυακή παρενόχληση». Εισηγητής του 
όρου κυβερνοεκφοβισμός (cyber-bullying) και πρώτος ο οποίος  επιχείρησε να τον 
προσδιορίσει ήταν ο Καναδός Bill Belsey. Σύμφωνα με τον Belsey (2000), ο κυβερ-
νοεκφοβισμός «περιλαμβάνει τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, 
για να υποστηρίξει μια εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη, και εχθρική συμπεριφορά 
από ένα άτομο ή μια ομάδα που στόχο έχει να βλάψει άλλους» (σελ. 3). Στη συνέχεια, 
οι σημαντικές προσπάθειες που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία για τον 
προσδιορισμό του πλαισίου εντός του οποίου λαμβάνει χώρα ο  κυβερνοεκφοβισμός 
συγκλίνουν  στα εξής σημεία: α) Πρόκειται για μια επιθετική με πρόθεση (εσκεμ-
μένη) και σχεδιασμένη συμπεριφορά, καθώς και συστηματική κατάχρηση εξουσίας. 
β) Έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα. γ) Εκδηλώνεται  από ένα άτομο ή ομάδα α-
τόμων και στοχεύει σε ένα θύμα. δ) Υπάρχει ανισορροπία ισχύος μεταξύ θύτη και 
θύματος, καθόσον το θύμα δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. ε) Επιδιώκεται 
η παρενόχληση, ο εμπαιγμός, ο διασυρμός, η κατασυκοφάντηση και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός του θύματος. στ) Γίνεται χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Ε-
πικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και άλλων ψηφι-
ακών συσκευών επικοινωνίας (Μαυρογιάννης, 2011).  
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Σύγκριση σχολικού εκφοβισμού και κυβερνοεκφοβισμού 

Με βάση τη βιβλιογραφία εντοπίζονται σημαντικές και ουσιαστικές διαφορές μεταξύ 
των δυο μορφών εκφοβισμού. Συγκεκριμένα, ως προς τον επαναληπτικό χαρακτήρα 
μιας επιθετικής πράξης μέσω διαδικτύου εναντίον του θύματος, αρκεί μία και μόνο 
ανάρτηση για τη διαιώνιση της θυματοποίησης, λόγω της γρήγορης διάδοσης και μη 
απόλυτης διαγραφής του μηνύματος και του αυξημένου μεγέθους του κοινού. Επίσης, 
η ασυμμετρία δύναμης μεταξύ θύτη και θύματος εντοπίζεται στην τεχνολογική γνώση 
του εξοικειωμένου ψηφιακού θύτη και όχι στη σωματική δύναμη. Η δύναμη, μάλι-
στα, αυτή πολλαπλασιάζεται με την εξάλειψη των ηθικών αναστολών, της ανωνυμίας 
του θύτη και της δυσκολίας αποκάλυψης της ταυτότητάς του. Επιπρόσθετο στοιχείο 
είναι η διαφορετική προσβασιμότητα του στόχου, καθόσον ο κυβερνοεκφοβισμός, μη 
γνωρίζοντας γεωγραφικά και χρονικά όρια, διεισδύει πολύ περισσότερο στη ζωή των 
θυμάτων, με αποτέλεσμα ο ψυχικός και κοινωνικός πόνος να είναι μεγαλύτερος συ-
γκριτικά με τον σωματικό πόνο του παραδοσιακού εκφοβισμού. Τέλος, η απουσία 
ειδικής νομοθεσίας για την επίβλεψη των διαδικτυακών συνομιλιών λειτουργεί εν-
θαρρυντικά διευκολύνοντας για τον θύτη (Καπνιά, 2013 Κόνιαρη, 2012 Κρητικού, 
2013 Μαυρογιάννης, 2011).   

Μέσα και μορφές εκδήλωσης του κυβερνοεκφοβισμού 

Η κυβερνοεκφοβιστική συμπεριφορά μπορεί να μεθοδευτεί με μία πληθώρα μέσων 
και υπηρεσιών, όπως:  κλήσεις και ψηφιακά μηνύματα κειμένου ή εικόνας μέσω κι-
νητού τηλεφώνου, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, μηνύματα ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου, άμεσα μηνύματα, συνομιλίες σε δωμάτια ανοιχτής συνομιλίας, κ.λπ., 
(Καπνιά, 2013). Αναφέρονται, επίσης, ποικίλες μορφές εκδήλωσης του φαινομένου, 
όπως ανταλλαγή προσβλητικών μηνυμάτων, επανειλημμένη διαδικτυακή παρενό-
χληση και παρακολούθηση, απειλές, δυσφήμηση και δημοσιοποίηση στον κυβερνο-
χώρο, αποκλεισμός από μία ομάδα στο διαδίκτυο, κ.λπ. (Μαυρογιάννης, 2011). Η 
πληθώρα των μέσων και στρατηγικών είναι αναμενόμενη, αν αναλογιστεί κανείς τη 
συνεχή αύξηση της διαδικτυακής χρήσης και πρόσβασης, η οποία, όσον αφορά τον 
ελλαδικό χώρο, κατά το έτος 2014, έφτασε 7 στα 10 νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο από την κατοικία τους (ποσοστό 65,6%), ενώ σε σχέση µε το 2013 κα-
ταγράφεται αύξηση του ποσοστού σε 16,5% (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014). 

Θεωρητικό αιτιολογικό υπόβαθρο 

Οι ερευνητές, στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν το φαινόμενο του εκφοβισμού 
σκιαγραφούν τα χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων, δηλαδή του θύτη, του θύματος  
θύμα, τον θύτη/θύμα και τους παρατηρητές ή παριστάμενους. Το προφίλ του ψηφια-
κού θύτη, αν και δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς ερευνητικά λόγω της ανωνυμίας 
του, σχετίζεται με αιτιολογικούς παράγοντες όπως, συναισθηματική πλήξη, ανάγκη 
επιβολής, επίδειξη δύναμης, εκδήλωση αντιποίνων, ζήλια, προκατάληψη, μισαλλοδο-
ξια, παραβατικότητα, θυματοποίηση από συμβατικό εκφοβισμό, χαμηλό κοινωνικο-
οικονομικό επίπεδο, καθώς και γνωστικής και συναισθηματικής ενσυναίσθησης, έλ-
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λειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, υψηλή αυτοπεποίθηση, οικογενειακά προβλήματα, 
έκθεση σε βίαιο περιβάλλον. Το προφίλ του ψηφιακού θύματος σκιαγραφείται με χα-
ρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από την πλειοψηφία (εξωτερική εμφάνιση, ιδεο-
λογικές πεποιθήσεις), προβλήματα συναισθηματικά, ψυχοσωματικά και κοινωνικο-
ποίησης, συναισθήματα ανασφάλειας, άγχους, δυσμενείς οικογενειακές συνθήκες, χα-
μηλή αυτοπεποίθηση, εσωστρέφεια, μελαγχολία. Ο ψηφιακός θύτης/θύμα, με την ε-
ναλλαγή των ρόλων, συνεχίζει τον κύκλο της θυματοποίησης και οι  παρατηρητές, 
που ενθαρρύνουν τη θυματοποίηση είτε αναλαμβάνοντας συμμετοχικούς ρόλους είτε 
παραμένοντας αδρανείς (Ακουμιανάκη, 2010 Κόνιαρη, 2012 Κρητικού, 2013). 

Συνέπειες 

Έρευνες που επικεντρώνονται στις επιπτώσεις του διαδικτυακού εκφοβισμού έχουν 
καταγράψει ότι τα ψηφιακά θύματα παρουσιάζουν δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προ-
σαρμογής, όπως μειωμένη αυτοπεποίθηση και χαμηλή αυτοεκτίμηση, συναισθήματα 
κατωτερότητας, ανασφάλειας, συμπτώματα ψυχικής αναστάτωσης, απογοήτευσης, 
αυξημένα ποσοστά άγχους και προβλήματα υγείας  ή εξαιτίας  της πολύωρης χρήσης 
των ηλεκτρονικών μέσων ή λόγω εξασθένισης του ανοσοποιητικού συστήματος από 
την κακή ψυχολογική κατάσταση. Επίσης, αναφέρεται ότι τα συμπτώματα της χρό-
νιας θυματοποίησης ακολουθούν το άτομο και στη μετέπειτα (ενήλικη) ζωή του. Άλ-
λες έρευνες είτε αναδεικνύουν τη σχέση των θυμάτων με μορφές αντικοινωνικής και 
παραβατικής συμπεριφοράς είτε διαπιστώνουν μαθησιακές δυσκολίες και κακές σχέ-
σεις με συνομήλικους. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία συναντάμε και μια πιο αδιάφορη 
στάση από κάποια ψηφιακά θύματα. Συμπερασματικά, το εύρος των δυσκολιών που 
έχουν συσχετισθεί με την ηλεκτρονική θυματοποίηση περιλαμβάνει τόσο εσωτερι-
κευμένα συναισθήματα όσο και προβληματικές εξωτερικές συμπεριφορές, ενώ τα ευ-
ρήματα έδειξαν ότι αρκετές από τις αρνητικές συνθήκες εξαρτώνται από τη συχνό-
τητα, την έκταση, το περιεχόμενο και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την επι-
βλαβή πράξη, αλλά και από τη διαφορετική συναισθηματική αντίδραση των ψυχικά 
ισορροπημένων και ανθεκτικών εφήβων συγκριτικά με τους ευάλωτους και ψυχικά 
ασθενείς (Ακουμιανάκη, 2010 Κρητικού, 2013 Μαυρογιάννης, 2011).  

Αντιμετώπιση 

Οι έρευνες ως προς τα επίπεδα κοινοποίησης του  κυβερνοεκφοβισμού καταγράφουν 
ότι η πλειοψηφία των ψηφιακών θυμάτων και των παρατηρητών δεν απευθύνονται  
στους ενήλικες, γιατί  νιώθουν συναισθηματικά τραυματισμένοι, φοβούνται για στέ-
ρηση της ψηφιακής τους επικοινωνίας ή για μία πιθανή εκδίκηση του θύτη και αλλά 
εμπιστεύονται περισσότερο τους φίλους τους (Κόνιαρη, 2012 Κρητικού, 2013).  

Εκτός από τον σημαντικό αριθμό φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα γύ-
ρω από την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και την προστασία του παιδιού, η ανα-
σκόπηση της βιβλιογραφίας καταγράφει μια πληθώρα προτάσεων και ενεργειών σε 
επίπεδο κοινότητας, οικογένειας, σχολείου, τάξης, συνομήλικων, εκπαιδευτικών και 
ατόμου για την αντιμετώπιση του κυβερνοεκφοβισμού. Ο ολιστικός αυτός χαρακτή-
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ρας ενεργειών θεωρείται ζωτικής σημασίας και περιλαμβάνει: ενημέρωση γονέων, 
επιμόρφωση και κατάρτιση εκπαιδευτικών, ημερίδες, συνέδρια, διανομή έντυπου υ-
λικού και αξιοποίηση των Μ.Μ.Ε. κατά της διαδικτυακής βίας, δομές δημιουργικής 
απασχόλησης του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, λειτουργία συμβουλευτικών και 
θεραπευτικών υπηρεσιών, αύξηση της εποπτείας της διαδικτυακής ενασχόλησης των 
παιδιών στο σπίτι, συνεργασία με υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ανίχνευση σημαδιών 
θυματοποίηση και τακτικές ελέγχου και καταγραφής της διαδικτυακής δραστηριότη-
τας των παιδιών στο σχολείο, εκπαιδευτικές τεχνικές (ενεργητική ακρόαση, ενσυναί-
σθηση, βιωματική διδασκαλία), σχολική διαμεσολάβηση, ενίσχυση των θετικών δια-
προσωπικών σχέσεων μέσω ομαδοσυνεργατικών μορφών μάθησης, αξιοποίηση της 
ευέλικτη ζώνης, των ερευνητικών εργασιών (projects), των σχολικών δραστηριοτή-
των, της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου, στοχευμένες παρεμβάσεις σε θύτες για την 
καλλιέργεια θετικών κοινωνικών συμπεριφορών και σε θύματα για εκμάθηση προ-
στατευτικών δεξιοτήτων και τεχνικών στις διαδικτυακές προκλήσεις (Κρητικού, 
2013 Τουλούπης, 2013) 

Έρευνες στην Ελλάδα 

Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αποδελτιώσαμε τις έρευνες που διενήργησαν οι 
ερευνητές και παρέθεσαν σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές και τις έρευνες 
που εμπεριέχονται σε διπλωματικές εργασίες των ελληνικών πανεπιστημίων, κατά 
χρονολογική σειρά δημοσίευσης και κατόπιν αλφαβητική των συγγραφέων. 

Οι σχετικές έρευνες δημοσιευμένες σε ηλεκτρονικά περιοδικά είναι οι εξής: α) Σε άρ-
θρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δύο προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στο Γενικό 
Λύκειο της Λάρισας για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό (Γιαννακάκη & Κολοκοτρώνης, 
2012). β) Ποσοτική έρευνα (με ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς) διεξήχθη σε μαθη-
τές των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Νοτίου Αιγαίου (Αντωνιάδου 
& Κόκκινος, 2013). γ) Έρευνα, επίσης, ποσοτικής μέτρησης με ερωτηματολόγιο έγινε 
σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό Μαγνησίας (Πλαγεράς & Τσαρ-
δακά, 2013). δ) Παιδαγωγική έρευνα δράσης εφαρμόστηκε σε τμήμα μαθητών της Γ΄ 
Γυμνασίου, με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων  web 2.0 και του tabby.eu, ενός 
προγράμματος πρόληψης ενάντια στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό (Παλάντζη, 2013). ε) 
Με τη χρήση ερευνητικών εργαλείων ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου (ερωτηματο-
λόγιο, ημι-δομημένες συνεντεύξεις) εκπονήθηκε έρευνα σε δύο σχολεία του Πειραιά 
(Γρηγοράκη, κ.ά. 2014). στ) Με ποσοτική έρευνα (ερωτηματολόγιο) διερευνήθηκαν 
οι αντιλήψεις των καθηγητών πληροφορικής ως προς τον διαδικτυακό εκφοβισμό 
(Δαβράζος & Μπιλίρη, 2014). ζ) Με ποιοτική έρευνα (ερωτηματολόγιο ανοικτού τύ-
που και ανάλυση περιεχομένου) αξιολογήθηκαν οι στόχοι διδακτικού σεναρίου για 
αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού σε δύο Γυμνάσια (Πανσελη-
νάς, κ.ά., 2014). η) Τέλος, έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίου αυτό-αναφοράς, 
έγινε σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε δημόσια σχολεία αστικών περιοχών 
στη Θεσσαλονίκη και την Αττική (Τουλούπης & Αθανασιάδου, 2014).  
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Η αποδελτίωση των διπλωματικών εργασιών, που εκπονήθηκαν σε ελληνικά πανεπι-
στήμια και είναι προσπελάσιμες διαδικτυακά, επέφερε τις παρακάτω καταγραφές: α) 
Θέμα μελέτης αποτέλεσαν οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του ηλεκτρονικού εκφοβι-
σμού από τον ελληνικό Τύπο, μέσω της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου (Ακουμια-
νάκη, 2010). β) Με ένα αυτοσχέδιο ανώνυμο ερωτηματολόγιο αυτοαναφορών διερευ-
νήθηκαν οι εμπειρίες του ελληνικού φοιτητικού πληθυσμού Πανεπιστημιακών και 
Τεχνολογικών ιδρυμάτων αναφορικά με τον κυβερνοεκφοβισμό και την επίδραση της 
κοινωνικής δικτύωσης στην ενίσχυσή του (Μαυρογιάννης, 2011). γ) Τη διερεύνηση 
του κυβερνοεκφοβισμού μεταξύ των εφήβων και την αξιολόγηση μιας παρέμβασης, 
με βάση το πρόγραμμα ΤΑΒΒΥ, μελέτησε έρευνα σε Γυμνάσια της περιοχής της 
Θεσσαλονίκης  (Καμαριώτης, 2013). δ) Με περιγραφική έρευνα συσχετίσεων, τύπου 
επισκόπησης μελετήθηκε η σχέση του διαδικτυακού εκφοβισμού με χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητας σε μαθητές Γυμνασίων της Κρήτης (Καπνιά, 2013). ε) Μια έ-
ρευνα επικεντρώθηκε στη σύγκριση του διαδικτυακού εκφοβισμού σε μαθητές δια-
φορετικών περιοχών (αστικής, ημιαστικής και επαρχίας) του νομού Θεσσαλονίκης 
και της πόλης των Σερρών (Κόνιαρη, 2012). στ) Με ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς 
και μέσω της ποσοτικής προσέγγισης μελετήθηκε ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός σε μα-
θητές Λυκείου της νήσου Ικαρίας (Κρητικού, 2013). ζ) Με τη μέθοδο της βολικής-
τυχαίας δειγματοληψίας διερευνήθηκαν οι απόψεις και οι στάσεις  μαθητών δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη, σχετικά με το διαδικτυακό εθισμό και τον 
κυβερνοεκφοβισμό (Σκαρλάτου, 2013). η) Με τη χρήση της ποσοτικής και ποιοτικής 
μεθοδολογίας (ερωτηματολόγια, ημι-δομημένες συνεντεύξεις εκπαιδευτικών πρωτο-
βάθμιας) διερευνήθηκαν ζητήματα εθισμού στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικού εκφοβι-
σμού μαθητών της Στ΄ τάξης Δημοτικού σχολείων της Θεσσαλονίκης και της Αττικής 
(Τουλούπης, 2013). θ) Τέλος, έρευνα εξέτασε τη σχέση του κυβερνοεκφοβισμού με 
το αίσθημα αυτοεκτίμησης του εφήβου και τη σχολική του επίδοση, σε μαθητές δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στην Αττική (Λάιου,  2014).  

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η έρευνα στην Ελλάδα για τον κυβερνοεκφοβι-
σμό είναι πολύ πρόσφατη και η ανάγκη διεξαγωγής περαιτέρω ερευνών υπογραμμίζε-
ται και από τους  ίδιους τους ερευνητές.  

Συμπεράσματα 

Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση επιχειρήθηκε η παρουσίαση του φαινομέ-
νου του κυβερνοεκφοβισμού σε όλες τις παραμέτρους του (ορολογία, ορισμός, μέσα 
και μορφές εκδήλωσής του, σύγκριση με τον παραδοσιακό εκφοβισμό, αίτια, συνέ-
πειες, προληπτικά μέτρα, έρευνες στην Ελλάδα). Η εν λόγω βιβλιογραφική ανασκό-
πηση στόχο έχει να αποτυπώσει το επιστημονικό κεκτημένο αναφορικά με τον κυ-
βερνοεκφοβισμό, να συνεισφέρει στην ενίσχυση της κατανόησης της νέας αυτής 
μορφής εκφοβισμού με τη χρήση του Διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων επικοινω-
νίας και παράλληλα να αποτελέσει το πλαίσιο για νέες έρευνες στον ελλαδικό χώρο.  
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Περίληψη 

Το σύνδρομο του διαδικτυακού εθισμού, εξελίσσεται παράλληλα με τη διάδοση του 
Διαδικτύου. Η καταχρηστική διαδικτυακή ενασχόληση αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς 
παγκόσμια αλλά και εγχώρια. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να οριστεί 
το φαινόμενο του εθισμού στο Διαδίκτυο, να παρουσιαστούν τα συμπτώματά του, να 
κατανοηθούν οι έννοιές του, να οριστούν τα εργαλεία διάγνωσής του και να καθορι-
στούν οι πληθυσμοί που είναι περισσότερο ευάλωτοι στον e-εθισμό. Ταυτόχρονα με-
λετάται και η πιθανότητα ύπαρξης εθισμού ή επικινδυνότητας για εθισμό στο δείγμα 
της ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη σε 94 μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Στην έρευνα εξετάζεται η επίδραση του φύλου, της ηλικίας και της σχολικής επίδο-
σης στα περιστατικά εθισμού, ερευνάται η διείσδυση της χρήσης του Διαδικτύου 
στους μαθητές και εξετάζονται τρόποι θωράκισης σε παράγοντες που σχετίζονται με 
τον εθισμό. Τα ευρήματα, μολονότι δεν αποκαλύπτουν εθισμό, εν τούτοις σκιαγρα-
φούν τάσεις εντατικής χρήσης του Διαδικτύου που με τη σειρά τους αναδεικνύουν 
την αναγκαιότητα της πρόληψης.   

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαίδευση, εθισμός στο Διαδίκτυο, φύλο, ηλικία, πρόληψη. 

Εισαγωγή  

Η ανάπτυξη του Διαδικτύου έχει οδηγήσει την κοινωνία στο επόμενο επίπεδο εξέλι-
ξης. Ο κυβερνοχώρος έχει καταργήσει τα σύνορα και προσφέρει μυριάδες ευκαιρίες 
στους πολίτες του-«netizens» (Jaishankar, 2011:411). Η μεγάλη πλειοψηφία των ατό-
μων το χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση για να ολοκληρώσει τους προσωπικούς, 
κοινωνικούς και επαγγελματικούς του στόχους. Το Διαδίκτυο έχει αναδειχτεί σε ένα 
εξαιρετικά σημαντικό μέσο για ακαδημαϊκή έρευνα και ανταλλαγή πληροφοριών 
(Whitty, 2014:269). Ένας κύριος λόγος συμμετοχής σε αυτό αποτελεί το διαδραστικό 
του κεφάλαιο. Το μέσο επιτρέπει την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων, την ψυχαγω-
γία και την συναισθηματική υποστήριξη. Η χρήση του παρέχει πολλά εφόδια στην 
εκπαίδευση, αλλά και ανακούφιση από το άγχος και την κατάθλιψη ως μέσο διαφυ-
γής (Beard, 2011:96). Δεν είναι τυχαίο ότι η χρήση του ανέρχεται, παγκοσμίως αυξα-
νόμενη, στο 10-20% ετησίως (Σιώμος, 2008:33). 

Για την καλύτερη κατανόηση των «ελκτικών» προς αυτό σχέσεων, έχουν επινοηθεί οι 
ιδεότυποι της «παρουσίας», της «ροής» και της «παρελκυστικότητας - αναβλητικότη-
τας». Η «παρουσία» αφορά στην υποκειμενική αίσθηση εμπλοκής σε ένα εικονικό 
περιβάλλον, καθώς τα δεδομένα του βιώνονται ως αληθινά. H «ροή» περιγράφει μια 
κατάσταση εσωτερικής ευχαρίστησης, που συνοδεύεται από απώλεια της αίσθησης 
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του χρόνου και της συνειδητότητας (Johnson, 2009:90). Η «παρελκυστικότητα- ανα-
βλητικότητα», αναφέρεται στην ανικανότητα ενός ατόμου, να μετατρέψει τη μη πρό-
θεση για δράση, σε πραγματική δράση. Δεν πρόκειται ωστόσο για την απόλυτη απο-
φυγή μιας δραστηριότητας, αλλά για καθυστέρηση ολοκλήρωσής της (Παναγοπού-
λου, 2010:8-9). 

Ταυτόχρονα με τη ταχεία διάδοση του Διαδικτύου εξελίχθηκε και το σύνδρομο της 
παθολογικής χρήσης του. Αυτή ήρθε να προστεθεί στις ήδη γνωστές μορφές εθισμού 
που αφορούν κατά βάσει τη χρήση ουσιών. Ο εθισμός είναι μια χρόνια κατάσταση, η 
οποία περιλαμβάνει ένα επαναλαμβανόμενο ισχυρό κίνητρο που παρακινεί το άτομο 
να συμμετέχει σε μια ανταμειβόμενη συμπεριφορά. Η τελευταία είναι επίκτητη και ο 
εθισμός έχει ως συνέπεια τη συμμετοχή σε αυτή (West, & Brown, 2009:16). Ένα 
πρόσωπο είναι τρωτό στον εθισμό όταν αισθάνεται έλλειψη ικανοποίησης στη ζωή, 
απουσία οικειότητας ή ισχυρών συνδέσεων σε άλλους ανθρώπους, έλλειψη αυτοπε-
ποίθησης, απουσία ενδιαφερόντων και ελπίδων (Peele, 1985:42). H εξάρτηση από το 
Διαδίκτυο αναγνωρίζεται παγκοσμίως από την ψυχολογική και ψυχιατρική κοινότητα 
ως ξεχωριστή ψυχοσωματική διαταραχή.  

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η παθολογική χρήση του Διαδικτύου υπάγεται στη γενικό-
τερη πλατφόρμα του «τεχνολογικού εθισμού». Αυτός θεωρείται υποσύνολο των συ-
μπεριφορικών εθισμών και περιέχει βασικά συμπτώματα των εθισμών όπως είναι η 
αλλαγή της διάθεσης, η ανοχή, η απόσυρση, η σύγκρουση και η υποτροπή (Σιώμος, 
2008:62). Διαδικτυακός εθισμός θεωρείται η τεχνολογική εξάρτηση, η οποία ορίζεται 
ως μη χημικός εθισμός που περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής, 
προάγει την άντληση του αισθήματος ικανοποίησης και συνοδεύεται με αύξηση του 
χρόνου που καταναλώνεται για την άντληση αυτού του αισθήματος (www.hasiad.gr). 
Η παθογένεια μπορεί να είναι είτε παθητική (π.χ. τηλεόραση) είτε ενεργητική (π.χ. 
ηλεκτρονικά παιχνίδια) και περιέχει χαρακτηριστικά παρακίνησης και ενίσχυσης, τα 
οποία συμβάλλουν στην ενθάρρυνσή της. (Widyanto & Griffiths, 2006:31).  

Ο όρος διαδικτυακός εθισμός αναφέρθηκε πρώτη φορά το 1996 στις ΗΠΑ, όπου πα-
ρατηρήθηκαν και τα πρώτα κρούσματά του. Κατόπιν οριοθετήθηκε και οι παράγοντες 
της εξάρτησης συσχετίστηκαν με τις τρεις χρήσεις του Διαδικτύου, τη γενική, την 
προσωπική και την επαγγελματική (Paska & Yan, 2011:3). Η παθολογική χρήση του 
μέσου αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς και ενδέχεται να αποτελέσει μια από τις σο-
βαρότερες εξαρτήσεις των επόμενων δεκαετιών (Μυλωνάς, 2009:27).  

Αίτια εθισμού 

Για την αιτιολογία του εθισμού στο Διαδίκτυο προτάθηκαν κυρίως πέντε θεωρίες οι 
οποίες ερμηνεύουν το φαινόμενο σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια. Η πρώτη επεξη-
γεί την εξάρτηση με βάση το γνωστικό μοντέλο συμπεριφοράς. Σε αυτό η παθολογική 
χρήση προκύπτει από προβληματικά γνωστικά σχήματα σε συνδυασμό με συμπερι-
φορές που εντείνουν ή διατηρούν την δυσπροσάρμοστη αντίδραση (Φλώρος, Σφακια-
νάκης & Σιώμος, 2012:48). Η δεύτερη περιλαμβάνει το μοντέλο των παραγόντων ε-
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νίσχυσης της έξης. Παράγοντες όπως η ανωνυμία (Weber & Heinrich, 2012:73), η 
ευκολία της πρόσβασης, η χωρική εγγύτητα και η ευκολία διαφυγής από την στενα-
χώρια συμβάλουν καθοριστικά στην παθογένεια (Φλώρος κ.α., 2012:62). Ακολουθεί 
το μοντέλο των κοινωνικο-ψυχολογικών παραγόντων το οποίο εξηγεί τον εθισμό με 
βάση βιολογικές αδυναμίες, την ψυχολογική προδιάθεση και τις συγκεκριμένες ιδιό-
τητες του διαδικτύου (Lee, 2014:200). Ο κρισιμότερος ίσως ψυχολογικός παράγοντας 
για την έξη, είναι η ανάγκη μετριασμού των αρνητικών συναισθημάτων. Το Διαδί-
κτυο επιτρέπει στα άτομα που «πιέζονται» από την βιωμένη πραγματικότητα να «α-
ποσυμπιέζονται».  

Το τέταρτο μοντέλο είναι το νευροβιολογικό. Αυτό θεωρεί ότι η χρήση του μέσου 
συμβάλλει στην απελευθέρωση της ντοπαμίνης στο κέντρο ανταμοιβής του εγκεφά-
λου και δημιουργεί εθισμό. Τέλος, το κινεζικό ίδρυμα ψυχολογίας προτείνει τη «θεω-
ρία των αποζημιώσεων». Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι το «ενιαίο σύστημα αξιολό-
γησης» για την ακαδημαϊκή τελειότητα έχει οδηγήσει πολλούς νέους να αναζητήσουν 
την «πνευματική αποζημίωση» στις διαδικτυακές δραστηριότητες. Με τη συμμετοχή 
σε αυτές επιδιώκουν την αποζημίωση, τον αυτοσεβασμό και την κοινωνική δικτύωση. 
Τις προηγούμενες δεκαετίες, οι νέοι χρησιμοποιούσαν την ποίηση, τη μουσική και 
τον αθλητισμό για να εκφράσουν τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους, αντίθετα 
σήμερα χρησιμοποιήσουν τα online εργαλεία (Young, Yue & Ying, 2011:11). Σε γε-
νικές γραμμές η αιτιολογία του εθισμού είναι πολυπαραγοντική και καμιά θεωρητική 
προσέγγιση δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματικότητα. Η εξάρτηση αναδει-
κνύεται από συνδυασμό κοινωνικών αιτιών, ατομικών και ψυχολογικών χαρακτηρι-
στικών (Τσίτσικα, 2009:36).  

Τύποι και χαρακτηριστικά της εξάρτησης 

Ο όρος διαδικτυακός εθισμός καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα συμπεριφορών και προ-
βλημάτων ελέγχου των παρορμήσεων. Η ψυχολόγος Kimberly Υoung ταξινόμησε 
όλες τις ενδείξεις σε πέντε κύριους τύπους: α) Εθισμός σε ιστοσελίδες σεξουαλικού 
περιεχομένου (Cooper & Griffin, 2002:2). β) Εθισμός σε εικονικές διαδικτυακές σχέ-
σεις. γ) Εθισμός σε εξαναγκαστικά πάθη, όπως εξάρτηση από ιστοσελίδες ηλεκτρονι-
κού τζόγου, εμπορικών συναλλαγών κ.α. δ) Εθισμός στην αναζήτηση πληθώρας πλη-
ροφοριών και ε) εθισμός στη χρήση υπολογιστή με εμμονές στην ενασχόληση με παι-
χνίδια (Lee, 2014:99). Τα online παιχνίδια αποτελούν μία από τις πιο εξαρτησιογόνες 
χρήσεις του μέσου (Padwa & Cunningham, 2010:44). 

Παρά την έλλειψη ενιαίων αξιωμάτων καθορισμού του εθισμού, οι περισσότερες πε-
ριγραφές παθολογίας του μέσου εμπεριέχουν χαρακτηριστικά διαταραχής τα οποία 
συνοδεύονται από συννοσηρότητες που διαχέονται στην προσωπική, κοινωνική και 
επαγγελματική ζωή του χρήστη (Young, 2015:15). Τα παραπάνω εξειδικεύονται και 
εθισμένος θεωρείται ένας χρήστης όταν: α) Χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για χρονικές 
περιόδους μεγαλύτερες από ότι αρχικά προορίζονταν, ενώ ο ίδιος βιώνει την απώλεια 
του χρόνου κατά τη χρήση του (Gwinnell & Adamec, 2006:149). β) Η εμπλοκή με το 
μέσο γίνεται σε βάρος οικογενειακών και εργασιακών καθηκόντων με κυριότερο τον 
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περιορισμό του ελευθέρου δημιουργικού χρόνου (Κουράκης, 2013:105). γ) Ο χρή-
στης απομονώνεται από την οικογένειά του και τις διαπροσωπικές του σχέσεις, οι ο-
ποίες αντικαθίσταται από τις «cyber σχέσεις» (Waite, 2007:23). δ) Ο χρήστης βιώνει 
ανύψωση ή μείωση της διάθεσής του κατά τη χρήση του μέσου. ε) Ο χρήστης κυριεύ-
εται από συναισθήματα κατάθλιψης, ανησυχίας, οξυθυμίας ή θυμού όταν αδυνατεί να 
έχει πρόσβαση στο μέσο ή όταν αποσύρεται από αυτό (Collins, 2010:412). στ) Ο 
χρήστης αυξάνει βαθμιαία το χρόνο που ξοδεύει συνδεδεμένος για να διατηρήσει τα 
θετικά αποτελέσματα της διάθεσής του. ζ) Ο χρήστης αν είναι μαθητής έχει προβλή-
ματα στο σχολείο (Gwinnell & Adamec, 2006:149).  

Εκτός από τα παραπάνω, η κατάχρηση αναδεικνύει και τα ακόλουθα σωματικά συ-
μπτώματα: Ο χρήστης ενδεχόμενα να αντιμετωπίσει διατροφικές διαταραχές, αλλαγή 
των συνηθειών ύπνου, (Σβόλου, 2012:24), ημικρανίες, ξηροφθαλμία-μυωπία (Hollen, 
2009:121), παθήσεις σε οστά και μύες (καρπικό σύνδρομο, πόνοι στους ώμους) 
(Waite, 2007:21), παραμέληση της προσωπικής υγιεινής και αίσθηση κόπωσης. Η 
εξάρτηση μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία εξαιτίας της μειωμένης άθλησης και 
στο περιορισμένο ενδιαφέρον για χόμπι (Κουράκης, 2013:108).  

Ως βινιέτα του εξαρτημένου χρήστη μπορεί να περιγραφεί ένα άτομο με χαμηλή αυ-
τοπεποίθηση, με αίσθηση της έλλειψης κοινωνικής θέσης και αναγνώρισης, με κοι-
νωνική φοβία, με τάση για φαντασία, ντροπαλότητα και έντονη συστολή (Κοκκέβη, 
Ξανθάκη, Φωτίου & Καναβού, 2011:2). Συνήθως δεν έχει σχέση με το άλλο φύλο, 
ούτε πολλές κοινωνικές σχέσεις και επιδιώκει τον εντυπωσιασμό διαμέσου του Δια-
δικτύου. Κατά κανόνα ψεύδεται για να αποκρύψει τις πολλές ώρες που καταναλώνει 
στο μέσο. Επίσης είναι απογοητευμένο από τη ζωή και μπορεί να έχει υποπέσει και 
σε άλλες εξαρτήσεις όπως ο αλκοολισμός, το κάπνισμα και οι ναρκωτικές ουσίες 
(Green, 2010:164). Το φαινόμενο είναι συχνότερο στα αγόρια, σε δυσλειτουργικές 
οικογένειες και σε παιδιά με καταθλιπτικό συναίσθημα ή διάσπαση προσοχής. Στα 
υπόλοιπα σημαντικό ρόλο παίζουν ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η 
έλλειψη επικοινωνίας και εφαρμογής ορίων από την οικογένεια, το διαζύγιο, το υπερ-
προστατευτικό ή αυστηρό περιβάλλον, η παρουσία του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο 
δωμάτιο του παιδιού και η έλλειψη δραστηριοτήτων εκτός σπιτιού (Παπαδημητρίου, 
& Σεμεντεριάδης, 2014:15).  

Σκοπός της έρευνας και στόχοι 

Η παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων από διάφορες χώρες, (Young, Yue & Ying, 
2011:4), καθιστά φανερό πως ο διαδικτυακός εθισμός έχει παγκόσμιες διαστάσεις, η 
επιστημονική διερεύνηση των οποίων είναι σχετικά πρόσφατη στον ελληνικό χώρο 
(Frangos, Frangos & Kiohos, 2010:68). Η ανίχνευση ποσοστών διαδικτυακού εθι-
σμού σε μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποδεικνύει την εμφάνιση του προ-
βλήματος στην παιδική και εφηβική ηλικία. Επιπλέον, οι διαδοχικές χρονολογικά έ-
ρευνες αποδεικνύουν την αύξηση του φαινομένου (Καραπέτσας, Φώτης & Ζυγούρης, 
2012:70). Δεδομένης της παραπάνω τάσης καθίσταται επιτακτική η διερεύνησή του 
στη συγκεκριμένη ηλικία και εκπαιδευτική βαθμίδα.  
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 Η παρούσα έρευνα έχει ως βασικό σκοπό τη διερεύνηση του διαδικτυακού εθισμού 
σε μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου με βάση το ερωτηματολόγιο 
της Young. Ως επιμέρους στόχοι τέθηκαν: α) Οι απόψεις και στάσεις των μαθητών 
σχετικά με το διαδικτυακό εθισμό αναφορικά με τα αίτιά του και τις συνέπειές του, β) 
το φαινόμενο του εθισμού σε σχέση με την ηλικία, γ) σε σχέση με το φύλο και δ) σε 
σχέση με τη σχολική επίδοση. Ως γενικότεροι στόχοι αποτέλεσαν η αύξηση της ευαι-
σθητοποίησης, της πληροφόρησης και της ενημέρωσης των μαθητών σχετικά με τον 
κίνδυνο του e-εθισμού. Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 94 μαθητές που φοιτούν 
στο 1ο 12/Θ Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη. Συγκεκριμένα, έλαβαν μέρος 43 αγόρια 
(18 Ε’ & 25 ΣΤ’) και 51 κορίτσια (26 Ε’ & 25 ΣΤ’).  

Συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με έντυπο ανώνυμο ερωτηματολόγιο, 
το οποίο παρουσιάζεται στο παράρτημα. Πρόκειται για ένα εργαλείο που αποτελείται 
από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος συλλέγονται δημογραφικά στοιχεία, όπως το φύλο, η 
ηλικία και η σχολική τάξη που φοιτούν οι μαθητές. Για την έρευνα είναι σημαντικό 
το φύλο των ερωτώμενων, καθώς είναι ένας παράγοντας που συσχετίζεται άμεσα με 
τα ερευνητικά ερωτήματα. Επίσης, η ηλικία και η σχολική τάξη επηρεάζει τη στάση 
και τη συμπεριφορά τους σχετικά με το Διαδίκτυο.  

Στο δεύτερο μέρος συμπεριλήφθηκε σε μετάφραση και προσαρμογή το ερωτηματο-
λόγιο για τον «Εθισμό στο Διαδίκτυο» της Young (Young, 1996:238), προκειμένου να 
ανιχνευθεί η πιθανή ύπαρξη εθισμού των συμμετεχόντων. Η εξάρτηση διαπιστώνεται 
όταν ο ερωτώμενος απαντήσει θετικά στις πέντε από τις οκτώ διαγνωστικές ερωτή-
σεις. Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται ερωτήσεις κλειστού τύπου απλής απά-
ντησης, δίτιμες (Dichotomous), με επιλογή Ναι/Όχι, έτσι ώστε να συμπληρώνονται 
εύκολα και να έχουν εύκολη διαχείριση και κωδικοποίηση (Εμβαλωτής, Κατσής, & 
Σιδερίδης, 2006:94). Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν μόνο για 
τους σκοπούς της μελέτης. Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε τον Απρίλιο του 2015 κα-
τά τη διάρκεια του μαθήματος των ΤΠΕ και αφού είχε προηγηθεί σχετική ενημέρωση 
και συζήτηση με τους μαθητές για τον εθισμό στο διαδίκτυο, τα συμπτώματά του και 
τους τρόπους αντιμετώπισης. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιή-
θηκε σε 10΄-15 λεπτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι μαθητές ήταν ιδιαίτερα εξοι-
κειωμένοι με τη χρήση του Η/Υ και του Διαδικτύου.  

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων δίνονται σε στήλες στον παρακάτω πίνακα για την 
καλύτερη κατανόηση των δεδομένων και τη συσχέτιση μεταξύ τους. Για τις ερωτή-
σεις 1, 2, 4, 6 και 7 οι θετικές απαντήσεις αγγίζουν το 10%. Αντίθετα στις ερωτήσεις 
3, 5 και 8 οι θετικές απαντήσεις αυξάνονται. Ειδικότερα στις 3 και 5 το ποσοστό φτά-
νει στο 30%, ενώ στην ερώτηση 5 τα ποσοστά θετικής και αρνητικής απάντησης σχε-
δόν ισοσταθμίζονται.  
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Από τις απαντήσεις δεν προκύπτει εξάρτηση των μαθητών κάτι που ήταν αναμενόμε-
νο λόγω της μικρής ηλικίας τους, αλλά ενδείξεις που δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν 
σε αυτή. Χαρακτηριστικά το 50% σχεδόν των μαθητών παραμένουν στο Διαδίκτυο 
περισσότερο από όσο σκόπευαν αρχικά να συνδεθούν. Επακόλουθα το 30% των ερω-
τώμενων έχει προσπαθήσει να περιορίσει τη χρήση του, ενώ το ίδιο ποσοστό το χρη-
σιμοποιεί ως διέξοδο από τα άγχη της καθημερινότητας. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυ-
τών που το χρησιμοποιούν ως εργαλείο διαφυγής προέρχεται από τα κορίτσια γεγονός 
που πιθανότατα συνδέεται με την πρόωρη ωρίμανσή τους σε σχέση με τους συμμαθη-
τές τους. Τα ποσοστά είναι αρκετά μεγάλα για την ηλικία των μαθητών και αρκετά 
ανησυχητικά διότι η αυξανόμενη χρήση του μέσου είναι το πρώτο από τα συμπτώμα-
τα εθισμού. Αυτό δείχνει ότι από πολύ νωρίς τα παιδιά δεν μπορούν να ελέγξουν τη 
χρήση του Διαδικτύου η οποία αυξάνεται διαρκώς.  

Το αστικό περιβάλλον που διαμένουν οι μαθητές δημιουργεί έντονο πρόβλημα απο-
ξένωσης και περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Η έρευνά μας κα-
τέδειξε ότι το φύλο του μαθητή δεν αποτελεί κριτήριο το οποίο αυξάνει ή ελαττώνει 
αντίστοιχα την πιθανότητα εθισμού στο διαδίκτυο, παρά το γεγονός ότι παρουσιά-
στηκε εντονότερο το πρόβλημα στα κορίτσια. Συγκεκριμένα, οι ενδείξεις που δυνητι-
κά μπορεί να οδηγήσουν σε εθισμό είχαν ίση κατανομή και στα δύο φύλλα. Παράλ-
ληλα, διαπιστώθηκε ότι οι διαδικτυακές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται κυρίως 
από τα κορίτσια είναι εφαρμογές επικοινωνίας (ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κ.α.), ενώ τα αγόρια δείχνουν περισσότερο ευάλωτα στα 
διαδικτυακά παιχνίδια. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ραγδαία ανάπτυξη των 
τελευταίων χρόνων της κοινωνικής δικτύωσης αύξησε τα ποσοστά των εθισμένων 
κοριτσιών στο διαδίκτυο σε αντίθεση με αυτά των αγοριών. Στους δύο πίνακες που 
ακολουθούν βλέπουμε τις απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις 3, 5 και 8 στις 
τάξεις Ε’ και ΣΤ’ αντίστοιχα.  
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Συμπεράσματα  

Η έρευνα μας βοήθησε να αντιληφθούμε τη σχέση των μαθητών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με το Διαδίκτυο και στοιχεία ανίχνευσης του φαινομένου (Young, 
2015:15). Το ότι δεν αποκαλύπτει εξάρτηση αλλά ενδείξεις εντατικής χρήσης του μέ-
σου, δεν πρέπει να εφησυχάσει γονείς και εκπαιδευτικούς. Σε επόμενο μάθημα έγινε 
συζήτηση με τους μαθητές και όλοι παραδέχτηκαν ότι η χρήση του Διαδικτύου στα 
πλαίσια του σχολείου αποδεικνύεται προστατευτικός παράγοντας. Το παραπάνω συ-
μπέρασμα είναι κάτι που επαναλαμβάνεται σε κάθε έρευνα (Μυλωνάς, 2009:37).  

Η πρόληψη θεωρείται το καλύτερο μέσο για την αντιμετώπιση της εξάρτησης. Στην 
κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν τόσο η οικογένεια, 
όσο και το σχολείο. Η οικογένεια μπορεί να θέσει σαφή χρονικά όρια στη χρήση του 
Διαδικτύου από τα παιδιά (Green, (2010:166). Η χρήση του πάνω από 10 ώρες την 
εβδομάδα μπορεί, σύμφωνα με έρευνες, να οδηγήσει δυνητικά σε κατάχρηση. Η Α-
μερικανική Παιδιατρική Ένωση με κατευθυντήριες οδηγίες θέτει όρια στην ημερήσια 
χρήσης οθόνης τις δύο ώρες. Τα όρια που θα τεθούν θα εξαρτηθούν από τη συζήτηση 
που θα κάνουν γονέας και παιδί λαμβάνοντας υπόψη επιστημονικά στοιχεία και πλη-
ροφορίες (Τσίτσικα, 2009:37). Επίσης, οι γονείς πρέπει να προτείνουν διεξόδους ενα-
σχόλησης στα παιδιά, δίδοντάς τους περισσότερες δυνατότητες επικοινωνίας με φί-
λους, καθώς και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις, ώστε αυτά να αναπτύσσουν εναλ-
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λακτικές δραστηριότητες. Ακόμη προτείνεται στους γονείς η ενασχόληση και εκπαί-
δευση των ιδίων σε θέματα Διαδικτύου, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά και η 
ενημέρωση των παιδιών τους από μικρή ηλικία για την ύπαρξη του φαινόμενου και 
τις συνέπειες του εθισμού (Turow & Nir, 2003:203). Για την καλύτερη ενημέρωση 
των μαθητών και των γονιών τους υπάρχει η ιστοσελίδα http://www.saferinternet.gr 
του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου που παρέχει υποστήριξη και συμβου-
λές για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου 
και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.  

Το σχολείο στο πλαίσιο του ψηφιακού αλφαβητισμού μπορεί να δώσει την ευκαιρία 
στους μαθητές να αντιληφθούν, όχι μόνο τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης χρήση του 
μέσου, αλλά και να τους οδηγήσει σε μια μορφή κριτικής «ανάγνωσής» του 
(Pritchard, 2007:27). Είναι χρήσιμο να «διδαχθεί» η ασφαλής και υπεύθυνη χρήση 
του από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Αντικείμενο τέτοιας εκπαίδευσης 
είναι η αξιοποίηση της θετικής πλευράς του και η ενημέρωση για τις βλαβερές συνέ-
πειες, προσωπικές και κοινωνικές, του εθισμού. Στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται απα-
ραίτητη η συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων. Η απόκτηση δεξιοτήτων στις νέες τε-
χνολογίες πρέπει να συνυπάρξει με την πρόληψη του διαδικτυακού εθισμού, τόσο στο 
περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων όσο και στις προτεραιότητες των εκπαι-
δευτικών (Παπαδημητρίου, & Σεμεντεριάδης, 2014:17).  
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Ελληνικό κέντρο ασφαλούς διαδικτύου http://www.saferinternet.gr. 

Παράρτημα-Ερωτηματολόγιο  

Παρακαλώ κυκλώστε την απάντησή σας  

Τάξη: Ε ΣΤ, Φύλλο:. Αγόρι Κορίτσι, Ηλικία: 12 13 

1) Αισθάνεστε πολύ προσηλωμένος/η στο Διαδίκτυο; ΝΑΙ ΟΧΙ. 2) Αισθάνεστε ότι 
χρειάζεστε όλο και περισσότερο χρόνο στο Διαδίκτυο για να είστε ευχαριστημένος/η; 
ΝΑΙ ΟΧΙ. 3) Έχετε προσπαθήσει επανειλημμένως να ελέγξετε, μειώσετε, διακόψετε 
τη χρήση του Διαδικτύου ανεπιτυχώς; ΝΑΙ ΟΧΙ. 4) Όταν προσπαθείτε να κόψετε τη 
χρήση του Διαδικτύου αισθάνεστε κακόκεφος/η, ανήσυχος/η, ή σε άσχημη ψυχική 
κατάσταση; ΝΑΙ ΟΧΙ. 5) Παραμένετε μέσα στο Διαδίκτυο παραπάνω από όσο σκο-
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πεύατε; ΝΑΙ ΟΧΙ. 6) Έχετε βάλει σε κίνδυνο τις μαθητικές σας υποχρεώσεις εξαιτίας 
του Διαδικτύου; ΝΑΙ ΟΧΙ. 7) Έχετε πει ψέματα σε μέλη της οικογένειας σας ή σε 
γιατρούς για να αποκρύψετε την έκταση της απασχόλησής σας στο Διαδίκτυο; ΝΑΙ 
ΟΧΙ. 8) Χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο σαν μια διέξοδο διαφυγής από τα προβλήματα 
σας ή από δυσάρεστες καταστάσεις; ΝΑΙ ΟΧΙ. 
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Περίληψη 

Η όλο και αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινότητα κα-
θιστά αναγκαία την ενημέρωση των μαθητών σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας. Η α-
ξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών για το σκοπό αυτό αποτελεί καινοτόμο πρακτική με 
πολλές δυνατότητες εφαρμογής στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο κείμενο που ακολου-
θεί εξετάζονται θέματα που αφορούν το σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού ρόλων 
για την ψηφιακή ασφάλεια που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου. Το ψηφιακό παι-
χνίδι αντιμετωπίζεται ως ένας ασφαλής μικρόκοσμος που θα αποτελέσει περιβάλλον 
αλληλεπίδρασης των παικτών με στόχο τη μάθηση.  Κατά τη συμμετοχή τους στο 
παιχνίδι οι παίκτες εξοικειώνονται και μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά 
πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου.  Τα παραπάνω ε-
ντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερης δράσης για την ψηφιακή εμπιστοσύνη στην ελλη-
νική εκπαίδευση.  

Λέξεις - Κλειδιά: ψηφιακή ασφάλεια, ΤΠΕ και εκπαίδευση, ψηφιακό παιχνίδι ρόλων 

Εισαγωγή 

Όσο περισσότερο το διαδίκτυο, οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, τα έξυπνα κινη-
τά συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από ολοένα και μικρότερες ηλικίες, τόσο περισ-
σότερο η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα εντοπίζει και αναλύει τις νέες ανά-
γκες που πηγάζουν από το φαινόμενο αυτό. Έτσι, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε πα-
γκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί δράσεις (ερευνητικά και 
εκπαιδευτικά προγράμματα, ενέργειες κατάρτισης και διαρκούς ενημέρωσης) για την 
εμπέδωση της ψηφιακής εμπιστοσύνης και της ασφαλούς χρήσης των νέων μέσων. 
Στην κατεύθυνση αυτή, βασικός πυλώνας της ψηφιακής ατζέντας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την πρωτοβουλία 2020, είναι η «ψηφιακή εμπιστοσύνη και ασφάλεια» 
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(Ευρωπαϊκή Ένωση, Ψηφιακή Ατζέντα, 2012), η οποία περιλαμβάνει δράσεις σε πε-
ρισσότερους από 20 ερευνητικούς τομείς, με ένα εξ αυτών την ψηφιακή εμπιστοσύνη 
και ασφάλεια στην εκπαίδευση (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/creating-better-
internet-kids). 

Στην παρούσα εισήγηση εξετάζουμε μια δράση ενημέρωσης και εκπαίδευσης που υ-
λοποιείται στην Ελλάδα. Η δράση αυτή εκτός των άλλων, στόχο έχει και την ανάπτυ-
ξη ενός ψηφιακού παιχνιδιού  που υποστηρίζει την εκπαίδευση – ενημέρωση των μα-
θητών γυμνασίου της χώρας μας.  Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται αναφορά σε 
θέματα ψηφιακής εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην εκπαίδευση και περιγράφεται εν 
συντομία η δράση. Στη συνέχεια, εξετάζεται βιβλιογραφικά ο ρόλος των παιχνιδιών 
στην ψηφιακή εποχή, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός του υπό ανάπτυξη ψηφιακού παι-
χνιδιού και τέλος δίνονται τα συμπεράσματα. 

Ψηφιακή εμπιστοσύνη και ασφάλεια  

Από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, το Πανευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (Euro-
pean Schoolnet, 2015) συντονίζει το δίκτυο Insafe (http://www.saferinternet.org/), το 
οποίο απαρτίζεται από 30 εθνικά κέντρα ενημέρωσης και υποστήριξης. Σε αυτά, γο-
νείς και παιδιά μπορούν να αναζητήσουν συμβουλές και βοήθεια για θέματα ασφά-
λειας στο διαδίκτυο. Μια σημαντική πτυχή του δικτύου αυτού από το 2010, είναι η 
δράση «συμμετοχή των νέων» (http://paneuyouth.eu/), η οποία δίνει στους νέους μια 
ευκαιρία να ακουστεί η φωνή τους σχετικά με τεχνολογικά θέματα που έχουν σημα-
σία για αυτούς. Επίσης, το δίκτυο περιλαμβάνει το «esafetylabel» 
(http://www.esafetylabel.eu/), μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία διαπίστευσης και υποστή-
ριξης των σχολείων σε θέματα ψηφιακής εμπιστοσύνης.  

Επιπρόσθετα, δίκτυα συνεργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ένωσης, όπως το EU Kids 
Online Net (www.eukidsonline.net), συντονίζουν δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευ-
σης και ανταλλάσσουν καλές πρακτικές μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων που 
συμμετέχουν. Σε έρευνα του 2012 (Smahel κ.ά., 2012 και  EU Kids Online – Final 
Report, 2011) εντοπίζονται  ανάγκες και προβλήματα της νέας εποχής και συνοψίζο-
νται προτάσεις και καλές πρακτικές προς τους εκπαιδευτικούς φορείς, τους γονείς, τα 
παιδία, τη βιομηχανία και τους πολίτες γενικότερα, σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας 
και εμπιστοσύνης. Επιπλέον σε παγκόσμιο επίπεδο, κυβερνητικοί και μη φορείς όπως 
η Unicef (http://tinyurl.com/kuzldvl), το FBI (http://tinyurl.com/3fenzjq), το δίκτυο 
Inhope (http://www.inhope.org), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης (http://tinyurl.com/cvr74eo), το Pew Internet (http://www.pewinternet.org/) 
και άλλοι, ασχολούνται ενεργά με τα θέματα της ψηφιακής εμπιστοσύνης κατά την 
παιδική ηλικία. 
 
Να σημειωθεί ότι η ερευνητική κοινότητα έχει εστιάσει στα ανοιχτά θέματα που έ-
χουν προκύψει. Σε τελευταίες έρευνες  (O’Neill κ.ά., 2013, και Van der Hof κ.ά, 
2014) αναλύονται ζητήματα και θέματα όπως η δημιουργία ορθών πολιτικών και η 
ανάπτυξη καλών πρακτικών και παράλληλα υποδεικνύονται οι αδυναμίες των προ-
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σεγγίσεων που χρησιμοποιούνται σήμερα. Προσεγγίζονται, έτσι, ζητήματα όπως το 
φιλτράρισμα του περιεχόμενου, η αποτελεσματικότητα των online γραμμών καταγγε-
λίας και υποστήριξης, η καταμέτρηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων στρατηγι-
κών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, οι παρεμβάσεις που χρειάζονται στα υπάρ-
χοντα νομικά πλαίσια και στις πολιτικές λειτουργίας των νέων μέσων, και τέλος ο 
ρόλος του σχολείου για την προαγωγή του ψηφιακού αλφαβητισμού. Τονίζονται τα 
διλήμματα της εφαρμογής πολιτικών σε συνδυασμό  με τα δικαιώματα των παιδιών, 
και τα αντικρουόμενα ζητήματα που θέτουν οι κίνδυνοι έναντι των ρίσκων, η προ-
στασία έναντι της ιδιωτικότητας, και η ισορροπία που πρέπει να εφαρμοσθεί μεταξύ 
των δικαιωμάτων και των περιορισμών που θέτονται στα παιδιά. 
 
Σε άλλη μελέτη του 2011 (Australian Communications and Media Authority, 2011), 
το πρώτο μέρος των συμπερασμάτων ανέδειξε ότι πληθώρα εκστρατειών εκπαίδευσης 
και ευαισθητοποίησης έχουν υλοποιηθεί σε σχέση με θέματα ψηφιακής ασφάλειας. Η 
μελέτη ανέλυσε 68 εθνικές προσπάθειες και τα κύρια συμπεράσματα συνοψίζονται 
ως εξής: 
• Τα κυρίαρχα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες εκστρατείες ήταν 

βασικά web sites και εκδόσεις ενημερωτικού υλικού. Το ποσοστό των προσπαθειών 
που αξιοποιούσαν διαδραστικά εργαλεία, όπως παιχνίδια και κουίζ ήταν αρκετά 
χαμηλό.  

• Οι κυβερνητικοί οργανισμοί (είτε διευθύνσεις υπουργείων ή ρυθμιστικές αρχές) ή-
ταν κατά κύριο λόγο οι βάσεις των εκστρατειών, αν και ωστόσο κοινοπραξίες που 
περιλάμβαναν και τον ιδιωτικό τομέα ήταν επίσης συχνή περίπτωση. Ένας μικρότε-
ρος αριθμός των εκστρατειών φιλοξενήθηκαν σε επίπεδο κοινότητας (δήμων). 

• Τα θέματα που καλύφθηκαν σε αυτές τις καμπάνιες ήταν αρκετά διαφορετικά – δεν 
υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα που να εμφανίζεται στην πλειοψηφία των δρά-
σεων. 

• Το κοινό-στόχος για τις καμπάνιες που περιλαμβάνονται σε αυτή τη μελέτη ήταν 
επίσης αρκετά διαφορετικό – δεν υπάρχει κάποια ενιαία ομάδα-στόχος που να κυ-
ριάρχησε.     

Η δράση της ψηφιακής εμπιστοσύνης 

Από το 2013 έχει εγκριθεί και υλοποιείται η πράξη «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενί-
σχυσης ψηφιακής εμπιστοσύνης» (Βαγγελάτος κ.α., 2015). Στόχος της είναι η κάλυ-
ψη θεμάτων ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση με έμφαση στην παραγωγή ενημερωτικών και εκ-
παιδευτικών υπηρεσιών/περιεχομένου καθώς και  στην παραγωγή υπηρεσιών ψηφια-
κής ασφάλειας και εμπιστοσύνης. 

Ο στόχος αυτός έχει σχεδιαστεί να επιτευχθεί μέσα από τρεις ενέργειες: 1) τη δη-
μιουργία ενημερωτικής διαδικτυακής πύλης Ψηφιακής Ασφάλειας, με κύριο αντικεί-
μενο την ενημέρωση των πολιτών (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, κ.α.) σε θέματα 
που αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων ψηφιακής ασφάλειας και 
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εμπιστοσύνης. Επιπλέον προβλέπεται η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού αλλά και 
διαδραστικού παιχνιδιού με θέμα την ασφαλή χρήση των υπολογιστών και του διαδι-
κτύου, 2) την εφαρμογή ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης σε σχέση με την 
επικινδυνότητα του διαδικτύου για την εκπαιδευτική κοινότητα, και τέλος 3) τη δη-
μιουργία ενός μηχανισμού ενίσχυσης της ασφάλειας μαθητικών  υπολογιστών. Η πα-
ρούσα εργασία εστιάζει στο διαδραστικό παιχνίδι, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο 
της δράσης. 

 Σχεδιάζοντας ένα παιχνίδι για την ψηφιακή ασφάλεια 

Σε ανοδική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, τα ψηφιακά παιχνίδια παρουσιάζουν μεγάλη 
ποικιλομορφία ως προς το τεχνολογικό υπόβαθρο αλλά και το σχεδιαστικό προφίλ. 
Απόρροια των παραπάνω είναι η παρουσία πλήθους κατηγοριών ψηφιακών παιχνι-
διών (παιχνίδια γρίφων, ρόλων, δράσης, ανοιχτών κόσμων, προσομοίωσης, πολλα-
πλών χρηστών κλπ.) με όρια που δεν είναι πάντα εύκολα διακριτά. Τα ψηφιακά παι-
χνίδια όλων των κατηγοριών παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την 
Mc Gonigal (2011), τα στοιχεία αυτά είναι η ύπαρξη ενός στόχου στο παιχνίδι, η δη-
μιουργία κανόνων που το διέπουν, το στοιχείο της ανατροφοδότησης και η εθελοντι-
κή συμμετοχή. Ο Crawford (1982) αναφέρει ότι τα βασικά χαρακτηριστικά των ψη-
φιακών παιχνιδιών είναι η αναπαράσταση ενός κόσμου, ο οποίος δεν είναι κατ΄ ανά-
γκη πραγματικός, η αλληλεπίδραση, η σύγκρουση, καθώς και η ασφάλεια του παίκτη. 
Αναζητώντας έναν αντιπροσωπευτικό ορισμό του ψηφιακού παιχνιδιού διακρίνουμε 
εκείνον των Salen and Zimmerman (2004) που ορίζουν το ψηφιακό παιχνίδι ως ένα 
σύστημα όπου οι παίκτες εμπλέκονται σε τεχνητές συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις αυ-
τές καθορίζονται από συγκεκριμένους κανόνες και έχουν ποσοτικοποιημένα αποτε-
λέσματα.  

Τα ψηφιακά παιχνίδια ρόλων (Role Playing Games) αποτελούν μια ξεχωριστή κατη-
γορία ψηφιακών παιχνιδιών, όπου οι παίκτες αναλαμβάνουν ρόλους φανταστικών χα-
ρακτήρων, ενταγμένων σε συγκεκριμένο αφηγηματικό πλαίσιο. Ακολουθώντας ένα 
κατά κανόνα περίπλοκο σύστημα οδηγιών, οι παίκτες καλούνται να πάρουν αποφά-
σεις, οι οποίες θα καθορίσουν την έκβαση του παιχνιδιού. Τα παιχνίδια ρόλων ενδέ-
χεται να απευθύνονται σε έναν μόνο παίκτη (single-player games) είτε σε πολλούς 
παίκτες ταυτόχρονα (multiplayer games). Το στοιχείο της αλληλεπίδρασης είναι έ-
ντονο στα παιχνίδια ρόλων καθώς αφορά όχι μόνο τη σχέση του παίκτη με το περι-
βάλλον του παιχνιδιού, αλλά και τις σχέσεις των παικτών μεταξύ τους. Κατά τη συμ-
μετοχή του σε ένα παιχνίδι ρόλων, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα ιδιαί-
τερα στοιχεία του χαρακτήρα που θα τον αντιπροσωπεύει στο παιχνίδι. Πέρα από 
τους χαρακτήρες που χειρίζονται οι παίκτες (player characters), είναι συχνή η ύπαρξη 
χαρακτήρων που δεν ελέγχονται απ΄ αυτούς (non-player characters) και λειτουργούν 
ανεξάρτητα στο περιβάλλον του παιχνιδιού.  

Σύμφωνα με τον Huizinga (1955) το παιχνίδι λαμβάνει χώρα σε ένα προστατευμένο 
χώρο, ένα «μαγικό κύκλο» (magic circle) που ορίζεται και νοηματοδοτείται από τους 
κανόνες του παιχνιδιού. Η έναρξη του παιχνιδιού σηματοδοτεί την ενεργοποίηση του 
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μαγικού αυτού κύκλου, ενός ασφαλούς μικρόκοσμου που δεν επηρεάζεται από τον 
πραγματικό κόσμο του παίκτη. Η έννοια του μαγικού κύκλου βρίσκει εφαρμογή στα 
ψηφιακά παιχνίδια, καθώς τα σχεδιαστικά και τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά ευ-
νοούν τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας του παιχνιδιού. Η οριοθέ-
τηση του μαγικού κύκλου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη φύση του παιχνιδιού. 
Οι Salen and Zimmerman προτείνουν τη μελέτη των ψηφιακών παιχνιδιών ως ανοι-
χτών ή κλειστών συστημάτων, αξιοποιώντας τις θεωρήσεις του Littlejohn (1989) περί 
συστημάτων. Οι παραπάνω ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια γίνο-
νται κατανοητά με τρεις διαφορετικούς σχηματισμούς: ως κανόνες, ως παιχνίδι ή ως 
πολιτισμικό στοιχείο. Η κατανόηση του παιχνιδιού ως σειρά κανόνων υποδηλώνει ότι 
το παιχνίδι ως σύστημα έχει μικρή ή καθόλου επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλ-
λον και στιβαρά σύνορα του μαγικού του κύκλου. Εντούτοις, η σχέση του παιχνιδιού 
με το περιβάλλον του δεν είναι μονολιθική. Τα ψηφιακά παιχνίδια συχνά έχουν ταυ-
τόχρονα κλειστές και ανοιχτές σχέσεις με το ευρύτερο περιβάλλον. Το προτεινόμενο 
εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι για την ψηφιακή ασφάλεια των μαθητών κατανοείται 
στη βάση του σχήματος των κανόνων, διεκδικώντας την ύπαρξη ενός ασφαλούς κύ-
κλου δραστηριοποίησης και αλληλεπίδρασης των μαθητών κατά τη διάρκεια του παι-
χνιδιού. 

Η συμμετοχή σε ψηφιακά παιχνίδια ρόλων σύμφωνα με τον Squire (2006) δίνει την 
ευκαιρία στους παίκτες να αναπτύσσουν designed experiences, δηλαδή ψηφιακά δια-
μεσολαβημένες εμπειρίες, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση προκύπτει μέσω της πρά-
ξης και της ύπαρξης σε ένα ψηφιακό χώρο. Θα πρέπει να σημειωθεί το αυξανόμενο 
ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στο χώρο της εκπαίδευσης 
που λειτουργεί παράλληλα με την ευρύτερη ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών παιχνι-
διών. Στην κατεύθυνση αυτή οι Larsen et al (2012) επισημαίνουν ότι τα ψηφιακά παι-
χνίδια βασίζονται σε σταθερές μαθησιακές αρχές, επιτρέπουν μεγαλύτερη συμμετοχή 
στον μαθητή, προσφέρουν εξατομικευμένες ευκαιρίες για μάθηση, παρέχουν αυθε-
ντικά περιβάλλοντα αξιολόγησης και διδάσκουν τις μαθησιακές δεξιότητες του 21ου 
αιώνα (δεξιότητες συνεργασίας και πληροφορίας, δεξιότητες επικοινωνίας, σκέψης 
και επίλυσης προβλημάτων). Οι  ίδιοι υποστηρίζουν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια εμπε-
ριέχουν μοναδικό συνδυασμό στοιχείων, τα οποία μπορούν να παρατηρηθούν σε μια 
εκπαιδευτική καινοτομία όπως παροχή κινήτρων, προσαρμοστικότητα, συνεργασία, 
προσομοίωση, συμμετοχή και συλλογή δεδομένων. Στον αντίποδα, οι Kirriemuir & 
Mcfarlane (2004) διέκριναν τους λόγους για τους οποίους παλαιότερες προσπάθειες 
ανάπτυξης εξειδικευμένων ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών δεν απέδωσαν. Σύμ-
φωνα με τους Kirriemuir & Mcfarlane (2004) τα εκπαιδευτικά παιχνίδια υπήρξαν υ-
περβολικά απλοϊκά σε σύγκριση με τα εμπορικά ψηφιακά παιχνίδια. Περιλάμβαναν 
επαναλαμβανόμενες εργασίες ίδιου τύπου με αποτέλεσμα ο παίκτης να χάνει το εν-
διαφέρον του. Σε πολλά ψηφιακά παιχνίδια ο σχεδιασμός των εργασιών δεν ανταπο-
κρινόταν σε υψηλές απαιτήσεις και δεν υποστήριζε την προοδευτική κατανόηση του 
παίκτη. Σε κάποιες περιπτώσεις οι δραστηριότητες που υποστηρίζονταν από τα παι-
χνίδια ήταν περιοριστικές καθώς επικεντρώνονταν σε μια δεξιότητα ή στη συσσώ-
ρευση ομογενούς περιεχομένου. Τέλος, σε πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια οι παίκτες 

897

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



είχαν την αίσθηση ότι «εξαναγκάζονται» να συμμετάσχουν στη μαθησιακή διαδικα-
σία.  

Ανάπτυξη παιχνιδιού για την Ψηφιακή Ασφάλεια 

Το παιχνίδι που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της δράσης της Ψηφιακής Ασφάλειας, έχει 
ως τελικούς αποδέκτες τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου και στοχεύει στην εξοικείωση 
των παικτών με πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των υπολογιστών και του διαδι-
κτύου, εκθέτοντάς τους σε αυτούς με ασφαλή τρόπο. «Οι παίκτες καλούνται να καλ-
λιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και να αποκαλύψουν / αντιμετωπίσουν τους πι-
θανούς κινδύνους αναπτύσσοντας δεξιότητες, αποκτώντας γνώσεις κι εν γένει καλ-
λιεργώντας μια νέα νοοτροπία, εκείνη της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου» (Foun-
tana et al, 2010; SimSafety, 2010). Για τους σκοπούς του παιχνιδιού αξιοποιείται θε-
ματολογία, η οποία καλύπτει μεγάλο εύρος των εννοιών και των θεμάτων της ψηφια-
κής ασφάλειας και εμπιστοσύνης (π.χ. παραβίαση ιδιωτικότητας, έκθεση σε ανάρμο-
στο περιεχόμενο, ιοί, εθισμός, εξαπάτηση κ.τ.λ.), όπως αυτά αποτυπώνονται στην 
σύγχρονη βιβλιογραφία. 

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μία υποθετική πόλη, στην οποία ο παίκτης κινείται και δρα 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή μετά το σχολείο. Έχοντας πεπερασμένο αριθμό 
διαθέσιμων ζωών, παίρνει πρωτοβουλίες, σκέπτεται και αποτιμά όλα τα δεδομένα 
που έχει στη διάθεσή του και καθορίζει τις ενέργειες του εικονικού χαρακτήρα του 
σύμφωνα με το σύστημα κανόνων και οδηγιών του παιχνιδιού. Αυτοί ορίζουν και το 
σκορ. Τελικός στόχος του παιχνιδιού είναι η μεγαλύτερη δυνατή παραμονή του παί-
κτη στο παιχνίδι. 

Πιο συγκεκριμένα, ο παίκτης  μπορεί να διαμορφώσει το «ρόλο» του επηρεάζοντας 
παραμέτρους του εικονικού χαρακτήρα του, όπως είναι η φυσική δραστηριότητα,  οι 
συνήθειες στη χρήση του υπολογιστή, η σχολική επίδοση, ο αριθμός των φίλων, το 
εβδομαδιαίο χαρτζιλίκι και οι διαθέσιμες φορητές συσκευές. Στη συνέχεια, τα στοι-
χεία του προφίλ συσχετίζονται με παραμέτρους του σκορ. Για παράδειγμα, η σημασία 
της ψηφιακής δημοτικότητας και της φιλίας για τον παίκτη, η ανάγκη του για διασκέ-
δαση μέσω του υπολογιστή και οι προσδοκίες για τη σχολική επίδοσή του, όπως αυτά 
έχουν καταχωριστεί από τον ίδιο τον παίκτη κατά το «χτίσιμο» του εικονικού του χα-
ρακτήρα, συσχετίζονται με την ανταπόκρισή του σε συγκεκριμένες προκλήσεις και 
επηρεάζουν το σκορ, τόσο ως προς το βαθμό κούρασης, της διασκέδασης και του ρί-
σκου όσο και ως προς την ψηφιακή δραστηριότητα, την εξέλιξη της σχολικής επίδο-
σης, της φυσικής του κατάστασης και την αλλαγή της διάθεσής του. 

Η διάσταση του χρόνου αποτελεί επιπλέον στοιχείο του παιχνιδιού που επηρεάζει 
τους παραπάνω συσχετισμούς, καθώς η κάθε δραστηριότητα έχει τη δική της προβλε-
πόμενη διάρκεια. Ο χρόνος στο παιχνίδι ορίζεται από ένα ρολόι που τρέχει σε «χρόνο 
ενασχόλησης με τις δραστηριότητες». Έτσι, ανάλογα με τον φόρτο της ημέρας, όπως 
αυτός περιγράφεται κάθε φορά από το σενάριο της δραστηριότητας, περισσότερη ε-
νασχόληση με το διαδικτυακό παιχνίδι μπορεί να ανεβάσει το σκορ στη διασκέδαση 
αλλά να το ελαττώσει ως προς την κούραση και τη σχολική επίδοση ή ακόμη και να 
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προκαλέσει ένταση στο σπίτι επηρεάζοντας το σκορ στην οικογενειακή κατάσταση. 

Επιπλέον, το παιχνίδι περιλαμβάνει χαρακτηριστικά και υλικό που του επιτρέπουν 
είτε να παίζεται από τους μαθητές εκτός σχολικού περιβάλλοντος είτε να αξιοποιείται 
από τον εκπαιδευτικό στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται από 
συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις στη λειτουργικότητα, σε κάθε μία από τις δύο περι-
πτώσεις. Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα για παιχνίδι με έναν ή πολλαπλούς παί-
κτες. Προτεινόμενες πρακτικές αξιοποίησης είναι οι ακόλουθες: 
• Όλοι οι μαθητές μαζί μέσα στην τάξη: με τη βοήθεια ενός διαδραστικού πίνακα, 

όλοι μαζί παίζουν ένα παιχνίδι (single player έκδοση) 
• Ομάδες των δύο-τριών παικτών στο εργαστήριο: κάθε ομάδα παίζει το δικό της 

παιχνίδι μπροστά στο δικό της υπολογιστή (single player έκδοση) 
• Ομάδες των δύο-τριών  παικτών στο εργαστήριο: όλες οι ομάδες συμμετέχουν στο 

ίδιο παιχνίδι με ταυτόχρονη πρόσβαση από ξεχωριστούς υπολογιστές (multiplayer 
έκδοση) 

• Μία τάξη ενός σχολείου παίζει με άλλη τάξη του ίδιου ή διαφορετικού σχολείου 
(multiplayer έκδοση) 

Τέλος, το περιβάλλον του παιχνιδιού προσφέρει τη δυνατότητα καταγραφής της δρά-
σης των παικτών εν εξελίξει. Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παρα-
κολουθήσει εκ των υστέρων αλλά και να προβάλει σε επανάληψη, με τη μορφή 
video, τη ροή του παιχνιδιού στους μαθητές του και να συζητήσει μαζί τους τις επι-
λογές τους, προσφέροντας ανατροφοδότηση και ενισχύοντας τον αναστοχασμό. 

Συμπεράσματα 

Το παιχνίδι ρόλων που περιγράφηκε παραπάνω αναπτύσσεται στο πλαίσιο της δρά-
σης για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των μαθητών γυμνασίου σε θέματα ψη-
φιακής ασφάλειας. Βρίσκεται σήμερα σε φάση υλοποίησης με χρονοδιάγραμμα ολο-
κλήρωσης στις αρχές της επόμενης σχολικής χρονιάς (2015-16). Κομβικού ενδιαφέ-
ροντος για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του παιχνιδιού είναι η παροχή ενός προ-
στατευμένου ψηφιακού χώρου, όπου οι παίκτες μπορούν να πειραματιστούν με πρα-
κτικές σχετικές με την ψηφιακή ασφάλεια. Συμμετέχοντας σε ειδικά σχεδιασμένες 
δραστηριότητες, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με το σύστημα 
και με άλλους παίκτες και να μάθουν από τις εμπειρίες τους πώς μπορούν να χρησι-
μοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες με ασφάλεια. 

Ευχαριστίες 
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Περίληψη 

Την εποχή που διανύουμε νέες συνθήκες διαμορφώνονται στην εκπαίδευση, αρκετοί 
θεωρητικοί της (Jarvis, Rogers, Brookfield, Illeris) έχουν ασχοληθεί με την ανάγκη α-
ναθεώρησης των παραδοσιακών τρόπων μάθησης. Σημαντικοί στοχαστές όπως ο 
Dewey, Eisner, Efland, Gardner από το χώρο της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης 
έχουν επισημάνει τη σημασία της ενσωμάτωσης της αισθητικής εμπειρίας στην εκπαι-
δευτική διεργασία (Κόκκος, 2009). Ο εκπαιδευτικός καλείται να υποκινήσει τους μα-
θητές έτσι ώστε να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διεργασία. Μια εκπαιδευτική 
τεχνική θεωρείται ότι αξιοποιείται αποτελεσματικά, όταν προκαλεί τους εκπαιδευομέ-
νους σε στοχαστική και κριτική εξέταση, επανεξέταση και ανάλυση των δεδομένων, 
των πτυχών και των παραμέτρων ενός ζητήματος. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι η εφαρ-
μογή μιας εκπαιδευτικής τεχνικής στο βαθμό που συνδέεται με την κριτική γνωστική 
επαγρύπνηση και επεξεργασία του αντικειμένου που αναλύεται και συζητιέται. Προς 
αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να συνεισφέρει η Τέχνη. Στην παρούσα εργασία παρου-
σιάζεται μέρος προγράμματος που εκπονήθηκε στην Α Λυκείου του 1ου Λυκείου Ζα-
κύνθου για την επιρροή που ασκούν οι μηχανισμοί της μόδας στο άτομο, στις κοινωνι-
κές σχέσεις και το περιβάλλον με τη χρήση της μεθόδου αξιοποίησης της τέχνης στην 
εκπαίδευση όπως αυτή προτείνεται από τον Αλέξη Κόκκο. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τέχνη, Ποίηση, μετασχηματίζουσα μάθηση, κριτικός, στοχαστικός. 

Εισαγωγή 

Η χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση προκειμένου οι μαθητές να μετασχηματίσουν 
νοητικά πλαίσια με τη μέθοδο που προτείνεται από τον Κόκκο αποτελεί μια καινοτόμο 
τεχνική που ευελπιστεί να υποκινήσει τους μαθητές έτσι ώστε να εμπλακούν ενεργά 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή των 
μαθητών ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να τους φέρει σε επαφή με το στίχο (ποίημα και 
τραγούδι). Μέσω αυτού οι μαθητές θα αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες που θα 
τους βοηθήσουν να μάθουν να εκφράζουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους. 
Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε θέματα που αφορούν τους νέους σήμερα και να 
προβάλλουν τη δική τους οπτική γωνία σε σχέση με το υπό-συζήτηση θέμα. Το ζητού-
μενο είναι οι μαθητές να εξετάζουν κριτικά σκεπτόμενοι τα υπό διερεύνηση θέματα, 
εξάγοντας ερμηνείες, κρίσεις, μετασχηματίζοντας νοητικά πλαίσια που με τη σειρά 
τους αλλάζουν παγιωμένες λανθάνουσες αντιλήψεις. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
είναι ένας επιδιωκόμενος στόχος που επιχειρείται να επιτευχθεί μέσα από τη χρήση της 
τέχνης στην εκπαίδευση. 
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Μετασχηματίζουσα μάθηση 

Μάθηση είναι η διεργασία παραγωγής μια νέας ή αναθεωρημένης ερμηνείας μιας ε-
μπειρίας. Η ερμηνεία είναι υπεύθυνη για την μεταγενέστερη κατανόηση αξιολόγηση 
και δράση του ατόμου. Ο τρόπος που μαθαίνουμε διαφέρει ανάλογα με το αν στοχεύ-
ουμε στην κατανόηση ενός γεγονότος που μας έχει μεταφερθεί ως έμμεση εμπειρία και 
διαφορετικά όταν μέσα στην πράξη αναζητούμε τη μάθηση (Mezirow, 1990). Σύμφωνα 
με το Mezirow ο κριτικός στοχασμός ανατρέπει τις υπάρχουσες πεποιθήσεις μας και 
στοχεύει στην κριτική αντιμετώπιση των πεποιθήσεων μας πάνω στις οποίες όλα τα 
πιστεύω μας έχουν οικοδομηθεί. Σύμφωνα με τον Dewey ο στοχασμός αναφέρεται στη 
διεργασία λογικής εξέτασης των συμπερασμάτων με τα οποία έχουν αιτιολογηθεί οι 
πεποιθήσεις και τα πιστεύω μας. Είναι η τοποθέτηση στο σωστό πλαίσιο μιας ιδέας, 
ενός θέματος ή ενός σκοπού, με στόχο την αποδοχή του ή την κατανόηση του (Dewey, 
1993). Ως κριτικός στοχασμός νοείται ο στοχασμός πάνω σε προηγούμενες ερμηνείες 
αναφορικά με ένα πρόβλημα. Η στοχαστική ερμηνεία είναι η διεργασία διόρθωσης των 
στρεβλών σκέψεων και στάσεων μας (Cell, 1984). Η επανεξέταση του περιεχομένου 
ενός προβλήματος ή των διαδικαστικών υποθέσεων που οδηγούν στην επίλυση του 
προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που χρησιμοποι-
ήθηκε οδηγεί σε στοχαστικά επεισόδια. Στην ουσία είναι η αμφισβήτηση παγωμένων 
αντιλήψεων, απόψεων με τις οποίες εκλογικεύουμε και κατανοούμε τον εαυτό μας και 
τους γύρω μας. Για να επιτευχθεί η αμφισβήτηση της εγκυρότητας μιας ριζωμένης ά-
ποψης είναι απαραίτητη η άρνηση αξιών που βρίσκονται στο κέντρο της αντίληψης 
μας (Mezirow, 1990). Η αλλαγή άποψης είναι μια διεργασία κατά την οποία συνειδη-
τοποιούμε κριτικά το πως και το γιατί σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε το κόσμο. 
Ο στοχασμός στους αρχικούς συλλογισμούς είναι δυνατόν να οδηγήσει στη μετασχη-
ματιστική μάθηση. Μια ειδική λειτουργία στοχασμού οι οποία περιλαμβάνει επαναξιο-
λόγηση των πρότερων υποθέσεων πάνω στις οποίες βασίζονται οι πεποιθήσεις μας και 
η ανάληψη δράσης βάσει των νέων σκέψεων που προέρχονται από τη μετασχηματι-
σμένη μάθηση (Mezirow, 1990).  

Η αισθητική εμπειρία στην εκπαίδευση 

Οι τέχνες σήμερα είναι ενταγμένες στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των σχολικών βαθ-
μίδων και υλοποιούνται σε συγκεκριμένες ώρες (Π.Ι., 2015). Σε πολλούς γραμματι-
σμούς (Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία κ.α.) πλήθος έργων τέχνης εικαστικών, μου-
σικών, κινηματογραφικών είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί και να ενσωματωθεί στο πλαί-
σιο του μαθήματος υπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα στόχων. Καλλιεργούν τη δημιουργι-
κότητα, την αυτογνωσία, τη διάδοση των ιδεών, τη διαφορετικότητα και το στοχασμό 
(Eisner, 2002). Η παρατήρηση των έργων τέχνης απαιτεί σκέψη που οδηγεί στην εμπει-
ρική νοημοσύνη (Perkins, 1994). Οι μαθητές αναπτύσσονται ολιστικά (γνωστικά, συ-
ναισθηματικά, αισθητικά, στοχαστικά), τείνουν σε μια βαθύτερη κατανόηση όχι μόνο 
του εαυτού τους αλλά και της πραγματικότητας γύρω μας. Αυξάνοντας τις πιθανότητες 
να γίνουν ενεργοί και συνειδητοποιημένοι πολίτες (Anderson & Milbrandt, 2005), 
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(Perkins, 1994). Τα έργα τέχνης που καλείται να επιλέξει ο εκπαιδευτικός για μαθησια-
κούς σκοπούς θα πρέπει διευρύνουν το στοχασμό των μαθητών και να ετοιμάζουν ένα 
πεδίο γόνιμων συζητήσεων (Κόκκος & Συνεργάτες, 2011).  

Η μέθοδος  

Η μέθοδος που επιλέχτηκε για να πραγματοποιηθεί η έρευνα της παρούσας εργασίας 
νομάζεται «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία». Βασίζε-
ται σε σύνθεση των θεωρητικών προσεγγίσεων των Dewey, Sartre, Gardner, Efland, 
Perkins, Olson, Watzlawick, Freire που αφορούν στη μαθησιακή λειτουργία της αισθη-
τικής εµπειρίας (Κόκκος, 2009). Τα στάδια εφαρμογής της μεθόδου είναι έξι (Κόκκος 
& Συνεργάτες, 2011). Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση της μεθόδου. Στο πρώτο στά-
διο, γίνεται από τον εκπαιδευτικό η διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών. Ο προσδιορι-
σμός της ανάγκης για κριτική εξέταση των στερεότυπων παραδοχών των συμμετεχό-
ντων που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα. Στο δεύτερο στάδιο, ο εκπαιδευτικός διευ-
κολύνει μια διεργασία, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις απόψεις τους 
για το θέμα. Στο τρίτο στάδιο, ο εκπαιδευτικός εξετάζει τις απαντήσεις και εντοπίζει 
τα υποθέματα που θα πρέπει να προσεγγιστούν ολιστικά και κριτικά προκειμένου να 
επανεξεταστούν οι απόψεις που διατυπώθηκαν. Στο τέταρτο στάδιο ο εκπαιδευτικός ε-
πιλέγει διάφορα σημαντικά έργα τέχνης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως ερέθισμα 
για την επεξεργασία των υποθεμάτων (τα μηνύματα των έργων τέχνης συνδέονται με 
τα υποθέματα). Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί έργα από τη ζωγραφική, τη λογοτεχνία, 
την ποίηση, τη γλυπτική, τη φωτογραφία, τον κινηματογράφο, τη μουσική κλπ. Στο πέ-
μπτο στάδιο ο εκπαιδευτικός διευκολύνει μια διεργασία, η οποία στοχεύει στο να προ-
σεγγιστούν (μέσα από επεξεργασία κριτικών ερωτήσεων) τα διάφορα υποθέματα από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες, προκειμένου να αποκαλυφθούν στους συμμετέχοντες όσο 
το δυνατόν περισσότερες διαστάσεις και να τους προσφερθεί η ευκαιρία να επανεξετά-
σουν τις αρχικές τους παραδοχές. Ένα από τα βασικά μαθησιακά εργαλεία σε αυτή τη 
διεργασία είναι η αισθητική εμπειρία. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει διαδοχικά διάφορα 
έργα τέχνης. Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν επίσης να προτείνουν έργα τέχνης και 
να προσδιορίσουν τη σειρά με την οποία θα γίνει η επεξεργασία τους. Κάθε έργο τέχνης 
αναλύεται και συνδέεται κριτικά με τα σχετικά υποθέματα. Οι συμμετέχοντες εκφρά-
ζουν τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Στο έκτο στάδιο γίνεται σύν-
θεση και αντλούνται συμπεράσματα. 

H εφαρμογή της μεθόδου 

Η εφαρμογή της μεθόδου πραγματοποιήθηκε σε είκοσι μαθητές –έντεκα αγόρια, εννέα 
κορίτσια- του 4ου τμήματος της Α΄τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) Ζακύνθου. 
Το θέμα της διδασκαλίας ήταν η μόδα και ο βαθμός της επιρροής της. Το πλαίσιο του 
προβληματισμού ορίστηκε από παραμέτρους που στρέφονται γύρω από θέματα κοινω-
νικά , οικονομικά και ηθικά που σχετίζονται με τους μηχανισμούς της μόδας. Σκοπός 
της διδασκαλίας είναι να αναδειχτούν: 
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• ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) στη διαμόρφωση της μόδας. 
• ο βαθμός ελευθερίας του ατόμου.  
• η στάση των ατόμων απέναντι σε άτομα που δεν ακολουθούν τη μόδα.  
• η καταπίεση και το αίσθημα κατωτερότητας για όσους δεν ακολουθούν τη μόδα.  
• οι επιβαρύνσεις για το περιβάλλον από την υπακοή στη μόδα. 

Οι αρχικοί στόχοι της διδασκαλίας διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις θεωρητικές αρχές 
της μεθόδου. Οι αρχές αυτές επικεντρώνουν στα εξής: 

• Παρατήρηση έργων τέχνης για την ανάπτυξη του στοχασμού, την ανατροπή 
στερεοτύπων και τελικά την διαμόρφωση νέων στάσεων συμπεριφορών και 
υιοθέτηση νέων αξιών. 

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 

Στο πρώτο στάδιο όπως έχει προαναφερθεί παραπάνω είναι το σημείο της διερεύνησης 
των εκπαιδευτικών αναγκών. Η ανάγκη για κριτική διερεύνηση της επιρροής που α-
σκούν οι μηχανισμοί της μόδας απορρέει από τη στάση που κρατούν οι μαθητές απέ-
ναντι στο θέμα. Οι μαθητές εκτιμούν ότι είναι ασήμαντη ή ανύπαρκτη η επιρροή και οι 
επιλογές είναι προσωπικές και σύμφωνες με τις ανάγκες του καθένα και της καθεμιάς. 
Οι παραπάνω απόψεις διατυπώθηκαν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στην 
αντίστοιχη ενότητα, ενώ ισχυρή ήταν η πεποίθηση των μαθητών ότι οι επιλογές τους 
δεν ετεροκαθορίζονται. Ωστόσο οι ίδιοι δέχονται ότι επικρίνουν ή περιθωριοποιούν 
συμμαθητές τους που δεν ακολουθούν τις επιταγές της μόδας.  

Στο δεύτερο στάδιο ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες (πέντε ομάδες 
των τεσσάρων ατόμων) και τους ζητάει να καταγράψουν τις προσωπικές τους απόψεις 
στο ερώτημα «Πώς και γιατί η μόδα επηρεάζει την προσωπικότητα μας και τις σχέσεις 
μας με τους άλλους;». Παραθέτουμε ενδεικτικές απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές 
στο παραπάνω ερώτημα.  

• Η μόδα μας επηρεάζει κυρίως με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) . 
• Συχνά περιθωριοποιούμε άτομα που δεν ακολουθούν τη μόδα.  
• Η μόδα δεν αφορά μόνο στην εξωτερική εμφάνιση αλλά και στη συμπεριφορά-

στάση ζωής . 
• Οι άνθρωποι ακολουθούν τη μόδα για να είναι αρεστοί. 

Στο τρίτο στάδιο ο εκπαιδευτικός εντοπίζει τα υποθέματα που προκύπτουν από τις α-
παντήσεις των μαθητών και θέτει τα κριτικά ερωτήματα.  

Υποθέματα:  

• Μόδα και μηχανισμοί επιβολής της. 
• Συνέπειες για την προσωπικότητα του ατόμου και την κοινωνική του υπόσταση . 
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Κριτικά ερωτήματα: 

• Με ποιους μηχανισμούς επιβάλλεται η μόδα και κάτω από ποιες συνθήκες επη-
ρεάζει το άτομο. 

• Ποιοι τομείς της ανθρώπινης δράσης ελέγχονται από τη μόδα και ποιος ο στό-
χος όσων ασκούν τον έλεγχο. 

Στο τέταρτο στάδιο επιλέγηκαν τα έργα τέχνης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
ως εναύσματα για το υπο-συζήτηση θέμα μας.  

Μετά από συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους επιλέχτηκαν τα εξής έργα για την επε-
ξεργασία των κριτικών ερωτημάτων. Τα έργα είναι ένα ποίημα και δύο τραγούδια. 

1ο έργο 
Τίτλος «Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης» 
Ποιητής  Κ.Π.Καβάφης 
Εκδόσεις  Ίκαρος 

 2ο έργο 
Τίτλος  «Φράγμα» 
Στίχοι Κώστας Τριπολίτης  
Μουσική  Δήμος Μούτσης  
Δίσκος   «Φράγμα» 1981 

3ο έργο 
Τίτλος «Της γοργόνας οι καημοί» 
Στίχοι Μάνος Ξυδούς 
Μουσική Μάνος Ξυδούς 
Δίσκος  «Τα δοκάρια στο γρασίδι περιμένουν τα 

παιδιά» 2001 

Τα συγκεκριμένα έργα τέχνης επιλέχτηκαν γιατί θεωρήθηκε ότι εξυπηρετούν τους εκ-
παιδευτικούς στόχους καθώς και η ποίηση του Κ.Π. Καβάφη είναι διαχρονική, ενώ η 
μουσική των δύο τραγουδιών προέρχεται από καταξιωμένους, σύγχρονους δημιουρ-
γούς, έξω από τη βιομηχανία του μαζικού τραγουδιού. Συνάμα η μουσική και η ποίηση 
είναι μορφές τέχνης που είναι κοντά στους μαθητές και η γλώσσα τους κατανοητή.  

Συσχέτιση έργων τέχνης με τα κριτικά ερωτήματα:  
Επιλεγμένα έργα τέχνης Σύνδεση με τα κριτικά ερωτήματα 

Α Β 
1ο «Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης»  Χ Χ 
2ο «Το Φράγμα» Χ  
3ο «Οι καημοί της γοργόνας» Χ Χ 
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Στο πέμπτο στάδιο χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του D.Perkins προσαρμοσμένη στα 
μουσικά και λογοτεχνικά έργα (Artit, 2015).  

1ο έργο  

Ποια συναισθήματα σας προκαλεί; 

Ποιες λέξεις σας προκαλούν εντύπωση και γιατί; 

Πώς η επιλογή των λέξεων έρχεται σε συνάφεια με το θέμα του ποιήματος ; 

Πώς αντιδρούσε ο «Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης»; 

Ποιες συνέπειες είχαν για τον ίδιο αυτές οι αντιδράσεις; 

Έχει το ποίημα ομοιοκαταληξία; 

(2ο ,3ο έργο) 

Πού σας ταξιδεύει η μουσική; 

Ποιες εικόνες σας γεννούν τα τραγούδια ; 

Ποιες φράσεις σας προκαλούν εντύπωση και γιατί; 

Τι είναι αυτό που δεν έχετε καταλάβει; Σκεφτείτε το ξανά . 

Πώς κατάφεραν οι καλλιτέχνες να αποδώσουν το κλίμα της εποχής τους; 

Επιλέξτε ένα σημείο που παρουσιάζει ιδιαίτερη ένταση στο τραγούδι(2ο έργο). 

Μπορείτε να σκεφτείτε τους στίχους επενδυμένους με εύθυμη μουσική; 

Ποιες σκέψεις σας προκαλούν τα τραγούδια για τη μόδα και τις επιδράσεις της; 

Πώς πραγματεύονται το θέμα της μόδας οι δύο καλλιτέχνες ; 

Με ποιο τρόπο η καθημερινότητα επηρεάζει τον δημιουργό ; 

Πώς ο καλλιτέχνης συνέδεσε ένα μυθικό θέμα, όπως η γοργόνα με τη σύγχρονη προς 
αυτόν πραγματικότητα; 

Η μουσική ποια συναισθήματα σας προκαλεί; (3ο θέμα).  

Κατά τη συσχέτιση των έργων τέχνης με τα κριτικά ερωτήματα οι μαθητές σε ομάδες , 
όπως και κατά το δεύτερο στάδιο , απάντησαν ότι η μόδα: 
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για το πρώτο ερώτημα 

• καθορίζει τη συμπεριφορά μας και μας ελέγχει  
• επηρεάζει τη σχέση μας με τους άλλους τους οποίους κρίνουμε από το τι φο-

ράνε και όχι από την προσωπικότητα τους  
• επιβάλλεται σχεδόν ολοκληρωτικά σε ανασφαλείς και αδύναμους ανθρώπους 

και εξουθενώνει τις ασθενείς κοινωνικά ομάδες . 
• οδηγεί σε απώλεια της ταυτότητας και γελοιοποιεί τον άνθρωπο  
• μας φορτώνει με ανούσια πράγματα και βλέπουμε την αξία μας ως άνθρωποι 

ανάλογα με την οικονομική μας δυνατότητα να την ακολουθούμε . 

για το δεύτερο ερώτημα  

• Η βιομηχανία της μόδας ενσωματώνει και επαναστατικές ομάδες και ιδέες . 
• Η μόδα χρησιμοποιεί όχι μόνο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), αλλά 

και κάθε άνθρωπο που ασκεί επιρροή . 
• Άθελα μας γινόμαστε φορείς της μόδας . 

Στο έκτο στάδιο επανήλθαμε στις αρχικές απαντήσεις που είχαν δοθεί στα ερωτήματα 
που είχαν τεθεί και ζητήθηκε να τις μελετήσουν και να απαντήσουν εκ νέου, για να 
εντοπίσουμε εάν διαφοροποιούνται, με βάση τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από το 
σχολιασμό τόσο του ποιήματος όσο και των τραγουδιών. 

Συμπεράσματα  

Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι ομάδες μετά την επεξεργασία των έργων τέχνης 
διαφαίνεται ότι οι μαθητές είδαν και διαφορετικές παραμέτρους σχετικά με το θέμα της 
μόδας. Άρχισαν να διαβλέπουν ότι ασυναίσθητα υιοθετούμε ντύσιμο ή συμπεριφορά 
χάνοντας συχνά και την ταυτότητα μας. Επίσης φάνηκε πως αντιλαμβάνονται ότι υ-
πάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία που στήνεται πίσω από τη μόδα, ενώ συνέδεσαν τη 
γρήγορη αλλαγή της μόδας με την ανάγκη των βιομηχανιών για κέρδη. Επιχειρήθηκε 
συνάμα και η διάκριση μεταξύ μόδας και «στιλ» με παράλληλη διάθεση των δύο από 
τις πέντε ομάδες να σκέφτονται πριν αγοράσουν κάτι και να μην βλέπουν μόνο την 
εξωτερική εμφάνιση. Άλλωστε, όπως έγραψαν, «τα ράσα δεν κάνουν τον παπά». Τέλος 
οι μαθητές απαντώντας, ο καθένας χωριστά σε ερώτημα κλειστού τύπου για το αν η 
μόδα υπονομεύει την ελευθερία μας και αν πρέπει να αντιστεκόμαστε σε αυτήν, δεκα-
επτά (85%) από τους είκοσι (20) απάντησαν ναι ενώ τρεις (15%) όχι. 

Επίλογος 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο διαθέσιμος χρόνος για τη συγκεκριμένη εφαρμογή 
ήταν περιορισμένος (τρεις διδακτικές ώρες), αν υπολογίσουμε ότι στο διάστημα των 
τριών ωρών συμπεριλαμβάνονταν η ενημέρωση για το θέμα που θα αναπτυχθεί και για 
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τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, καθώς και η εφαρμογή της μεθόδου με την αξιο-
λόγησή της στο τέλος.  

Τα συμπεράσματα εμφανίζονται ενθαρρυντικά ως προς την ικανοποίηση της εφαρμο-
γής της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» σε 
μαθητές της μέσης εκπαίδευσης και αναδεικνύουν ενδιαφέροντα σημεία που επηρεά-
ζουν τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία μετασχηματίζοντας λανθασμένες αντιλή-
ψεις και παραδοχές σε νοητικά πλαίσια. Η επανεξέταση των όποιων εσφαλμένων αντι-
λήψεων θα απεγκλωβίσει τους μαθητές από πιθανά αποπροσανατολιστικά διλλήματα 
που επιβάλλονται από εξωτερικές συνθήκες (Mezirow & Συνεργάτες, 2007). Στη πα-
ρούσα εργασία το 85% των μαθητών υιοθέτησαν μια κριτική στάση απέναντι στις πα-
ραδοχές τους και στις παγιωμένες αντιλήψεις που είχαν για τη μόδα. Ο κριτικός στο-
χασμός μπορεί να βρει πρακτική εφαρμογή στη μέση εκπαίδευση με τη χρήση της με-
θόδου του Κόκκου καθώς καλλιεργείται η στοχαστική διάθεση που σταδιακά θα οδη-
γήσει στο στοχασμό του μαθητή για τις εμπειρίες και τα βιώματα του (Μέγα, 2010). 
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Περίληψη 

Η εισαγωγή του υπολογιστή ως γνωστικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία από 
τη δεκαετία του ’60 έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών και θεωρείται γενικά 
πως μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον μέσο για ενίσχυση του εκπαιδευτικού παρα-
δείγματος της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Τα διδακτικά σενάρια που χρησιμοποιούν 
το συγκεκριμένο αυτό εργαλείο λειτουργούν με βάση τις αρχές του εποικοδομητισμού 
με τον εκπαιδευτικό ως καθοδηγητή και εμψυχωτή. Από την άλλη μεριά η σωστή ορ-
γάνωση και προετοιμασία της διδασκαλίας είναι προϋπόθεση για την επιτυχία της. Ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να έχει καλλιεργήσει στην τάξη του κλίμα ομαδοσυνεργατικής 
μάθησης, δηλαδή δομές επικοινωνίας και κοινωνικών σχέσεων αναπτυγμένες σε ένα 
περιβάλλον συνεργασίας. Όταν η διδασκαλία επιδιώκει να κινηθεί στη Ζώνη Επικείμε-
νης Ανάπτυξης (Vygotsky, 1934) το άτομο μπορεί, με κατάλληλη αλληλεπίδραση με 
το γνωστικό εργαλείο του υπολογιστή, να οδηγηθεί σε ένα γνωστικό επίπεδο ανώτερο 
αυτού που από μόνο του μπορεί να προσεγγίσει. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διδακτικό σενάριο, ΤΠΕ, εποικοδομητισμός  

Εισαγωγή 

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως γνωστικού μέσου διδασκαλίας ξεκίνησε τη 
δεκαετία του ’60 και απ’ την πρώτη στιγμή οδήγησε σε πολλαπλή εξερεύνηση των 
δυνατοτήτων του. Παρατηρήθηκε σε πλήθος ερευνών πως με τη χρήση του η διδασκα-
λία μπορεί να εξατομικευτεί σε μεγάλο βαθμό και να προσαρμοστεί στις ατομικές α-
νάγκες του κάθε μαθητή. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού το 
οποίο προσαρμόζεται ανάλογα. 

Σκοπός της χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού είναι να προσδώσει πολυτροπικότητα 
στη διαδικασία της μάθησης. Έτσι πέρα από το κείμενο και τις εικόνες της κλασσικής 
εκπαιδευτικής πράξης δίδεται η δυνατότητα για χρήση νέων μέσων όπως βίντεο, κι-
νούμενης εικόνας (animation) και υπερσυνδέσμων. Όμως αυτό δε γίνεται με τρόπο α-
ποσπασματικό και μεμονωμένο αλλά διασυνδεδεμένο και εποικοδομητικό. Το κατάλ-
ληλο εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να βοηθήσει το μαθητή να εξάγει νοήματα μέσα 
από τη διασύνδεση και συσχέτιση των παρουσιαζόμενων εκπαιδευτικών στοιχείων 
(Δαγδιλέλης κ.ά., 1998). Επίσης μπορεί να κρατήσει ενεργό το ενδιαφέρον των μαθη-
τών με τη χρήση εναλλακτικών δραστηριοτήτων παιγνιώδους μορφής (επίλυση παζλ, 
λαβυρίνθων, εκπαιδευτικών παιχνιδιών κ.α.) (Piaget, 1962). 
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Σκοπός των εποικοδομητικών στρατηγικών μάθησης είναι η δημιουργία της γνωστικής 
αναπαράστασης του προς μάθηση υλικού. Η θεωρία του εποικοδομητισμού αναγνωρί-
ζει πως η μάθηση ξεκινάει από υπάρχουσες γνώσεις πάνω στις οποίες θα οικοδομηθεί 
η νέα γνώση. Το πρόβλημα που δημιουργείται με παιδιά μικρής ηλικίας είναι πως για 
πολλά από τα γνωστικά αντικείμενα δεν έχουν επαρκές γνωστικό υπόβαθρο ώστε να 
δημιουργήσουν διασυνδέσεις με τη νέα γνώση που τους παρουσιάζεται. Για το λόγο 
αυτό μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά η παρουσίαση του μαθησιακού αντικειμένου 
με διαφορετικούς τρόπους. 

Οι ιδέες και οι αναπαραστάσεις τόσο των νηπίων όσο και των μαθητών του Δημοτικού 
Σχολείου που σχετίζονται με τις βασικές έννοιες των μαθηματικών, των φυσικών επι-
στημών και της μελέτης του περιβάλλοντος επιβάλλεται να αποτελούν σημείο εκκίνη-
σης της δουλειάς του εκπαιδευτικού σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του 
σχολείου καθώς και από το ΔΕΠΠΣ.  

Στο σχολείο χρησιμοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες ως εργαλείο μάθησης μπορούν να 
αξιοποιηθούν ειδικότερα ως εργαλεία ανάδυσης των ιδεών και των παραστάσεων των 
μαθητών και επιπλέον για τη δημιουργία και τη μελέτη εναλλακτικών αναπαραστά-
σεων στα μαθήματα παραδείγματος χάρη στα Φυσικά ως οπτικοποιήσεις, προσομοιώ-
σεις και γνωστικά μοντέλα (Τζιμογιάννης, 2001). 

Τρόποι χρήσης του υπολογιστή στην εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία 

Τα νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και εργαλεία που προσφέρουν σήμερα οι ΤΠΕ μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα: 
1. διδασκαλίας και επίδειξης από το διδάσκοντα. Χρησιμοποιώντας τις πολυτροπικές 

δυνατότητες του υπολογιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί βίντεο και κινούμενη εικόνα 
(animation). Επιπλέον μπορούν να επιδειχθούν έννοιες που είναι δύσκολο να γίνουν 
κατανοητές με άλλο τρόπο. 

2. πληροφόρησης για διδάσκοντες και μαθητές. Πλέον το Υπουργείο Παιδείας χρησιμο-
ποιεί αποκλειστικά το διαδίκτυο για τη διακίνηση εγγράφων και την πληροφόρηση 
όλων των μετεχόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

3. έρευνας, δημιουργίας και έκφρασης των παιδιών. Οι εργασίες που καλούνται τα παι-
διά να υλοποιήσουν μπορούν να αλλάξουν ύφος και στόχους. Το διαδίκτυο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως πηγή για υλοποίηση εργασιών όχι απλά καταγραφικών με αντι-
γραφή περιεχομένου από ιστοσελίδες αλλά αξιολόγησης αξιοπιστίας και κριτικής α-
ντιμετώπισης των πληροφοριών που παρέχονται εκεί. επικοινωνίας και αλληλεπίδρα-
σης για διδάσκοντες και μαθητές. Στην τάξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινω-
νία μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών αλλά και μεταξύ του δασκάλου και των 
γονέων για έλεγχο της προόδου των παιδιών. 

4. οργάνωσης της τάξης. Η χρήση του υπολογιστή απαλλάσσει το δάσκαλο από επανα-
ληπτικές διαδικασίες στη μάθηση (για παράδειγμα να παρουσιάσει το ίδιο υλικό σε 
διαφορετικά τμήματα) και του δίνει τη δυνατότητα να οργανώσει το υλικό και τα δε-
δομένα της εκπαιδευτικής διαδικασίας με αποτελεσματικότερο τρόπο (Δαγδιλέλης 
κ.α., 1998, σ. 39). 
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5. αυτόνομης και εξατομικευμένης μάθησης (Τζιμογιάννης, 2001). Επιπλέον είναι βα-
σικό να γνωρίζουμε ως εκπαιδευτικοί πως ένα εκπαιδευτικό σενάριο που αξιοποιεί 
τις ΤΠΕ μπορεί να ευνοήσει την προσαρμογή του ρυθμού της μάθησης στο επίπεδο 
του κάθε μαθητή. Η διδασκαλία στην τάξη έχει διαφορετικό αντίκτυπο σε διαφορετι-
κούς μαθητές επειδή ο κάθε μαθητής έχει διαφορετικό κοινωνικό και οικογενειακό 
υπόβαθρο. Έτσι η επίτευξη ενός κοινού ρυθμού μάθησης για όλους τους μαθητές είναι 
πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Όμως η χρήση υπολογιστή μπορεί να βοηθήσει ώστε ο 
ρυθμός του κάθε μαθητή να είναι διαφορετικός αλλά το τελικό μαθησιακό αποτέλε-
σμα να είναι το ίδιο. 

Άξονες περιγραφής διδακτικού σεναρίου 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Εξερεύνηση για την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις επι-
δράσεις της στη ζωή μας». Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου: (Δύο δίωρα).  

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις. 
Το διδακτικό σενάριο αφορά το μάθημα Φυσικά της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού. Στο 
περιεχόμενο του βιβλίου του μαθητή προσεγγίζονται διάφορες μορφές ενέργειας όπως 
παραδείγματος χάρη, την κινητική και την δυναμική. Επιπλέον στο σχετικό κεφάλαιο 
«Ενέργεια» γίνεται αναφορά το πόσο πολύτιμη είναι η ενέργεια και απαραίτητη για 
κάθε αλλαγή στη φύση. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τη ΣΤ΄ τάξη αναδει-
κνύει και υποστηρίζει το εκπαιδευτικό/γνωσιακό καθώς και παιδευτικό/παιδαγωγικό 
χαρακτήρα των φυσικών επιστημών. Οι δράσεις που συνιστούμε ανταποκρίνονται στις 
ενδεικτικές δραστηριότητες και στόχους που προτείνει το ελληνικό αναλυτικό πρό-
γραμμα για το Δημοτικό Σχολείο. Συγκεκριμένα, εξυπηρετούν τον στόχο της συστη-
ματικής παρατήρησης και συνειδητοποιούν έτσι οι μαθητές την εξέλιξη των φαινομέ-
νων όπως την καταστροφή του περιβάλλοντος.  

Διαθεματικά το περιεχόμενο του σεναρίου μπορεί να επεκταθεί: 
• Στο μάθημα της «Γλώσσας», αναπτύσσοντας δεξιότητες όπως της ομιλίας, ακρόασης, 

ανάγνωσης, γραφής, επιχειρηματολογίας κ.ά.. 
• Στο μάθημα της «Αισθητικής Αγωγής», με εικαστικές εργασίες όπως, κατασκευές, ζω-

γραφιές, κολάζ. 
• Στο μάθημα των «Μαθηματικών», καθώς ο δάσκαλος μπορεί να πάρει πληροφορίες 

για τον αριθμό ημερησίων μετρήσεων των ρύπων από το σταθμό μέτρησης του εργα-
στηρίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Οι μαθητές θα μπο-
ρούσαν έτσι να υπολογίσουν την αύξηση των ρύπων αναλογικά τις επόμενες ημέρες ή 
και στο απώτερο μέλλον. 

• Το μάθημα «Φυσικά» είναι από τη φύση του διαθεματικό και προϋποθέτει από μόνο 
του την κατανόηση και άλλων γνωστικών αντικείμενων του σχολικού προγράμματος. 
Βασικά οι μαθητές θα πρέπει να έχουν αναγνωρίσει ότι το περιβάλλον είναι ένα σύ-
στημα που όλα αλληλεξαρτώνται και συνδέονται μεταξύ τους. Η καλλιέργεια της κρι-
τικής σκέψης και της μεταγνωστικής δεξιότητας είναι απαραίτητος στόχος καθώς και 
ο αναπτυγμένος γλωσσικός κώδικας, ο αναπτυγμένος προφορικός λόγος και ο ανα-
πτυγμένος γραπτός λόγος. 
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Επιπλέον οι μαθητές αξιοποιώντας τις πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (καυσαέρια 
αυτοκινήτων, καμινάδες των εργοστασίων, θέρμανση) θα μπορούν να συμμετέχουν σε 
προσπάθειες για την επίλυση των περιβαλλοντικών θεμάτων καθώς και να ερευνούν 
νέες εναλλακτικές μεθόδους. 

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου  

Α. Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία της παρούσας εργασίας είναι οι μαθητές 
μας με τη χρήση των ΤΠΕ ως μελλοντικοί πολίτες του πλανήτη μας να μπορούν να 
σταθούν κριτικά απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα, να ευαισθητοποιηθούν 
μέσα από το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόβλημα (ατμοσφαιρική ρύπανση), ώστε 
μελλοντικά να διαμορφώσουν στάσεις που θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να αποτε-
λέσουν λύσεις στο πρόβλημα π.χ. να μη κυκλοφορούν ως μελλοντικοί οδηγοί με το 
αυτοκίνητό τους όταν οι αποστάσεις που θα διανύσουν είναι μικρές και μπορούν κάλ-
λιστα να τις κάνουν με τα πόδια ή με το ποδήλατο (σύνδεση με τη ζωή). Επιπρόσθετα 
να προβληματιστούν σχετικά με τη καταστροφή που προκαλούν οι ρύποι στην ατμό-
σφαιρα. Δηλαδή, ότι μπορούν να οδηγήσουν και στην υποβάθμιση της ζωής του αν-
θρώπου λόγω προβλημάτων υγείας όπως, αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες κ.ά.  

Β. Παράπλευρα μαθησιακά αποτελέσματα της παρούσας εργασίας είναι οι μαθητές με 
τη χρήση των ΤΠΕ: α) Να αποκτήσουν την ικανότητα να αναζητούν πηγές στο διαδί-
κτυο και να κρίνουν την αξιοπιστία τους, β) να αξιολογούν τις πληροφορίες που βρί-
σκουν ανάλογα με τη σημασία τους και τη σχέση τους με το θέμα της εργασίας, γ) να 
μπορούν να παρουσιάζουν συνοπτικά και χωρίς πλεονασμούς τα αποτελέσματα της 
μελέτης τους στους συμμαθητές τους ή σε ευρύτερο κοινό, δ) να αξιολογηθούν για την 
ορθή χρήση της γλώσσας καθώς θα περιγράφουν ή θα παρουσιάζουν τη μελέτη τους, 
ε) να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο τις ικανότητες της μεταξύ τους συνεργασίας 
στην επίλυση ενός προβλήματος και στη δημιουργία μιας παρουσίασης. 

Επίσης στόχος του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών είναι οι μαθητές να αναγνω-
ρίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και απόκτηση κριτικών δεξιο-
τήτων. Η διδασκαλία με τη χρήση των ΤΠΕ βοηθά του μαθητές να ανακαλύψουν οι 
ίδιοι τη γνώση. Ο εκπαιδευτικός ως εμψυχωτής τους προτρέπει να ερευνήσουν επι-
πλέον στο διαδίκτυο και να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να προτείνουν πιθανές λύ-
σεις για την αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης. Τέλος η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών ως εργαλείο μάθησης και σκέψης 
είναι επίσης ένας από τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. 

Οργάνωση της τάξης - Διδακτικό συμβόλαιο - Χρήση Η/Υ και ψηφιακών μέσων 
στο διδακτικό σενάριο  

Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Το 
σύνολο των μαθητών της τάξης είναι 12. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εργαστούν σε 
έξι ισοδύναμες ομάδες των δύο ατόμων. Τα φύλλα εργασίας θα δοθούν σε κάθε ομάδα 

914

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



ξεχωριστά και οι δραστηριότητες των φύλλων εργασίας θα δουλεύονται από τους μα-
θητές των ομάδων σε συνεργασία. 

Για να πραγματοποιηθεί το σενάριο στο σχολείο πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη 
υποδομή στο χώρο αυτό. Η χρήση του Εργαστηρίου Υπολογιστών κρίνεται απαραίτητη 
και μάλιστα ο αριθμός των υπολογιστών να είναι ικανοποιητικός για να έχουν πρό-
σβαση οι μικρές ομάδες των μαθητών. Ακόμη κρίνεται χρήσιμη αν όχι απαραίτητη η 
ύπαρξη ψηφιακού προβολέα, ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος με έναν κεντρικό υπολο-
γιστή, μέσω το οποίου ο εκπαιδευτικός θα παρεμβαίνει σε τυχόν δυσκολίες στη χρήση 
του λογισμικού. Η επιλογή της ομαδοσυνεργατικής μορφής διδασκαλίας, είναι η πλέον 
κατάλληλη και για να αντιμετωπισθούν οι υπάρχουσες ελλείψεις στην υλικοτεχνική 
υποδομή σχολικών μονάδων. 

Το λογισμικό το οποίο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί είναι το εξής: Φυλλομετρητής 
και πρόσβαση στο διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών και εικόνων καθώς και επε-
ξεργαστής κειμένου. Επιπλέον αρχείο παρουσίασης Powerpoint ως φύλλο εργασίας και 
για την παρουσίαση εργασιών στην ολομέλεια της τάξης και τέλος ψηφιακή εγκυκλο-
παίδεια (Wikipedia). 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του διδακτικού σεναρίου 
Θεωρητικό πλαίσιο της πρότασης  

Η ανάπτυξη του σεναρίου στηρίζεται στις θεωρίες του εποικοδομισμού 
(constructivism) και στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotsky και των απο-
γόνων του, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, στα γνωστικά 
εργαλεία που τη διαμεσολαβούν, στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων με-
ρών, καθώς και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που λαμβάνει χώρα. Επιπλέον 
αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στη γλώσσα ως παράγοντα για τη μάθηση και στηρί-
ζονται στην υπόθεση της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης.  

Η διδακτική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι η ομαδοσυνεργατική καθώς και η 
μέθοδος της καθηγούμενης ανακάλυψης. Οι μαθητές συνεργατικά μέσα από ερευνητι-
κές και ανακαλυπτικές διαδικασίες θα ανακαλύψουν τις θεμελιώδεις αρχές του θέμα-
τος. Ακολουθείται η διδακτική της ενεργούς μάθησης. 

Με τη διδασκαλία του μαθήματος βάσει του συγκεκριμένου σεναρίου οι μαθητές θα 
διδαχτούν τις σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία που προ-
καλούν οι ατμοσφαιρικοί ρύποι. Η μέθοδος διδασκαλίας για τη διεξαγωγή του σενα-
ρίου θα είναι η ομαδοσυνεργατική – ανακαλυπτική μάθηση. Συγκεκριμένα οι μαθητές 
με βάση τα φύλλα εργασίας που δίνεται από το δάσκαλο πρώτα θα χωριστούν σε ομά-
δες εργασίας. Διατίθενται τρία θέματα τα οποία θα διδαχθούν διαθεματικά. 

Το πρώτο φύλλο εργασίας αφορά το κλίμα και τη γεωγραφία της περιοχής της Δυτικής 
Μακεδονίας που θα διδαχθεί στα πλαίσια του μαθήματος «Γεωγραφία», το δεύτερο τη 
μόλυνση και τους τρόπους μέτρησης που θα αφορά τα «Μαθηματικά» και το τρίτο τις 
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επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη ζωή των ανθρώπων που θα αφορά τα 
«Φυσικά». 

1ο Φύλλο εργασίας στο μάθημα «Γεωγραφία» 

Στο πρώτο φύλλο εργασίας οι μαθητές θα πρέπει πρώτα να διαβάσουν τις πληροφορίες 
που υπάρχουν στην εφαρμογή και να συμβουλευτούνε το σχετικό χάρτη που περιλαμ-
βάνεται. Γνωρίζουνε που βρίσκονται οι πέντε υδροηλεκτρικοί σταθμοί του νομού και 
τους εντοπίζουνε στο χάρτη (Εικόνα 1). Στη συνέχεια καλούνται να ζωγραφίσουνε ένα 
δικό τους χάρτη του νομού όπου θα απεικονίζονται οι θέσεις των σταθμών αυτών. 
Λόγω της αυξανόμενης διαθεσιμότητας διαφόρων πηγών θα τους δίνονται ιστοσελίδες, 
των οποίων οι σύνδεσμοι θα βρίσκονται σε έναν φάκελο στην επιφάνεια εργασίας του 
υπολογιστής τους με το όνομα «Ιστοσελίδες» και θα καλούνται να συγκεντρώσουν 
πληροφορίες και φωτογραφίες σχετικά με τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς και το ανά-
γλυφο της περιοχής. Αυτές οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν σε ένα φάκελο στην επι-
φάνεια εργασίας με το όνομα «Πρόσθετες πληροφορίες». Επίσης θα πρέπει με την έ-
ρευνά τους να δικαιολογήσουν γιατί οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί κατασκευάστηκαν στις 
θέσεις τις οποίες βρίσκονται (χαμηλότερα σημεία ποταμών, πλάτος ποταμού κλπ). 
Κάθε αιτιολόγηση θα γραφτεί σε ένα έγγραφο του Word το οποίο θα το βρουν στην 
επιφάνεια εργασίας στο φάκελο με το όνομα «Κρίσεις – Προτάσεις» 

 
Εικόνα 1 - Χάρτης της Κοζάνης στο 

λογισμικό 

 
Εικόνα 2 - Ερώτηση κειμένου στο 

τεστ 
 

 
Εικόνα 3 - Ερώτηση με χρήση βίντεο 

 
Εικόνα 4 - Ερώτηση με χρήση εικό-

νας 
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2ο Φύλλο εργασίας στο μάθημα «Μαθηματικά» 

Στο δεύτερο φύλλο εργασίας θα ζητείται από τους μαθητές να δουν φωτογραφίες και 
να πάρουν πληροφορίες από την εφαρμογή για τους σταθμούς μέτρησης ρύπων και να 
κατανοήσουν τον σκοπό τους και τον τρόπο λειτουργίας τους. Στη συνέχεια θα πάρουν 
αριθμητικά δεδομένα από ετήσιες μετρήσεις ρύπων όπως παρουσιάζονται σε πίνακα 
της εφαρμογής (Εικόνα 2). 

Μελετώντας τον πίνακα θα ζητηθούν οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές του δείκτη PM10. 
Επίσης μπορεί να ζητηθεί η ποσοστιαία μεταβολή στην ισχύ του ανέμου ή της θερμο-
κρασίας. Ακόμα μπορεί να ζητηθεί ο λόγος NOx/SO2 και σε ποια έτη ήταν μικρότερος. 

3ο Φύλλο εργασίας στο μάθημα «Φυσικά» 

Η πρώτη ενότητα του σχολικού βιβλίου της ΣΤ΄ τάξης έχει τίτλο «Ορυκτοί άνθρακες – 
ένα πολύτιμο στερεό». Επομένως οι μαθητές θα κληθούν να αντλήσουν πληροφορίες 
σχετικά με τους ρύπους που υπάρχουν στην περιοχή και στη συνέχεια να απαντήσουν 
σε ένα τεστ γνώσεων που περιλαμβάνει κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο σχετικά με 
το θέμα (Εικόνα 3, Εικόνα 4, δεν υπάρχουν). 

Ως επέκταση του φύλλου εργασίας ζητούμε απ’ τους μαθητές να διαμορφώσουν προ-
τάσεις δράσεων για την βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Οι προτάσεις αυτές 
θα αφορούν τη βιομηχανία, την κεντρική θέρμανση, την παρακολούθηση της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης και την πληροφόρηση των πολιτών. 

Κάθε πρόταση που θα αξιολογείται θα καταγράφεται σε ένα έγγραφο Word. Με τη νέα 
μέθοδο γραφής από χαρτί & μολύβι στον κειμενογράφο θα μπορούν να οργανώσουν 
την σκέψη τους και διαχειριστούν μία μεγάλη ποσότητα πληροφορίας, εισάγοντας τις 
πληροφορίες και ταξινομώντας αυτές σε ένα πίνακα στο έγγραφό τους. Το έγγραφο 
αυτό θα το βρουν οι μαθητές στην επιφάνεια εργασίας στο φάκελο «Κρίσεις – Προτά-
σεις». 

Το τελευταίο βήμα που θα ακολουθήσουν οι μαθητές είναι να ανοίξουν τον 3ο φάκελο 
στην επιφάνεια εργασίας το οποίο είναι ένα λογισμικό παρουσίασης (Powerpoint). O 
εκπαιδευτικός έχει οργανώσει την παρουσίαση σε τέτοια διάθρωση, ώστε οι μαθητές 
να μπορούν να επικολλήσουν τις πληροφορίες, τις κρίσεις και τις προτάσεις που έχουν 
συλλέξει στους φακέλους με την αντίστοιχη θεματολογία. Εφόσον με την καθοδήγηση 
του δασκάλου ολοκληρωθεί η παρουσίαση τους μπορούν οι μαθητές εκπροσωπώντας 
τις ομάδες τους να παρουσιάσουν την εργασία τους παραδείγματος χάρη στην παγκό-
σμια ημέρα περιβάλλοντος σε μία εκδήλωση που θα κάνει το σχολείο.  

Συμπεράσματα  

Μία εφαρμογή λογισμικού με πληροφορίες για ένα γνωστικό πεδίο μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για την εφαρμογή φύλλων εργασίας σε διαφορετικά μαθήματα και για τη 
δημιουργία διαφορετικών τύπων δραστηριοτήτων. 
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Το σενάριο αυτό υποστηρίζει την ιδέα της οικοδόμησης της γνώσης από τον ίδιο το 
μαθητή, ενθαρρύνει την προσωπική έκφραση των μαθητών μέσα από ομαδοσυνεργα-
τικές διαδικασίες και παρέχει πολλαπλές αναπαραστάσεις εννοιών, σχέσεων και οντο-
τήτων που μπορεί να αντιμετωπίσει ο κάθε μαθητής. 

Οι ΤΠΕ λειτουργούν ως μέσο ολιστικής και διαθεματικής προσέγγισης της διδακτέας 
ύλης, καθώς και ως εργαλείο μεταγνώσης. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να οργα-
νώσουν έννοιες που χρησιμοποιούν, να οργανώσουν την σκέψη τους, να ασκήσουν 
κριτική πάνω στο θέμα που επεξεργάζονται και να μαθαίνουν πως μαθαίνουν και απο-
κτούν επίγνωση των διαδικασιών της μάθησης. Τέλος πολύ σημαντικό για αυτούς είναι 
πως τους παρέχεται οπτικοποίηση των πληροφοριών μέσω των εικόνων της εφαρμογής 
και του video. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Dodge, B. (1995). WebQuests: a technique for Internet based learning Distance Edu-
cator, 1,2:10-13. 

Dodge, B. (2001). FOCUS: Five Rules for Writing a Great WebQuest. Learning & 
Leading with Technology. 28(8), 6-9. 

Piaget, J. (1962). Play, dreams and imitation in childhood. New York, NY: Norton 

Βιγκότσκι, Λ. (1932). Σκέψη και Γλώσσα. μτφρ. Αντζ Ρόδη, Αθήνα: Γνώση. 

Δαγδιλέλης, Β., Παυλοπούλου, Κ., Τρίγγα, Π. (1998). Διδακτική. Μέθοδοι και εφαρ-
μογές, Αθήνα: Εκδόσεις Ε. Μπένου. 

Μητροπούλου, Β. (2003). Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πολυμέσων από 
την πλευρά των εκπαιδευτικών. Νέα Παιδεία. Τεύχος 108, σ. 54-61. 

Μπασματζίδης, Γ. (2013). Η ιστοεξερεύνηση ως μέσο ενίσχυσης της Φιλαναγνωσίας, 
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τε-
χνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη». 

Τζιμογιάννης, Α. (2001). Νέα Τεχνολογικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Εκπαίδευση 
των μικρών παιδιών. Νέα Παιδεία. Τεύχος 98, σ. 46-59.  

 

918

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015
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Περίληψη 

Η διατροφή αποτελεί ένα ενδιαφέρον θέμα σχετικά με το οποίο μπορούν να υλοποιη-
θούν διδακτικά σενάρια. Με την αξιοποίηση των ΤΠΕ μπορούν να υλοποιηθούν διδα-
κτικά σενάρια που συνδυάζουν εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης και αυτοαξιολόγησης 
που κινητοποιούν τους μαθητές προσελκύοντας το ενδιαφέρον τους. Η ψηφιακή αφή-
γηση διεγείρει τα συναισθήματα και τη φαντασία των μαθητών, ενώ εφαρμογές ηλε-
κτρονικής αυτοαξιολόγησης επιτρέπουν την υλοποίηση ασκήσεων σε Η/Υ. Στη συγκε-
κριμένη εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο που συνδυάζει εφαρμογές ψη-
φιακής αφήγησης και αξιολόγησης που δημιουργήθηκαν με τα εργαλεία Alice και 
JClic, αντίστοιχα. 

Λέξεις - Κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, ηλεκτρονική αυτοαξιολόγηση, πολυμέσα στην 
εκπαίδευση, διδακτικά σενάρια για τη διατροφή 

Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε μια νέα μορφή αφήγησης, γνωστή ως ψηφιακή 
αφήγηση, η οποία συνδυάζει την παραδοσιακή προφορική αφήγηση, τα πολυμέσα και 
εργαλεία τηλεπικοινωνίας (Lathem, 2005). Τα παιδαγωγικά οφέλη της ψηφιακής αφή-
γησης είναι πολλαπλά τόσο για τους δημιουργούς της ιστορίας όσο και για τους δέκτες 
αυτής. Σύμφωνα με τον Μπρατίτση, (όπως αναφέρεται στη Ξεστέρνου, 2013, 40) θεω-
ρείται πρωτοποριακή μέθοδος κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί μεταφέρουν τη γνώση 
στους μαθητές με ευχάριστο τρόπο, χρησιμοποιώντας ιστορίες, μεταφορές, κατάλλη-
λες λέξεις (ένα εμπλουτισμένο λεξιλόγιο) και αφήγηση, έτσι ώστε να εμπλακούν οι 
ακροατές και να επιτευχθεί η διέγερση των συναισθημάτων και της φαντασίας τους. 
Επίσης, η χρήση νέων τεχνολογιών για την κατασκευή της παρέχει περισσότερη ποικι-
λία στη διαδικασία του μαθήματος, διαφοροποιώντας το έτσι από τη παραδοσιακή δι-
δασκαλία. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δείχνουν στους μαθητές 
ψηφιακές ιστορίες που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν για να τους εισάγουν σε μια νέα 
ενότητα, να προσελκύσουν το ενδιαφέρον τους και να διευκολύνουν την πορεία της 
μάθησης (Robin, 2009, 222) 
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Υπάρχουν διάφορα εργαλεία λογισμικού, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για τη 
δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων. Ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει η α-
ξιοποίηση εργαλείων οπτικού προγραμματισμού. Τα εργαλεία αυτά παρέχουν ένα προ-
γραμματιστικό περιβάλλον στο οποίο οι εντολές έχουν τη μορφή εικονιδίων. Συνεπώς 
για την υλοποίηση εφαρμογών δεν απαιτείται πληκτρολόγηση των απαιτούμενων εντο-
λών, αλλά τοποθέτηση των αντίστοιχων εικονιδίων σε μια λογική σειρά ρυθμίζοντας 
και τις σχετικές παραμέτρους τους. Οι ψηφιακές ιστορίες που υλοποιούνται μπορεί να 
είναι σε 2D ή 3D μορφή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα σχετικών εργαλείων είναι το 
Scratch και το Alice, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας 2D και 3D εφαρ-
μογών αντίστοιχα. 

Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να συνδυαστεί με εφαρμογές ηλεκτρονικής αξιολόγησης. 
Τα λογισμικά ηλεκτρονικής αξιολόγησης δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 
κατασκευάσει εύκολα πολλά και διαφορετικά είδη ασκήσεων που ενέχουν το ρόλο 
φύλλων εργασίας. Αυτού του είδους η αξιολόγηση υπερτερεί σε σχέση με τα κλασικά 
φύλλα εργασίας καθώς δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές πολλαπλών προσπαθειών 
στην ίδια άσκηση. Επίσης, η μορφή των ασκήσεων είναι παιγνιώδη και καθώς συνδυά-
ζουν εικόνα, κείμενο και ήχο προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Εφόσον οι 
ασκήσεις συνδυαστούν κατάλληλα με το μάθημα και γίνει εκμετάλλευση των δυνατο-
τήτων του προγράμματος για ανατροφοδότηση (feedback), τότε μπορούμε να μιλάμε 
για ένα αξιόλογο εργαλείο στα χέρια του κάθε εκπαιδευτικού, που δε θα περιοριστεί σε 
μια απλή μηχανή αξιολόγησης της διδασκαλίας. 

Η παρούσα εργασία προτείνει ένα διδακτικό σενάριο που συνδυάζει μια τρισδιάστατη 
ψηφιακή ιστορία με το εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον Alice και δραστη-
ριότητες ηλεκτρονικής αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης των μαθητών με το λογι-
σμικό JClic. Το Alice είναι ένα δωρεάν και βασιζόμενο στον αντικειμενοστραφή προ-
γραμματισμό εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον, εγκαθίστανται σε Η/Υ με 
λειτουργικό σύστημα Windows (XP, Vista, 7, 8), Linux ή Mac OS και επιτρέπει στους 
χρήστες να δημιουργήσουν 3D κινούμενα σχέδια για τη διήγηση ιστοριών, διαδρα-
στικά παιχνίδια, βίντεο και απευθύνεται κυρίως σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του 
Γυμνασίου και του Λυκείου αλλά και σε ενήλικές. Ένα αρνητικό στοιχείο είναι ότι 
κυκλοφορεί μόνο σε αγγλική έκδοση. Το JClic είναι μια εφαρμογή δημιουργίας πολυ-
μεσικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, κυκλοφορεί σε ελληνική έκδοση, εγκαθίστα-
ται και λειτουργεί σε Η/Υ με λειτουργικό σύστημα Windows (XP, Vista, 7, 8), Linux 
ή Mac OS και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να αξιολογήσουν τους μα-
θητές τους ή να τους εμπλέξουν σε μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης. Ο συνδυασμός 
των δύο παραπάνω εργαλείων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί την πρωτο-
τυπία του παρόντος διδακτικού σεναρίου. 

Ψηφιακή Ιστορία : Βήματα Δημιουργίας 

Η Ξεστέρνου (2013) προτείνει τέσσερα στάδια για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ιστο-
ρίας τα οποία και ακολουθήθηκαν από τους συγγραφείς της παρούσας εργασίας. Συ-
γκεκριμένα, στη φάση του σχεδιασμού, επιλέχτηκε το θέμα της ιστορίας που είναι η 
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«Διατροφή». Επίσης, στην παρούσα φάση επιλέχτηκαν οι πρωταγωνιστές, το σκηνικό 
και η πλοκή της ιστορίας. Στη συνέχεια σε επόμενη φάση γράφτηκε το σενάριο και 
συγκεντρώθηκαν ή δημιουργήθηκαν πολυμεσικά εργαλεία για την υλοποίηση της (ει-
κόνας, βίντεο, ήχου κτλ). Σε αμέσως επόμενη φάση υλοποιήθηκε η πολυμεσική αφή-
γηση με χρήση του προαναφερθέντος λογισμικού. Η τελευταία φάση είναι αυτή της 
διάχυσης, η οποία επιχειρείται μέσω της παρούσας εισήγησης. 

Ψηφιακή Ιστορία: Περιγραφή σεναρίου 

Η ψηφιακή ιστορία περιλαμβάνει τέσσερις σκηνές ενδεικτικά στιγμιότυπα των οποίων 
απεικονίζονται στην Εικόνα 1. Ο παππούς κάνει μια περιήγηση με τον εγγονό του, το 
Γιώργο, στη φάρμα, όπου του δείχνει τις διάφορες πηγές προέλευσης των φυτικών και 
ζωικών προϊόντων. Η πρώτη σκηνή, εντάσσει τους μαθητές στο θέμα και τους προϊδε-
άζει για το τι θα επακολουθήσει. Στη δεύτερη σκηνή της ιστορίας, ο παππούς οδηγεί 
τον Γιώργο στον χώρο όπου βρίσκονται οι αγελάδες και του εξηγεί για την προέλευση 
του γάλακτος και των υπόλοιπων γαλακτοκομικών προϊόντων. Επίσης, ο παππούς μι-
λάει και για τη διατροφική αξία του κρέατος. Στην τρίτη σκηνή της ιστορίας, ο παππούς 
και ο Γιώργος πηγαίνουν προς τις κότες όπου ο παππούς εξηγεί στον Γιώργο για τα 
θρεπτικά συστατικά του αυγού, αλλά και των πουλερικών. Τέλος, μεταφέρονται στον 
λαχανόκηπο όπου ο παππούς εξηγεί την προέλευση των φυτικών προϊόντων. Σε όλη τη 
διάρκεια της ιστορίας, ο Γιώργος κάνει χρήσιμες ερωτήσεις γύρω από το θέμα δίνοντας 
νόημα στην ιστορία.  

 

Εικόνα 1: Σκηνές Ψηφιακής Ιστορίας 
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Ενδεικτικές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης με το λογισμικό Jclic 

1. Πληροφορίες: Τα παιδιά κάνουν κλικ σε καθεμιά από τις εικόνες και μαθαίνουν 
χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν που αναπαριστά. 

2. Σταυρόλεξο: Τα παιδιά συμπληρώνουν το σταυρόλεξο της διατροφής, οι λέξεις 
δηλαδή που πρέπει να συμπληρώσουν σχετίζονται είτε με τη διατροφική αξία των 
τροφίμων είτε με την προέλευση τους. 

3. Αντιστοίχιση: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να κάνουν την αντιστοίχιση των τροφίμων 
ανάλογα με την προέλευση τους (ζωική ή φυτική). 

 

Εικόνα 2: Ασκήσεις Αξιολόγησης  

Διδακτικό σενάριο 

Ταυτότητα σεναρίου 

Το θέμα «Η προέλευση των τροφών» είναι απόλυτα συμβατό με το ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ 
της Ελληνικής Γλώσσας, της Αγωγής Υγείας, της Πληροφορικής και των Εικαστικών 
για την ΣΤ’ Δημοτικού (ΔΕΠΠΣ, 2009). Επιπλέον είναι ένα θέμα που ανταποκρίνεται 
στις ανησυχίες των παιδιών και προσελκύει το ενδιαφέρον τους, αποτελεί πρόσφορο 
έδαφος για την εφαρμογή της διεπιστημονικής μεθόδου και υπάρχει πλούσιο υλικό σε 
διάφορες πηγές πληροφόρησης (βιβλία, περιοδικά, Παγκόσμιος Ιστός, κτλ.). Η προτει-
νόμενη διάρκεια είναι δύο ώρες.  

Το σενάριο υλοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, όπου είναι εγκα-
τεστημένα τα σχετικά εργαλεία λογισμικού. Επιπλέον, απαιτείται βιντεοπροβολέας για 
προβολή της ψηφιακής ιστορίας, ηχεία, εκτυπωτής, σύνδεση στο Διαδίκτυο, χαρτόνια, 
ψαλίδια και μαρκαδόροι.  

Στόχοι του σεναρίου 

Στη συνέχεια αναλύονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σεναρίου ως προς τις δεξιότητες, 
το γνωστικό αντικείμενο και τις ΤΠΕ. 

1. Πληροφορίες 

2. Σταυρόλεξο 

3. Αντιστοίχιση 
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Οι στόχοι ως προς τις δεξιότητες των μαθητών αφορά την ικανότητα τους να: (α) αφη-
γούνται προσωπικά βιώματα, (β) δουλεύουν συνεργατικά, (γ) αυτοαξιολογούνται, (δ) 
εκφράζουν απορίες, (ε) εκθέτουν την εργασία τους στην ολομέλεια, (στ) συζητούν και 
επιχειρηματολογούν για ένα συγκεκριμένο θέμα, (ζ) αναπτύσσουν αίσθημα ατομικής 
και συλλογικής ευθύνης, (η) αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες, (θ) αναπτύσσουν δε-
ξιότητες αυτοαξιολόγησης και αυτορρύθμισης στη μάθηση. 

Τρεις είναι οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο. Πιο συ-
γκεκριμένα, στόχοι είναι οι μαθητές να: (α) κατανοήσουν ότι τα τρόφιμα, φυτικά και 
ζωικά, μπορούμε να τα βρούμε στη φύση, (β) να μάθουν για τη διατροφική αξία των 
τροφών και (γ) να γνωρίσουν τις βασικές κατηγορίες τροφών και τα συστατικά τους.  

Τρεις είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι ως προς τις ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, στόχοι είναι 
οι μαθητές: (α) να γνωρίσουν έναν νέο τρόπο αφήγησης, την ψηφιακή αφήγηση, (β) να 
έρθουν σε επαφή με το εκπαιδευτικό περιβάλλον JClic και (γ) να εξασκηθούν στην 
αναζήτηση πληροφοριών στις μηχανές αναζήτησης και στην κριτική επιλογή αυτών. 

Παράλληλα με τους παραπάνω στόχους, το σενάριο συνεισφέρει και στην τροποποίηση 
της ακόλουθης στάσης χωρίς όμως να μπορεί να γίνει αξιολόγηση της σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα: «Να γνωρίσουν οι μαθητές τη σημασία της ισορροπημένης διατρο-
φής και να την υιοθετήσουν». 

Μέθοδοι και Τεχνικές 

Το παρόν σενάριο βασίζεται στις αρχές τις διαθεματικότητας. Μέσα από τις δραστη-
ριότητες που εφαρμόζονται ο δάσκαλος δημιουργεί καταστάσεις προβληματισμού, χω-
ρίς να δίνει έτοιμες απαντήσεις και λύσεις. Επίσης, παρέχεται η ευκαιρία εργασίας σε 
ομάδες πράγμα που σύμφωνα με τον Ματσαγγούρας (2000) βοηθάει το ίδιο το παιδί 
να εμπλακεί στη διαδικασία μάθησης και να καλλιεργεί δεξιότητες συνεργασίας, διαλ-
λακτικότητας και διαπραγμάτευσης για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Απώτερος 
σκοπός της διαθεματικότητας είναι εξάλλου η κοινωνική ένταξη όλων των παιδιών α-
νεξαρτήτως των προβλημάτων που αυτά αντιμετωπίζουν, πράγμα που επιτυγχάνεται 
μέσω της προώθησης δημοκρατικών στάσεων και αντιλήψεων, οι οποίες αυξάνουν την 
πιθανότητα κοινωνικής ένταξης. Αυτό συμβαίνει, γιατί μέσα στο πλέγμα των διαπρο-
σωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων τα 
παιδιά αντιλαμβάνονται ότι αποτελούν μέλη της ευρύτερης ομάδας, στο πλαίσιο της 
οποίας οφείλουν να λειτουργούν ακολουθώντας τους κανόνες που την διέπουν (Clair 
& Hough, 1992). Συμπερασματικά, «αν και αυτή η μέθοδος φαίνεται να απαιτεί πολλά 
από τα παιδιά, εφόσον αυτά αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες και διαχειρίζο-
νται σε ένα βαθµό τη διαδικασία μάθησης, τελικά µάλλον αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα 
αποτελεσματική» (Σφυρόερα, 2007, 46).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες εικαστικών για να 
αναπτυχθεί ο αυτοσχεδιασμός και η δημιουργική έκφραση των μελών της ομάδας. Ε-
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πίσης, χρησιμοποιείται η τεχνική του καταιγισμού ιδεών, κυρίως στην αρχή της δρα-
στηριότητας, ώστε να δοθεί στα παιδιά ελευθερία έκφρασης απόψεων, βιωμάτων και 
ιδεών και να γίνει έτσι μια πρώτη προσέγγιση του θέματος. Επίσης, χρησιμοποιείται η 
τεχνική της συζήτησης, μέσω της οποίας τα παιδιά κατανοούν και αναπτύσσουν δεξιό-
τητες προφορικής επικοινωνίας, συνεργασίας και αποδοχής των διαφορετικών από-
ψεων. Τέλος, συμπεριλαμβάνεται στο σενάριο ένα παιχνίδι ρόλων καθώς αυτό αποτε-
λεί τον καλύτερο τρόπο για να αναπτύξουν τα παιδιά δεξιότητες επικοινωνίας, πρωτο-
βουλίας, αυτογνωσίας και εργασίας σε ομάδες, εφόδια που είναι απαραίτητα, ώστε να 
μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής (Blatner, 2002). 

Θεωρητική Προσέγγιση  

Το παρόν σενάριο βασίζεται θεωρητικά στην κοινωνικοπολιτισμική εκπαίδευση του 
Vygotsky σύμφωνα με την οποία η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από την αλληλεπί-
δραση του παιδιού με το περιβάλλον του. Με άλλα λόγια το παιδί κατά την εκπαιδευ-
τική διαδικασία δεν είναι παθητικός δέκτης, αλλά διαμορφώνει με τις πράξεις του τη 
γνωστική του πραγματικότητα. Ο δάσκαλος έχοντας ως επίκεντρο το ίδιο το παιδί, έχει 
το ρόλο του διευκολυντή και του καθοδηγητή και στηριζόμενος στη «ζώνη επικείμενης 
ανάπτυξής» του, το βοηθάει να κατακτήσει γνώσεις και δεξιότητες στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων του (Illeris, 2009). Επιπλέον, αξιοποιείται η θεωρία της δραστηριότητας, 
η οποία εντάσσεται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες. Σύμφωνα με την προαναφερ-
θείσα θεωρία ο μαθητής ως υποκείμενο δρα στο αντικείμενο (στόχος, κίνητρα), χρησι-
μοποιώντας διαμεσολαβητικά εργαλεία (Η/Υ, γλώσσα κτλ.) (Sannino, Daniels & 
Gutierez, 2009). Επιπρόσθετα, συνδυάζεται και η θεωρία του Συμπεριφορισμού σύμ-
φωνα με την οποία μέσω της θετικής ή της αρνητικής επιβράβευσης επιτυγχάνεται η 
μάθηση και βρίσκει εφαρμογή στο παρόν σενάριο κατά τη διαδικασία της αυτοαξιολό-
γησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν (Illeris, 2009).  

Πορεία Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

1η ώρα/1η Δραστηριότητα: Με κατάλληλες ερωτήσεις και κάνοντας χρήση ο εκπαιδευ-
τικός την τεχνική του καταιγισμού ιδεών, δημιουργεί στα παιδιά καταστάσεις προβλη-
ματισμού για το θέμα και διερευνά τις αρχικές ιδέες των παιδιών. Όλες οι απαντήσεις 
των παιδιών καταγράφονται σε ένα ηλεκτρονικό φύλλο και με τη βοήθεια του προβο-
λικού γίνονται εμφανείς στα παιδιά. 

1η ώρα/2η Δραστηριότητα: Στη συνέχεια προβάλλεται η ιστορία με το εκπαιδευτικό 
λογισμικό Alice, η οποία λειτουργεί ως αφόρμηση για την έναρξη μιας συζήτησης, 
ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά ότι ορισμένα από τα προϊόντα που φτάνουν στο οικο-
γενειακό τραπέζι προέρχονται από τη φύση. 

1η ώρα/3η Δραστηριότητα: Τα παιδιά χωρίζονται τυχαία σε τρεις ομάδες (γαλακτοκο-
μικά, πουλερικά/κρέας, λαχανικά/φρούτα) και οργανώνεται ένα παιχνίδι ρόλων από 
τον εκπαιδευτικό με αφορμή το σενάριο της ιστορίας. Εκπρόσωπος από κάθε ομάδα, 
αφού πρώτα προετοιμαστεί για μερικά λεπτά, αναλαμβάνει να παίξει τον ρόλο μιας 
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τροφής από την ομάδα του (π.χ γιαούρτι, κοτόπουλο, μαρούλι) και δίνει επιχειρήματα 
για τη θρεπτική του αξία, αντιπαρέχοντας στις άλλες τροφές. Τα υπόλοιπα μέλη των 
ομάδων παρατηρούν τη δράση, κρατώντας αν χρειάζεται σημειώσεις και μετά το τέλος 
του παιχνιδιού, αφού οι εκπρόσωποι των ομάδων βγουν από το ρόλο τους, ακολουθεί 
συζήτηση και σχολιασμός του παιχνιδιού.  

2η ώρα/1η Δραστηριότητα: Ο εκπαιδευτικός ανακεφαλαιώνει στα παιδιά τα όσα λέχθη-
καν την προηγούμενη ώρα και τα παροτρύνει να χωριστούν σε ομάδες διαφορετικές 
απ’ ότι ήταν πριν. Στη συνέχεια τους προτείνει να αναζητήσουν στον Παγκόσμιο Ιστό 
και σε περιοδικά φωτογραφίες και πληροφορίες, με σκοπό να κατασκευάσουν από ένα 
κολάζ στο οποίο θα αποτυπώνονται τα διάφορα τρόφιμα, η προέλευσή τους και τα βα-
σικά θρεπτικά συστατικά τους. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει στις υπόλοιπες το κολάζ της 
και δίνει εξηγήσεις για τυχόν απορίες. Όλες οι κατασκευές τοποθετούνται σε περίοπτη 
θέση στην τάξη. 

2η ώρα/ 2η Δραστηριότητα: O εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να εργαστούν σε 
δυάδες ή τριάδες σε κάθε υπολογιστή. Με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα δείχνει στα 
παιδιά τα βασικά βήματα χρήσης του λογισμικού αυτοαξιολόγησης. Στη συνέχεια κα-
λούνται να αλληλεπιδράσουν με τις δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης που κατασκεύ-
ασε ο εκπαιδευτικός με τη χρήση του λογισμικού JClic. 

Αξιολόγηση του Διδακτικού σεναρίου 

Το παρόν σενάριο έχει ξεκάθαρες μαθησιακές επιδιώξεις (στόχους) και τεκμηριώνεται 
θεωρητικά από τις κοινωνικοπολισμικές και συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης. Ε-
πίσης, ευνοεί τη διαθεματικότητα και την εργασία σε ομάδες. Ως προς τη δομή του 
χαρακτηρίζεται από απλότητα και από σαφή προσδιορισμό του χρόνου της κάθε δρα-
στηριότητας. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι οι κατάλληλες 
καθώς οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν με ενεργό ρόλο σε όλες τις δραστηριότη-
τες. Τέλος πέρα από τις γνώσεις και δεξιότητες που καλλιεργεί, προσθέτει και ένα λι-
θαράκι ως προς την αλλαγή στάσεων ζωής αναφορικά με τις διατροφικές συνήθειες 
των παιδιών. 

Προτεινόμενες επεκτάσεις 

Η ψηφιακή ιστορία θα μπορούσε να συμπεριλάβει και πληροφορίες για τις βιομηχανο-
ποιημένες τροφές, πώς δημιουργούνται, κάτω από ποιες συνθήκες και ποια είναι τα 
μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα για την υγεία του ανθρώπου. Θα μπορούσε, δη-
λαδή, να επεκταθεί η ιστορία και με άλλες σκηνές στις οποίες οι πρωταγωνιστές περι-
ηγούνται στο εργοστάσιο της περιοχής και μαθαίνουν πληροφορίες για τα τυποποιη-
μένα προϊόντα όπως για παράδειγμα τι απεικονίζεται στις ετικέτες τους, τι πρέπει να 
προσέχουν, πού αναγράφονται οι ημερομηνίες λήξης, ποια είναι τα συντηρητικά που 
περιλαμβάνουν κτλ. 
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Συμπεράσματα 

Η προσέγγιση του θέματος «Η προέλευση των τροφών» με τη χρήση ψηφιακής ιστο-
ρίας, Παγκοσμίου Ιστού, και ηλεκτρονικών παιχνιδιών αυτοαξιολόγησης σε συνδυα-
σμό και με άλλες μεθόδους και τεχνικές, μπορούν να προσφέρουν πλούσια ερεθίσματα 
στον μαθητή, να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον του και τον ωθήσουν στη συμμετοχική 
μάθηση. Παρόλο που γενικά το θέμα της διατροφής είναι ένα θέμα που εκπαιδευτικοί 
και μαθητές διαπραγματεύονται σε όλες τις τάξεις του δημοτικού αλλά και του νηπια-
γωγείου, όταν εμπλουτίζεται με οπτικοακουστικά μέσα, συνάδει πιο πολύ με τα ενδια-
φέροντα και τα βιώματα που έχουν οι μαθητές και γίνεται έτσι πιο ελκυστικό.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιγράφει τη δημιουργία ενός παιγνιώδους προσομοιωτικού λο-
γισμικού για τη διαπραγμάτευση του θέματος της διόρθωσης συνημίτονου.  Το λογι-
σμικό σχεδιάστηκε για την Γ’ ΕΠΑΛ τάξη και εφαρμόστηκε το εαρινό εξάμηνο του 
2015 σε τμήμα του 1ου ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζο-
νται η μεθοδολογία της έρευνας, το πλαίσιο εφαρμογής καθώς και τα συμπεράσματα 
που προέκυψαν. 

Λέξεις - Κλειδιά: διόρθωση συνημίτονου, προσομοιωτικά λογισμικά, Ηλεκτρολογικός 
Τομέας 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών παιγνιώδους χαρακτήρα έχει διαδοθεί τόσο στην 
ελληνική όσο και στην παγκόσμια εκπαιδευτική πρακτική τα τελευταία χρόνια. Στη 
βιβλιογραφία παρουσιάζονται πολλά παραδείγματα καλών πρακτικών που αναδεικνύ-
ουν τους λόγους που η εκπαίδευση αποτελεί εύφορο έδαφος για τη χρήση GBL λογι-
σμικού, ενώ ταυτόχρονα  υποστηρίζονται οι θετικές επιδράσεις αυτής της παιδαγωγι-
κής πρακτικής. Κεντρική θέση, έχει η τοποθέτηση του Prensky (2007), ότι οι σημερινοί 
μαθητές αποτελούν digital natives (ψηφιακούς γηγενείς), σε αντίθεση με τις προηγού-
μενες γενιές οι οποίες δε γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε έναν κόσμο που τα ψηφιακά 
μέσα προϋπήρχαν.   

Στην Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση η διεθνής βιβλιογραφία περιλαμβάνει με-
γάλο αριθμό παραδειγμάτων, ερευνών και εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας. Ειδικότερα αναφέρεται πως η χρήση τους ενισχύει την ίδια την εκπαι-
δευτική πρακτική στην ΤΕΕ δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες προοπτικές για τους ί-
διους τους εκπαιδευτικούς (Hamalainen, 2015). Ο Williams (2015), αναφέρει πως σύμ-
φωνα με τη διεθνή τάση περνάμε από τη διδασκαλία  των καινοτόμων τεχνολογικών 
μέσων, στον οριζόντιο εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών αντικειμένων με ΤΠΕ ως ανα-
πόσπαστο στοιχείο των περιεχομένων των διαφόρων μαθημάτων. Η κατεύθυνση αυτή 
φαίνεται να ενισχύεται ιδιαίτερα σε διάφορες χώρες στις οποίες η Τεχνολογική Επαγ-
γελματική Εκπαίδευση συνδέεται με την προοπτική της περαιτέρω οικονομικής τους 
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ανάπτυξης, όπως η Νιγηρία (Ogbu, 2015) και το Πακιστάν (Razzak, 2015). 

Στην ελληνική πραγματικότητα ενώ η χρήση του λογισμικού παιγνιώδους μάθησης έ-
χει εισαχθεί σε μεγάλο βαθμό στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στον πρώτο 
κύκλο της δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο), παρατηρούμε πως δεν υπάρχει ανάλογη πρα-
κτική σε σχέση με τους δύο τύπους Λυκείου (γενικό- τεχνικό). 

Ενώ στο γενικό λύκειο γίνονται προσπάθειες για αύξηση του αριθμού του GBL εκπαι-
δευτικού λογισμικού καθώς και της διεύρυνσης των θεματικών αντικειμένων που τα 
λογισμικά αυτά διαπραγματεύονται, στο Τεχνικό-Επαγγελματικό Λύκειο οι προσπά-
θειες είναι λίγες και κατά γενικό κανόνα καλύπτουν τα θεματικά αντικείμενα γενικής 
κατεύθυνσης (όπως μαθηματικά, φυσική και γλώσσα).  

Σε σχέση με τα μαθήματα της ειδικότητας του Ηλεκτρολογικού Τομέα, η αναζήτηση 
στο http://e-yliko.gr/ (τη δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του ΥΠο.Παι.Θ) δεν επιστρέφει 
αποτελέσματα. Αντίθετα αξίζει να αναφερθούν προσπάθειες εκπαιδευτικών, όπως στο 
ΣΕΚ Ηρακλείου Κρήτης 
(http://electricallab.gr/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,23/Itemid,34
/) ή στην ιστοσελίδα sxoleio.eu (http://sxoleio.eu/Hlektrologia.php). Τα λογισμικά 
αυτά αν και δεν εμφανίζουν χαρακτηριστικά παιγνιώδους εκπαιδευτικού λογισμικού, 
ενισχύουν τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πρακτική του Ηλεκτρολογι-
κού Τομέα και αποτελούν ορόσημα αφου ενισχύουν την ένδειξη πως υπάρχει η ανάγκη 
για περαιτέρω παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού. 

Μεθοδολογία 

Η έρευνα που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία αποτελεί μια ποιοτική μελέτη που 
δε στοχεύει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για γενίκευση στο σύνολο του πληθυσμού, 
αλλά στην εύρεση τάσεων.  

Στην παρούσα μελέτη αξιοποιήθηκε η ερευνητική μέθοδος της έρευνας-δράσης, που 
είναι μια παρέμβαση μικρής κλίμακας στη λειτουργία του πραγματικού κόσμου και μια 
εξέταση από κοντά των επιδράσεων της (Cohen, Manion, 1997). Η επιλογή της συγκε-
κριμένης μεθόδου έγινε διότι είναι συμμετοχική, δηλαδή ο ερευνητής μπορεί να λαμ-
βάνει μέρος άμεσα στην υλοποίηση της έρευνας, και αξιολογική, αφού η πορεία της 
αξιολογείται συνεχώς μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης (Cohen, Manion, 
1997).  Η μέθοδος αυτή σύμφωνα με τον Bailey (1978, από Cohen-Manion, 1997), 
συμβάλλει στη συλλογή δεδομένων αναφορικά με τη μη λεκτική συμπεριφορά των 
προς παρατήρηση ατόμων.  

Επιπροσθέτως, χρησιμοποιήθηκε το μεθοδολογικό εργαλείο της παρατήρησης-κατα-
γραφής τόσο των αλληλεπιδράσεων των μαθητών με ψηφιακό λογισμικό, με το εργα-
στηριακό πείραμα καθώς και των εκφράσεων τους (λεκτικών και μη λεκτικών). Πιο 
συγκεκριμένα η παρατήρηση ήταν συμμετοχική, αφού ο εκπαιδευτικός ενεπλάκη στις 
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ίδιες τις δραστηριότητες που επιχείρησε να παρατηρήσει, συμμετείχε στις συζητήσεις 
και προσπάθησε με διακριτικό τρόπο να προβληματίσει τα παιδιά και να τα οδηγήσει 
στην επίλυση προβλημάτων. Ως μέσο καταγραφής επιλέχθηκε το φύλλο παρατήρησης 
(ημερολόγιο εκπαιδευτικού).  

Οι ερευνητές μπορούν να διακρίνουν τη συμπεριφορά αυτή, να καταγράψουν κατάλ-
ληλες  σημειώσεις για τα χαρακτηριστικά της, με σκοπό να εξάγουν τα συμπεράσματά 
τους. Οι ερευνητές παρατηρούν αυτή τη συμπεριφορά στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης 
χρονικής περιόδου και έτσι αναπτύσσουν και πιο στενές σχέσεις με εκείνους που πα-
ρατηρούν.  

Στους περιορισμούς αυτής της μεθόδου εγείρονται ενστάσεις που σχετίζονται με την 
αντικειμενικότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων όσον αφορά την ποσοτική 
έρευνα. Στην περίπτωση της ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήσαμε, δεν στοχεύ-
ουμε στην γενίκευση των συμπερασμάτων στο γενικό πληθυσμό, αλλά στη εξεύρεση 
τάσεων.  

Ερευνητικό Ερώτημα - Στοχοθεσία Εκπαιδευτικής Παρέμβασης 

Το Ερευνητικό Ερώτημα που διατυπώθηκε ήταν αν ο εμπλουτισμός της τυπικής εκπαι-
δευτικής πρακτικής όσον αφορά στη διαπραγμάτευση του θέματος «Διόρθωση Συνη-
μιτόνου», με παιγνιώδες, προσομοιωτικό λογισμικό, θα ενισχύσει το ενδιαφέρον των 
μαθητών καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Πάνω στο ερευνητικό ερώτημα βασίστηκαν οι στόχοι της παρέμβασης οι οποίοι αφο-
ρούσαν: 

i. Σε επίπεδο γνώσεων:  

- να διατυπώνουν την έννοια του συνημιτόνου στο πλαίσιο της Ηλεκτρικής Ι-
σχύος, 

- να εξηγούν τα αίτια της αλλαγής της γωνίας φ, να περιγράφουν τη διαδικασία 
διόρθωσης της γωνίας φ, και 

- να ερμηνεύουν τη σημασία της διόρθωσης αυτής τόσο για τον μεμονωμένο κα-
ταναλωτή όσο και για το σύνολο ενός δικτύου Παραγωγής, Μεταφοράς και 
Διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

ii. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

- Να καλλιεργήσουν μεταγνωστικές δεξιότητες, δηλαδή να μαθαίνουν τρόπους 
διερεύνησης και κατάκτησης της γνώσης.  

- Να  υιοθετήσουν την επιστημονική μεθοδολογία και πιο συγκεκριμένα να εντο-
πίζουν το πρόβλημα, να διατυπώνουν ερωτήματα,, να παράγουν υποθέσεις, και 
να καταλήγουν σε συμπεράσματα (Maslow 1954, από Cohen, Manion, 1997) 
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iii. Σε επίπεδο στάσεων: 

- Να αλλάξουν πιθανώς προηγούμενες αρνητικές στάσεις απέναντι στην εργασία 
σε ομάδες και να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην ομαδοσυνεργατική 
πρακτική 

Το λογισμικό 

To λογισμικό «Διορθώνω το συνημίτονο»., αποτελεί μια διαδραστική, προσομοιωτική 
εφαρμογή σχεδιασμένη στο περιβάλλον του Adobe Flash Professional CS5. Το λογι-
σμικό Flash επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν πολυμεσικές animated εφαρ-
μογές με ακολουθίες εικόνων, γραφικών, βίντεο και ήχων. Επιλέχθηκε λόγω της υψη-
λής ποιότητας των παραγόμενων αποτελεσμάτων, την εύχρηστη γλώσσα προγραμμα-
τισμού που χρησιμοποιεί (actionscipt 3.0) καθώς και τη συμβατότητά του με κάθε ψη-
φιακή συσκευή αναπαραγωγής (σταθερό ή φορητό υπολογιστή, tablet και κινητά) 
(Κουτρούμπα, 2011). Ο χρήστης καλείται να επιλέξει από διάφορα σενάρια και να ε-
κτελέσει τον υπολογισμό του συνημίτονου, καθώς και να προβεί στη διόρθωση του με 
την σύνδεση πυκνωτών κατάλληλης χωρητικότητας. Η φιλοσοφία του σχεδιασμού του 
στηρίζεται στην υιοθέτηση της θέσης ότι το ψηφιακό υλικό μπορεί να δώσει τη δυνα-
τότητα αναπαράστασης ενός φαινομένου σε πολλά επίπεδα μέσω διαφόρων προσο-
μοιώσεων στον υπολογιστή (Σολομωνίδου, 2006). 

Ο χώρος που παρουσιάζεται είναι ένα πάγκος εργασίας ηλεκτρολόγου. Ο χρήστης επι-
λέγει τον κατάλληλο κινητήρα, μονοφασικό ή τριφασικό και τον θέτει υπό τάση. Τα 
όργανα βολτομέτρου και αμπερομέτρου παρέχουν τις τιμές τάσης και έντασης τροφο-
δοσίας αντίστοιχα.  

Ο χρήστης καλείται να υπολογίσει το συνημίτονο χρησιμοποιώντας τον τύπο υπολογι-
σμού του συνημίτονου. Υπενθυμίζουμε ότι ο υπολογισμός του συνημιτόνου προκύπτει 
για μονοφασική ή τριφασική εγκατάσταση από τις σχέσεις που ακολουθούν : 

P
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Όπου: συνφ: το συνημίτονο της γωνίας που σχηματίζουν η τάση και το ρεύμα 

           P: η πραγματική ισχύς σε Watt 

           V: η τάση σε Volt 

            I:  η ένταση του ρεύματος σε Ampere 

Με τον κατάλληλο υπολογισμό εμφανίζεται η ένδειξη στο συνημιτονόμετρο. Ο χρή-
στης στη συνέχεια επιλέγει τον κατάλληλης χωρητικότητας πυκνωτή και τον συνδέει 
παράλληλα. Τότε βλέπει και τη διορθωμένη ένδειξη του συνημιτονόμετρου (με την 
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τιμή να προσεγγίζει το 1).  

Στο περιβάλλον παρέχεται και η ένδειξη της βλάβης στην περίπτωση χρήσης ενός πολύ 
μεγάλης χωρητικότητας (και για αυτό και ακατάλληλου) πυκνωτή. 

Η διδακτική ενότητα «Διόρθωση Συνημιτόνου», είναι μια από τις κυριότερες και α-
φορά όχι μόνο το αντικείμενο των ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων, αλλά και ειδικότη-
τες όπως οι ψυκτικοί, οι αυτοματιστές και οι τεχνικοί ηλεκτρικών συσκευών. Η δια-
πραγμάτευση του στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρακτικής γίνεται τόσο σε θεωρητικό 
όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο.  

Από τη βιβλιογραφία, αλλά και από ιστοσελίδες εκπαιδευτικού λογισμικού δεν επέ-
στρεψαν ευρήματα για οποιουδήποτε είδους ψηφιακή εκπαιδευτική εφαρμογή στο 
θέμα αυτό. 

Υποστηρίζουμε ότι ο εμπλουτισμός της διαπραγμάτευσης θεμάτων των τεχνικών κλά-
δων με παιγνιώδεις προσομειωτικές εφαρμογές, στην ίδια κατεύθυνση που εμπλουτί-
ζονται οι υπόλοιπες βαθμίδες και κατευθύνσεις εκπαίδευσης, θα ενισχύσει τη διαδικα-
σία οδηγώντας σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Η Παρέμβαση 

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στη Γ΄ Τάξη του  1ου ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας, 
τον Μάρτιο του 2015. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 2 ομάδες των 6 μελών η κάθε μια. 
Τα μέλη των ομάδων επιλέχθηκαν στοχευμένα, ώστε να διασφαλιστεί η ανομοιογένεια 
των μελών καθώς και να εξασφαλιστεί πως η ύπαρξη μαθητών με  τυχόν προϋπάρχου-
σες γνώσεις δε θα αλλοίωνε τα τελικά ευρήματα. Αντίθετα οι μαθητές με προϋπάρχου-
σες γνώσεις θα μπορούσαν στο πλαίσιο της ομάδας να λειτουργήσουν ενισχυτικά και 
για τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Ταυτόχρονα μαθητές με μειωμένο ενδιαφέρον για 
την μαθησιακή διαδικασία θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν μέσω της ανομοιογένειας 
των ομάδων.  

Η διαδικασία της παρέμβασης χωρίστηκε σε τέσσερις φάσεις: 

Πρώτη Φάση: Προκαταρτική 

Η φάση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Σχολικής Αίθουσας. Αρχικά οι μα-
θητές κινητοποιήθηκαν στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από μια ενεργό διαδικασία, 
όπου τους δόθηκαν λέξεις-κλειδιά (όπως ισχύς, πηνίο, πυκνωτής, κινητήρας) για τη 
θεματική ενότητα της διόρθωσης συνημιτόνου.  

Στη συνέχεια χωρίστηκαν στις δύο ομάδες και τους ζητήθηκε να καταγράψουν οτιδή-
ποτε γνώριζαν για τις συγκεκριμένες έννοιες. Είχαν τη δυνατότητα να αναζητήσουν 
πληροφορίες μέσα από τις ψηφιακές συσκευές που διέθεταν (κυρίως κινητά τρίτης γε-
νιάς, καθώς και ένα tablet που διατέθηκε από τον εκπαιδευτικό).  

931

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Η φάση αυτή στόχευσε στην καλλιέργεια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθη-
τών, καθώς είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και να αξιοποιούν 
κριτικά οποιοδήποτε μέσο διαθέτουν προκειμένου να διαπραγματεύονται ένα θέμα α-
κολουθώντας την επιστημονική μέθοδο. Με άλλα λόγια, όταν τους τίθεται ένα ερώ-
τημα, όπως για παράδειγμα ένα τεχνικό ζήτημα που σχετίζεται με την ειδικότητά τους, 
να μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με αυτό και να αξιολογούν την εγκυ-
ρότητα τόσο της πηγής όσο και του περιεχομένου των πληροφοριών αυτών. 

Οι πληροφορίες που βρέθηκαν, καθώς και οι ιστοσελίδες με σχετικό περιεχόμενο, κα-
ταγράφηκαν από τους μαθητές σε ένα πίνακα και στη συνέχεια αξιολογήθηκαν με τη 
βοήθεια των εκπαιδευτικών. Τα κριτήρια της αξιολόγησης ήταν: η επιστημονικότητα 
ή μη της πηγής, η ύπαρξη πρακτικών πληροφοριών (για παράδειγμα συνδεσμολογίες, 
πρακτικές πληροφορίες για τη χωρητικότητα του πυκνωτή κοκ) και η ύπαρξη πολυμε-
σικών πληροφοριών (βίντεο, γραφικά) ή μόνο κειμένου. 

Δεύτερη Φάση: Οι ομάδες χωρίζονται 

Στην φάση αυτή οι δύο ομάδες χωρίστηκαν για να ακολουθήσουν τη διαφορετική με-
θοδολογική πορεία. Η πρώτη ομάδα η οποία ήταν η ομάδα ελέγχου πήγε στο εργαστή-
ριο όπου της δόθηκαν όλα τα απαραίτητα υλικά (κινητήρας, όργανα μέτρησης και πυ-
κνωτές). Η δεύτερη ομάδα, η οποία αποτέλεσε την πειραματική ομάδα πήγε στο εργα-
στήριο υπολογιστών και διαπραγματεύτηκε το θέμα αυτό, μέσω του λογισμικού που 
κατασκευάσαμε.   

Στην μεθοδολογία τη εκπαιδευτικής έρευνας η ομάδα ελέγχου είναι η ομάδα που δεν 
υφίσταται την επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής σε αντίθεση με την πειραματική  
ομάδα. Στην περίπτωση της παρέμβασης που παρουσιάζεται εδώ η πρώτη ομάδα ακο-
λουθεί την παραδοσιακή σειρά διαπραγμάτευσης του θέματος της διόρθωσης συνημι-
τόνου, ενώ η δεύτερη ομάδα (πειραματική ομάδα) υφίσταται την επίδραση της ανεξάρ-
τητης μεταβλητής (του παιγνιώδους, προσομοιωτικού περιβάλλοντος που σχεδιάσαμε). 

Τρίτη Φάση: Η πειραματική ομάδα στο εργαστήριο. 

Στην τρίτη φάση η πειραματική ομάδα η οποία στην προηγούμενη φάση διαπραγμα-
τεύτηκε το θέμα της διόρθωσης συνημιτόνου στο πλαίσιο του προσομοιωτικού λογι-
σμικού (συμβολική - ψηφιακή αναπαράσταση), βρέθηκε στο εργαστήριο ώστε να 
πραγματοποιήσει και πραξιακά (πρακτικά) την διαδικασία. Τους δόθηκαν οι ίδιες δυ-
νατότητες που είχαν στο ψηφιακό περιβάλλον με τη διαφορά τις hands-on δυνατότητες 
που προσφέρει η εργαστηριακή πρακτική. 
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Εικόνα 1: Ο πάγκος εργασίας      Εικόνα 2: Εικόνα πυκνωτή    Εικόνα 3: Τα Όργανα 
Μέτρησης 

   
Εικόνα 4: Τα όργανα και 

τα  υλικά 
Εικόνα 5: Υπολογισμός 

του Συνημιτόνου 
Εικόνα 6: Ο κινητήρας σε 

λειτουργία         

      Τέταρτη Φάση: Σύνταξη Αναφορών Έργου και Παρουσίαση στην ολομέλεια 

Στην τελευταία φάση, οι δύο ομάδες επέστρεψαν στη σχολική αίθουσα και κλήθηκαν 
να εργαστούν κατάλληλα ώστε να συντάξουν η κάθε μία την τελική της Αναφορά Έρ-
γου. Συγκεκριμένα, τους ζητήθηκε να καταγράψουν το ερώτημα που θέσαμε από την 
πρώτη φάση, να περιγράψουν τις επόμενες φάσεις όπως τις πραγματεύτηκαν, να συ-
γκρίνουν τις αρχικές τους ιδέες και τις πιθανές τελικές αλλαγές και να αναφέρουν την 
τελική τους εκτίμηση για τα θετικά της δουλειάς τους καθώς και πιθανές βελτιώσεις. 

Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα 

Στην αρχική φάση η χρήση των κινητών και του tablet κατόρθωσε να ενισχύσει στους 
μαθητές το αίσθημα τη χρήσης των ηλεκτρονικών συσκευών για μαθησιακούς σκοπούς 
πέρα από αυτούς της ψυχαγωγίας και της επικοινωνίας. Η χρήση των κινητών τους, 
τους βοήθησε να καλλιεργήσουν τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες, δηλαδή να μαθαί-
νουν πώς να αναζητούν τη γνώση και να αξιοποιούν κριτικά τις πηγές και τις διαθέσι-
μες πληροφορίες. 

Η καταγραφή και αξιολόγηση των πηγών που οι μαθητές βρήκαν από το διαδίκτυο 
αφενός ενίσχυσε την επιστημονικότητα της εργασίας τους αφετέρου μετά το τέλος της 
τρίτης φάσης, μπόρεσαν να ανατρέξουν στις αρχικές τους καταγραφές και να συγκρί-
νουν τις αρχικές τους ιδέες για τη διόρθωση συνημιτόνου με τις γνώσεις που απέκτησαν 
μετά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης. 
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Όσον αφορά τη δεύτερη φάση, η πειραματική ομάδα έδειξε έντονο ενδιαφέρον για το 
προσομοιωτικό λογισμικό. Αυτό φάνηκε από την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, τη δια-
τύπωση παρατηρήσεων και προτάσεων για το περιβάλλον τα χρώματα (Interface) κα-
θώς και για τα σενάρια που παρουσιάστηκαν.  

Αφού ολοκλήρωσαν την δεύτερη φάση και πήγαν στο εργαστήριο κατόρθωσαν με ευ-
κολία να αντιληφθούν τις σχέσεις μεταξύ των τμημάτων της συνδεσμολογίας, να τα 
περιγράψουν καθώς και να πραγματοποιήσουν το έργο (συνδεσμολογία,, υπολογισμός 
του συνημιτόνου, επιλογή κατάλληλου πυκνωτή για διόρθωση). Αντίθετα παρατηρή-
θηκε πως η ομάδα ελέγχου δεν εμφάνισε το ίδιο ενδιαφέρον για το εργαστηριακό μέ-
ρος. Εκτιμούμε πως αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η άσκηση αυτή δεν εμφάνισε 
ποιοτικά κάποιο χαρακτηριστικό διαφορετικό από οποιαδήποτε άλλη άσκηση που εί-
χαν πραγματοποιήσει μέχρι τότε στο χώρο του εργαστηρίου. 

Στην τελευταία φάση παρατηρήθηκε πως η πειραματική ομάδα υποστήριξε με περισ-
σότερο ενδιαφέρον την Αναφορά Έργου της σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου. Πιο 
συγκεκριμένα ανέφεραν πως το λογισμικό τους βοήθησε πριν μπουν στο εργαστήριο 
να αντιληφθούν την έννοια της διόρθωσης συνημιτόνου της Ισχύος. Επιπλέον δήλωσαν 
πως η εργαστηριακή δουλειά τους φάνηκε πιο κατανοητή, καθώς η προσομοίωση τους 
έκανε να αισθανθούν πιο έτοιμοι για την hands-on δράση. Η ομάδα πρότεινε την δη-
μιουργία περισσότερων προσομοιώσεων και για υπόλοιπα θεματικά αντικείμενα της 
Ειδικότητάς τους. 

Αντίθετα η ομάδα ελέγχου, δεν παρουσίασε το ίδιο ενεργητικό ενδιαφέρον. Εμφάνισε 
στοιχεία άμιλλας και συνεργασίας αλλά όχι στον βαθμό της πειραματικής ομάδας. Στις 
βελτιώσεις πρότειναν την υιοθέτηση του προσομοιωτικού λογισμικού και για τη δική 
τους πορεία έργου. 

Οι εκπαιδευτικοί τέλος, παρατήρησαν πως και μαθητές οι οποίοι συχνά παρουσιάζουν 
μειωμένο ενδιαφέρον και μικρή συμμετοχή, μέσω της ομαδικής εργασίας αλλά και  
μέσω του λογισμικού (για την περίπτωση της πειραματικής ομάδας), ενεργοποιήθηκαν 
και συμμετείχαν στη μαθησιακή εργασία καθώς και στο παραγόμενο έργο.  

Βιβλιογραφικές Παραπομπές – Αναφορές από το διαδίκτυο 

http://sxoleio.eu/Hlektrologia.php  (Προσπελάστηκε στις 25/6/2015) 

http://electricallab.gr/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,23/Itemid,34/
(Προσπελάστηκε στις 25/6/2015) 

http://e-yliko.gr/ (Προσπελάστηκε στις 25/6/2015) 
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Ένα πρόγραμμα Teachers 4 Europe στο Δημοτικό Σχολείο με θέμα τον Σχολικό 
Εκφοβισμό 

Αμανατίδης Νικόλαος, Κολοκυθά Παρασκευή-Αικατερίνη  
Εκπαιδευτικός Π,Ε,70/ ICT Coordinator-Trainer, nickaman4@gmail.com 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, katerinaki0708@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το άρθρο περιγράφει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σχολικού προγράμματος 
στα πλαίσια μιας εθνικής εμβέλειας δράσης, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με τίτλο 
Teachers 4 Europe.  Με το παρόν έργο συντελέστηκε μία προσπάθεια να γνωρίσουν οι 
μαθητές την ήπειρο που κατοικούν, την Ευρώπη, την Ε.Ε. και τους θεσμούς της αλλά 
και να προσεγγίσουν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Για τις ανάγκες και τη 
διεκπεραίωση της δράσης οι  μαθητές  ενός δημοτικού σχολείου της Θεσ/νίκης υλοποί-
ησαν ποικίλες, βιωματικές, παιγνιώδεις και ευχάριστες δραστηριότητες με σκοπό να 
κατανοήσουν τους λόγους της ίδρυσης της Ε.Ε. καθώς και να μάθουν ταυτόχρονα την 
ιστορία της Ευρώπης και τους θεσμούς της. Οι συντελεστές του έργου με τους μαθητές, 
αφενός κατάφεραν να συνδυάσουν με έναν καινοτόμο τρόπο τις  πληροφορίες που έ-
μαθαν κατά την πορεία των δράσεων και αφετέρου  έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα πως η 
Ευρώπη στηρίζει και προάγει την πρόληψη και τη διαχείριση της παιδικής επιθετικό-
τητας.    

Λέξεις - Κλειδιά:  Teachers 4 Europe, Ambassador 4 Europe, Bullying, ΤΠΕ, Ευρω-
παϊκή Ένωση 

Εισαγωγή 

Η βία στο σχολείο είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απασχολεί πλέον όλη την εκ-
παιδευτική κοινότητα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα του 
φαινομένου είναι πλέον έκδηλα και στη χώρα μας. Στην Ελλάδα προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού μόλις ξεκίνησαν. Στην προ-
σπάθεια αξιοποίησης της πλούσιας διεθνή εμπειρία και γνώσεις, η χώρα μας με οργά-
νωση και συντονισμό όλων των ενδιαφερόμενων φορέων σχεδιάζει μια εθνική πολιτική 
για το θέμα. Σκοπός να εξαλείψουμε ή και μειώσουμε την ένταση και έκταση του φαι-
νομένου.  Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της πραγματικότητας και με την αφορμή του προ-
γράμματος Τ4Ε, αναλάβαμε δράση. Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια σειρά εκπαιδευ-
τικών πρωτοβουλιών για το φαινόμενο με μαθησιακούς στόχους και ανάπτυξη δεξιο-
τήτων των μαθητών. 

Το πρόγραμμα Teachers 4 Europe είναι μία πρωτότυπη και καινοτόμα εκπαιδευτική 
δράση που ξεκίνησε πρόσφατα, το 2011,  με πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ελλάδας.  Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη-
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σκευμάτων έχει αναλάβει το σημαίνον έργο να δημιουργήσει ένα εθνικό και παράλ-
ληλα ανθρώπινο δίκτυο εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που θα έχουν 
την απαιτούμενη γνώση και ικανότητα να κοινωνούν στους μαθητές τους με τον κα-
τάλληλο τρόπο θέματα που άπτονται των ευρωπαϊκών υποθέσεων, εξελίξεων και προ-
οπτικών. 

Ο οργανισμός, το 2014-2015 προσκάλεσε ξανά τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να 
συμμετέχουν στην ενίσχυση της δράσης Τeachers4Εurope και να λειτουργήσουν εθε-
λοντικά ως πρεσβευτές, (Ambassadors) της ιδέας και πολλαπλασιαστές των στόχων 
της εκπαιδευτικής δράσης του Τeachers4Εurope (Τ4Ε). 

Σκοπός της δράσης είναι να ενισχυθεί το δίκτυο των Τ4Ε μέσω της επιλογής και εκ-
παίδευσης σε πρώτη φάση πρεσβευτών Τ4Ε σε τοπικό επίπεδο που ενεργούν ως πολ-
λαπλασιαστές και στηρίζουν μια σειρά επιμορφώσεων/εργασιών με υποψήφιους Τ4Ε 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή τους. Στην επόμενη φάση, οι 
εκπαιδευμένοι πρεσβευτές Τ4Ε μαζί με τους νέους υποψήφιους Τ4Ε που επιλέχθηκαν, 
δημιούργησαν μια ολιγομελή ομάδα επιμόρφωσης/εργασίας προκειμένου να οργανώ-
σουν την περαιτέρω διάδοση των στόχων του προγράμματος με τη μεταφορά γνώσεων 
και εμπειριών στην ευρύτερη σχολική κοινότητα της περιοχής τους (συναδέλφους, γο-
νείς, μαθητές). 

Η επιμόρφωση/εργασία που πραγματοποιήθηκε εθελοντικά από τους εκπαιδευμένους 
πρεσβευτές Τ4Ε αποτελεί μια αποκεντρωμένη και ευέλικτη μορφή περαιτέρω διάδοσης 
του προγράμματος, η οποία αφορά εκπαιδευτικούς συγκεκριμένων σχολείων ή δικτύου 
όμορων σχολείων μιας περιοχής που αποδέχθηκαν κι αυτοί εθελοντικά να συμμετά-
σχουν στο πρόγραμμα ως υποψήφιοι Τ4Ε. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, οι εκπαι-
δευτικοί που μετείχαν ενεργά και ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση/εργασία τους εντά-
χθηκαν στο ήδη υπάρχον δίκτυο των Τ4Ε. 

Στόχοι του προγράμματος είναι να πληροφορηθούν οι μαθητές την ιστορία της ίδρυσης 
της Ε.Ε. και τους θεσμούς  της με απώτερη επιδίωξη να  συνειδητοποιήσουν πως εκτός 
από Έλληνες πολίτες είναι ταυτόχρονα και Ευρωπαίοι πολίτες με υποχρεώσεις και δι-
καιώματα. Είναι γεγονός πως η κοινωνία μας  είναι πλέον πολυπολιτισμική.  Οι αυρια-
νοί πολίτες της , οι μαθητές μας, από μικρή ηλικία θα πρέπει να εκπαιδεύονται προς 
αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν το διαφορετικό και να 
το σέβονται. Για να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, σε χώρες τις Ευρώ-
πης, με τις δραματικές απώλειες που υπήρξαν σε όλους τους τομείς, σύμφωνα με την 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω της Ευρωπαϊκής καμπάνιας, http://www.e-abc.eu, 
οι μαθητές στα πλαίσια του προγράμματος  μέσα από βιωματικές και παιγνιώδεις δρά-
σεις σε συνδυασμό με τη χρήση των Τ.Π.Ε. συνειδητοποιούν την πολυμορφία της Ευ-
ρώπης και καλλιεργούν το σεβασμό προς τους λαούς της.  
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Αναφορικά με τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει σημειωθεί και παρα-
τηρηθεί ότι έχουν ακούσματα για την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θε-
σμούς της αλλά οι γνώσεις τους είναι συγκεχυμένες για τον κάθε όρο.  Μέσα λοιπόν 
από την υλοποίηση του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να προ-
σεγγίσουν όλα αυτά τα ζητήματα βιωματικά, εποικοδομητικά, συνεργατικά και ευχά-
ριστα διαμέσου μιας ποικιλίας και πληθώρας δράσεων.  

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, οι συμμετέχοντες, μέσα από συνεχή διά-
λογο, εποικοδομητική επικοινωνία και αδιάληπτη συνεργασία, συναποφάσισαν και συ-
μπορεύθηκαν στην εφαρμογή και στήριξη της δράσης. Σκοπός να γνωρίσουν οι μαθη-
τές την Ευρώπη και την Ε.Ε. σε συνδυασμό με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. 
Επέλεξαν να πραγματευτούν με τους μαθητές το συγκεκριμένο θέμα επειδή πρόκειται 
για ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας, που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, εμ-
φανίζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όλο και συχνότερα αλλά και εντονότερα τα 
τελευταία χρόνια, με σοβαρές επιπτώσεις στα θύματα, στους θύτες, αλλά και την ευ-
ρύτερη σχολική κοινότητα (Αρτινοπούλου, Β.  2001) . 

Σχολικός Εκφοβισμός 

Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) είναι μια έννοια που όλο και περισσότερο ακούγε-
ται,  διερευνάται και απασχολεί το σύγχρονο σχολικό περιβάλλον αλλά και την κοινω-
νία. Πολλές μελέτες δείχνουν πως τα ποσοστά εμφάνισης του σχολικού εκφοβισμού 
αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς. Τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία,  Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Δανία, Ελβετία, Πορτογαλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο) η έρευνα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον προσδιορισμό της παρα-
πάνω έννοιας, καθώς τα περιστατικά βίας και επιθετικότητας στα σχολεία είναι συχνό-
τερα και εντονότερα, γεγονός που χρήζει επιτακτικής ανάγκης να αντιμετωπιστεί ά-
μεσα και ουσιαστικά (Καραβόλτσου, 2013; Καρκανάκη & Καφφετζή, 2009).   

Ο σχολικός εκφοβισμός ή ενδοσχολική βία ή θυματοποίηση ορίζουν μια κατάσταση 
κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική & επαναλαμβανόμενη 
βία με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυ-
χικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους εντός και εκτός σχολείου (Dan Olweus, 
1996). Σε ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού τα μέλη που συμμετέχουν είναι: α) ο 
θύτης, που προκαλεί τον εκφοβισμό και την επιθετική συμπεριφορά, β) το θύμα, το 
οποίο είναι ο δέκτης της  επίθεσης και γ) ο/οι παρατηρητής/ ές, δηλαδή, τα παιδιά που 
δεν συμμετέχουν στην σύγκρουση, αλλά είναι μέλη της, καθώς έχουν πλήρη εικόνα 
του τι συμβαίνει ως θεατές.  

Μία από τις σημαντικότερες αιτίες για τις οποίες τα κρούσματα της ενδοσχολικής βίας 
εντείνονται και δεν είναι ελέγξιμα είναι οι ποικίλες μορφές που μπορεί να λάβει  σε 
διάφορες περιστάσεις. Σύμφωνα με έρευνα που διενέργησε  η Εταιρία Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, (ΕΨΥΠΕ) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό 
Τμήμα του Α.Π.Θ., το 1/4 του συνολικού μαθητικού πληθυσμού έχει υποστεί κάποιας 
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μορφής σχολικού εκφοβισμού εντός του σχολείου δύο με τρεις φορές το μήνα ή και 
περισσότερες. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε πως πρόκειται για ένα άρτια οργανωμένο παι-
χνίδι, με πολλούς τρόπους παιξίματος και με κανόνες υπέρ του θύτη. Πρόκειται, για 
μία εκκωφαντική «συνομωσία» σιωπής μέσα στο σχολείο», όπως αναφέρεται από την 
(ΕΨΥΠΕ) όπου κανείς δε μιλά, παρά μόνο παρατηρεί ή ανέχεται. 

Μερικές μορφές του σχολικού εκφοβισμού είναι ο λεκτικός,  ο σωματικός, ο συναι-
σθηματικός, και ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός. Αξίζει να σημειωθεί πως η επιθετικότητα 
ενός παιδιού που ασκεί bullying διαφοροποιείται σημαντικά από την συμπεριφορά ενός 
απλώς επιθετικού μαθητή. Συγκεκριμένα,  η ενδοσχολική σύγκρουση παρατηρείται α-
νάμεσα σε ισότιμα μέλη. Αντιθέτως, το bullying σχετίζεται με την επιβεβαίωση και 
κυριαρχία του δυνατού προς τον αδύναμο μαθητή (Πρόγραμμα «Δάφνη», 2012).  

Η πρόληψη του φαινομένου της θυματοποίησης με άμεσες διδακτικές παρεμβάσεις εί-
ναι απαραίτητη γιατί έρευνες έχουν δείξει πως το παιδί θύτης στο σχολείο κατά την 
ανήλικη ζωή του και την εφηβεία, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιδείξει μια αντι-
κοινωνική, βίαιη, ακόμα και εγκληματική συμπεριφορά στην ενήλικη ζωή του, (Πε-
τρόπουλος & Παπαστυλιανού, 2001). Η έρευνα  είναι αισιόδοξη  καθώς τα αποτελέ-
σματα έδειξαν  πως και μόνο η ενημέρωση για το περιεχόμενο του bullying και η έ-
γκαιρη διάγνωσή του από τον εκπαιδευτικό σίγουρα θα συμβάλλει  στον περιορισμό 
του φαινομένου και την πρόληψη των αρνητικών του συνεπειών. 

Διδακτική και Ερευνητική Μεθοδολογία 

Στο έργο με τίτλο «Τα Παιδιά της Ευρώπης VS Bullying» συμμετείχαν οι  19 μαθητές 
του τμήματος Γ΄2  του 1ου 12/θέσιου ΠΠΔΣ (Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχο-
λείου) Θεσ/νίκης. Οι δράσεις του έργου υλοποιήθηκαν διαθεματικά, εμπλέκοντας σχε-
δόν όλες τις γνωστικές περιοχές του ΑΠΣ, όπως Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, 
Τ.Π.Ε., Μελέτη Περιβάλλοντος, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική. Διήρκησε 
από τον Φεβρουάριο  έως   τον Απρίλιο του 2015. 

Ποικίλες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση των δραστηριοτή-
των από τους μαθητές ώστε να γνωρίσουν την Ευρώπη, την Ε.Ε. και το περιεχόμενο 
του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Συγκεκριμένα, ακολουθήθηκε η ομαδοσυ-
νεργατική μέθοδος. Τα μέλη των ομάδων κλήθηκαν να διατυπώσουν  τις απόψεις τους, 
να συζητήσουν και να ανταλλάξουν πεποιθήσεις μέσα από τον καταιγισμό ιδεών. Α-
κόμη, σύμφωνα με την μέθοδο project διαμόρφωσαν τους στόχους καταθέτοντας τις 
ιδέες τους και την πορεία των εργασιών τους. Για την αξιολόγηση της δράσης  χρησι-
μοποιήθηκε η μέθοδος της παρατήρησης  των μαθητών κατά τη διάρκεια των δραστη-
ριοτήτων καθώς και η χρήση ερωτηματολογίων. 

Σκοπός και Στόχοι 
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Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι τα παιδιά να γνωρίσουν την Ευρώπη και την 
Ε.Ε., να μελετήσουν και να κατανοήσουν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και 
τις συνέπειες άσκησης της βίας και να συνειδητοποιήσουν ότι η Ευρώπη στηρίζει και 
προάγει την πρόληψη και τη διαχείριση της παιδικής επιθετικότητας.  

Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι είναι τα παιδιά να μάθουν ότι η ήπειρος Ευρώπη πήρε 
το όνομά της από τον αρχαίο ελληνικό μύθο της αρπαγής της Ευρώπης και να γνωρί-
σουν τα χαρακτηριστικά της ηπείρου Ευρώπη και τις χώρες της. Ακόμη, να γνωρίσουν 
παραδείγματα χωρών – μελών της Ε.Ε. και να συνειδητοποιήσουν ότι δεν ανήκουν όλες 
οι χώρες της Ευρώπης στην Ε.Ε.  Επίσης, να γνωρίσουν την ιστορία της ίδρυσης της 
Ε.Ε., τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., να μάθουν τις προϋποθέσεις ένταξης μιας χώρας 
στην Ε.Ε , το ρόλο της Ε.Ε. , το σύνθημά της Ε.Ε., τον ύμνο της, να γνωρίσουν τη 
σημαία της Ε.Ε., την  Ημέρα της Ευρώπης καθώς και το ενιαίο νόμισμα (ευρώ).  

Επίσης, σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξουν  τη δυνατότητα να 
εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές των ατόμων και των λαών, να μάθουν τι σημαίνει 
διαφορετικότητα και να την αποδέχονται ώστε να μπορούν  να κατανοήσουν το σύν-
θημα της Ε.Ε. «Ενότητα στην Πολυμορφία».  Επιπλέον, να αναπτύξουν θετική στάση 
απέναντι στους Ευρωπαίους συμπολίτες τους και να καλλιεργήσουν το σεβασμό στους 
διαφορετικούς πολιτισμούς των λαών της Ευρώπης  ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες 
να συμβιώνουν με ειρήνη, ασφάλεια, συνεργασία και αλληλεγγύη στην κοινή τους πα-
τρίδα, την Ευρώπη.    

Επιπρόσθετα,  ένας ακόμη σημαίνων στόχος είναι να αναπτύξουν την αυτογνωσία τους, 
να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση τους, να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναι-
σθήματα που συνδέονται άµεσα µε την ψυχική υγεία καθώς και τη συναισθηματική 
νοημοσύνη. Επίσης, να διαχειρίζονται τον θυμό και να μάθουν διεξόδους και αντιδρά-
σεις για την αποφυγή της βίας και την εκτόνωση των εντάσεων. Επιπλέον και κυρίως 
να γνωρίσουν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και τις διάφορες μορφές του. 

Τέλος, πρωταρχικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας και 
των επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών, η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέ-
σεων, η ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης, μετα-γνώσης, επίλυσης προβλη-
μάτων και αυτό-αξιολόγησης καθώς και η εξοικείωσή τους με τον υπολογιστή ως ένα 
μεθοδολογικό εργαλείο διαχείρισης πληροφοριών, ψηφιακού γραμματισμού και πολ-
λαπλής έκφρασης. 

Οργάνωση τάξης 

Ακολουθήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Οι  19  μαθητές χωρίστηκαν σε  4 ανο-
μοιογενείς ομάδες, ως προς το φύλο και την επίδοση. Δύο τετραμελείς, μία πενταμελής 
και μία εξαμελής ομάδα. Οι ομάδες για να υλοποιήσουν τις δράσεις χρησιμοποίησαν 
τα εξής μέσα και υλικά: φύλλα εργασίας, έντυπα από την ιστοσελίδα της Ε.Ε., εικόνες, 
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μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, Η/Υ, λογισμικό παρουσίασης Power Point, Internet, προτζέ-
κτορας, cd player, δημοσιογραφικό mp3 player-recorder. 

Πορεία των δράσεων 

 Αρχικά, η εκπαιδευτικός  ζήτησε από τους μαθητές να γράψουν ένα αυτο-βιογραφικό 
ποίημα, όπου ο καθένας θα παρουσίαζε τον εαυτό του και τα ενδιαφέροντά του ώστε 
να νιώσουν περισσότερο οικεία και να γνωριστούν ακόμα καλύτερα μεταξύ τους. Αφού 
τα παιδιά διασκέδασαν, τους ζήτησε να καθίσουν κυκλικά στα μαξιλαράκια τους στο 
χαλί και τους ρώτησε τι ξέρουν για την Ευρώπη, τι έχουν ακούσει για την Ε.Ε. και τι 
θα επιθυμούσαν να μάθουν. Οι μαθητές/τριες διατύπωσαν τις απόψεις τους και επέ-
στρεψαν στα θρανία τους για να γράψουν σε ένα χαρτόνι τις απορίες τους και τι  θέλουν 
να μάθουν για την Ε.Ε.  

Έπειτα στα πλαίσια της γλώσσας και της ιστορίας οι μαθητές διάβασαν τον μύθο της 
αρπαγής της Ευρώπης, συζήτησαν για τη σημασία και την εξάπλωση του μύθου σε όλη 
την Ευρώπη, μελέτησαν πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά και έργα τέχνης καλλιτεχνών της 
αρχαιότητας ως και του σήμερα, οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τον συγκεκριμένο μύθο. 
Υλοποίησαν ομαδικά διάφορες δραστηριότητες από τα φύλλα εργασιών.  

Στη συνέχεια, οι ομάδες γνώρισαν τις σημαίες των  28 χωρών – μελών της Ε.Ε. μέσα 
από τη ζωγραφική. Ακόμα, κατασκεύασαν σε φελιζόλ τον χάρτη της Ε.Ε. ζωγραφίζο-
ντας  τη σημαία της χώρας πάνω στη γεωγραφική της θέση. Επίσης,   οι μαθητές επέ-
λεξαν μια ή δύο χώρες της Ε.Ε. για να τις παρουσιάσουν στην τάξη την επόμενη φορά. 
Οι μαθητές είτε ατομικά είτε σε δυάδες παρουσίασαν στην ολομέλεια  μια-δυο  χώρες 
της Ε.Ε. που μελέτησαν, αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο για την πρωτεύ-
ουσα, πληθυσμό, γενικά χαρακτηριστικά, μνημεία, ήθη και έθιμα, κουζίνα. 

Ακόμα, επεξεργάστηκαν πληροφορίες τόσο από την ιστοσελίδα της Ε.Ε. όσο και από 
έντυπο υλικό που τους μοίρασε η εκπαιδευτικός-teacher4 Europe για τους στόχους της 
Ε.Ε., τους όρους ένταξης και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Αφού τα παιδιά τα μελέτη-
σαν, έφτιαξαν με τις ομάδες τους αφίσες για το ποιοι είναι οι όροι ένταξης, ποιοι είναι 
οι στόχοι και ποια είναι τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους, οι μαθητές παρακολούθησαν ομιλία εκπροσώπων του γραφείου για την Ευρώπη 
στη Θεσσαλονίκη, Europe direct όπου οι εκπρόσωποι επισκέφτηκαν την τάξη για να 
ενημερώσουν τους μαθητές για τη λειτουργία και τους θεσμούς της Ε.Ε.  

Ακόμη, οι μαθητές υλοποίησαν συγκεκριμένες δράσεις για να γνωρίσουν την ιστορία 
του ενιαίου νομίσματος ευρώ, τη ζώνη του ευρώ, τη χρονιά ένταξης της Ελλάδας στη 
ζώνη του ευρώ. Οι μαθητές στα πλαίσια του μαθήματος των μαθηματικών επεξεργά-
στηκαν ομαδικά ψεύτικα χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ μετατρέποντάς τα σε δε-
καδικούς αριθμούς και δεκαδικά κλάσματα.  
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Επιπλέον, κλήθηκαν  να κάνουν ρεπορτάζ για την ιστορία της Ευρώπης και της Ε.Ε. 
Χωρίστηκαν σε δημοσιογράφους και ευρωβουλευτές. Με βάση τις γνώσεις  που απέ-
κτησαν από τις προηγούμενες δράσεις για την Ε.Ε., τα παιδιά που είχαν τον ρόλο των 
δημοσιογράφων έγραψαν ερωτήσεις σχετικές με την Ευρώπη και την Ε.Ε. Τα παιδιά 
που είχαν τον ρόλο των ευρωβουλευτών τις απάντησαν. Οι ερωταποκρίσεις των μαθη-
τών ηχογραφήθηκαν στο χώρο της  βιβλιοθήκης του σχολείου. Η ηχογράφησή τους 
έχει προγραμματιστεί και θα μεταδοθεί ως ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Eu-
ropean school radio, (http://blogs.sch.gr/esrblog ).  

Μετέπειτα τα  παιδιά συζήτησαν για τα συναισθήματα και επεξεργάστηκαν  το  θέμα 
της διαφορετικότητας και της αυτοεκτίμησης μέσα από πληθώρα δράσεων. Παρακο-
λούθησαν ένα βιντεάκι με τίτλο «τα γυαλιά της διαφορετικότητας» 
(www.youtube.com/watch?v=IaW8e9uNDsM). Συνεργάστηκαν με τους διπλανούς 
τους και κατέγραψαν όμοια και διαφορετικά πράγματα που τους αρέσουν, τα οποία και 
παρουσίασαν στην ολομέλεια. Κατόπιν, ο καθένας ζωγράφισε το προσωπικό του έμ-
βλημα σε ένα χαρτί Α4. Στις 3 γωνιές του χαρτιού έγραψαν τι άποψη έχουν οι ίδιοι για 
τον εαυτό τους , τι γνώμη έχουν για αυτούς  οι φίλοι τους και τι γνώμη έχει η οικογένειά 
τους. Συζήτησαν, ακόμα, για τα συναισθήματα μέσα από παιγνιώδεις δράσεις κατα-
σκευάζοντας το χαλί των συναισθημάτων.  

Στα πλαίσια του μαθήματος της γλώσσας, διάβασαν μια ιστορία με θέμα τον σχολικό 
εκφοβισμό. Με τις κατάλληλες ερωτήσεις της εκπαιδευτικού, τη νοηματική επεξεργα-
σία του κειμένου και τη συζήτηση που ακολούθησε οι μαθητές προσπάθησαν να κατα-
νοήσουν τι σημαίνει σχολικός εκφοβισμός. Ακόμη, έπαιξαν ένα παιχνίδι ρόλων, δρα-
ματοποιώντας την ιστορία που διάβασαν. Έτσι, χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, θύτης, θύμα 
και παρατηρητής, και όλοι έπαιξαν τους 3 ρόλους για να αποκτήσουν ενσυναίσθηση.  

Στη συνέχεια,  οι μαθητές κατασκεύασαν ομαδικά τη σημαία της Ε.Ε. Κάλυψαν ένα 
φελιζόλ με χαρτί του μέτρου, το οποίο και χρωμάτισαν μπλε. Σχημάτισαν και έκοψαν 
12 χρυσά αστέρια, πάνω στα οποία έγραψαν μηνύματα κατά του bullying. Τα κόλλη-
σαν και στην μέση της σημαίας έγραψαν με τέμπερα το σύνθημα της Ε.Ε. «Ενότητα 
στην Πολυμορφία». Τέλος, ακολούθησε συζήτηση για το πώς πρέπει να συμπεριφέρο-
νται οι Ευρωπαίοι πολίτες ώστε όλοι οι λαοί της Ευρώπης να συνυπάρχουν ειρηνικά, 
αγαπημένα  και συνακόλουθα να είναι ευτυχισμένοι. Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό 
αυτό, επισκέφτηκαν την τάξη δύο Ισπανίδες δασκάλες από τη Βαλένθια, οι οποίες στα 
πλαίσια του προγράμματος Erasmus + βρίσκονταν στο σχολείο μας για εβδομάδα. Τρα-
γούδησαν, έπαιξαν και συζήτησαν με τα παιδιά. 

Στα πλαίσια της 6ης Μαρτίου, παγκόσμιας μέρας κατά του σχολικού εκφοβισμού, η 
εκπαιδευτικός-teacher4 Europe και οι μαθητές αντάλλαξαν σκέψεις, ιδέες, εμπειρίες, 
συζήτησαν για τον σχολικό εκφοβισμό και πρότειναν τρόπους αντιμετώπισής του. Έ-
πειτα, οι μαθητές κατασκεύασαν μια ομαδική αφίσα που αποτελούνταν από τρία μέρη. 
Από τη σημαία της Ε.Ε. με το σύνθημα «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»,  από σημαίες των χωρών με-
λών της Ε.Ε. που ζωγράφισαν και κόλλησαν στην αφίσα και από συνθήματα κατά του 
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σχολικού εκφοβισμού. Επίσης, κατασκεύασαν ομαδικά το «παιδί της Ευρώπης» και το 
«σπίτι της Ευρώπης», όπου οι μαθητές σημείωσαν μηνύματα κατά του σχολικού εκφο-
βισμού γιατί το παιδί της Ευρώπης δεν φοβάται να μιλήσει και να εναντιωθεί στο bul-
lying. Απεναντίας, υπερασπίζεται το δικαίωμά του για μια ειρηνική, γαλήνια και α-
σφαλή ζωή.  

Συνεχίζοντας,  οι μαθητές επεξεργάστηκαν ξανά τον μύθο της αρπαγής της Ευρώπης 
σε ομάδες. Συγκεκριμένα, έγραψαν τον μύθο με έμμετρα στιχάκια και  σε μορφή κό-
μικς. Μάλιστα, ενέταξαν μια σκηνή σχολικού εκφοβισμού ανάμεσα στα παιδιά της Ευ-
ρώπης τον Δία και στον γίγαντα Τάλω. Έπειτα, οι μαθητές πρότειναν οι ίδιοι να δρα-
ματοποιήσουν την παραλλαγή του μύθου που έγραψαν, την οποία ονόμασαν  «Τα Παι-
διά της Ευρώπης VS Bullying». Μοίρασαν τους ρόλους κατασκεύασαν με τις ομάδες 
τους τα σκηνικά και την πρόσκληση της παράστασής τους με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. 
Το θεατρικό τους βιντεοσκοπήθηκε και έγινε ταινία. 

Για να γίνει έλεγχος των γνώσεων που αποκόμισαν οι μαθητές αλλά και για να διασκε-
δάσουν μαθαίνοντας χρησιμοποίησαν την αίθουσα πληροφορικής, όπου ανά δύο επι-
σκέφτηκαν την ιστοσελίδα της Ε.Ε., μελέτησαν τις  πληροφορίες και έπαιξαν παιχνίδια 
από την ευρωπαϊκή γωνιά του παιδιού (http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm.) 
Κλείνοντας,  η εκπαιδευτικός-teacher4 Europe με ενημέρωσε και συνεργασία με τον 
Ambassador ολοκλήρωσε τις δράσεις ζητώντας από τον κάθε μαθητή να ζωγραφίσει 
ατομικά μία βαλίτσα σε ένα φύλλο Α4. Μέσα στη βαλίτσα οι μαθητές αποτύπωσαν τα 
συναισθήματά  τους από το πρότζεκτ και σημείωσαν  ποια ή ποιες δραστηριότητες τους 
άρεσαν περισσότερο και γιατί. Δηλαδή, ο κάθε μαθητής επέλεξε «τι θα κουβαλήσει» 
στη βαλίτσα του από το όλο πρότζεκτ. 

Συζήτηση 

Κατά τη διάρκεια του πρότζεκτ ακολουθήθηκε η διαμορφωτική αξιολόγηση ενώ στο 
τέλος του έργου υιοθετήθηκε η τελική αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, η διαμορφωτική α-
ξιολόγηση εφαρμόστηκε  κατά τη διάρκεια του πρότζεκτ  μέσα από τις παρατηρήσεις, 
τα σχόλια και τις ερωτήσεις των μαθητών/τριών. Η τελική αξιολόγηση ασκήθηκε μέσα 
από το θεατρικό, τον έλεγχο των γνώσεων μέσα από τα παιχνίδια της ιστοσελίδας της 
Ε.Ε. και της βαλίτσας που ζωγράφισαν τα παιδιά στο τέλος. Επίσης, καταγράφηκε η 
άποψή των μαθητών μέσω της ηχογράφησης των απαντήσεων στο έργο. Χαρακτηρι-
στικές απαντήσεις μαθητών παρατίθενται στη συνέχεια. 

Ερώτηση: «Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλες αυτές τις δράσεις που κάναμε για την 
Ευρώπη, την Ε.Ε. σε συνδυασμό με  τον σχολικό εκφοβισμό; 

Απαντήσεις: - «Εμένα από όλα αυτά που κάναμε για την Ε.Ε. και την Ευρώπη πιο πολύ 
μου άρεσε το παιδί της Ευρώπης, το θεατρικό της Ευρώπης, το σύνθημα που βγάλαμε για 
την Ευρώπη: «Ευ- ρω –πη, ενωμένη, δυνατή, όλοι μαζί». Επίσης, μου άρεσε που βιντε-
οσκοπήσαμε την παράσταση. Αυτές οι δραστηριότητες μου άρεσαν γιατί μάθαμε πολλά 
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πράγματα για την Ευρώπη και την Ε.Ε. Επίσης, διασκεδάσαμε πάρα πολύ». «Εμένα μου 
άρεσε που κάναμε αφίσες για τους στόχους και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Πιο πολύ 
όμως μου άρεσε που συνεργαστήκαμε». «Μου άρεσε που κάναμε ηχογραφήσεις για την 
Ε.Ε. και τα θεσμικά όργανα αλλά πιο πολύ που συνεργαστήκαμε όλοι μαζί και που παί-
ξαμε με δασκάλες από την Ισπανία». «Εμένα μου άρεσε το θεατρικό που κάναμε για τον 
μύθο της αρπαγής της Ευρώπης αλλά πιο πολύ μου άρεσε η σκηνή κατά του bullying».  
«Μου άρεσε πολύ που κάναμε Power Point γιατί μάθαμε πολλά πράγματα μέσα από τόσο 
ωραίες μικρές παρουσιάσεις. Επίσης, μου άρεσε πολύ που ζωγραφίσαμε τις σημαίες από 
διάφορες χώρες της Ε.Ε.»  

Από τις απαντήσεις των μαθητών διαφαίνεται ο ενθουσιασμός τους, η χαρά της ομαδι-
κής δημιουργίας και η αίσθηση του ότι όταν συνεργάζονται πετυχαίνουν καλύτερα τους 
στόχους τους.  Από όλα τα παιδιά τονίστηκε πως απόλαυσαν τη συνεργασία με τους 
υπόλοιπους συμμαθητές τους και πως τους άρεσαν όλες οι δράσεις διότι ήταν προϊόντα 
συλλογικής δουλειάς και συνεργασίας. Συμπέραναν πως όταν συνεργάζονται πετυχαί-
νουν καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, τόσο οι ομαδικές κατασκευές όσο και το ρεπορτάζ 
για την Ευρώπη και την Ε.Ε. που έγραψαν οι ίδιοι,  η ηχογράφησή του, ώστε να μετα-
δοθεί ως ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο European school radio, η δημιουργία 
του κόμικς, η συγγραφή της σκηνής bullying από τους ίδιους, η δραματοποίηση του 
μύθου και της μυθοπλασίας που ενέταξαν σε αυτόν αποτελούν δράσεις που ενεργοποί-
ησαν τους μαθητές και συνέβαλαν στην πραγμάτωση των στόχων του προγράμματος. 
Επιπλέον, οι παραπάνω δράσεις καλλιέργησαν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία 
τους. Τέλος, από τις απαντήσεις των μαθητών είναι ξεκάθαρο πως όλα τα παιδιά εν-
θουσιάστηκαν τόσο με τις παρουσιάσεις που έκαναν τα ίδια, όσο και με την παρακο-
λούθηση των παρουσιάσεων των συμμαθητών τους.  Επομένως, η σύνδεση  προφορι-
κού και γραπτού λόγου καθώς και του τρόπου  με τον οποίο μπορεί να αλλάξει μορφή 
με τη χρήση των ΤΠΕ  επιτεύχθηκε σε  ένα περιβάλλον μάθησης προσανατολισμένο 
στον μαθητή (Chu, Tse & Chow, 2011).  

Συμπεράσματα 

Η συνεργασία μεταξύ της Teacher4Europe και του Ambassador του έργου θεωρούμε 
ότι στέφθηκε  από επιτυχία χάρη στη συνεχή και εποικοδομητική επικοινωνία καθόλη 
τη διάρκεια του έργου. Η γνωστική εμπειρία, οι ιδέες καθώς και η θέληση για δημιουρ-
γία και προώθηση της ιδέας από τη μεριά των συντελεστών ήταν έκδηλη και συνέργησε 
καταλυτικά στην επιτυχή έκβαση της δράσης. Η όλη εμπειρία περιείχε αμοιβαία οφέλη 
προς όλους τους μετέχοντες της δράσης. Το θετικό αποτέλεσμα του έργου ήταν έκδηλο 
και από την πλευρά των μαθητών που πραγματικά απόλαυσαν όλες τις δράσεις αλλά 
και κέρδισαν γνωστικά αναπτύσσοντας σύγχρονους γραμματισμούς όπως τον επικοι-
νωνιακό και τον κριτικό.  

Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν μέσω του προγράμματος  συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό 
στην υλοποίηση των στόχων αναφορικά με την έννοια της Ευρώπης αλλά και τον σχο-
λικό εκφοβισμό. Το πρότζεκτ υλοποιήθηκε διαθεματικά, σε σύνδεση με τα μαθήματα 
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του ΑΠΣ. Δηλαδή, συνετέλεσε όχι μόνο στο να αναπτύξουν οι μαθητές κοινωνικές 
δεξιότητες, αλλά και να καλλιεργήσουν γραμματισμούς, όπως το να σκεφτούν κριτικά 
και διερευνητικά, να προβληματιστούν, να φανταστούν, να στοχασθούν δημιουργικά.  

Ωστόσο, όπως σε  κάθε πρότζεκτ έτσι και στο παρόν υπήρχαν μερικές δυσκολίες. Μία 
από αυτές ήταν το μικρό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο έπρεπε να ολοκληρωθούν 
οι δράσεις. Αυτό είχε ως απόρροια να δημιουργηθεί η ανάγκη αναπροσαρμογής του 
αναλυτικού προγράμματος καθώς χρειάστηκαν πολλές διδακτικές ώρες για να υλοποι-
ηθούν οι παραπάνω δράσεις. Αξίζει να αναφερθεί πως στην αρχή παρατηρήθηκαν κά-
ποιες αρρυθμίες στη συνεργασία των μαθητών και μικροδιαφωνίες στις ομάδες για το 
τι θα αναλάβει η καθεμία. Στην πορεία, όμως, όλα αυτά εξομαλύνθηκαν και η διαδικα-
σία ολοκληρώθηκε εν τέλει χωρίς προβλήματα. Το γεγονός αυτό αποδείχθηκε και από 
τις χαρακτηριστικές απαντήσεις των μαθητών. Συνολικά, οι μαθητές «αγκάλιασαν» το 
πρόγραμμα, ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, διασκέδασαν αρκετά και απόλαυσαν 
την όλη διαδικασία. Η γνώση, λοιπόν, οικοδομήθηκε μέσα και από ένα ευχάριστο 
κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας με κοινό σκοπό και πορεία.  
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Βίντεο με φωτογραφίες και απόψεις μαθητών από τις δράσεις 
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Ψυλλινάκη Θεόκλεια 
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Klpsillinaki@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον τρόπο υλοποίησης ενός προγράμματος σχολικών 
δραστηριοτήτων με τίτλο «Συνταξιδεύοντας με ένα πρωτόνιο στη λεωφόρο της ενέρ-
γειας» το οποίο εκπονήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015 στα πλαίσια του μαθή-
ματος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη Στ’ τάξη. Η προτει-
νόμενη δράση αξιοποιεί και ενισχύει τις γνώσεις των παιδιών στη Φυσική καθώς και 
τις γνώσεις και δεξιότητες των παιδιών στις Τ.Π.Ε. για την προσέγγιση και κατανόηση 
σύγχρονων ερευνητικών ανακαλύψεων στη Φυσική. Πιο συγκεκριμένα, στην κατανό-
ηση των πειραμάτων και επιτευγμάτων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών 
CERN. Παράλληλα, δίνει δυνατότητα αξιοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων για 
την υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού με τίτλο «Αναζητώντας το σωματίδιο του 
Higgs» χρησιμοποιώντας το λογισμικό Scratch.  

Λέξεις - Kλειδιά: Τ.Π.Ε., Σύγχρονη Φυσική, CERN, σωματίδιο Higgs, Scratch  

Εισαγωγή 

Ένα από το θέματα στα οποία καλείται να επικεντρωθεί το σύγχρονο σχολείο είναι η 
ανάγκη μετατροπής του σε ένα ζωντανό οργανισμό μάθησης και οικοδόμησης της γνώ-
σης, όπου ο μαθητής θα τοποθετείται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι 
Τ.Π.Ε., μπορούν να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία µε ανεξάντλητες πηγές 
εκπαιδευτικού υλικού και εργαλεία επικοινωνίας και να βελτιώσουν την ποιότητα της 
διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας καθώς κινητοποιούν την προσοχή και την α-
ντίληψη των μαθητών και παράλληλα προσφέρουν ένα πεδίο για την ερμηνευτική κα-
τανόηση φαινομένων (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2011). Οι Τ.Π.Ε. μπορούν 
επίσης να συμβάλουν στην κατανόηση βασικών εννοιών και άλλων γνωστικών αντι-
κειμένων όπως των Φυσικών Επιστηµών και στην ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών δε-
ξιοτήτων μέσα από τη δημιουργία συνθηκών οικοδόμησης της νέας γνώσης από τους 
ίδιους τους μαθητές (Underwood, 2009).  

Το προτεινόμενο πλαίσιο ένταξης των Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως 
αυτό περιγράφεται στο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαί-
δευση, διαρθρώνεται σε τέσσερις αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες. Οι Τ.Π.Ε. μπορούν 
να ιδωθούν ως μαθησιακό-γνωστικό εργαλείο, ως μεθοδολογία επίλυσης προβλημά-
των, ως τεχνολογικό εργαλείο και ως κοινωνικό φαινόμενο. Προτείνεται η υλοποίηση 
από τους μαθητές μαθησιακών σχεδίων εργασίας (project), μικρότερης ή μεγαλύτερης 
διάρκειας, χρησιμοποιώντας ποικίλα εργαλεία των Τ.Π.Ε.. Η επιλογή των θεμάτων των 
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σχεδίων εργασίας αφήνεται στους διδάσκοντες, προτείνεται όμως η διαθεματική προ-
σέγγιση, με τους μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν, να πειραματι-
στούν, να συνεργαστούν, να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ολοκληρωμένα ψηφιακά 
έργα με ποικίλα εργαλεία των Τ.Π.Ε. (Πρόγραμμα Σπουδών Τ.Π.Ε.). 

Αντίστοιχα, στο πρόγραμμα σπουδών των Φυσικών Επιστημών για τις δύο τελευταίες 
τάξεις του Δημοτικού Σχολείου δίνεται έμφαση στη δομή της ύλης, τις μορφές ενέρ-
γειας , τις δυνάμεις και τα φυσικά φαινόμενα. Η διδασκαλία προσεγγίζεται υπό το πρί-
σμα της κατανόησης των θεμελιωδών εννοιών, των διαδικασιών και των αρχών των 
Φυσικών Επιστημών μέσα στο πλαίσιο του φυσικού περιβάλλοντος, του τεχνολογικά 
κατασκευασμένου περιβάλλοντος και της κοινωνίας (Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών 
Επιστημών). Η προσπάθεια διερεύνησης των επιτευγμάτων της σύγχρονης Φυσικής 
στο Δημοτικό Σχολείο, μπορεί να ενισχύσει και να διευρύνει τις γνώσεις τους πάνω 
στη δομή της ύλης, την ενέργεια και τα φυσικά φαινόμενα και να δώσει το έναυσμα 
για να αναγνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο που οι Φυσικές Επιστήμες εξελίσσονται, 
για να ερμηνεύσουν ή να αλλάξουν τον κόσμο.  

Το πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων «Συνταξιδεύοντας με ένα πρωτόνιο στη λε-
ωφόρο της ενέργειας» εκπονήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015 στο μάθημα 
Τ.Π.Ε. της ΣΤ’ Τάξης. Η διάρθρωση των δραστηριοτήτων στηρίχθηκε αφενός στο 
Πρόγραμμα Σπουδών για τις Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, δεδομένου ότι η 
υλοποίησή του έγινε στο μάθημα Τ.Π.Ε. και αφετέρου στις γνώσεις των παιδιών στις 
Φυσικές Επιστήμες. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν οι μα-
θητές τα σύγχρονα επιτεύγματα της Φυσικής και συγκεκριμένα τα πειράματα στο Ευ-
ρωπαϊκό Kέντρο Πυρηνικών Ερευνών CERN μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων υπό 
τη μορφή μικρών αποστολών που μπορούσαν να υλοποιηθούν με χρήση Τ.Π.Ε.. Με το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα η σχολική μονάδα στην οποία εφαρμόστηκε, επιλέχθηκε και 
συμμετείχε στις δράσεις εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Έρ-
γου Inspiring Science Education. Παράλληλα, συμμετείχε στο πρόγραμμα Kids@Cern, 
μια πιλοτική εκπαιδευτική πρωτοβουλία του CERN με στόχο να εμφυσήσει στους μα-
θητές δημοτικών σχολείων, τον ενθουσιασμό της επιστήμης μέσα από δημιουργικές 
και διασκεδαστικές δραστηριότητες μάθησης. 

 Οι αποστολές που δόθηκαν στους μαθητές σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να τους εμπλέξουν 
στην επίλυση προβλημάτων που να έχουν προσωπικό νόημα για τους ίδιους και στηρί-
χθηκαν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής ικανότητας των μα-
θητών. Οι δημιουργικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με τη διερεύνηση των γνώσεων 
μεγιστοποιούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και δε-
ξιοτήτων για τους μαθητές (Howell, 2012). Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν από 
τους μαθητές επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχυθεί η διερευνητική και συ-
νεργατική μάθηση (Τζιμογιάννης, 2007). Οι μαθητές εμπλέχθηκαν σε διαδικασίες α-
ναζήτησης, έρευνας και ανακάλυψης νέων πληροφοριών, εμπειριών και τελικά γνώ-
σεων. Χρησιμοποιώντας περιβάλλοντα που ευνοούν τη συνεργασία, οι μαθητές μοιρά-
στηκαν πληροφορίες και ιδέες τόσο με τους συμμαθητές τους, όσο και με μαθητές ενός 
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ακόμη σχολείου αλλά και με τους επιστήμονες του CERN. Επίσης, αντάλλαξαν επιχει-
ρήματα και συζήτησαν για τις εργασίες τους. Έμαθαν να υλοποιούν εργασίες συνεργα-
ζόμενοι με άλλους μαθητές, να βοηθούν και να σέβονται ο ένας τον άλλο. Έτσι είχαν 
την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, δεξιότητες επί-
λυσης προβλημάτων και γνωστικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου. 

Γενικός σκοπός και επιμέρους στόχοι 

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν αφενός να εμφυσήσει στους μαθητές τον 
ενθουσιασμό της επιστήμης μέσα από τη γνωριμία των πειραμάτων και των επιτευγ-
μάτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών CERN και αφετέρου να τους 
βοηθήσει να κατανοήσουν τον τρόπο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. ως 
ένα εργαλείο διερεύνησης και απόκτησης γνώσης. 

Οι επιμέρους σκοποί υλοποίησης των δραστηριοτήτων μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 
τέσσερις βασικούς άξονες: 

Α) Γνωρίζοντας και κατανοώντας 
− Κατανόηση των φυσικών μεγεθών 
− Κατανόηση της δομής της ύλης 
− Κατανόηση της παγκοσμιότητας των πηγών ενέργειας 
− Κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που προκύπτουν από τη 

χρήση των διαφόρων μορφών ενέργειας με κριτήριο την επίδραση στο περιβάλλον 
και στον άνθρωπο 

− Κατανόηση και χρήση λογισμικού δημιουργίας παρουσιάσεων 
− Γνωριμία και χρήση λογισμικού δημιουργίας βίντεο 
− Γνωριμία και χρήση λογισμικού δημιουργίας παιχνιδιών για ηλεκτρονικό υπολογιστή 

Β) Διερευνώντας και αξιοποιώντας τις πληροφορίες και τις γνώσεις 
− Επαφή με την έρευνα σε ένα μεγάλο ερευνητικό κέντρο  
− Σύνδεση των πειραμάτων με τις επιστημονικές ανακαλύψεις 
− Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας όχι μόνο ως απλοί χρήστες αλλά και ως δη-

μιουργοί λογισμικού 
− Εξοικείωση με τη διενέργεια έρευνας και την παρουσίασή της 

Γ) Επικοινωνώντας 
− Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας  
− Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και υπευθυνότητας 
− Παρουσίαση στην ολομέλεια της τάξης των ομαδικών τους εργασιών. 
− Παρουσίαση της εργασίας του στο 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας  
− Επικοινωνία με μαθητές άλλου σχολείου και με τους επιστήμονες του CERN μέσω 

τηλεδιασκέψεων 
− Εξοικείωση στο να εκφράσουν τις ιδέες τους, τις απορίες τους αλλά και τα αποτελέ-

σματα των εργασιών τους στους επιστήμονες του CERN.  
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Διαδικασία υλοποίησης 

Η υλοποίηση του προγράμματος στηρίχθηκε στην μέθοδο Project. Η μέθοδος Project 
ανήκει στις ομαδικές μορφές διδασκαλίας, όπου η μάθηση πηγάζει από την εμπειρία 
που αποκτούν τα μέλη μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στις διαδικασίες. Ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού είναι συμβουλευτικός και οι παρεμβάσεις γίνονται μόνο όταν το 
ζητούν οι μαθητές. Η μέθοδος ανήκει στις ανοιχτές μεθόδους διδασκαλίας που προά-
γουν την αυτονομία των μαθητών και επομένως την παρακίνησή τους (Helm & Katz, 
2012).  

 Όλες οι δραστηριότητες δόθηκαν στους μαθητές υπό τη μορφή μικρών αποστολών. Οι 
δραστηριότητες στηρίχθηκαν στην εφαρμογή συνεργατικών, διεπιστημονικών σχεδίων 
εργασίας. Οι μαθητές χωρίζονταν σε ομάδες και δούλευαν ομαδοσυνεργατικά (Μα-
τσαγγούρας, 2005). Κάθε ομάδα αναλάμβανε ένα κομμάτι της αποστολής και πρότεινε 
τον τρόπο υλοποίησης, χώριζε αρμοδιότητες και παρουσίαζε το πλάνο υλοποίησης. Οι 
ομάδες ήταν διαφορετικές σε κάθε αποστολή. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνολικά 
πέντε αποστολές από τον Οκτώβριο 2014 έως και τον Μάιο 2015. Οι αποστολές εντά-
χθηκαν ως συνέχεια του μαθήματος Τ.Π.Ε.  

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων οι μαθητές είχαν στη διάθεση τους πολυμε-
σικό υλικό μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου, ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία της βι-
βλιοθήκης του σχολείου και φυσικά το Διαδίκτυο. Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 
έναν υπολογιστή ανά δύο ή τρία άτομα και με βάση την αναλογία αυτή δημιουργήθη-
καν και οι ομάδες. Στο τέλος κάθε αποστολής οι ομάδες παρουσίαζαν στην ολομέλεια 
τη δουλειά τους. Οι αποστολές και ο τρόπος υλοποίησής τους από τους μαθητές πα-
ρουσιάζονται παρακάτω: 

Αποστολή 1η: Ένα ταξίδι στα μεγέθη της Φυσικής. 

Οι μαθητές στην αποστολή αυτή έπρεπε να ανακαλύψουν και να παρουσιάσουν τα τέσ-
σερα βασικά φυσικά μεγέθη: χρόνο, μήκος, μάζα και θερμοκρασία. Η τάξη χωρίστηκε 
σε τέσσερις ομάδες, μία ομάδα για κάθε φυσικό μέγεθος. Η κάθε ομάδα έπρεπε να 
ετοιμάσει μια παρουσίαση σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμούσε, στην οποία θα κατέ-
γραφε αντικείμενα (ή και φαινόμενα) και τα οποία θα ταξινομούσε από το μικρότερο 
στο μεγαλύτερο για κάθε κατηγορία φυσικού μεγέθους, χρησιμοποιώντας την αντί-
στοιχη μονάδα μέτρησης. 

Στην υλοποίηση της αποστολή κάθε ομάδα χωρίστηκε σε δύο υποομάδες. Η πρώτη 
υποομάδα δημιούργησε μία παρουσίαση για τις μονάδες και τα όργανα μέτρησης του 
φυσικού μεγέθους που τις είχε ανατεθεί χρησιμοποιώντας το λογισμικό MS Power-
Point. Η δεύτερη υποομάδα δημιούργησε ένα βίντεο με εικόνες από αντικείμενα και 
φαινόμενα τα οποία ταξινόμησε από το μικρότερο στο μεγαλύτερο για κάθε κατηγορία 
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φυσικού μεγέθους χρησιμοποιώντας το λογισμικό Windows Movie Maker .  

Αποστολή 2η: Αναζητώντας τη δομή της ύλης. 

Οι μαθητές στην αποστολή αυτή έπρεπε να ανακαλύψουν και να παρουσιάσουν τη 
δομή της ύλης δίνοντας έμφαση στα συστατικά του πυρήνα των ατόμων. Χωρίστηκαν 
σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων. Αποστολή της κάθε ομάδας ήταν να δημιουργήσει 
μία παρουσίαση με τη δική της άποψη για τη δομή της ύλης, των μορίων, των ατόμων 
και τη δομή του πυρήνα. Οι παρουσιάσεις δημιουργήθηκαν με το λογισμικό MS Pow-
erPoint. 

Μετά το τέλος της παρουσίασης της δουλειάς της κάθε ομάδας στην ολομέλεια, η α-
ναζήτηση των παιδιών στη δομή της ύλης συνεχίστηκε στην αίθουσα καλλιτεχνικών 
του σχολείου όπου παίζοντας με τα χρώματα και τις πλαστελίνες έφτιαξαν μοντέλα 
ατόμων και μορίων που είχαν διαλέξει. 

Αποστολή 3η : Μορφές ενέργειας. 

Οι μαθητές στην αποστολή αυτή έπρεπε να ανακαλύψουν και να παρουσιάσουν τις 
μορφές ενέργειας και των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που προκύπτουν 
από τη χρήση των διαφόρων μορφών ενέργειας με κριτήριο την επίδραση στο περιβάλ-
λον και στον άνθρωπο. Χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων. Αποστολή 
της κάθε ομάδας ήταν να δημιουργήσει μία παρουσίαση για δύο μορφές ενέργειας που 
είχαν επιλέξει. Οι παρουσιάσεις δημιουργήθηκαν με το λογισμικό MS PowerPoint. 

Αποστολή 4η: Γνωρίζοντας το CERN 

 Οι μαθητές στην αποστολή αυτή έπρεπε να ανακαλύψουν πληροφορίες για τα πειρά-
ματα που γίνονται στο CERN. Επίσης να ανακαλύψουν το ρόλο των πειραμάτων στην 
κατανόηση της δημιουργίας του σύμπαντος αλλά και για το ρόλο της πυρηνικής ενέρ-
γειας στο σύγχρονο πολιτισμό. 

Οι μαθητές ξεκίνησαν να μαθαίνουν για το CERN μέσω κατάλληλου πολυμεσικού υ-
λικού και συζητώντας τις απορίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης με επιστήμονες του 
CERN. Έμφαση δόθηκε στην κατανόηση της λειτουργίας των επιταχυντών και ανι-
χνευτών του CERN καθώς και στην ανακάλυψη του σωματιδίου του Higgs που ήταν 
προϋπόθεση για την επόμενη αποστολή. Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο 
ή τριών ατόμων. Αποστολή της κάθε ομάδας ήταν να δημιουργήσει μία παρουσίαση 
για τη δική της άποψη για το CERN και τα πειράματα που γίνονται σε αυτό. Οι παρου-
σιάσεις δημιουργήθηκαν με το λογισμικό MS PowerPoint. 

Αποστολή 5η: Αναζητώντας το σωματίδιο του Higgs 

Οι μαθητές έπρεπε να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι για ηλεκτρονικό υπολογιστή με 
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χρήση του λογισμικού δημιουργίας παιχνιδιών Scratch και τίτλο «Αναζητώντας το σω-
ματίδιο του Higgs». Το παιχνίδι είχε σκοπό αφενός να δώσει πληροφορίες στο χρήστη 
για το CERN και αφετέρου να προσομοιώσει το βασικό πείραμα που διενεργείται στο 
CERN, δηλαδή το πείραμα για την ανακάλυψη του σωματιδίου του Higgs. Στο παιχνίδι 
αυτό ο χρήστης καλείται να ανακαλύψει το σωματίδιο του Higgs μέσα από μια σειρά 
συγκρούσεων. Στο πείραμα του CERN συμβαίνουν πάνω από 600 εκατομμύρια συ-
γκρούσεις το δευτερόλεπτο. Οι ανιχνευτές παίρνουν μία «φωτογραφία» των συγκρού-
σεων για να δουν αν έχει προκύψει το σωματίδιο του Higgs. Αν εμφανιστεί, θα μετα-
τραπεί αμέσως σε διαφορετικά σωματίδια. Ο χρήστης πρέπει να ανακαλύψει το σωμα-
τίδιο μέσω των σωματιδίων που προκύπτουν. Πρέπει να επιλέξει τη σωστή εικόνα που 
προκύπτει από τη σύγκρουση και να ακούσει το χαρακτηριστικό ήχο στην περίπτωση 
που επιλέξει σωστά. Στο τέλος ενημερώνεται για την συνολική του επίδοση.  

Η αποστολή αυτή ήταν η μεγαλύτερη από όλες και διήρκησε περίπου τρεις μήνες. Χω-
ρίστηκε σε τέσσερις μικρότερες αποστολές. Το υλικό κάθε αποστολής ενώθηκε στο 
τέλος για τη δημιουργία της τελικής έκδοσης του παιχνιδιού. Όλες οι αποστολές υλο-
ποιήθηκαν με χρήση του λογισμικού Scratch. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 
δύο ή τριών ατόμων.  

Στην πρώτη αποστολή οι μαθητές έπρεπε να δημιουργήσουν ένα βίντεο με εικόνες από 
το CERN και τα πειράματα που γίνονται σε αυτό. Στη δεύτερη αποστολή οι μαθητές 
έπρεπε να δημιουργήσουν υλικό με πληροφορίες για το CERN και την ανακάλυψη του 
σωματιδίου του Higgs. Η τρίτη αποστολή ήταν η αποστολή δημιουργίας του κυρίως 
παιχνιδιού. Χωρίστηκε σε δώδεκα δραστηριότητες διάρκειας υλοποίησης μίας διδακτι-
κής ώρας. Οι μαθητές έπρεπε να κατανοήσουν και να υλοποιήσουν βασικά θέματα 
προγραμματισμού όπως η δομή επιλογής και επανάληψης και η δημιουργία τυχαίων 
αριθμών. Στην τέταρτη αποστολή οι μαθητές δημιούργησαν το υλικό βοήθειας για το 
παιχνίδι τους. 

Αποτελέσματα 

Το πρόγραμμα πέτυχε τόσο τον κεντρικό του στόχο όσο και τους επιμέρους υπερβαί-
νοντας τις αρχικές προσδοκίες. Τα αποτελέσματα που πρόεκυψαν από την αξιολόγηση 
του προγράμματος είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα και ενθαρρυντικά. Οι μαθητές συμμετεί-
χαν ενεργά σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του δουλεύοντας ομαδικά και δημιουργώ-
ντας εξαιρετικά ψηφιακά έργα. Ιδιαίτερη εντύπωση προξένησε το γεγονός ότι οι ομά-
δες ακόμη κι αν είχαν τελειώσει το δικό τους έργο ενώνονταν από μόνες τους με τις 
υπόλοιπες ομάδες που δούλευαν ακόμη. Αυτό ήταν μία ισχυρή ένδειξη του ενθουσια-
σμού τους για την υλοποίηση της κάθε αποστολής αλλά και της κατανόησης ότι η κάθε 
μία αποστολή αποτελούσε ένα ενιαίο σύνολο όπου όλα τα επιμέρους κομμάτια θα έ-
πρεπε να είναι έτοιμα για να ολοκληρωθεί. 

Κατά την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων, η αξιολόγηση είχε κυρίως διαμορφω-
τικό χαρακτήρα, δηλαδή αποτέλεσε συστατικό στοιχείο των δραστηριοτήτων και ήταν 
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ενσωματωμένη στη μαθησιακή πορεία των μαθητών. (Dufresne & Gerace, 2004). Η 
αξιολόγηση έγινε µε άτυπες µορφές, όπως είναι η αξιολόγηση µε παρατήρηση (Καψά-
λης, 1984), η παρουσίαση και αξιολόγηση από συμμαθητές και η συζήτηση μέσα στην 
τάξη. Μετά την ολοκλήρωση κάθε αποστολής, οι μαθητές καλούνταν να παρουσιάσουν 
την εργασία τους στην τάξη και να εξηγήσουν τα βήματα επίτευξής της. Η πρόοδος και 
τα αποτελέσματα όλων των αποστολών παρουσιάζονταν σε ξεχωριστό χώρο της ιστο-
σελίδας του σχολείου.  

Οι μαθητές κλήθηκαν επίσης να παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε τρεις περιπτώσεις 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι δύο παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν με τη-
λεδιάσκεψη με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών CERN σε δύο χρονικές 
περιόδους. Η πρώτη τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο και πέρα από την 
δική τους παρουσίαση, στην τηλεδιάσκεψη αυτή οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συ-
ζητήσουν με τους επιστήμονες του CERN και να πάρουν απαντήσεις στις απορίες που 
είχαν προκύψει κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους. Η δεύτερη τηλεδιάσκεψη πραγμα-
τοποιήθηκε το Μάιο και σηματοδότησε και τη λήξη τους προγράμματος. Στην τηλε-
διάσκεψη αυτή οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εργασίες τους πέρα 
από τους επιστήμονες του CERN και στους μαθητές ενός ακόμη σχολείου. Τέλος, ο-
μάδα μαθητών παρουσίασαν το παιχνίδι τους με τίτλο «Αναζητώντας το σωματίδιο του 
Higgs» στο 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας. Δυστυχώς, δεν ήταν εφι-
κτό να παραβρεθούν όλοι οι μαθητές στην παρουσίαση αυτή λόγω της μεγάλης από-
στασης του σχολείου από το χώρο του Φεστιβάλ. 

Μετά το τέλος ζητήθηκε από τα παιδιά να καταγράψουν τις εντυπώσεις από την εμπει-
ρία τους, τα συναισθήματά τους και τις γνώσεις που τυχόν αποκόμισαν από τη συμμε-
τοχή τους στις δραστηριότητες. Όλοι οι μαθητές αναφέρθηκαν στην ξεχωριστή εμπει-
ρία της συνομιλίας με τους επιστήμονες του CERN και στην ικανοποίηση από τη δη-
μιουργία ενός δικού τους παιχνιδιού για ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι μαθητές που συμ-
μετείχαν στο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας αναφέρθηκαν εκτενώς στην εμπειρία 
τους αυτή, στο άγχος της προετοιμασίας αλλά και την ικανοποίηση μετά από την πα-
ρουσίαση. 

Η επιτυχία του προγράμματος αποδεικνύει ότι τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 
με τη χρήση των Τ.Π.Ε. μέσα από ένα ομαδοσυνεργατικό πνεύμα στη σχολική τάξη 
μπορεί να έχει ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμη και για την κατανόηση 
δύσκολων εννοιών της σύγχρονης Φυσικής από παιδιά Δημοτικού. Η σύνδεση του προ-
γράμματος με το έργο ενός μεγάλου ερευνητικού κέντρου μπορεί να ενισχύσει τις γνώ-
σεις των μαθητών και να διεγείρει το ενδιαφέρον τους. Τέλος, η παρουσίαση της δου-
λειάς τους πέρα από τα στενά και οικεία όρια του σχολείου τους μπορεί να δώσει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να ξετυλίξουν τη δημιουργικότητά τους αλλά και να ενι-
σχύσει τη συνέπεια και την αυτοπεποίθησή τους.  
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Περίληψη 

Η ενσωμάτωση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση μπορεί να παρέχει μια σειρά 
από πλεονεκτήματα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τα πολυμεσικά στοιχεία της ψη-
φιακής αφήγησης προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών και τους παρέχουν κίνη-
τρα να συμμετέχουν στις μαθησιακές διαδικασίες σε συνεργασία με τους συμμαθητές 
και τους εκπαιδευτικούς τους. Υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εργαλεία με τα οποία μπο-
ρούν να δημιουργηθούν ψηφιακές ιστορίες διαφόρων μορφών. Οι εφαρμογές ψηφιακής 
αφήγησης μπορούν να συνδυαστούν με εφαρμογές ηλεκτρονικής αυτοαξιολόγησης και 
να προκύψουν επιπλέον πλεονεκτήματα. Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται 
ένα διδακτικό σενάριο που συνδυάζει μια ψηφιακή ιστορία με δραστηριότητες ηλε-
κτρονικής αυτοαξιολόγησης που δημιουργήθηκαν με τα εργαλεία Scratch και JClic α-
ντίστοιχα. Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
και αφορά την τροφική πυραμίδα και τις ομάδες τροφίμων. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, Ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση, πο-
λυμέσα στην εκπαίδευση, διδακτικά σενάρια για τη διατροφή 

Εισαγωγή 

Η αφήγηση ιστοριών χρησιμοποιήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς από την αρχαιό-
τητα. Με τις ιστορίες, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις με έναν ευχάριστο τρόπο που προ-
σελκύει το ενδιαφέρον τους, εξάπτει τη φαντασία τους, συμβάλλει στην ενεργό συμμε-
τοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη διεξαγωγή συζητήσεων και στη συνερ-
γασία. Η απομνημόνευση ορισμένων πληροφοριών και η κατανόηση δυσνόητων εν-
νοιών μπορεί να γίνει ευκολότερα μέσω ιστοριών. Η αφήγηση ιστοριών χρησιμοποιεί-
ται ως μέθοδος διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και δια 
βίου εκπαίδευση. 

Τα τεχνολογικά εργαλεία που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας δίνουν τη δυνατότητα 
ενσωμάτωσης της αφήγησης στον ψηφιακό κόσμο αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο 
μαθαίνουμε από τις ιστορίες. Η παραδοσιακή αφήγηση μπορεί πλέον να συνδυαστεί με 
τεχνολογίες πολυμέσων και Παγκοσμίου Ιστού και να προκύψουν εφαρμογές που πα-
ρέχουν πολλές δυνατότητες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τα διαθέσιμα εργαλεία 
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λογισμικού διευκολύνουν τη δημιουργία, τροποποίηση, διαμοίραση και σχολιασμό ε-
φαρμογών ψηφιακής αφήγησης από εκπαιδευτικούς και μαθητές (McGee, 2015). Επι-
πλέον αρκετές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης παρέχουν στους μαθητές δυνατότητες 
αλληλεπίδρασης όπως επιλογή των σκηνών που θα αναπαραχθούν, επιλογή των πρω-
ταγωνιστών και απόκριση σε ερωτήσεις και ασκήσεις.  

Υπάρχουν αρκετά εναλλακτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δη-
μιουργία ψηφιακών ιστοριών. Ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν εκπαι-
δευτικά εργαλεία οπτικού προγραμματισμού με τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν ψη-
φιακές ιστορίες σε 2D ή 3D μορφή. Στα εργαλεία αυτά οι εντολές προγραμματισμού 
έχουν τη μορφή εικονιδίων και ένα πρόγραμμα δημιουργείται με την τοποθέτηση των 
κατάλληλων εικονιδίων στη σωστή σειρά. Ένα σχετικό εργαλείο με το οποίο μπορούν 
να υλοποιηθούν εφαρμογές σε 2D μορφή είναι το Scratch που αναπτύσσεται από το 
ΜΙΤ και είναι διαθέσιμο δωρεάν. 

Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να συνδυαστούν με δραστηριότητες ηλεκτρονικής αυ-
τοαξιολόγησης. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο βασικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η 
ενσωμάτωση δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής αυτοαξιολόγησης στις ίδιες τις ψηφιακές 
ιστορίες εφόσον παρέχεται αυτή η δυνατότητα από το σχετικό εργαλείο υλοποίησης. Ο 
άλλος τρόπος είναι η αξιοποίηση εργαλείων ειδικά για τη δημιουργία δραστηριοτήτων 
ηλεκτρονικής αυτοαξιολόγησης (Virvou, Katsioris, Manos, 2005). Ένα εργαλείο με το 
οποίο μπορούν να δημιουργηθούν αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες αυτοαξιολόγη-
σης που απευθύνονται κυρίως στην προσχολική και δημοτική εκπαίδευση είναι το ε-
λεύθερο λογισμικό JClic. 

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο που συνδυάζει μια 
ψηφιακή ιστορία με δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης. Το διδακτικό σενάριο αφορά 
την τροφική πυραμίδα και τις ομάδες τροφίμων. Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο αντικεί-
μενο καθώς η διατροφή αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα στην εκπαίδευση. Η ύπαρξη 
σχετικών γνώσεων από τους μαθητές μπορεί, εκτός των άλλων, να συμβάλλει και στην 
κατανόηση της σημασίας της υγιεινής διατροφής στη ζωή. Η ψηφιακή ιστορία έχει υ-
λοποιηθεί με το Scratch ενώ οι δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης με το JClic. Οι συγ-
γραφείς της εργασίας δε γνωρίζουν να υπάρχουν πολλές ερευνητικές δουλειές που να 
βασίζονται στο συνδυασμό εφαρμογών που υλοποιήθηκαν με τα δύο αυτά εργαλεία. Η 
ηχογράφηση των διαλόγων και των οδηγιών έγινε με το ελεύθερο λογισμικό Audacity. 

Διδακτικό Σενάριο 

Ταυτότητα Σεναρίου 
Το διδακτικό σενάριο αφορά το γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας της Γ΄ τάξης και 
της Αγωγής Υγείας και πιο συγκεκριμένα την «Τροφική Πυραμίδα» και τις «Ομάδες 
των Τροφίμων». Το σενάριο εναρμονίζεται με τους σκοπούς και τους στόχους των 
ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ της Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό, της Αγωγής Υγείας και 
της Πληροφορικής.  
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Πρόκειται για μια συνεχόμενη δίωρη πορεία διδασκαλίας, η οποία πραγματοποιείται 
στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Είναι προτιμότερο η διάταξη των Η/Υ να 
είναι σε Π για να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των ομάδων (Κακανά, 2008). 

Οι μαθητές πρέπει να έχουν εξασκηθεί στις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ, στην 
πληκτρολόγηση κειμένου και στην πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό. Θα πρέπει να έχει 
καλλιεργηθεί κλίμα αλληλοσεβασμού στην τάξη και να έχουν εξασκηθεί οι κοινωνικές 
δεξιότητες (Χατζηδήμου και Αναγνωστοπούλου, 2011). 

Ο δάσκαλος πρέπει να έχει προετοιμάσει την εκπαιδευτική ιστορία στο λογισμικό 
Scratch, τις δραστηριότητες στο JClic, το φύλλο εργασίας, να έχει έρθει σε συνεννόηση 
με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου πληροφορικής για την χρήση του και να έχει φρο-
ντίσει για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του. Το εργαστήριο πληροφορικής πρέπει 
να έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και αρκετούς Η/Υ ώστε να αντιστοιχούν το πολύ τρεις 
μαθητές σε κάθε Η/Υ. 

Μέθοδοι - Τεχνικές 

Το σενάριο βασίζεται στην κοινωνικό - πολιτισμική θεώρηση και ακολουθεί τις φάσεις 
της διδασκαλίας σε ομάδες όπως αναφέρονται από την Κακανά (2008), τη φάση της 
προετοιμασίας διδασκαλίας με τον χωρισμό των μαθητών σε ομάδες, τη φάση εμπέδω-
σης της γνώσης με τη βοήθεια της ψηφιακής ιστορίας, τη φάση παρουσίασης των απο-
τελεσμάτων των ομάδων και τέλος τη φάση αξιολόγησης με την ετερό- και αυτοαξιο-
λόγηση των μαθητών. Με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, οι μαθητές δρουν ως 
αυτόνομα και υπεύθυνα άτομα, τα οποία συμμετέχουν ενεργητικά στην κατανόηση και 
εφαρμογή της μάθησης και χρησιμοποιούν διερευνητικές στρατηγικές. Ακόμη, εφαρ-
μόζεται η τεχνική της συζήτησης, μέσω της οποίας τα παιδιά κατανοούν και αναπτύσ-
σουν δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας, συνεργασίας και αποδοχής των διαφορετι-
κών απόψεων. Όλα αυτά συντελούν στην κοινωνικοποίηση των μαθητών και την ανά-
πτυξη του σεβασμού προς τους άλλους (Ματσαγγούρας, 2004). 

Το σενάριο περιέχει στοιχεία επιστημονικού γραμματισμού καθώς προωθεί την ανά-
πτυξη της κριτικής και στοχαστικής σκέψης και την άσκηση στην επιχειρηματολογία 
και τη χρήση ειδικού λεξιλογίου. Οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν κριτήρια 
για να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους και τους δίνεται η δυνατότητα να αυτο-διορθω-
θούν (Ματσαγγούρας, 2002).  

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης 
Οι μαθητές κάθονται ανά δύο ή τρεις μπροστά από τους Η/Υ με όποιον/όποια συμμα-
θητή/-τριά τους θέλουν, δημιουργώντας έτσι μικρές ομάδες στις οποίες το κάθε μέλος 
έχει το δικό του ρόλο στην ομάδα, το γραμματέα που γράφει στο φύλλο δραστηριοτή-
των, το χειριστή του πληκτρολογίου, το συντονιστή και το παρουσιαστή. Ενθαρρύνεται 
η αυτοδιάθεση των παιδιών στη λήψη ρόλων και την συχνή εναλλαγή αυτών για να 
αποφευχθεί το αίσθημα κατωτερότητας από ορισμένους μαθητές (Κοσσυβάκη, 2006). 
Ο βασικότερος όμως ρόλος που αναλαμβάνουν είναι αυτός του αξιολογητή. Μέσα από 
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τις δραστηριότητες και τις παρουσιάσεις, οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν τόσο 
τους συμμαθητές τους όσο και τους εαυτούς τους.  

Ο ρόλος της/του δασκάλου είναι συμβουλευτικός και συντονιστικός. Βοηθάει τους μα-
θητές σε ό,τι χρειάζονται, τους καθοδηγεί με ερωτήσεις όπου και όταν χρειάζεται, έχει 
υποστηρικτικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης και αφήνει τους ίδιους τους μαθητές 
να επιλύσουν τυχόν διαφωνίες μεταξύ τους (Χατζηδήμου και Αναγνωστοπούλου, 
2011, Κακανά, 2008). 

Σκοπός και στόχοι 

Σκοπός του σεναρίου είναι να μπορούν όλοι οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος να 
απαντήσουν σωστά στις δραστηριότητες του λογισμικού JClic που έχουν σχέση με την 
τροφική πυραμίδα και τις ομάδες των τροφίμων.  

Οι ειδικότεροι στόχοι του σεναρίου ως προς τις διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές 
δεξιότητες είναι οι μαθητές: 

• να καλλιεργήσουν τις συνεργατικές δεξιότητές τους. 
• να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.  
• να αξιολογούν τις δικές τους γνώσεις και τις γνώσεις των συμμαθητών τους. 

Οι ειδικότεροι στόχοι του σεναρίου ως προς το γνωστικό αντικείμενο είναι οι μαθητές: 

• να αναγνωρίζουν τις ομάδες τροφίμων και τη θέση τους στην τροφική πυρα-
μίδα. 

• να μάθουν να αναγνωρίζουν ποιες τροφές είναι κατάλληλες για την ευεξία του 
οργανισμού και ποιες όχι.  

Οι ειδικότεροι στόχοι του σεναρίου ως προς τη χρήση Τ.Π.Ε. είναι οι μαθητές: 

• να έρθουν σε επαφή με τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα JClic και Scratch, μέσα 
από απλές δραστηριότητες και οδηγίες. 

• να πληκτρολογούν κείμενο χρησιμοποιώντας κεφαλαία και πεζά γράμματα 
στα ελληνικά και αγγλικά. 

Πορεία διδασκαλίας  
Σε πρώτη φάση έχουμε την προετοιμασία της διδασκαλίας. Ο/Η εκπαιδευτικός εισάγει 
τους μαθητές στο θέμα της διδασκαλίας, «Τροφική Πυραμίδα» και εξηγεί τον τρόπο 
εργασίας. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καθώς περιμένουν να ανοίξουν οι Η/Υ, 
ο/η εκπαιδευτικός τους μοιράζει ένα φυλλάδιο (Παράρτημα) με τις τρεις δραστηριότη-
τες που θα κάνουν και οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια. 

Η πρώτη δραστηριότητα διαρκεί 20 λεπτά και χρησιμοποιείται ως αφόρμηση για να 
εντάξει τα παιδιά στο θέμα. Οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν ένα συγκεκριμένο αρ-
χείο με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Scratch για την πυραμίδα της διατροφής και τις 
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ομάδες τροφίμων και να αλληλεπιδράσουν (Παράρτημα). Ακολουθεί συζήτηση για 
διευκρίνηση και επεξήγηση αποριών.  

Στη δεύτερη δραστηριότητα, που διαρκεί 40 λεπτά, οι μαθητές θα πληκτρολογήσουν 
στη μηχανή αναζήτησης το σύνδεσμο που τους δίνεται στο φυλλάδιο για να διαβάσουν 
ηλεκτρονικά το παραμύθι «Ο ωραίος Δαρείος» της Σοφίας Ζαραμπούκα από το ανθο-
λόγιο της τρίτης δημοτικού. Είναι ένα παραμύθι σχετικό με τις διατροφικές συνήθειες 
ενός γάτου. Ζητείται από τους μαθητές να διαβάσουν το παραμύθι, να συμπληρώσουν 
στο φυλλάδιο τις διατροφικές συνήθειες του Δαρείου όσο ήταν στο σπίτι και όσο ήταν 
έξω και να επιχειρηματολογήσουν για το ποιες συνήθειές του ήταν καλές για το σώμα 
του και ποιες όχι, σύμφωνα με τα όσα έμαθαν από την ηλεκτρονική ιστορία. Η κάθε 
ομάδα παρουσιάζει τα ευρήματά της στην ολομέλεια και προκύπτει ένα συνολικό τε-
λικό συμπέρασμα.  

Η τρίτη και τελευταία δραστηριότητα διαρκεί 20 λεπτά και ζητάει από τους μαθητές 
να ανοίξουν το εκπαιδευτικό λογισμικό JClic, ώστε να αλληλεπιδράσουν με τις δρα-
στηριότητές του, οι οποίες σχετίζονται με την τροφική πυραμίδα και τις ομάδες των 
τροφίμων (Παράρτημα). 

Αξιολόγηση  
Το σενάριο ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις της κοινωνικο-πολιτισμικής θεωρίας 
και του επιστημονικού εγγραμματισμού. Οι μαθησιακές του επιδιώξεις είναι σαφείς 
και οι τεχνικές και μέθοδοι επίτευξής τους κατάλληλοι, καθώς οι μαθητές συμμετέχουν 
ενεργά και μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της διδασκαλίας. Επιπλέον ε-
κτός από καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων συμβάλλει στην αλλαγή στάσεων σχε-
τικά με την υγιεινή διατροφή.  

Επέκταση του σεναρίου 
Αν υπάρχει περισσότερο χρόνος και υλικοτεχνική υποδομή θα μπορούσε η δεύτερη 
δραστηριότητα να γίνει χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου για 
την καταγραφή των συνηθειών του γάτου και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
κριτικής των ομάδων. Στην ψηφιακή ιστορία θα μπορούσε να προστεθεί ένας διάλογος 
σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των πρωταγωνιστών. 

Συμπεράσματα- Επίλογος 
Εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης και αυτοαξιολόγησης μπορούν να συνδυαστούν με α-
ποδοτικό τρόπο με εκπαιδευτικές μεθόδους. Προκύπτουν διδακτικά σενάρια που κινη-
τοποιούν τους μαθητές παρέχοντάς τους κίνητρα για να μάθουν, να απολαύσουν τη 
διαδικασία της μάθησης και να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στις μαθησιακές δρα-
στηριότητες. Επιπλέον οι μαθητές αποκτούν και την αίσθηση ότι οι ίδιοι ελέγχουν σε 
ένα βαθμό τη μάθησή τους.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει τη διδασκαλία 
των ζητημάτων της διατροφής. Οι Τ.Π.Ε. όπως προέκυψε και από το συγκεκριμένο 
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διδακτικό σενάριο μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα. Επιπλέον, μεγάλη σημα-
σία στις μέρες μας έχει αποκτήσει η διδασκαλία πρακτικών υγιεινής διατροφής και των 
πλεονεκτημάτων της μεσογειακής διατροφής. Οι Τ.Π.Ε. σε συνδυασμό με άλλες μεθό-
δους μπορούν να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή. 
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Παράρτημα  
Φύλλο Εργασίας  

Ονόματα:  

1η Δραστηριότητα 

Ανοίξτε τον υπολογιστή και κάντε διπλό κλικ πάνω στο αρχείο «Πυραμίδα» στην επι-
φάνεια εργασίας. Παρακολουθήστε την ιστορία και ακολουθήστε τις οδηγίες. 

2η Δραστηριότητα: 

Άνοιξε το Google Chrome και πληκτρολόγησε την παρακάτω διεύ-
θυνση: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2256,8501/ 
Διάβασε το κείμενο και γράψε παρακάτω ποιες συνήθειες είχε ο Δαρείος όσο ήταν 
κοντά στο αφεντικό του και ποιες συνήθειες απέκτησε μετά που έφυγε. Παρατηρήστε 
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και δικαιολογήστε ποιες συνήθειες είναι καλές και ποιες κακές σύμφωνα με όσα μά-
θατε από τον Λένο και τον Κάστρο. Στο τέλος θα γίνει παρουσίασή τους.  

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ 

  

  

Δικαιολογήστε: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3η Δραστηριότητα: 

Στην επιφάνεια εργασίας ανοίξτε το αρχείο «diatrofi». Πατήστε σε μία δραστηριότητα 
και ξεκινήστε να παίζετε.  

Περιγραφή εκπαιδευτικής ιστορίας Scratch 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα ξεκινάει με μια εισαγωγική σκηνή στην οποία αναφέ-
ρεται το θέμα της δραστηριότητας. 

Στη δεύτερη σκηνή, πρωταγωνιστές είναι ο Κάστρο (μία γάτα), ο Λένο (ένας σκύλος) 
και ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος. Εμφανίζεται πρώτα ο Κάστρο, προχωράει προς το κέ-
ντρο, κοιτάζει τον εκπαιδευόμενο, τον χαιρετάει και του ζητάει να πληκτρολογήσει το 
όνομά του. Όσο το παιδί πληκτρολογεί το όνομά του, εμφανίζεται και ο Λένο. Ο Κά-
στρο χαιρετάει τον εκπαιδευόμενο και κοιτάει τον Λένο. Ο Λένο λέει «Γεια σας».  

Ο Λένο ρωτάει: «Τι λέτε να κάνουμε σήμερα;» και ο Κάστρο απαντάει «Μπορούμε να 
μάθουμε για την πυραμίδα της διατροφής», ο Λένο αλλάζει μορφή, ο Κάστρο συνεχίζει 
«ή για τις ομάδες των τροφίμων». Ο Λένο απαντάει «Δεν ξέρω τι να επιλέξω». Ο Κά-
στρο προτείνει «Ας αποφασίσει ο φίλος μας». Αλλάζουν και οι δύο μορφές και κοιτάνε 
τον εκπαιδευόμενο. Δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να επιλέξει είτε τη 
σκηνή με την πυραμίδα διατροφής είτε τη σκηνή με τις ομάδες τροφίμων κάνοντας 
κλικ στον αντίστοιχο κουμπί. Σε καθεμιά από τις δύο αυτές σκηνές υπάρχει δυνατότητα 
μετάβασης στην εναλλακτική σκηνή ή επιστροφής στην εισαγωγική σκηνή κάνοντας 
κλικ σε αντίστοιχο κουμπί. 

Στη σκηνή με την πυραμίδα της διατροφής εμφανίζεται ο Κάστρο με φόντο τη πυρα-
μίδα της διατροφής. Ο Κάστρο αρχίζει να εξηγεί την τροφική πυραμίδα. Κάθε φορά 
που μιλά για μία κατηγορία αλλάζει το φόντο και εκείνη η κατηγορία έχει ένα βέλος 
και έναν κύκλο για να ξεχωρίζει. Όταν τελειώσει με την εξήγηση της κατηγορίας ο 
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Κάστρο, εξαφανίζονται ο κύκλος και το βέλος και στη θέση τους εμφανίζονται οι πλη-
ροφορίες της κατηγορίας. Όταν τελειώσει με τις εξηγήσεις όλων των κατηγοριών, ο 
Κάστρο προτρέπει τον εκπαιδευόμενο να πατήσει το μπλε κουμπί που γράφει «Ομάδες 
τροφίμων» ώστε να μεταβεί στη σκηνή με τις ομάδες τροφίμων. 

Στη σκηνή «Ομάδες Τροφίμων», ο Λένο εξηγεί κάθε ομάδα ξεχωριστά. Κάθε φορά 
που αναφέρει μία ομάδα τροφίμων αλλάζει και η εικόνα. Ο Λένο εξηγεί ποια τρόφιμα 
είναι σε κάθε ομάδα και ποια διατροφικά στοιχεία παρέχουν στον άνθρωπο. Κάθε φορά 
που αναφέρει τα διατροφικά στοιχεία κάποιας ομάδας, εκείνα εμφανίζονται κάτω από 
την εικόνα. Στο τέλος προτρέπει τον εκπαιδευόμενο να κάνει κλικ στο αντίστοιχο κου-
μπί ώστε να μεταβεί στην επόμενη σκηνή. 

Περιγραφή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του JClic 

Αντιστοίχηση : Τα παιδιά καλούνται να αντιστοιχίσουν τα διάφορα τρόφιμα ανάλογα 
με την ομάδα στην οποία ανήκουν στη διατροφική πυραμίδα. 

Σταυρόλεξο: Τα παιδιά συμπληρώνουν το σταυρόλεξο της διατροφής. Οι λέξεις που 
πρέπει να συμπληρώσουν σχετίζονται είτε με τη διατροφική αξία των τροφίμων είτε με 
την προέλευσή τους. 

Παιχνίδι μνήμης: Πρόκειται για το γνωστό παιχνίδι στο οποίο το παιδί προσπαθεί να 
εντοπίσει τις δύο όμοιες εικόνες. Το θέμα όλων των εικόνων είναι η διατροφή. 

Κρυπτόλεξο: Μέσα στο πλήθος των γραμμάτων, τα παιδιά καλούνται να βρουν λέξεις 
κρυμμένες που σχετίζονται με τη διατροφή. 

Παζλ της διατροφικής πυραμίδας: Τα παιδιά καλούνται να συνθέσουν το παζλ που θα 
αποκαλύψει τη διατροφική πυραμίδα. 

Συμπλήρωση λέξεων: Τα παιδιά συμπληρώνουν τις λέξεις που λείπουν ώστε η τελική 
πρόταση να έχει νόημα. 

Βάλε τις λέξεις στη σωστή σειρά. Τα παιδιά καλούνται να αλλάξουν τη θέση των λέ-
ξεων ώστε να οι προτάσεις να είναι σωστές. 
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Μια εποικοδομητική διδακτική πρόταση για το φως 

Φριλίγκος Στυλιανός 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.12.10 Φυσικός-Ραδιοηλεκτρολόγος 

stfriligkos@gmail.com 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, παρουσιάζεται η πρώτη από σειρά διδακτικών προτά-
σεων σχετικά με τη φύση του φωτός και τα φαινόμενα που παρατηρούνται κατά τη 
διάδοση του στο κενό και την ύλη. Η συγκεκριμένη πρόταση βασίζεται στην αξιοποί-
ηση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών για το φως και τις ιδιότητες του. Η ανάδειξη 
και ο προσδιορισμός των ιδεών αυτών, γίνεται με την παρουσίαση συγκεκριμένων ε-
ρωτημάτων-εφορμήσεων από την πλευρά του διδάσκοντος και τη συνακόλουθη ανά-
λυση τους από τους μαθητές οι οποίοι εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά. Στη συνέχεια 
και με τη βοήθεια προσομοιώσεων, οι μαθητές ελέγχουν την αντιστοιχία των αρχικών 
τους ιδεών με τα δεδομένα που προκύπτουν από τις εικονικές παρατηρήσεις των φυσι-
κών φαινομένων που σχετίζονται με τη διάδοση του φωτός. Ο έλεγχος αυτός στο εσω-
τερικό των μαθητικών ομάδων και υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντος, δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις της εμφάνισης της «γνωστικής σύγκρουσης» και της συνακόλουθης 
αναδόμησης των προϋπαρχουσών ιδεών των μαθητών.  

Λέξεις - Κλειδιά: Εναλλακτικές ιδέες, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, προσομοίωση 

Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες και η δυνητική α-
ξιοποίηση τους στο διδακτικό έργο 

Όπως είναι γνωστό, οι μαθητές από πολύ νωρίς διαμορφώνουν απόψεις για τα φυσικά 
φαινόμενα, στο πλαίσιο της καθημερινής τους ζωής και εμπειρίας, ανεξάρτητα από την 
πορεία της σχολικής τους εκπαίδευσης. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ιδέες αυτές των μα-
θητών δεν είναι συμβατές με τις αρχές της επιστήμης, χωρίς όμως να μπορούν να χα-
ρακτηριστούν και ως απλές παρανοήσεις που οφείλονται σε ελλιπή πληροφόρηση. Α-
ντίθετα, οι πρώιμες απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται από τους γνωστικούς μη-
χανισμούς που διαθέτουν και τους δίνουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται και να 
ερμηνεύουν το φυσικό κόσμο γύρω τους (Adey, P., Bliss, J., Head, J., and Shayer, M., 
1989). Οι απόψεις αυτές που παρουσιάζονται καλά εδραιωμένες στο μυαλό των μαθη-
τών και συνεισφέρουν στη συγκρότηση ευρύτερων ερμηνευτικών μοντέλων, στη διε-
θνή βιβλιογραφία αναφέρονται με τους όρους «εναλλακτικές» ή «προϋπάρχουσες ι-
δέες», «διαισθητικές ιδέες», «αναπαραστάσεις» ή «επιστήμη των παιδιών» (Driver, R., 
Guesne, E., Tiberghien, A., 1985; Ψύλλος, Δ., Κουμαράς, Π., Καριώτογλου, Π., 1993). 
Με τη βοήθειά των εναλλακτικών αναπαραστάσεων των μαθητών, γίνονται παρατηρή-
σεις του φυσικού κόσμου, διατυπώνονται ερωτήματα και υποθέσεις, αντιμετωπίζονται 
προβληματικές καταστάσεις, ερμηνεύονται φαινόμενα και αποκτά προσωπικό νόημα η 
λειτουργία του κόσμου. Οι ιδέες των μαθητών συχνά αντιβαίνουν προς τα πορίσματα 
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της επιστημονικής σκέψης, τις περισσότερες φορές όμως εμφανίζονται να έχουν συ-
νοχή και να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές απέναντι στο περιεχόμενο της διδασκαλίας 
(Driver, R., 1983). 

Τις τελευταίες δεκαετίες πλήθος ερευνών διεξήχθησαν για να καταγράψουν τις ιδέες 
σχετικά με τις έννοιες και τα φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών (εφεξής Φ.Ε.) που 
διαμορφώνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Όπως αποδεικνύεται, οι περισσότερες από 
τις ιδέες αυτές έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) Διαμορφώνονται με καθοριστικό 
τρόπο από τα ανεπεξέργαστα δεδομένα της αισθητηριακής αντίληψης, β) δεν αλλάζουν 
εύκολα ακόμη και κατά την περίοδο σπουδών των μαθητών στη βαθμίδα του Λυκείου, 
γ) δεν εκδηλώνονται άμεσα κατά τη διδασκαλία στη τάξη, διότι λειτουργούν στο υπό-
βαθρο της σκέψης των μαθητών, και, δ) παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες ανά-
μεσα σε μαθητές χωρών με διαφορετικές παραδόσεις και εκπαιδευτικά συστήματα. Οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να θέτουν τα κατάλληλα ερωτήματα, να ανα-
γνωρίζουν τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, να τις λαμβάνουν υπόψη και να τις 
αξιοποιούν για τον καθορισμό της κατάλληλης διδακτικής στρατηγικής (Driver, R. & 
Oldham, V., 1986). Η αναζήτηση και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των ε-
ναλλακτικών ιδεών και η ενδεχόμενη παιδαγωγική αξιοποίησή τους, οδηγεί στη διαδι-
κασία της γνωστικής σύγκρουσης και τη συνακόλουθη αναδιοργάνωση της προϋπάρ-
χουσας σκέψης (Piaget, 1985). 

Όσον αφορά τη φύση του φωτός και τα σχετικά φαινόμενα, έχουν γίνει έρευνες που 
αφορούν τον προσδιορισμό των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών (Stead B.F. & Os-
borne, R.J., 1980; Guesne, E., 1985). Από τις έρευνες αυτές εξάγεται το συμπέρασμα 
ότι οι ιδέες των μαθητών χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από σύγχυση, ενώ συχνά 
έρχονται στην επιφάνεια στοιχεία που χαρακτηρίζουν προγενέστερα στάδια ανάπτυξης 
της επιστήμης. Δύο είναι οι τομείς στους οποίους εστιάζεται κυρίως το ερευνητικό εν-
διαφέρον: α) Η φύση του φωτός ως φυσικής οντότητας και β) τα φαινόμενα που σχετί-
ζονται με τη διάδοση του φωτός στο κενό και την ύλη. Παρανοήσεις σχετικά με τη 
φύση του φωτός διαπιστώνονται και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ενώ σημα-
ντική είναι η δυσκολία ερμηνείας των φαινομένων που σχετίζονται με τη διάδοση του 
φωτός (Salih Uzun, Nedim Alev, Işık Saliha Kara, 2013). Οι εναλλακτικές ιδέες και τα 
επιχειρήματα που αναπτύσσονται για την ερμηνεία των φαινομένων των σχετικών με 
τη διάδοση του φωτός, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 
και να διευκολύνουν την αναγκαία αναδιοργάνωση της προϋπάρχουσας γνωστικής δο-
μής των μαθητών, προωθώντας την εννοιολογική αλλαγή (Monk, M. & Osborn, J., 
1997). Η αναδιοργάνωση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από μια διαδικασία κατά 
την οποία ο μαθητής περνά διαδοχικά από τις παρακάτω φάσεις: α) Προσδιορίζει με τη 
μέγιστη δυνατή ακρίβεια τις προϋπάρχουσες ιδέες του, β) προβληματίζεται σχετικά με 
τις ιδέες αυτές με τη βοήθεια πρακτικών δραστηριοτήτων και του συνακόλουθου ανα-
στοχασμού, γ) διαπιστώνει την αδυναμία (ή την ανεπάρκεια) των προϋπαρχουσών ι-
δεών να αποτελέσουν παράγοντα ερμηνείας της εικόνας του φυσικού κόσμου, δ) δια-
μορφώνει νέες ιδέες που βρίσκονται σε συμφωνία με τις παρατηρήσεις και τις εμπειρίες 
του. 
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Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και με στόχο να επιτευχθεί η οικοδόμηση των νέων εν-
νοιών, ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κατάλληλα διαμορφωμένο πε-
ριβάλλον, σύμφωνα με τις αρχές της εποικοδομητικής προσέγγισης για τη μάθηση και 
τη διδασκαλία. Στο εκπαιδευτικό αυτό περιβάλλον, οι αρχικές ιδέες του μαθητή χρησι-
μοποιούνται ως σημείο αφετηρίας ενώ γίνεται προσπάθεια, το περιεχόμενο που πρό-
κειται να μελετηθεί, να γίνει αντικείμενο «επινόησης» και συνδιαμόρφωσης με βάση 
τις αρχές της επιστημονικής γνώσης. Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη 
διδασκαλία και μπορεί να κάνει την εποικοδομητική προσέγγιση εφικτή, είναι ένα πε-
ριβάλλον τεχνολογικά εμπλουτισμένο, στο οποίο περιλαμβάνονται πολυμέσα, υπερ-
μέσα, προσομοιώσεις, διαδίκτυο, αναπαραστάσεις, μαθησιακά σενάρια, στοιχεία βοή-
θειας και ανάδρασης κλπ. (Mergel, B., 1998). 

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, παρουσιάζεται ένα σενάριο διδασκαλίας, με κεντρικό 
θέμα τη φύση του φωτός και τα φαινόμενα που παρατηρούνται κατά τη διάδοση του. 
Το σενάριο αυτό εμπνέεται από την εποικοδομητική αντίληψη για τη μάθηση με τη 
διαμεσολάβηση εργαλείων και μέσων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφο-
ρίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και στηρίζεται στην παιδαγωγική αξιοποίηση των 
προϋπαρχουσών ιδεών των μαθητών. Η υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου θα γίνει 
κατά το σχολικό έτος 2015-16, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσι-
κής (Γενικής Παιδείας) σε ένα από τα τμήματα της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου στο 
οποίο υπηρετεί ο γράφων.  

Δομή διδακτικού σεναρίου 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Μελέτη της διάδοσης του φωτός μέσα στην ύλη με τη 
βοήθεια λογισμικού προσομοιώσεων». 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Φυσική Γενικής Παιδείας (το φως, η φύση και η 
διάδοση του στο κενό και την ύλη).  

Οργάνωση διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: Το σενάριο υλοποιείται 
στη βάση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Η συγκρότηση των ομάδων γίνεται 
σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

α. Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας είναι πέντε (05), με εξαίρεση δύο ομάδες που 
είναι εξαμελείς. Ο συγκεκριμένος αριθμός εξασφαλίζει κατά τεκμήριο το βέλτιστο ό-
γκο ανταλλασσόμενων ιδεών και πληροφοριών, χωρίς παράλληλα να μειώνονται οι 
δυνατότητες άμεσης παρέμβασης κάθε μέλους στη συζήτηση και στην υλοποίηση του 
προγραμματισμού του συλλογικού έργου και, 

β. τα μέλη κάθε ομάδας επιλέγονται έτσι ώστε να υπάρχει ποικιλία όσον αφορά το 
επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται και 
τα φαινόμενα προσκόλλησης μεταξύ μελών με ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις, στοιχείο που 
επηρεάζει αρνητικά το κοινωνικό κλίμα που αναπτύσσεται στην ομάδα. Επιπλέον κατά 
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τεκμήριο εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης, συνεχής ροή επικοινωνίας 
και υψηλό επίπεδο ανταλλαγών μεταξύ των μελών της ομάδας. Ο χωρισμός των μαθη-
τών σε ομάδες έτσι ώστε να ικανοποιείται το παραπάνω κριτήριο β., προτείνεται να 
γίνει μετά από εισήγηση του διδάσκοντα προς τους μαθητές. Το χρονικό πλαίσιο της 
μιας διδακτικής ώρας για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου, δεν επαρκεί για το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικασιών επιλογής ομάδας από την πλευρά των μα-
θητών. 

Ως χώρος εργασίας των ομάδων προτείνεται το εργαστήριο πληροφορικής του σχο-
λείου. Εναλλακτικά ως χώρος εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σχολική τάξη, υπό 
την προϋπόθεση ότι κάθε ομάδα θα έχει στην αποκλειστική χρήση της ένα φορητό υ-
πολογιστή (laptop). Και στις δύο περιπτώσεις τα μέλη της ομάδας «τρέχουν» στον υ-
πολογιστή τους το χρησιμοποιούμενο λογισμικό και έχουν τη δυνατότητα να συμπλη-
ρώσουν το Φύλλο Εργασίας ηλεκτρονικά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, οι χρησιμο-
ποιούμενοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο με εγκατεστη-
μένα τα βασικά πρόσθετα των φυλλομετρητών (browsers) ώστε να προβάλλονται χωρίς 
πρόβλημα αρχεία video και applets καθώς και αρχεία των τύπων flash και pdf. Τέλος 
για τη σχεδίαση και υλοποίηση του μαθήματος ιδιαίτερα χρήσιμη θα είναι η συνεργα-
σία με τον καθηγητή πληροφορικής του σχολείου, καθώς αυτός θα αναλάβει μέρος της 
καθοδήγησης των μαθητών στη χρήση του λογισμικού, θα βοηθήσει στην επίβλεψη 
τους κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο και θα προσφέρει την υποστήριξη του στην 
αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και δυσχερειών. 

Διδακτικοί στόχοι: Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

(Επίπεδο Γνώσεων) 

α) συσχετίζουν την οπτική πυκνότητα με την κατάσταση της ύλης η οποία χαρακτηρίζει 
το μέσο διάδοσης του φωτός, β) κατατάσσουν τα υλικά σώματα ανάλογα με την οπτική 
τους πυκνότητα, γ) αναγνωρίζουν τη σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα διάδοσης του φω-
τός και την οπτική πυκνότητα του μέσου διάδοσης, δ) απαριθμούν τα φαινόμενα που 
λαμβάνουν χώρα όταν το μέσο διάδοσης του φωτός αλλάζει, ε) περιγράφουν τα φαινό-
μενα της ανάκλασης και της διάθλασης του φωτός, στ) απαριθμούν τα χαρακτηριστικά 
μεγέθη του φωτός που μεταβάλλονται όταν το μέσο διάδοσης αλλάζει και, ζ) εξηγούν 
τη σταθερότητα της συχνότητας του φωτός όταν το μέσο διάδοσης αλλάζει. 

 (Επίπεδο Δεξιοτήτων) 

α) χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό λογισμικό για την πληρέστερη κατανόηση των φυ-
σικών φαινομένων, β) επιδεικνύουν και να περιγράφουν τα φαινόμενα της ανάκλασης 
και της διάθλασης του φωτός με τη βοήθεια του χρησιμοποιούμενου λογισμικού προ-
σομοίωσης και, γ) ελέγχουν και να διορθώνουν τις απόψεις τους για τα φυσικά φαινό-
μενα μέσω της επικοινωνίας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους. 
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(Επίπεδο Στάσεων) 

α) αναγνωρίζουν τις δυνατότητες που παρέχει το εκπαιδευτικό λογισμικό για την πλη-
ρέστερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων και, β) εκτιμούν τα πλεονεκτήματα και 
τα οφέλη από την τήρηση των κανόνων λειτουργίας των μαθητικών ομάδων εργασίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια: Μία (01) διδακτική ώρα. Το προτεινόμενο σενάριο μπορεί να 
αξιοποιηθεί ως αυτοτελής διδακτική ενότητα, η οποία στοχεύει στη μελέτη των φυσι-
κών φαινομένων που σχετίζονται με τη διάδοση του φωτός και αποτελούν αντικείμενο 
παρουσίασης στο σχολικό εγχειρίδιο για τη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου (νέο Αναλυ-
τικό Πρόγραμμα). 

Διδακτική προσέγγιση-μεθοδολογία 

Οι μαθητές διαθέτουν καθημερινά βιώματα σχετικά με τη διάδοση του φωτός στα διά-
φορα υλικά μέσα και τα φαινόμενα της ανάκλασης και της διάθλασης. Τα βιώματα 
αυτά επιτρέπουν στο διδάσκοντα να κάνει τις σχετικές αναφορές και στα μέλη των 
μαθητικών ομάδων να επεξεργασθούν τα ερωτήματα του Α΄ Μέρους του Φύλλου Ερ-
γασίας που περιγράφεται αναλυτικά στην επόμενη ενότητα της παρούσας εργασίας. Τα 
ερωτήματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη διατύπωση υποθέσεων από 
την πλευρά των μαθητών σχετικά με την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων. Η χρήση 
από τους μαθητές του λογισμικού προσομοίωσης δίνει τη δυνατότητα επαλήθευσης 
των σχετικών υποθέσεων και της διατύπωσης των ανάλογων συμπερασμάτων, σύμ-
φωνα με το σχήμα «πρόβλεψη, επαλήθευση, συμπεράσματα». Επίσης μπορεί να ζητηθεί 
από τους μαθητές να ενισχύσουν τη συλλογιστική της πρόβλεψης τους ή τα εξαγόμενα 
συμπεράσματα, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα διατυπωμένα από τις θεωρίες για τη 
φύση του φωτός, τις οποίες έχουν διδαχθεί στην προηγούμενη ενότητα του μαθήματος. 

Στο προτεινόμενο σενάριο χρησιμοποιείται το λογισμικό προσομοίωσης Phet (applet 
με τίτλο bending light, μεταφρασμένο στα ελληνικά, Προσομοιώσεις Phet, 2015). Οι 
προσομοιώσεις Phet αποτελούν μια συλλογή ογδόντα πέντε (85) αλληλεπιδραστικών 
προσομοιώσεων για τη διδασκαλία φαινομένων και εννοιών των Φυσικών Επιστημών. 
Παρέχουν ένα ευχάριστο περιβάλλον κίνησης για τους μαθητές, με αυξημένες δυνατό-
τητες αλληλεπίδρασης και ρύθμισης σημαντικού αριθμού παραμέτρων. Ιδιαίτερη έμ-
φαση δίνεται στα παρακάτω σημεία: α) σύνδεση των φυσικών φαινομένων με τις αρχές 
των φυσικών επιστημών, β) ανάδειξη περιοχών για τις οποίες ο μαθητής δεν έχει άμεση 
εποπτεία (μικρόκοσμος, φωτόνια κ.α.) και, γ) χρήση μοντέλων για την οπτικοποίηση 
φαινομένων και εννοιών. Οι προσομοιώσεις παρέχουν τη δυνατότητα υλοποίησης δι-
δακτικών προσεγγίσεων που βασίζονται στην καθοδηγούμενη διερεύνηση. Στη συγκε-
κριμένη περίπτωση (προσομοίωση bending light) αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή 
στο μαθητή έμμεσης καθοδήγησης κατά τη μελέτη των φυσικών φαινομένων που υλο-
ποιείται με τις παρακάτω δυνατότητες: α) ευρεία χρήση οπτικών αναπαραστάσεων 
(φαινόμενα κατά τη διάδοση του φωτός), β) μεταβολή των τιμών όλων των βασικών 
παραμέτρων (δείκτης διάθλασης πρώτου μέσου, δείκτης διάθλασης δεύτερου μέσου, 
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γωνία πρόσπτωσης στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων), και γ) παροχή άμεσης 
ανάδρασης για τις επιλογές που κάνει κατά την υλοποίηση της προσομοίωσης ο μαθη-
τής. 

Με τη χρήση της συγκεκριμένης προσομοίωσης έχουμε επιπλέον τη δυνατότητα να: α) 
θέσουμε στις μαθητικές ομάδες μεγάλο αριθμό ερευνητικών ερωτημάτων, β) ενθαρρύ-
νουμε την εξαγωγή συμπερασμάτων αναζητώντας την αιτιολογία για τις συνέπειες των 
μεταβολών όλων των παραμέτρων στις οποίες προβαίνουμε με τους μαθητές και, γ) να 
παρακινήσουμε το μαθητή να συνδέσει τα συμπεράσματα που βγάζει με τις εμπειρίες 
της καθημερινής ζωής (αναστοχασμός). 

Εκτός από την αναπαράσταση των φυσικών φαινομένων, η συγκεκριμένη πσοσομοί-
ωση περιέχει όργανα μέτρησης, με τη χρήση των οποίων οι μαθητές μπορούν να με-
τρήσουν με ικανοποιητική ακρίβεια α) τις γωνίες των ακτίνων φωτός με την κάθετο 
(μοιρογνωμόνιο), β) την ταχύτητα του φωτός στο κάθε μέσο και, γ) την ένταση καθε-
μιάς από της δέσμες φωτός (η χρήση της δυνατότητας αυτής στο παρόν σενάριο επα-
φίεται στην κρίση του διδάσκοντα). Ακόμη δίνει τη δυνατότητα αναπαράστασης του 
φωτός με τη μορφή της ακτίνας ή τη μορφή κύματος. Η δυνατότητα αυτής της διπλής 
αναπαράστασης, αποτελεί στοιχείο προστιθέμενης αξίας για το λογισμικό, καθώς δίνει 
τη δυνατότητα στους μαθητές να οπτικοποιήσουν άμεσα τη μεταβολή του μήκους κύ-
ματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας όταν αυτή αλλάζει μέσο διάδοσης. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση κρίνεται ακόμη απαραίτητο να αναφερθεί ότι ο διδάσκων, 
καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να ανακαλύψουν τη σταθερότητα της συχνότητας της 
φωτεινής δέσμης. Για την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση του συμπεράσματος αυτού, οι 
μαθητές θα πρέπει να ανατρέξουν στην αρχή διατήρησης της ενέργειας, στη θεμελιώδη 
εξίσωση της κυματικής και στη σχέση εξάρτησης της ενέργειας του φωτονίου από τη 
συχνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Για την εργασία των μαθητικών ο-
μάδων δημιουργήθηκε Φύλλο Εργασίας, η δομή και το περιεχόμενο του οποίου παρα-
τίθενται στη συνέχεια.  

Διαμόρφωση Φύλλου Εργασίας  

Το φύλλο εργασίας αποτελείται από τρία διαφορετικά μέρη που αντιστοιχούν στα δια-
δοχικά στάδια της εργασίας των μαθητικών ομάδων (πρόβλεψη, πειραματική εργασία-
επαλήθευση, αναστοχασμός-συμπεράσματα). Η επιλογή των ερωτημάτων έγινε με 
βάση τους διδακτικούς στόχους του σεναρίου αφού λήφθηκαν υπόψη οι αναφερόμενες 
στη βιβλιογραφία εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για το φαινόμενο της διάθλασης 
(σχετικά με τη μεταβολή της ταχύτητας κατά την αλλαγή του υλικού μέσου στο οποίο 
διαδίδεται το φως, τη μεταβολή του μήκους κύματος και τη σταθερότητα της συχνότη-
τας). Με τον τρόπο αυτό οι εναλλακτικές ιδέες που είναι ενδεχόμενο να αναδειχθούν 
στο Μέρος Α΄ θα έχουν τη δυνατότητα να ελεγχθούν από τους μαθητές κατά τη φάση 
της πειραματικής εργασίας δημιουργώντας το πλαίσιο για τη διαμόρφωση και τη λύση 
της γνωστικής σύγκρουσης. 
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Μέρος Α΄: Αρχική Συζήτηση (Πρόβλεψη) 

Μελετήστε τις παρακάτω ερωτήσεις Α-Ε και συζητήστε τις απαντήσεις που δίνετε με 
τους υπόλοιπους μαθητές της ομάδας σας. Ο εκπρόσωπος που θα ορίσετε θα παρου-
σιάσει τα αποτελέσματα της συζήτησης σας στην ολομέλεια του τμήματος.  

Α. Ακτίνα φωτός προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια δύο διαφορετικών οπτικών 
μέσων. Μπορείτε να προβλέψετε τι θα συμβεί; 

Β. Αυξάνουμε τη γωνία πρόσπτωσης της ακτίνας στη διαχωριστική επιφάνεια. Μπο-
ρείτε να προβλέψετε τι θα συμβεί; 

Γ. Με βάση ποια θεωρία για τη φύση του φωτός δικαιολογείται η απάντηση που δώσατε 
στην ερώτηση Β.; 

Δ. Περιμένετε να μεταβάλλεται η ταχύτητα του φωτός όταν το μέσο διάδοσης αλλάζει; 
Μπορείτε να προτείνετε ένα λόγο για την απάντηση σας; 

Ε. Πως περιμένετε να μεταβάλλεται η διεύθυνση της ακτίνας του φωτός όταν το μέσο 
διάδοσης αλλάζει; 

Μέρος Β΄: Πειραματική Εργασία (Επαλήθευση) 

Στο φυλλομετρητή του υπολογιστή της ομάδας σας, πληκτρολογήστε τη διεύ-
θυνση https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/bending-light , στην οποία βρί-
σκεται η προσομοίωση Phet με τίτλο “Bending Light”. Στο περιβάλλον της προσομοί-
ωσης αυτής εκτελέστε διαδοχικά τις παρακάτω εργασίες ΣΤ-Κ και διατυπώστε τα απο-
τελέσματα και τις παρατηρήσεις σας. Τα αποτελέσματα θα τα καταγράψετε μετά τη 
σχετική συζήτηση σε αυτό το φύλλο εργασίας που θα είναι στη διάθεση σας σε ηλε-
κτρονική μορφή.  

ΣΤ. Στον Πίνακα της προσομοίωσης με τον τίτλο «Προβολή Laser», κάνετε τις παρα-
κάτω επιλογές: Μέσο-1: αέρας, Μέσο-2: νερό, γωνία πρόσπτωσης 45Ο. Επαληθεύεται 
η πρόβλεψη που κάνατε απαντώντας στην ερώτηση Α; 

Ζ. Δώστε στη γωνία πρόσπτωσης της ακτίνας την τιμή 60ο. Τι τιμή παίρνουν οι γωνίες 
ανάκλασης και διάθλασης; Επαληθεύεται η πρόβλεψη που κάνατε απαντώντας στην 
ερώτηση Β; 

Η. Διατηρείστε την τιμή των 60ο για τη γωνία πρόσπτωσης της ακτίνας φωτός στη δια-
χωριστική επιφάνεια. Αντικαταστήστε το δεύτερο μέσον (νερό) με γυαλί. Με τον με-
τρητή ταχύτητας από την ενότητα «Περισσότερα εργαλεία» μετρείστε την ταχύτητα 
της δέσμης φωτός στο γυαλί. Επαληθεύονται οι προβλέψεις που κάνατε απαντώντας 
τις ερωτήσεις Δ και Ε; 
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Θ. Πως χαρακτηρίζονται τα υλικά σώματα με βάση την ταχύτητα διάδοσης του φωτός 
στο εσωτερικό τους; 

Ι. Στον Πίνακα με τον τίτλο «Προβολή Laser», πραγματοποιείστε την επιλογή «Κύμα» 
για τις δέσμες φωτός. Τι συμβαίνει με το μήκος κύματος της φωτεινής ακτινοβολίας 
κατά τη μετάβαση από τον αέρα στο γυαλί; 

Κ. Κατά τη μετάβαση από ένα μέσο σε άλλο τι συμβαίνει με τη συχνότητα της φωτεινής 
ακτινοβολίας; Δικαιολογείστε. 

Μέρος Γ΄: Ανάλυση αποτελεσμάτων (Συμπεράσματα) 

Ο εκπρόσωπος που θα ορίσετε θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 
της εργασίας της ομάδας σας στην ολομέλεια του τμήματος. Θα παρουσιασθούν τα 
αποτελέσματα από την εργασία όλων των ομάδων και με τη βοήθεια του διδάσκοντα 
θα γίνει η τελική σύνθεση και θα διατυπωθούν τα τελικά συμπεράσματα. 

Συμπέρασμα 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε διδακτικό σενάριο σχετικά με τη φύση του φω-
τός και τα φαινόμενα που παρατηρούνται κατά τη διάδοση του. Το σενάριο σχεδιά-
στηκε προκειμένου να υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2015-16 στο πλαίσιο του μα-
θήματος Φυσικής Γενικής Παιδείας της Β΄τάξης Γενικού Λυκείου. Κεντρικό στοιχείο 
στη συγκρότηση του αποτελεί η αξιοποίηση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών για 
το φως και τις ιδιότητες του, μέσα από την κατάλληλη διδακτική στρατηγική. Με τη 
χρήση προσομοίωσης Phet που αναπαριστά τα φαινόμενα της ανάκλασης και της διά-
θλασης του φωτός, επιδιώκεται η ανάδειξη των εναλλακτικών ιδεών, ο έλεγχος τους με 
τη διεξαγωγή των σχετικών πειραμάτων και η συνακόλουθη δημιουργία των προϋπο-
θέσεων της «γνωστικής σύγκρουσης» και της ανασυγκρότησης των προϋπαρχόντων 
νοητικών σχημάτων. Στο πλαίσιο του διδακτικού σεναρίου θα επιχειρηθεί να αξιοποι-
ηθεί η δυνατότητα που παρέχει το λογισμικό της προσομοίωσης για τη διαδοχική με-
ταβολή του συνόλου των φυσικών μεγεθών και το στοιχείο αυτό αναμένεται να οδη-
γήσει στην πληρέστερη κατανόηση των φαινομένων της ανάκλασης και της διάθλασης 
του φωτός από τους μαθητές.  
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Όταν ο Ελύτης μας εμπνέει... και στην εφαρμογή διδακτικών σεναρίων 

Τοκμακίδου Ελπίδα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

etokmaki@sch.gr 

Περίληψη 

Ο ρόλος της λογοτεχνίας στο χώρο της θεσμοθετημένης εκπαίδευσης φαίνεται πως αρ-
χίζει να διευρύνεται σήμερα, καθώς υποστηρίζεται πως μπορεί να συμβάλλει στην καλ-
λιέργεια της εγγραματοσύνης των παιδιών. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η 
παρούσα εισήγηση. Έχοντας ως πηγή έμπνευσης το πολύπλευρο έργο του  Οδυσσέα 
Ελύτη, επιχειρεί να μυήσει τους μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο σε 
αυτό όσο και στη χρήση των Τ.Π.Ε.. Αφετηρία αποτελεί ένα σενάριο που σχεδιάστηκε 
για τους μαθητές/τριες της Β΄ τάξης, το οποίο όμως γνώρισε ένα πιο διευρυμένο πεδίο 
εφαρμογής σε μια τάξη μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας. Το ποιητικό και εικαστικό 
έργο του Οδ. Ελύτη αξιοποιήθηκε ως αφορμή για την καλλιέργεια της γλώσσας, της 
σκέψης και της αισθητικής αλλά και για τη λειτουργική ένταξη των Τ.Π.Ε. στη σύγ-
χρονη εκπαιδευτική πράξη.  

Λέξεις - Κλειδιά: Οδυσσέας Ελύτης, ποίηση,  εικαστικό έργο, κολάζ  

Εισαγωγή 

Η συγκεκριμένη εισήγηση αφορά την επέκταση και εφαρμογή προτάσεων ενός σενα-
ρίου διδασκαλίας που αρχικά σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) κατά την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυ-
πης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευ-
τικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/θμια εκ-
παίδευση»- Οριζόντια Πράξη στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. Ανάμεσα 
στις προτάσεις που  συντάχθηκαν στο πλαίσιο αυτής της πράξης είναι και το διδακτικό 
σενάριο με τίτλο «Παρέα με τον Οδυσσέα Ελύτη», το οποίο συνδέεται με το αντικεί-
μενο της Λογοτεχνίας και σχεδιάστηκε αρχικά για τους μικρούς μαθητές/τριες της Β΄ 
τάξης του δημοτικού σχολείου. Η υιοθέτηση των προτάσεών του κατά την γνωριμία 
των μαθητών/τριών μεγαλύτερης ηλικίας (Δ΄ τάξης) με το έργο του Οδ. Ελύτη (ποιη-
τικό και εικαστικό) ανέδειξε νέες διαστάσεις στην υλοποίηση του συγκεκριμένου σε-
ναρίου, ενισχύοντας παράλληλα τόσο  την προστιθέμενη αξία της χρήσης των Η/Υ 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και τη δυναμική που εμπεριέχεται στην αντιμε-
τώπιση του έργου του Οδ. Ελύτη, ως πηγή έμπνευσης και δημιουργικής έκφρασης.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα της λογοτεχνίας να δια-
δραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπικότητας 
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του ατόμου. Τα αναλυτικά προγράμματα διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων συ-
μπεριλαμβάνουν στη στοχοθεσία και τα περιεχόμενά τους τη διδασκαλία της, αποσκο-
πώντας στην επαφή και γνωριμία των μαθητών/τριών με τα διάφορα είδη της. Η χρήση 
της ως φορέας ανάπτυξής του γραμματισμού των μαθητών/τριών, δεν αφορά μόνο τις 
ικανότητες ανάγνωσης και γραφής αλλά και την καλλιέργεια της δεξιότητας αποκωδι-
κοποίησης και ερμηνείας των μηνυμάτων εκ μέρους τους, όπως και της χρήσης των 
συγκεκριμένων γνώσεων ώστε να ελέγχουν και να κρίνουν τις πληροφορίες που δέχο-
νται, εκφράζοντας παράλληλα τις προσωπικές τους εκδοχές στην αντιμετώπιση παρό-
μοιων θεμάτων.  

Ειδικότερα όσον αφορά το ιδιαίτερο είδος του λογοτεχνικού λόγου που είναι η ποίηση, 
η επαφή και γνωριμία των μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου με τον ποιητικό 
λόγο εξακολουθεί να αποτελεί ένα ζητούμενο, κυρίως εξαιτίας της δυσκολίας του συ-
γκεκριμένου αυτού είδους. Ο ποιητικός λόγος -με τους ιδιαίτερα έντονους νοηματικούς 
παραλληλισμούς και τα παραγόμενα ηχητικά σχήματα-  καταφέρνει να μετατρέψει ένα 
απλό περιστατικό της ζωής σε αξιομνημόνευτο γεγονός (Σπανός 1993: 113). Μέσα από 
την ιδιάζουσα γραμματική και την ποιητική λειτουργία της γλώσσας προβάλλεται με 
εναγέστερο τρόπο η αρχή της επιλογής και του συνδυασμού, συμβάλλοντας ταυτό-
χρονα στη μετάβαση από τα καθημερινά γεγονότα στον οικουμενικό λόγο της ποίησης. 
Γι’ αυτό και η σύγχρονη προοπτική αξιοποίησης της ποίησης στο σχολικό περιβάλλον 
αντιμετωπίζεται ως ένα μέσο  κατανόησης τόσο του ατόμου όσο και του κόσμου, προσ-
δίδοντας μια νέα διάσταση στην ταυτότητα των μελών της σχολικής κοινότητας. Στα 
πλαίσια της δημιουργίας της επιδιωκόμενης «κοινότητας μάθησης» οι  μοναδικές προ-
σωπικότητες του/της εκπαιδευτικού και των μαθητών/τριών «προσέρχονται στα κεί-
μενα με την υποκειμενικότητά τους» (Χοντολίδου 2003α: 30-31), ως άτομα που η α-
νάπτυξή τους προσδιορίζεται από την αλληλοσυσχέτιση ατομικών και κοινωνικών πα-
ραγόντων αλλά και των μεταξύ τους σχέσεων.  

Τα παραπάνω αποτέλεσαν τη βάση σχεδιασμού του παρουσιαζόμενου σεναρίου, κατά 
την υλοποίηση του οποίου επιλέχθηκε η διαπραγμάτευση συγκεκριμένων ποιημάτων 
του  Οδ. Ελύτη που έχουν μελοποιηθεί και είναι ευρύτερα γνωστά. Όπως έχει υποστη-
ριχθεί, η μουσική μπορεί να αποτελέσει μια ακόμη πηγή ανακάλυψης του κόσμου και 
του εαυτού, ενώ παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει ως «γέφυρα» και διαμεσολαβητής 
στη γνωριμία του παιδιού με τον ποιητικό λόγο (Τσιρίδης 2003: 23, 26). Παράλληλα 
και με την ίδια προοπτική, επιχειρείται η γνωριμία των μαθητών/τριών με μια άλλη 
διάσταση του έργου του νομπελίστα ποιητή. Αυτή αφορά στην εικονοποιία και τη δη-
μιουργία κολάζ. Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε με το σκεπτικό ότι οι εικόνες, εκτός 
από αντικείμενο παρατήρησης, μπορούν να αποτελέσουν την αφορμή για διατύπωση 
υποθέσεων, ανάλυση αλλά και κατανόηση (Σφυρόερα, 1993: 29). Παράλληλα η εξοι-
κείωση με τη χρήση πολυτροπικών κειμένων και τη δυνατότητα νέων τρόπων παρου-
σίασης του γραπτού λόγου (Χατζησαββίδης, 2003), μέσα από την αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. και του διαδικτύου αντιμετωπίζεται ως εργαλείο για την καλλιέργεια της προ-
σωπικής καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας των μαθητών/τριών.   
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Στοχοθεσία και διδακτικές πρακτικές 

Κυρίαρχη επιλογή -τόσο του αρχικού σεναρίου όσο και της παρουσιαζόμενης εφαρμο-
γής του- υπήρξε η σταδιακή εξοικείωση των μαθητών/τριών με τα βασικά χαρακτηρι-
στικά τόσο του λογοτεχνικού όσο και εικαστικού έργου του νομπελίστα δημιουργού  
(ρυθμός και τη μουσικότητα του ποιητικού λόγου, διάκριση της συνολικής εικόνας από 
τα επιμέρους στοιχεία της στα κολάζ του) καθώς και η αξιοποίησή τους για την παρα-
κίνηση της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών/τριών.   

Παράλληλα μέσα από τις προτάσεις του σεναρίου επιδιώχθηκε η ενεργητική συμμε-
τοχή των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο στα πλαίσια της ομάδας 
τους όσο και της ολομέλειας της τάξης ενώ η εκπαιδευτικός της τάξης εφαρμογής ανέ-
λαβε το ρόλο του διευκολυντή και διαμεσολαβητή. Αξιοποίησε τις προϋπάρχουσες 
γνώσεις των μαθητών/τριών, τις εμπειρίες και τα βιώματά τους, έχοντας ως απώτερο 
στόχο τη σταδιακή αυτονόμησή τους, τόσο στη χρήση της τεχνολογίας όσο και στη 
δημιουργική τους έκφραση. Σε μια τάξη 24 μαθητών/τριών δημιουργήθηκαν 6 ομάδων 
(με τέσσερις μαθητές/τριες η κάθε μια), τα μέλη των οποίων ενθαρρύνθηκαν να βοη-
θήσουν ο ένας τον άλλον, να εμπλακούν σε δράσεις, μέσα από τις οποίες θα συνεισέ-
φεραν από κοινού και ανάλογα με τις ικανότητες και δυνατότητες τους στην υλοποίηση 
ενός κοινού στόχου.  

Οι παραπάνω διδακτικές πρακτικές υιοθετήθηκαν κατά την υλοποίηση του μεγαλύτε-
ρου μέρους των στόχων που είχαν τεθεί ήδη από τον αρχικό σχεδιασμό του σεναρίου, 
οι οποίοι αφορούσαν τις γνώσεις για τον κόσμο (κυρίως αυτών που σχετίζονται με τη 
γνωριμία των μαθητών/τριών με το ποιητικό λόγο του  Οδυσσέα Ελύτη αλλά και του 
εικαστικού του έργου παράλληλα με την αναγνώριση ότι η κατανόηση ενός έργου -
ποιητικού ή και εικαστικού- μπορεί να είναι διαφορετική από άτομο σε άτομο αλλά το 
ίδιο αποδεκτή και σεβαστή) τις γνώσεις για τη γλώσσα (κυρίως όσον αφορά στην εξά-
σκηση στην απαγγελία και ανάγνωση με επιτόνηση μαζί με τη συνειδητοποίηση της 
ποικιλίας των σκοπών της ανάγνωσης/ακρόασης, στην κατανόηση της σύζευξης του 
προφορικού και γραπτού λόγου, είτε πρόκειται για έντυπο είτε για πολυτροπικό)  αλλά 
και τις γνώσεις που αφορούν τους νέους γραμματισμούς (μέσα από την εξοικείωσή τους 
με πρακτικές αναζήτησης συγκεκριμένου υλικού στο διαδίκτυο και τη λειτουργία υ-
περσυνδέσμων, την εξάσκησή τους στη χρήση απλών λογισμικών αλλά και της γνωρι-
μίας τους με τη λειτουργικότητα της εικόνας σε πολυτροπικά κείμενα). Οι παραπάνω 
στόχοι κατά την εφαρμογή του σεναρίου αποτέλεσαν τον πυρήνα της διδακτικής δια-
δικασίας, αποκτώντας όμως μια διευρυμένη οπτική αφού η υλοποίηση των προτεινό-
μενων δραστηριοτήτων αφορούσε μαθητές/τριες μεγαλύτερης ηλιακής κατηγορίας.  
Συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης  εξασκήθηκαν στη δημιουργία πολυτρο-
πικών κειμένων με τη χρήση περιβάλλοντος παρουσίασης, αναζήτησαν και αξιοποίη-
σαν εικόνες από το διαδίκτυο,  απέκτησαν ευχέρεια στην αντιγραφή και επικόλληση 
εικόνων και στο χρονισμό κίνησής τους ενώ παράλληλα προβληματίστηκαν γύρω από 
το θέμα της προστασίας της πνευματικής εργασίας και των προϊόντων της, καταλήγο-
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ντας σε γραπτές αναφορές για τις πηγές των εικόνων που χρησιμοποίησαν στις παρου-
σιάσεις τους, ανταποκρινόμενοι σε στόχους που δε θα μπορούσαν να αφορούν παιδιά 
μικρότερης ηλικίας όπως αυτής για την οποία σχεδιάστηκε το αρχικό σενάριο. Επι-
πλέον μέσα από τις δραστηριότητες που επιλέχθηκαν οι μαθητές/τριες γνώρισαν ένα 
μέρος από το έργο του Οδυσσέα Ελύτη, το οποίο αποτέλεσε αφορμή για τη δική τους 
έκφραση και δημιουργία. Παράλληλα με την προσαρμογή των δραστηριοτήτων στο 
επίπεδο και τις δυνατότητες των μαθητών/τριών της Δ΄ τάξης επιλέχθηκε ταυτόχρονα 
η αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνονταν για τη σύνδεση του λογοτεχνικού κειμένου 
και με άλλα διδακτικά αντικείμενα καθώς «ο λογοτεχνικός λόγος δεν περιορίζεται στην 
περιγραφή ενός αντικειμένου ή στην πραγμάτευση ενός θέματος, αλλά περιέχει και 
πληροφορίες ιστορικές, γεωγραφικές, κοινωνικές, γλωσσικές, επιστημονικές, φιλοσο-
φικές» (Χατζησαββίδη, 1999:116). Έτσι κατά την εφαρμογή του σεναρίου η διδασκα-
λία δεν περιορίστηκε  στην επιλογή στόχων και δραστηριοτήτων που έχουν σχέση μόνο 
με μια συγκεκριμένη γνωστική περιοχή αλλά διευρύνθηκε πέρα από τα πλαίσια της 
διδασκαλίας της λογοτεχνίας (σε ώρες της Φιλαναγνωσίας και της Ευέλικτης Ζώνης) 
και επεκτάθηκε στη διδασκαλία και άλλων γνωστικών αντικειμένων (με την αξιοποί-
ηση ωρών από το διδακτικό αντικείμενο των Τ.Π.Ε. και της Αισθητικής Αγωγής/ εικα-
στικών και μουσικής), προσανατολισμός που ήταν εφικτός για την τάξη στην οποία 
έλαβε χώρα η εφαρμογή που παρουσιάζεται, αφού αυτή ανήκει σε σχολείο Ε.Α.Ε.Π. 

Στάδια εφαρμογής του σεναρίου 

1ο διδακτικό δίωρο 

Έναυσμα για τη γνωριμία των μαθητών/τριών της τάξης με το έργο  ποιητή Οδ. Ελύτη, 
υπήρξε η προβολή ενός βίντεο που προτείνεται στον αρχικό σχεδιασμό του σεναρίου, 
καθώς παρουσιάζει κάποια από τα βιογραφικά στοιχεία του ποιητή (από το 1΄- 3΄). Σε 
συζήτηση που ακολούθησε οι μαθητές/τριες της τάξης αναφέρθηκαν στις πληροφορίες 
που αποκόμισαν από αυτό (πότε και πού γεννήθηκε, πού κατοικούσε) και σε θέματα 
που αφορούσαν την καθημερινότητα (ποιες ήταν οι συνήθειες του, ποια από τα πράγ-
ματα που υπήρχαν στο σπίτι του αγαπούσε ιδιαίτερα) αλλά και τη ζωή του ποιητή (σχο-
λιασμός και σύγκριση της μορφής του σε νεότερη/μεταγενέστερη ηλικία). Η αναφορά 
στα αγαπημένα αντικείμενα του ποιητή (ξυλόγλυπτο από τέμπλο εκκλησίας που είναι 
σαν θεός ανέμου, ένα καραβάκι, τα ρόδια, ένα ακροκέραμο, εικόνες βυζαντινές, ζω-
γραφιές του Θεόφιλου...) αποτέλεσε μια πρώτη επαφή με τα στοιχεία-μοτίβα που συ-
ναντώνται στο έργο του Οδ. Ελύτη, τόσο το ποιητικό όσο και το εικαστικό, για αυτό 
και οι ερωτήσεις που ακολούθησαν την πρώτη προβολή του βίντεο εστιάζονταν στο 
σχολιασμό τους από τα ίδια τα παιδιά. Στη συνέχεια οι ομάδες της τάξης παρακινήθη-
καν να ασχοληθούν με ένα διαφορετικό ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη, αξιοποιώντας το 
1ο Φύλλο Εργασίας που δίνονταν στο συνοδευτικό φάκελο του σεναρίου. Στη φάση 
αυτή η διανομή των φορητών Η/Υ σε κάθε μια από τις ομάδες της τάξης έδωσε τη 
δυνατότητα αναζήτησης ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό μελοποιημένων ποιημάτων 
του δημιουργού, καταλήγοντας στην επιλογή ενός για κάθε μια ομάδα (Ντούκου ντού-
κου, Η Μάγια , Τα Τζιτζίκια, Ο γλάρος, Ένα το χελιδόνι, Το δελφινοκόριτσο, για τα 
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οποία διατίθενται και οι συνδέσεις τους στο κείμενο του αρχικού σεναρίου, ενώ πα-
ράλληλα εκεί παρέχονται και σχετικές οδηγίες για την πρόσβαση στα αντίστοιχα βίντεο 
και αλλά και για τον τρόπο αξιοποίησής τους).    

2ο διδακτικό δίωρο 

Η ενασχόληση με το περιεχόμενο του 1ου Φύλλου Εργασίας στο επόμενο δίωρο συνέ-
βαλε στην αντιγραφή των ποιημάτων σε ένα πλαίσιο κειμένου και στην μορφοποίησή 
τους μέσα από τον εντοπισμό της ομοιοκαταληξίας αλλά και άλλων βασικών στοιχείων 
ενός ποιήματος, ενώ παράλληλα έδωσε την ευκαιρία εξάσκησης των μαθητών/τριών 
σε βασικές εντολές του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου (χρώμα και μέγεθος γραμ-
ματοσειράς, χρήση wordart, αποθήκευση αρχείου).  
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Η παρουσίαση των εργασιών των ομάδων σε επίπεδο ολομέλειας έδωσε τη δυνατότητα 
στους/στις μαθητές/τριες της τάξης να εντοπίσουν ανάμεσα στα ποιήματα που επέλε-
ξαν κάποια από τα μοτίβα που συναντώνται στο έργο του Οδ. Ελύτη, αφού η απαγγελία 
των ποιημάτων και η επιτόνησή τους ανέδειξε κάποιες λέξεις ή φράσεις που επανα-
λαμβάνονται στην ποίηση του Ελύτη (αγόρι, κορίτσι, μωρό, φωτιά/ήλιος, νερά/θά-
λασσα, βουνό/ουρανός/φεγγάρι,  χελιδόνι, γλάρος, μαχαίρι, φύκια, χαλίκια...). Οι λέ-
ξεις αυτές κρατήθηκαν σε λίστα από κάθε μια ομάδα ξεχωριστά, προκειμένου να αξιο-
ποιηθούν σε επόμενη φάση της εφαρμογής όταν οι μαθητές/τριες της τάξης κλήθηκαν 
να δημιουργήσουν μια δική τους παρουσίαση, παρόμοια με αυτή που βρήκαν έτοιμη 
στο συνοδευτικό φάκελο του σεναρίου και στο οποίο καλούνταν αρχικά να συμπληρώ-
σουν τους στίχους του ποιήματος «Η ποδηλάτισσα» με τη βοήθεια εικόνων. Στη διά-
θεση του/της εκπαιδευτικού της τάξης υπήρχε ένα «σώμα εικόνων» το οποίο αποθη-
κεύτηκε και στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ της κάθε ομάδας. Το υλικό αυτό χρειά-
στηκε να συμπληρωθεί από τα μέλη των ομάδων με την αναζήτηση επιπλέον εικόνων 
και την αποθήκευσή τους αλλά και την «συνειδητή» καταγραφή της πηγής προέλευσής 
της κάθε εικόνας, η οποία αποτυπώθηκε και στο τέλος κάθε ομαδικής παρουσίασης.  

Έτσι η πολυτροπική παρουσίαση των διαδοχικών στροφών του ποιήματος «Η Ποδη-
λάτισσα» συνδυάστηκε με τη λειτουργική αξιοποίηση των συνοδευτικών της εικόνων. 
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Πράγματι τα μέλη των ομάδων φρόντισαν παράλληλα με την αναγκαία προσοχή που 
επέδειξαν κατά την ταυτόχρονη ακρόαση του μελοποιημένου ποιήματος, να αξιοποιή-
σουν τις εικόνες κάθε διαφάνειας (με την χρήση της προβολής παρουσίασης και τον 
προεπιλεγμένο χρονισμό κίνησης) για τη συμπλήρωση των λέξεων που έλειπαν. Κά-
ποια από τα μέλη των ομάδων εξέφρασαν ορισμένους ενδοιασμούς για την ορθογρα-
φημένη συμπλήρωση συγκεκριμένων λέξεων και έτσι προτάθηκε η χρήση του ορθο-
γραφικού ελέγχου του κειμενογράφου. Κατά τη χρήση της συγκεκριμένης εντολής, 
διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές/τριες της τάξης είχαν την ευκαιρία να εμπεδώσουν μια 
προηγούμενη πληροφορία όσον αφορά στην ανεύρεση του ορθογραφικού ελέγχου και 
την αντικατάσταση του «λάθους». Από την άλλη πλευρά η ύπαρξη χρονισμού κίνησης 
στην παρουσίαση, παρακίνησε το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών που ζήτησαν επι-
πλέον πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και ενεργοποίησής της στις διαφάνειες 
της συγκεκριμένης παρουσίασης.  

3ο διδακτικό δίωρο 

Η ευκαιρία για εμπέδωση των οδηγιών που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη φάση 
δόθηκε στη διδακτική ώρα του μαθήματος των Η/Υ όπου οι μαθητές/τριες της τάξης 
αξιοποιώντας τη λίστα στην οποία είχαν καταγράψει τις λέξεις του επιλεγμένου ποιή-
ματος της κάθε ομάδας προχώρησαν στην αναζήτηση αντίστοιχων εικόνων (από το 
διαδίκτυο) προκειμένου να δημιουργήσουν με τη σειρά τους μια παρόμοια παρουσί-
αση, στην οποία θα φρόντισαν να αντικαταστήσουν τους λέξεις/ μοτίβα από τους στί-
χους του ποιήματος με εικόνες. Με τον τρόπο αυτό, αλλά κυρίως και μέσω της παρου-
σίασης της συγκεκριμένης εργασίας στην ολομέλεια της τάξης, οι μαθητές/τριες- μέλη 
των ομάδων είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και τα υπόλοιπα ποιήματα του Οδ.Ε-
λύτη, που διαπραγματεύτηκε η τάξη ενώ παράλληλα προχώρησαν και σε προτάσεις για 
τη διαφορετική παρουσίαση που θα μπορούσε να δοθεί στην προσέγγιση του κάθε ενός 
ποιήματος. Ανάμεσα στις προτάσεις που αναφέρθηκαν ήταν η ζωγραφική αποτύπωση 
κάποιων εικόνων του ποιήματος, η οποία υπήρξε και η αφορμή να αξιοποιηθούν οι 
πηγές που προτείνονται και στο αρχικό σενάριο, στις οποίες παρουσιάζονται έργα κο-
λάζ του Οδ.Ελύτη. Αυτά λειτούργησαν ως έναυσμα τόσο για τη γνωριμία των μαθη-
τών/τριών με το συγκεκριμένο είδος εικαστικής τέχνης όσο και αναζήτησης αντίστοι-
χων μοτίβων που επαναλαμβάνονται και στο ποιητικό του έργο. Επιπλέον η τεχνική 
αυτή ενέπνευσε τους μαθητές/τριες της τάξης προκειμένου να ασχοληθούν και οι ί-
διοι/ιες δημιουργώντας δικές τους εκδοχές εικόνων που συνόδευαν τις παρουσιάσεις 
των ποιημάτων τους, τις οποίες μάλιστα βελτίωσαν με τη συμβολή του εκπαιδευτικού 
των εικαστικών σε ώρες του συγκεκριμένου μαθήματος αλλά και στα πλαίσια του μα-
θήματος των ΤΠΕ, όταν συγκεκριμένα μέλη ομάδων ενεπλάκησαν με τη δημιουργία 
ψηφιακών κολάζ μέσα από την αξιοποίηση προγραμμάτων όπως το ShapeCollage και 
autocollage. (Όπως διαπιστώθηκε κατά το χρόνο εφαρμογής η δημιουργία κολάζ -με 
τη λειτουργική ένταξη των επιμέρους εικόνων, που υπόσχονταν η χρήση της εφαρμο-
γής Vuvox- δεν ήταν εφικτή, εξαιτίας της απόσυρσης του συγκεκριμένου προϊόντος 
από το διαδίκτυο). 
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4ο διδακτικό δίωρο 

Οι ομάδες της τάξης προετοιμάστηκαν προκειμένου στο τελευταίο διδακτικό δίωρο να 
παρουσιάσουν με τον τρόπο που συμφωνήθηκε μεταξύ των μελών τους το ποίημα που 
επιλέχθηκε από την κάθε μια. Έτσι η ομάδα που επέλεξε το ποίημα με τίτλο «Το δελ-
φινοκόριτσο» παρουσίασε (με τη βοήθεια ενός «ομοιώματος» τηλεόρασης) μια «τηλε-
οπτική εκπομπή» στην οποία το κοινό της τάξης παρακινήθηκε να μαντέψει το περιε-
χόμενο του ποιήματος, παρακολουθώντας  τις κινήσεις των αυτοσχέδιων φιγούρων που 
δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό.  

 

 

Από την άλλη, η ομάδα που επέλεξε το ποίημα «Ντούκου ντούκου μηχανάκι» παρου-
σίασε στην τάξη μια αυτοσχέδια βάρκα που είχαν ετοιμάσει και έχοντας στα χέρια τους 
τις καρτέλες με τις ημέρες της εβδομάδας συνόδευσαν την παρουσίασή τους μαζί με 
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την μελοποιημένη εκδοχή του ποιήματός τους. Η ομάδα του ποιήματος «Τα τζιτζίκια» 
επέλεξε να παρουσιάσει το ποίημά της μέσα από την επιτονισμένη απαγγελία του ενώ 
η ομάδα με το ποίημα «Η Μάγια» επέλεξαν τον αυτοσχεδιασμό με την αξιοποίηση της 
παντομίμας και τη δραματοποίηση των σκηνών του. Η ομάδα με το ποίημα «Ο γλάρος» 
φρόντισε από την άλλη πλευρά να παρουσιάσει μια διαφορετική εκδοχή πρόσληψης 
του, μετατρέποντας το ποίημα σε ένα άλλο πεζό κείμενο χωρίς στροφές και στίχους, 
μεταφέροντάς παράλληλα τα μηνύματα της συνύπαρξης και ειρηνικής συμφιλίωσης. 
Τέλος η ομάδα με το ποίημα από το Άξιον Εστί επέλεξε να δημιουργήσει μια εικόνα 
κολάζ την οποία παρουσίασε κάνοντας ιδιαίτερες αναφορές στα στοιχεία/ επιμέρους 
εικόνες που χρησιμοποίησε για τη δημιουργία ενός συνολικού έργου που αναφέρονταν 
και αυτό στην ειρήνη.  

Συμπεράσματα- Προτάσεις 

Στον αρχικό σχεδιασμό του σεναρίου διατυπώνεται ρητά η άποψη ότι τόσο το υλικό 
όσο και οι δραστηριότητές του αποτελούν ενδεικτικές προτάσεις για την υποστήριξη 
των επιδιώξεων αλλά και την προώθηση συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί. Κατά 
την εφαρμογή του σεναρίου σε συνθήκες μιας τάξης που αποτελείται από μαθητές/τριες 
μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας από αυτή που σχεδιάστηκε αρχικά, αποδεικνύεται στην 
πράξη ότι η διαφοροποίηση ενός σεναρίου αποτελεί βασική παραδοχή και πρακτική 
ακόμη και στις εφαρμογές που υλοποιούνται από τους σχεδιαστές των σεναρίων.  

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί με βάση τις συγκεκριμένες προτάσεις να δώσει τη δική του 
διάσταση στην υλοποίηση του σεναρίου που θα επιλέξει για την τάξη του,  λαμβάνο-
ντας υπόψη τόσο το δυναμικό της όσο και τη δική του διάθεση για ενασχόληση και 
εμβάθυνση. Στα πλαίσια αυτά, η προσωπική εμπλοκή των μαθητών/τριών της τάξης 
βοήθησε στην οικοδόμηση γνώσεων που αφορούν στη χρήση του Η/Υ, τη γνωριμία 
τους με τις δυνατότητες που τους παρέχει η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και του διαδικτύου 
όσον αφορά στην αναζήτηση και εύρεση συγκεκριμένου ψηφιακού υλικού. Παράλ-
ληλα η χρήση του Η/Υ προώθησε στόχους που αφορούσαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
οπτικού γραμματισμού, με την αναζήτηση και την άντληση πληροφοριών από λέξεις, 
προτάσεις, κείμενα και αντίστοιχες εικόνες τους, αλλά και τις συγκρίσεις μεταξύ εικό-
νων που αφορούν στο ίδιο θέμα. Ως ένα από τα σημαντικότερα επακόλουθα αυτής της 
εμπλοκής μπορεί να αποτιμηθεί η εξάσκηση του γλωσσικού και εικαστικού αισθητη-
ρίου των μαθητών/τριών μαζί με την ανάπτυξη  της γλωσσικής τους ικανότητας, μέσα 
από την εξοικείωση με τη εκφραστική ποικιλία και το πλούσιο υλικό που διαθέτει η 
λογοτεχνική ποιητική γλώσσα αλλά και η εικαστική έκφραση. Οι στόχοι αυτοί κατά 
τον αρχικό σχεδιασμό του σεναρίου θα μπορούσαν να επιδιωχθούν σε ένα πρώτο βα-
σικό επίπεδο για τους μαθητές/τριες της Β τάξης. Κατά την υλοποίηση όμως των πα-
ραπάνω προτάσεων σε μια τάξη μεγαλύτερης ηλικιακής βαθμίδας απέκτησαν μεγαλύ-
τερο και πιο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής, ενισχύοντας την άποψη ότι το έργο του νο-
μπελίστα ποιητή μπορεί να αποτελεί σε κάθε περίπτωση πηγή έμπνευσης και δημιουρ-
γίας.     
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Τ.Π.Ε. και δημιουργική γραφή για την προσέγγιση του Β΄ ελληνικού αποικισμού 

Γερακίνη Αλεξάνδρα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
alexgger@gmail.com  

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί πρόταση για τη διδασκαλία του κεφαλαίου «Ο δεύτερος 
αποικισμός» της ενότητας «Αρχαϊκή εποχή» του σχολικού βιβλίου της Ιστορίας της Α 
Λυκείου, η οποία εφαρμόστηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στο 3ο ΓΕΛ Καβάλας. 
Μέσα από την αξιοποίηση ποικίλων διαδικτυακών πηγών και τη χρήση των νέων τε-
χνολογιών οι μαθητές καλούνται να περιηγηθούν σε ιστότοπους, να αναζητήσουν, να 
επεξεργαστούν και να συνθέσουν πληροφορίες, εργαζόμενοι σε ομάδες,  ώστε να κα-
τανοήσουν τα ιστορικά γεγονότα, να συνδέσουν το παρόν με το παρελθόν και να ανα-
πτύξουν ιστορική σκέψη. Καινοτόμο στοιχείο της διδακτικής πρότασης αποτελεί η α-
ξιοποίηση δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής που σε συνδυασμό με τις διαδικτυα-
κές πηγές και τις ιστορικές πληροφορίες μπορούν  να οδηγήσουν τους μαθητές της Α 
Λυκείου να κατανοήσουν τα αίτια και τις συνέπειες της μετανάστευσης τόσο στο πα-
ρελθόν όσο και στο παρόν και να προσεγγίσουν τα ιστορικά γεγονότα με βιωματικό 
τρόπο. 

Λέξεις - Κλειδιά: διδακτική πρόταση, νέες τεχνολογίες, β΄ αποικισμός, δημιουργική 
γραφή 

Εισαγωγή 

Το σκεπτικό αυτής της διδακτικής πρότασης είναι η προσέγγιση και η διερεύνηση μιας 
ενότητας του μαθήματος της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου με τη χρήση των νέων Τεχνολο-
γιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και της αξιοποίησης της δημιουργικής 
γραφής. 

Τα τελευταία χρόνια η έννοια του γραμματισμού έχει γίνει πιο ευρεία και σύνθετη, 
καθώς το άτομο πρέπει να ανταπεξέρχεται σε διαφορετικές και ποικίλες επικοινωνια-
κές καταστάσεις χρησιμοποιώντας γλωσσικά και μη γλωσσικά κείμενα (Μητσικοπού-
λου,2001). Από τον γραμματισμό πλέον και την  ικανότητα κατανόησης, παραγωγής 
και κριτικής αντιμετώπισης προφορικών και γραπτών κειμένων, περνάμε σιγά-σιγά σε 
ποικίλες μορφές επικοινωνίας και ποικίλες μορφές κειμένων  που σχετίζονται με τις 
πληροφορίες της επικοινωνίας και παράγονται σε μια πολύγλωσση και πολυπολιτι-
σμική κοινωνία. (Γρόσδος, 2009)  

Η πραγματοποίηση του διδακτικού έργου μέσα από καλά σχεδιασμένα σενάρια ευνοεί 
τη μετάβαση του μαθητή από την παθητικότητα στη δραστηριοποίηση και από το κλει-
στό σχολικό περιβάλλον στο ανοιχτό σχολείο ζωής (Ράπτης & Ράπτη,2001). Από την 
άλλη η δυνατότητα συγκέντρωσης αλλά και δημιουργίας πολυτροπικού υλικού (Χο-

982

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



ντολίδου,1999) από τις ποικίλες διαδικτυακές πηγές και η εκπόνηση ομαδικών δρα-
στηριοτήτων (Ματσαγγούρας,2000) μπορούν να κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό και 
να ωθήσουν τους μαθητές στην άσκηση της δημιουργικής και κριτικής τους ικανότη-
τας. Ειδικά στο μάθημα της Ιστορίας οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν 
σημαντικά στην απόκτηση δεξιοτήτων και συνηθειών που καλλιεργούν την ιστορική 
σκέψη και την ιστορική συνείδηση (Τσιβάς,2011). 

Προς την κατεύθυνση της κριτικής ικανότητας στοχεύει και η αξιοποίηση της δημιουρ-
γικής γραφής που συνδέεται άμεσα με την έννοια της δημιουργικότητας (Καρακί-
τσιος,2012). Πρόκειται για μία σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδο και μία προσέγγιση 
βιωματική, η οποία ωθεί τους μαθητές να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και να απε-
λευθερώσουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις ώστε να προχωρήσουν στη συγγραφή 
δικών τους κειμένων (Πασσιά και Μανδηλαράς, 2001).  

Η διδακτική πρόταση ακολουθεί τη μέθοδο project και φέρει όλα τα χαρακτηριστικά 
ενός σχεδίου εργασίας στο οποίο θα έχουν συμμετοχή όλα τα μέλη της ομάδας για την 
επίλυση του προβλήματος (Frey,1998).Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η συνεργα-
τική ανακαλυπτική μέθοδος του Bruner, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές σταδιακά 
ανακαλύπτουν τις δομές, τους νόμους και τις αρχές που διέπουν ένα γεγονός η φαινό-
μενο και έτσι οδηγούνται στη βαθύτερη κατανόηση του (Bruner,1961).   

Τέλος η παρούσα διδακτική πρόταση είναι απόλυτα συμβατή με το ενιαίο πλαίσιο 
σπουδών προγράμματος της Ιστορίας το οποίο θέτει ως βασικούς στόχους διδασκαλίας 
της Ιστορίας στο Λύκειο να εμβαθύνουν οι μαθητές στα ιστορικά γεγονότα, να συνδέ-
ουν τεκμηριωμένα ιδέες και γεγονότα διαφόρων εποχών και τόπων και να συλλαμβά-
νουν το ιστορικό παρελθόν ως ολότητα (Ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών Ιστο-
ρίας). 

Στόχοι της διδακτικής πρότασης 

Γνωστικοί στόχοι 
− Να κατανοήσουν οι μαθητές τα αίτια που οδήγησαν τους Έλληνες στη δημιουργία 

αποικιών. 
− Να γνωρίσουν τις προϋποθέσεις που έπρεπε να πληροί ένας τόπος για να ιδρυθεί 

εκεί μία αποικία. 
− Να προβληματιστούν για τις σχέσεις μητρόπολης-αποικίας αλλά και για τις σχέ-

σεις των αποίκων με τους αυτόχθονες. 
− Να αξιολογήσουν τις συνέπειες της ίδρυσης αποικιών τόσο στη ζωή των ανθρώ-

πων όσο και γενικότερα στην οικονομική, πολιτική και πνευματική ζωή του ελ-
ληνισμού. 

− Να προβληματιστούν για το διαχρονικό φαινόμενο της μετανάστευσης και να συν-
δέσουν το παρόν με το παρελθόν. 

Παιδαγωγικοί στόχοι 
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− Να ασκηθούν οι μαθητές στην ανακαλυπτική μάθηση μέσω της προσωπικής έ-
ρευνας και της ενεργητικής συμμετοχής τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

− Να καλλιεργήσουν  συνεργατικό πνεύμα μέσα στο πλαίσιο της εργασίας σε ομά-
δες. 

− Να αναπτύξουν  πρωτοβουλίες και να μάθουν να διακρίνουν την αξιοπιστία των 
διάφορων πηγών.  

− Να προχωρήσουν  μέσω της συνεργασίας από την ανακάλυψη και τη σύγκριση 
στη σύνθεση και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους αξιοποιώντας δη-
μιουργικά το υλικό που συνέλεξαν. 

− Να ασκηθούν στη δημιουργική γραφή. 

Στόχοι Τ.Π.Ε. 
− Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη χρήση  μηχανών αναζήτησης και διαδικτυα-

κών πηγών γενικότερα. 
− Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. και τους υπάρχοντες ψηφιακούς πόρους 

ώστε να παράγουν δικό τους έργο αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που παρέ-
χουν οι Τ.Π.Ε.. 

− Να εξοικειωθούν  με τη χρήση οπτικού υλικού και τη δημιουργία πολυτροπικών 
κειμένων. 

− Να μπορούν να συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας στον επεξεργαστή κειμένου. 

Αναλυτική παρουσίαση της πρότασης 

Η παρούσα διδακτική πρόταση εφαρμόστηκε σε τμήμα της Α΄ Λυκείου κατά το σχο-
λικό έτος 2013-2014 στο 3ο ΓΕΛ Καβάλας. Το τμήμα εργάστηκε σε πέντε ομάδες των 
πέντε ατόμων και οι μαθητές χρησιμοποίησαν φορητούς υπολογιστές και ασύρματη 
σύνδεση στο διαδίκτυο. Στην τάξη επίσης υπήρχε και προτζέκτορας. Η εφαρμογή της 
διδακτικής πρότασης ολοκληρώθηκε σε έξι διδακτικές ώρες. 

Την  πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες με κοινές δραστηριότητες 
και παρακολούθησαν δύο μικρά αποσπάσματα από δύο ταινίες: από την ταινία  Οι Νύ-
φες του Π. Βούλγαρη και από την ταινία Ταξίδι στα Κύθηρα του Θ. Αγγελόπουλου. 
Στη συνέχεια υπέθεσαν ότι είναι στη θέση της ηρωίδας της πρώτης ταινίας που ετοιμά-
ζεται να ξενιτευτεί ή στη θέση του ήρωα της δεύτερης ταινίας που επιστρέφει στην 
πατρίδα του μετά από πολλά χρόνια και κατέγραψαν σε α΄ πρόσωπο σε μια ημερολο-
γιακή σελίδα  τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους. 

Τη δεύτερη και τρίτη διδακτική ώρα οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες σε συγκε-
κριμένους ιστότοπους και εργάστηκαν σε ομάδες με διαφορετικές δραστηριότητες.  

Η πρώτη ομάδα αναζήτησε πληροφορίες στη βικιπαίδεια, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελλη-
νισμού, στο μουσείο κυκλαδικής τέχνης και στο  λήμμα της βικιπαίδειας για τον Β΄ 
αποικισμό. Οι δραστηριότητες τους ήταν οι εξής:  
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1. Στον επεξεργαστή κειμένου γράψτε τον ορισμό του β΄ ελληνικού αποικισμού, το 
χρονικό του πλαίσιο και τα αίτια του φαινόμενου. 
2. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι μεταναστεύουν σήμερα για τους ίδιους λόγους; Η  μετα-
νάστευση είναι διαχρονικό φαινόμενο; Γράψτε την άποψη σας.  
3. Παρουσιάστε τα αίτια του β΄ ελληνικού αποικισμού σε μορφή διαγράμματος με το 
http://www.mindomo.com/. 
4. Γράψτε ένα διάλογο ανάμεσα σε δύο πολίτες της αρχαϊκής εποχής. Ο ένας σκέφτεται 
να πάρει μέρος σε μια αποικιακή επιστολή ενώ ο άλλος όχι. Δώστε έμφαση στους λό-
γους που ωθούν κάποιο να μεταναστεύσει. Παρουσιάστε το διάλογο σας με τη βοήθεια 
του προγράμματος ψηφιακών κόμικς http://www.toondoo.com/. 

Η δεύτερη ομάδα αναζήτησε πληροφορίες στη βικιπαίδεια, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελ-
ληνισμού, στο μουσείο κυκλαδικής τέχνης, στο  λήμμα της βικιπαίδειας για τον Β α-
ποικισμό, στο ψηφιακό σχολείο, στο πανεπιστήμιο του Oregon και σε ιστολόγιο με 
ιστορικούς χάρτες. Οι δραστηριότητες τους ήταν οι εξής:  

1. Στον επεξεργαστή κειμένου δημιουργήστε ένα πίνακα στον οποίο θα παρουσιάζετε 
τις μητροπόλεις και τις αποικίες που δημιούργησαν. 
2. Γιατί πιστεύετε ότι οι Έλληνες επέλεξαν τους συγκεκριμένους προορισμούς για την 
αποικιακή τους εξάπλωση;  
3. Σήμερα ποιοι είναι οι προορισμοί των Ελλήνων που θέλουν να μεταναστεύσουν; 
Γράψτε τις απαντήσεις σας στον επεξεργαστή κειμένου. 
4. Αναζητήστε χάρτες του β΄ ελληνικού αποικισμού και παρουσιάστε τους με τη βοή-
θεια του προγράμματος http://www.photocollage.net/. 
5. Γράψτε ένα διάλογο ανάμεσα σε δύο πολίτες της αρχαϊκής εποχής που θα πάρουν  
μέρος σε μια αποικιακή αποστολή και συζητούν για τον τόπο προορισμού τους. Δώστε 
έμφαση στα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξουν τον τόπο προορισμού. Παρουσιάστε το 
διάλογο σας με τη βοήθεια του προγράμματος ψηφιακών κόμικς 
http://www.toondoo.com/. 

Η τρίτη ομάδα αναζήτησε πληροφορίες στη βικιπαίδεια, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελλη-
νισμού, στο μουσείο κυκλαδικής τέχνης, στο  λήμμα της βικιπαίδειας για τον Β αποι-
κισμό, στην Οδύσσεια και σε λογισμικό για τον δεύτερο αποικισμό. Οι δραστηριότητες 
τους ήταν οι εξής:  

1. Ποια ήταν η διαδικασία ίδρυσης μια αποικίας στα πλαίσια του β΄ ελληνικού αποι-
κισμού;  
2. Να συγκρίνετε τη διαδικασία αυτή με τη  δημιουργία αποικιών στα πλαίσια του α΄ 
ελληνικού αποικισμού αλλά και με τη διαδικασία που ακολουθεί κάποιος που θέλει να 
μεταναστεύσει σήμερα. Να γράψετε τις απαντήσεις σας στον επεξεργαστή κειμένου. 
3. Να συγκεντρώσετε λέξεις και φράσεις που σχετίζονται με το φαινόμενο  του αποι-
κισμού και να τις παρουσιάσετε με τη βοήθεια του προγράμματος 
http://www.wordle.net/. 
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4.  Να γράψετε ένα διάλογο ανάμεσα στον οικιστή και σε κάποιον πολίτη που θα 
συμμετέχει στην αποικιακή αποστολή. Δώστε έμφαση στις σκέψεις που κάνουν για τον 
τρόπο οργάνωσης της αποικίας. Παρουσιάστε το διάλογο σας με τη βοήθεια του προ-
γράμματος ψηφιακών κόμικς http://www.toondoo.com/. 

Η τέταρτη ομάδα αναζήτησε πληροφορίες στη βικιπαίδεια, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελ-
ληνισμού, στο μουσείο κυκλαδικής τέχνης, στο  λήμμα της βικιπαίδειας για τον Β΄ 
αποικισμό, στην Οδύσσεια και σε λογισμικό για τον δεύτερο αποικισμό. Οι δραστη-
ριότητες τους ήταν οι εξής: 

1. Ποιες ήταν οι σχέσεις ανάμεσα στους αποίκους και στους  αυτόχθονες;  
2. Σήμερα ποιες είναι οι σχέσεις ανάμεσα στους μετανάστες και στους ντόπιους πλη-
θυσμούς; Με ποιο τρόπο υποδέχονται και αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι πληθυσμοί τους 
μετανάστες στις χώρες τους; Να καταγράψετε τις απαντήσεις σας στον επεξεργαστή 
κειμένου. 
3. Να αναζητήσετε οπτικό υλικό, τραγούδια  καθώς και λογοτεχνικά κείμενα για τα 
προβλήματα που βιώνουν οι μετανάστες και να τα παρουσιάσετε σ΄ ένα λογισμικό πα-
ρουσίασης. 
4. Να γράψετε ένα διάλογο ανάμεσα σ’ έναν άποικο του β ελληνικού αποικισμού και 
σ΄ έναν ντόπιο κάτοικο. Δώστε έμφαση στα προβλήματα που θα υπήρχαν στις μεταξύ 
τους σχέσεις. Παρουσιάστε το διάλογο σας με τη βοήθεια του προγράμματος ψηφιακών 
κόμικς http://www.toondoo.com/. 

Η πέμπτη ομάδα αναζήτησε πληροφορίες στη βικιπαίδεια, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελ-
ληνισμού, στο μουσείο κυκλαδικής τέχνης, στο  λήμμα της βικιπαίδειας για τον Β΄ 
αποικισμό, στην Οδύσσεια και σε λογισμικό για τον δεύτερο αποικισμό. Οι δραστη-
ριότητες τους ήταν οι εξής: 

1. Ποιες ήταν οι συνέπειες του β ελληνικού αποικισμού;  
2. Ποιες είναι οι συνέπειες της μετανάστευσης σήμερα; Γράψτε τις απαντήσεις σας 
στον επεξεργαστή κειμένου;  
3. Παρουσιάστε τις συνέπειες του β΄ ελληνικού αποικισμού σε μορφή διαγράμματος 
με το http://www.mindomo.com/. 
4. Γράψτε ένα διάλογο ανάμεσα σε δυο εμπόρους που εγκατασταθήκαν σε μια αποικία. 
Δώστε έμφαση στις αλλαγές που έφερε ο β ελληνικός αποικισμός στις ζωές των αν-
θρώπων. Παρουσιάστε το διάλογο σας με τη βοήθεια του προγράμματος ψηφιακών 
κόμικς http://www.toondoo.com/. 

Την τέταρτη και πέμπτη διδακτική ώρα οι μαθητές εργάστηκαν με κοινές δραστηριό-
τητες, αναζήτησαν στο διαδίκτυο υλικό σχετικά με την ξενιτιά και τη μετανάστευση 
και επέλεξαν μία από τις παρακάτω εργασίες: 
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1. Παρουσιάστε το υλικό σας σ΄ ένα διαδικτυακό πίνακα  με το http://padlet.com/. 
2. Δημιουργήστε μία διαδραστική αφίσα με το http://www.glogster.com/. 
3. Φτιάξτε ένα βίντεο με θέμα την ξενιτιά-μετανάστευση χρησιμοποιώντας  το win-
dows movie maker. 

Την έκτη ώρα έγινε η παρουσίαση των εργασιών στην τάξη από τους μαθητές και ακο-
λούθησε συζήτηση και σχολιασμός των εργασιών.  Οι εργασίες των μαθητών που δη-
μιουργήθηκαν στον επεξεργαστή κειμένου συγκεντρώθηκαν σε ψηφιακό βιβλίο με την 
εφαρμογή http://www.flipsnack.com/ που αναρτήθηκε στο ιστολόγιο της διδάσκου-
σας(Εικόνα 1) στην ηλεκτρονική διεύθυνση . Το υλικό που συγκέντρωσαν οι μαθητές 
για τη ξενιτιά και τη μετανάστευση αναρτήθηκε σε ένα διαδικτυακό τοίχο (Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 1: Το ψηφιακό βιβλίο 
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Εικόνα 2: Ο Διαδικτυακός τοίχος 

Αποτίμηση-Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή της διδακτικής πρότασης είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα τόσο για 
τους μαθητές όσο και για τη διδάσκουσα. Η αξιολόγηση της στηρίχτηκε κυρίως στη 
συζήτηση που ακολούθησε μετά την εφαρμογή. Οι μαθητές εργάστηκαν με ενδιαφέρον 
παρά το γεγονός ότι το μάθημα της Ιστορίας διδασκόταν τις τελευταίες ώρες του ωρο-
λογίου προγράμματος και παρά τις τεχνικές δυσκολίες που υπήρχαν. Οι περισσότεροι 
μαθητές επίσης διατύπωσαν την άποψη ότι οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής 
και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών τους βοήθησε να προσεγγίσουν πολύπλευρα 
το φαινόμενο του β΄ ελληνικού αποικισμού. 

Κατά τη  παρουσίαση των εργασιών οι μαθητές έδειξαν ότι προσέγγισαν σε βάθος το 
φαινόμενο του δεύτερου αποικισμού και σ’ αυτό συνέβαλαν οι νέες τεχνολογίες, οι 
διαδικτυακές πηγές και το πολυτροπικό υλικό που οι μαθητές βρήκαν αλλά και παρή-
γαγαν οι ίδιοι. 

Τέλος οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής στις οποίες ενεπλάκησαν οι μαθητές 
τους βοήθησαν να κατανοήσουν καλύτερα τα γεγονότα, να έρθουν πιο κοντά σε ένα 
ιστορικό γεγονός πολύ μακρινό από την εποχή τους και να συνδέσουν δημιουργικά το 
παρελθόν με το παρόν ώστε μέσα από τη διδασκαλία του παρελθόντος να κατανοήσουν 
καλύτερα και το ιστορικό παρόν. 

Η συζήτηση με τους μαθητές μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής πρότασης ανέδειξε 
την ανάγκη και άλλων παρόμοιων project  καθώς και την καθοριστική συμβολή των 
νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση νέων ταυτοτήτων των μαθητών μας. 
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Φωτόδεντρο: Θεματική ενότητα: Εικαστικά.  
Σύζευξη εικαστικής αγωγής και εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

Κωστόπουλος Ανδρέας  
Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός Εικαστικής Αγωγής 

Kostopoulos0@yahoo.gr 

Περίληψη 

Τα αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων είναι μια πραγματικότητα στην ελληνική 
εκπαίδευση. Ως σύγχρονα εργαλεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας και παιδαγωγικής 
εισάγουν καινοτόμες μεθόδους μαθησιακών και διδακτικών διαδικασιών αποτελώντας 
περιβάλλοντα παροχής συνεχούς πληροφόρησης, εκπαίδευσης και γνώσης. Η 
εξοικείωση των μαθητών με την τεχνολογία και η χρήση των πολυμέσων σε κάθε 
έκφανση της καθημερινότητας τους καθίσται αναγκαία την αξιοποίηση συγκεκριμένων 
πηγών μάθησης εναρμονισμένων με αυτή την πρόοδο. Μέσα από τη σύγκλιση των 
νέων τεχνολογιών, ανανεώνεται η προσέγγιση μορφής και περιεχόμενου της 
εικαστικής αγωγής, προσφέροντας σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, ειδικότερα 
όταν βασίζεται σε παιδαγωγικά επεξεργασμένες δραστηριότητες με τη χρήση 
υπολογιστή (Κοζάκου-Τσιάρα, 1991). Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη θεματική 
ενότητα των εικαστικών και τον παιδαγωγικό προσανατολισμό της σύμφωνα με τις 
αρχές, τις λειτουργίες και την αξιοποίηση των μαθησιακών αντικειμένων του ψηφιακού 
αποθετηρίου Φωτόδεντρο. Με άξονα την έννοια των μορφικών στοιχείων 
παρουσιάζονται τρία μαθησιακά αντικείμενα που αφορούν το μάθημα της εικαστικής 
αγωγής στο δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο ως παραδείγματα εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας.  

Λέξεις - Κλειδιά: Μαθησιακό αντικείμενο, ψηφιακό αποθετήριο, εκπαιδευτική 
εφαρμογή, εικαστική αγωγή 

Εισαγωγή 

Η διερεύνηση του ρόλου των νέων τεχνολογιών και η αναδιατύπωση 
αποτελεσματικότερων μεθόδων και πλαισίων ηλεκτρονικής διδασκαλίας και μάθησης 
συναντώνται στην κορυφή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, εκεί που βρίσκονται τα 
ψηφιακά αποθετήρια (Digital Repositories). Αναγνωρίζονται ως ιδιαίτερα δομημένες 
βάσεις δεδομένων που αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ψηφιακών πόρων όπως, απλά 
και σύνθετα μαθησιακά αντικείμενα. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε πολλές μορφές 
διδασκαλίας, καθορίζονται από προσβασιμότητα και ευκολία στη χρήση ενώ 
παράλληλα προσφέρουν ανοιχτή και ελεύθερη ηλεκτρονική μάθηση σε όλους (McCord 
A., 2003).Τα μαθησιακά αντικείμενα (Learning Object), αποτελούν ένα σύγχρονο 
τρόπο διαμοιρασμού ψηφιακού υλικού με δυνατότητα ευέλικτης χρήσης και πολλαπλής 
αξιοποίησης (Harman K. & Koohang A., 2007). Λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες 
ψηφιακών πόρων που μπορεί να ενσωματωθούν σε διαφορετικούς εκπαιδευτικούς 
σχεδιασμούς στην επίτευξη ποικίλων εκπαιδευτικών στόχων. 
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Ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες στο εκπαιδευτικό σύστημα το Υπουργείο 
Παιδείας Πολιτισμού και Θρησκευμάτων και στο πλαίσιο των e υπηρεσιών του, 
αναπτύσσει μια σειρά ψηφιακών δράσεων μεταξύ των οποίων και τα ψηφιακά 
αποθετήρια που περιέχουν συλλογές με εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Αποτελούν τη 
βασική δομή του Πανελληνίου Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων με το όνομα 
Φωτόδεντρο που σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ Διόφαντος).  

Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι γενικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του 
Φωτόδεντρου Lor του πρώτου αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων της οικογένειας 
Φωτόδεντρο. Περιγράφεται το περιεχόμενο και οι αρχές λειτουργίας των μαθησιακών 
αντικειμένων, ακολούθως δίνεται το πλαίσιο σχεδιασμού και προσδιορίζεται το 
ψηφιακό περιεχόμενο της θεματικής ενότητας των εικαστικών, προσεγγίζεται η 
μεθοδολογία ανάπτυξης. Τέλος, παραθέτονται ενδεικτικά παραδείγματα μαθησιακών 
αντικειμένων εστιάζοντας στην περιγραφή των γενικών μεταδεδομένων και στις 
προτάσεις παιδαγωγικής αξιοποίησης τους. 

Αναγνώριση βασικών όρων και εννοιών 

1. Αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων- Φωτόδεντρου Lor 
Τα αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων (Learning Object Repositories) αποτελούν 
ένα προηγμένο δίκτυο-σύστημα ιεράρχησης και υποστήριξης στην αναζήτηση, 
πρόσβαση και αξιοποίηση ψηφιακών πόρων εκπαιδευτικού περιεχομένου ( E.Duval, 
F.Neven, 2002). 

Ανήκουν σε μια ευρεία τυπολογία ψηφιακών αποθετηρίων από την οποία υιοθετούν 
βασικά χαρακτηριστικά ως προς την αρχιτεκτονική, το περιεχόμενο, τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες, την αξιοπιστία, τη βιωσιμότητα και τη διαχειρισιμότητα ( 
Heery, R. and S. Anderson, 2005). 

Το Φωτόδεντρο Lor ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα ανάπτυξης και διαμόρφωσης 
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού υποστηρίζει ψηφιακό υλικό και πρότυπα 
μεταδεδομένων με στόχο την διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών συστημάτων, 
παρέχοντας μια ευρύτερα αποδεκτή προδιαγραφή. Περιέχει συλλογές μαθησιακών 
αντικειμένων των διαδραστικών σχολικών βιβλίων, επιλεγμένο υλικό από 
προηγούμενα έργα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού (Οδύσσεια, Νηρηίδες κ.ά) και 
μαθησιακούς πόρους άλλων φορέων που πληρούν παρόμοιες προδιαγραφές. Συνδέεται 
με την πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου για να αποτελέσει σημείο αποθήκευσης, 
πρόσβασης και ελεύθερης διάθεσης επαναχρησιμοποιήσιμων μαθησιακών 
αντικειμένων (ΙΤΥΕ Διόφαντος, 2012). 

2. Μαθησιακό αντικείμενο 
Τα μαθησιακά αντικείμενα χρησιμοποιούνται στο χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης και 
αποτελούν βασικά στοιχεία στη δομή των ψηφιακών αποθετηρίων. Μέχρι σήμερα οι 
ορισμοί που τα περιγράφουν αναφέρουν ότι: μαθησιακό αντικείμενο (learning object) 
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είναι οποιαδήποτε ψηφιακή πηγή που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για την 
υποστήριξη της μάθησης (Wiley, 2000) ή: μαθησιακό αντικείμενο είναι ένα ψηφιακό 
αρχείο (εικόνα, ταινία κ.ά) που προορίζεται για παιδαγωγικούς σκοπούς και περιέχει- 
είτε εσωτερικά είτε μέσω συνδέσμων- προτάσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό πλαίσιο 
εντός του οποίου θα χρησιμοποιηθεί (M. Sosteric & S.Hesemeier, 2005) ή: είναι 
οποιαδήποτε ψηφιακή πηγή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να 
επαναχρησιμοποιηθεί για να επιτευχθούν ένας ή περισσότεροι μαθησιακοί στόχοι 
(R.Koper, 2003).  

Μέσα από το πλήθος των ορισμών που έχουν διατυπωθεί για τον όρο μαθησιακό 
αντικείμενο υπάρχουν ορισμένα κοινά αποδεκτά σημεία όπως η δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης, η μαθησιακή αξία και η αυτοτέλεια τα οποία μπορούν να 
θεωρηθούν ως ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. 

Σημαντικό στοιχείο στη δομή των μαθησιακών αντικειμένων είναι τα μεταδεδομένα 
βάσει των οποίων ικανοποιούνται απαιτήσεις προσβασιμότητας, 
επαναχρησιμοποίησης και διαλειτουργικότητας. 

3. Μεταδεδομένα 
Τα μεταδεδομένα (metadata) είναι δομημένες πληροφορίες που περιγράφουν, εξηγούν, 
εντοπίζουν ή διαφορετικά καθιστούν ευκολότερη την ανάκτηση, τη χρήση και τη 
διαχείριση πηγής πληροφοριών. Τα μεταδεδομένα ονομάζονται συχνά δεδομένα για τα 
δεδομένα ή πληροφορίες που σχετίζονται με άλλες πληροφορίες (NISO, 2004). 

Η περιγραφή των μεταδεδομένων είναι σημαντικό μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης 
των μαθησιακών αντικειμένων στο Φωτόδεντρο Lor. Υποστηρίζεται από το 
δημοφιλέστερο διεθνές πρότυπο για την περιγραφή Μαθησιακών Αντικειμένων με 
Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα το IEEE LOM (Learning Object Metadata).Το πρότυπο 
αυτό προβλέπει πληθώρα στοιχείων δεδομένων που περιγράφουν το μαθησιακό 
αντικείμενο και επιπλέον, περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία περιγράφουν συνιστώσες 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ενδεχομένως καλείται να υποστηρίξει το μαθησιακό 
αντικείμενο που περιγράφεται (ΙΤΥΕ Διόφαντος, 2012). 

Τα μεταδεδομένα των μαθησιακών αντικειμένων μπορεί να είναι εκπαιδευτικά, όπως 
διδακτική προσέγγιση, παιδαγωγική αξιοποίηση κ.ά. νομικά, όπως πλαίσιο ανάπτυξης, 
άδεια χρήσης κλπ. και τεχνικά, όπως τεχνικές απαιτήσεις, οδηγίες χρήσης κ.ά.  

Η θεματική ενότητα των Εικαστικών 

Η Αισθητική Αγωγή ως σκοπό έχει να καλλιεργεί τρεις φυσικές λειτουργίες: α) τις 
αισθήσεις (βλέπω, ακούω, αγγίζω, κινούμαι, αισθάνομαι), β) την αντίληψη 
(αποκρίνομαι, επεξεργάζομαι νοητικά, ερευνώ, επικοινωνώ και άλλα), γ) την πράξη 
(πράττω, δημιουργώ, παράγω, δρω και άλλα).(Π.Ι, ΑΠΣ Μαθημάτων Αισθητικής 
Αγωγής Λυκείου , 2002) 
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Στο Φωτόδεντρο Lor, η θεματική ενότητα των Εικαστικών μαζί με την ενότητα της 
Μουσικής και του Θεάτρου αποτελούν την θεματική περιοχή της Αισθητικής Αγωγής 
μέσω της οποίας, παρέχεται πρόσβαση σε ψηφιακές συλλογές προσανατολισμένες 
στην τέχνη, σε καλλιτεχνικές δημιουργίες και δημιουργούς. Υποστηρίζεται η 
διαχείριση πόρων που μπορούν να συμβάλουν στη θεωρητική και πρακτική διερεύνηση 
ζητημάτων τέχνης και έκφρασης. 

Άξονα σχεδιασμού ανάπτυξης της ενότητας αποτέλεσε η διερεύνηση: θεμάτων που 
αφορούν τις προτάσεις διδακτικής μεθοδολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το 
μάθημα των Εικαστικών, θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις της διδακτικής των 
Εικαστικών και ζητημάτων διαμόρφωσης της, καθώς και διεθνή πρότυπα ανάπτυξης 
και διαμόρφωσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. 

Βασίστηκε, ενδεικτικά: 

α) Στις προτάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που σημειώνεται ο γενικός σκοπός 
του μαθήματος «…να γνωρίσουν και να απολαύσουν οι μαθητές τις Εικαστικές Τέχνες 
μέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας έργων. Η ερευνητική 
διάσταση της Τέχνης και η αντιμετώπιση του άγνωστου, του πιθανού και του τυχαίου 
για την επίλυση εικαστικών προβλημάτων, να εκπαιδεύει τους μαθητές στην κριτική 
σκέψη…», καθώς και «… οι μαθητές θα πρέπει να αντλούν γνώσεις και εμπειρίες από 
διάφορες πηγές και με διαφόρους τρόπους. Παρατηρήσεις, πειραματισμοί, αναζήτηση 
πληροφοριών από δασκάλους, γονείς, καλλιτέχνες, επαγγελματίες αλλά και από έργα 
τέχνης, βιβλία, μουσεία, MME, αποτελούν βασικά στοιχεία εμπλουτισμού του 
μαθήματος.» (ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ Εικαστικών Δημοτικού, Γυμνασίου, 2003). Κατά την 
διερευνητική μάθηση ξεκινάμε από την ανάκληση της εμπειρίας, κατανοούμε μέσα από 
τις ενδείξεις (όροι της άσκησης), τις πηγές (έργα καλλιτεχνών), αναλύουμε και 
ερμηνεύουμε (μορφολογικά στοιχεία, σύμβολα, χρώματα) και εφαρμόζουμε 
(δημιουργία έργου). Επιδιώκεται ο μαθητής να «μαθαίνει πώς να μαθαίνει» με νέες 
διδακτικές μεθόδους, εκπαιδευτικά υλικά και ψηφιακά εργαλεία. (Π.Ι, ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ, 
Εικαστικά, Οδηγός εκπαιδευτικού, 2011) 

β) Στις θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις της διδακτικής των Εικαστικών και 
επιμέρους ζητημάτων που εμπλέκονται στη διαμόρφωση του γνωστικού αντικειμένου 
εξειδικεύοντας: 

• μεθοδολογικές παρατηρήσεις σχετικές με την διδακτική της Εικαστικής 
Αγωγής.(Χρηστίδης Κωνσταντίνος, 2008) 

• τη συνεισφορά της διδασκαλίας της τέχνης στην εκπαίδευση των 
παιδιών.(Robinson Ken, 1999) 

• τις κυριότερες λειτουργίες της γενικής εκπαίδευσης και τις επιδιώξεις της 
καλλιτεχνικής αγωγής καθώς και τις ηλικιακές ιδιαιτερότητες των μαθητών 
προεφηβικής ηλικίας αναφορικά με τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες.(Chapman 
Laura, 1993)  
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• προτάσεις διασύνδεσης τέχνης, μάθησης και δημιουργικότητας (Marshall Julia, 
2005) 

• μεθόδων προώθησης της τέχνης και αξιολόγηση της δημιουργικότητας στην τάξη. 
(Douglas G. Boughton, 2008) 

• πορίσματα για τη διδακτική της τέχνης με την χρήση τεχνολογίας (Σαντοριναίος 
Μάνθος, 2007), (Καμπουροπούλου Μαρία, Φώκιαλη Πέρσα, Αθανασιάδης 
Ηλίας, Στέφος Ευστάθιος, 2011) 

• ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν την έννοια της οπτικής κουλτούρας (visual 
culture)( Hooper-Greenhill, E.2000), του οπτικού γραμματισμού (virtual 
literacy) (Γρόσδος Σταύρος, 2009) της οπτικής εικόνας (visual images) (Efland, 
2005) 

γ) Στις θεωρητικές προσεγγίσεις, σχετικά με την διαμόρφωση των συλλογών της 
ενότητας, που αφορούν την οργάνωση πληροφοριών, μελέτες ταξινομιών και διεθνή 
πρότυπα ευρετηρίασης. Η διαδικασία της κατηγοριοποίησης περιλαμβάνει τη λεκτική 
απόδοση εννοιών που αφορούν ομάδες πληροφοριών με ένα ή περισσότερα κοινά 
χαρακτηριστικά και κοινό νοηματικό σύνδεσμο. Οι έννοιες περιγράφουν την θεματική 
περιοχή των Εικαστικών και διευκολύνουν την αναζήτηση στο περιεχόμενο. Τα 
μαθησιακά αντικείμενα ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους που 
υποστηρίζουν οργανώνονται στις ακόλουθες θεματικές έννοιες – υποσυλλογές:  

• αναπαραγωγή εικόνας 
• οπτικοακουστικές τέχνες 
• εικαστικές τέχνες και τεχνολογία 
• ζωγραφική 
• γλυπτική 
• διακοσμητικές τέχνες 
• σχέδιο και χρώμα 
• αρχιτεκτονική 
• ζητήματα εικαστικών τεχνών 

Το υλικό εμπλουτισμού των συλλογών περιλαμβάνει ποικιλία ψηφιακών πόρων οι 
οποίοι ανάλογα με την προτεινόμενη εκπαιδευτική τους χρήση αντιστοιχίζονται σε 
τύπους μαθησιακών αντικειμένων, όπως: Μελέτη περίπτωσης-Εκπαιδευτικό σενάριο-
Σχέδιο μαθήματος-Κείμενο-Ιστοσελίδα-Παρουσίαση-Εφαρμογή-Εκπαιδευτικό 
παιχνίδι-Εικόνα-Διερεύνηση-Βίντεο-Επίδειξη-Ανοιχτή δραστηριότητα-Αξιολόγηση 
(ΙΤΥΕ Διόφαντος, 2012) 

Πλοήγηση στο περιεχόμενο των συλλογών μπορεί να πραγματοποιηθεί επιλέγοντας: 
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα, Θεματική περιοχή: Αισθητική Αγωγή, 
Θεματική ενότητα: Εικαστικά και στη συνέχεια Έννοια, http://photodentro.edu.gr/lor/. 
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Μεθοδολογία εργασιών  

Η προσέγγιση των εργασιών περιγράφει συνοπτικά το περιβάλλον και την αλληλουχία 
των ενεργειών που πραγματοποίησε ομάδα ειδικών συνεργατών και εκπαιδευτικών για 
την κάλυψη της συγκεκριμένης δράσης. Καινοτόμο στοιχείο αποτελεί η εξ αποστάσεως 
συνεργασία των μελών της ομάδας για την επεξεργασία λογισμικών, την ενσωμάτωση 
ψηφιακού υλικού και τη δημοσίευση μαθησιακών αντικειμένων στη συλλογή των 
Εικαστικών. 

Η ομάδα μέσα από συγκεκριμένους ρόλους όπως του μετασχολιαστή, μεταφορτωτή, 
επικυρωτή, διαχειριστή συλλογής και με καθορισμένα δικαιώματα χρήσης, 
διαχειρίστηκε και πραγματοποίησε εργασίες σε συλλογές μαθησιακών αντικειμένων. 
Αξιοποιήθηκε εκπαιδευτικό υλικό από έργα του ψηφιακού σχολείου όπως τα 
διαδραστικά ηλεκτρονικά σχολικά βιβλία, από συλλογές άλλων έργων του ΥΠΕΠΘ 
καθώς και υλικό με σχετικές προδιαγραφές από άλλους φορείς (Ιδιωτικές Συλλογές, 
Μουσεία).  

Το όλο εγχείρημα υποστηρίχτηκε από προηγμένο σύστημα ενσωμάτωσης μαθησιακών 
αντικειμένων (σχήμα1, 2) μέσω του οποίου εξουσιοδοτημένοι χρήστες ασύγχρονα και 
ηλεκτρονικά υλοποίησαν εργασίες επεξεργασίας ψηφιακών πόρων (προσαρμογή, 
μεταφόρτωση αρχείων), καταγραφής πληροφοριών (metadata) και δημοσίευσης. 
Συμπληρωματικά χρησιμοποιήθηκαν, το σύστημα gnosis.dschool.edu.gr/teams για 
αναρτήσεις ενημερωτικού-εκπαιδευτικού υλικού και ανταλλαγή αρχείων 
εργασίας, καθώς και υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων και επικοινωνίας (google docs, 
skype). 
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Σχήμα1: Περιβάλλον εργασίας και διαχείρισης συλλογών 

 
Σχήμα2: Περιβάλλον επεξεργασίας μεταδεδομένων 

Το πλαίσιο εργασιών περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 
• Διερεύνηση, αξιολόγηση και επιλογή ψηφιακού υλικού 
• Διαμόρφωση ή μεγάλης έκτασης προσαρμογή (για συλλογές από παλαιότερα 

έργα)  
• Μεταφόρτωση αρχείων του ΜΑ 
• Μετασχολιασμός του ΜΑ 
• Έλεγχος των μεταδεδομένων και των αρχείων του ΜΑ 
• Δημοσίευση του ΜΑ στο Φωτόδεντρο ή απόρριψη του 

Παραδείγματα μαθησιακών αντικειμένων 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται μαθησιακά αντικείμενα που σχεδιάστηκαν να 
υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. 
Η δημιουργία τους βασίστηκε σε εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, που είναι 
προσανατολισμένο στο 2ο άξονα γνωστικού περιεχομένου του ΑΠΣ. Συγκεκριμένα 
υποστηρίζεται η διερεύνηση ενός συνόλου μαθησιακών στόχων που σχετίζονται με τις 
έννοιες των μορφικών στοιχείων όπως αναλύονται στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης με 
διαφορετική κάθε φορά οπτική. Επιδιώκεται οι μαθητές να αντλούν γνώσεις, να 
παρατηρούν, να συσχετίζουν πληροφορίες και να πειραματίζονται καταθέτοντας τις 
εμπειρίες τους δημιουργικά. Τα παραδείγματα ανήκουν στην κατηγορία των σύνθετων 
μαθησιακών αντικειμένων (Learning Resource) και περιέχουν στοιχεία μεταδεδομένων 
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όπως η περιγραφή, οι λέξεις- κλειδιά, η διδακτική αξιοποίηση, η εκπαιδευτική βαθμίδα/ 
επίπεδο, η γλώσσα στοχευόμενου κοινού, ο τύπος του μαθησιακού αντικειμένου, ο 
διδακτικός στόχος, ο μορφότυπος, η συλλογή στην οποία εμφανίζεται, η ομάδα 
ανάπτυξης. Ακολουθούν τρία παραδείγματα μαθησιακών αντικειμένων με τα 
αντίστοιχα μεταδεδομένα τους. 

Μαθησιακό αντικείμενο 1 
Τίτλος: «Συσχετίζω και μετρώ αντικείμενα πάνω σε φόντο» 
Διεύθυνση αναφοράς: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7376?locale=el 

 
Σχήμα 3α: Οθόνη από το περιβάλλον του μαθησιακού αντικειμένου 

Περιγραφή: Διαδραστική εφαρμογή βασισμένη στον τρόπο οργάνωσης της εικόνας. 
Επιλέγοντας φόντο ο μαθητής προσθέτει αντικείμενα ρυθμίζοντας το μέγεθος και τη 
θέση τους. Διαμορφώνοντας το αισθητικό αποτέλεσμα που τον εκφράζει μπορεί να 
αφαιρέσει στοιχεία της σύνθεσης αλλά και να ελέγξει την τοποθέτηση τους μέσα από 
την προβολή βοηθητικού πλέγματος (σχήμα 3β). Αλλάζοντας τις επιλογές και 
ανασυνθέτοντας την εικόνα εξετάζει σχέσεις αναλογιών και ισορροπίας. Επιδιώκεται 
οι μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία των επιμέρους στοιχείων μιας εικόνας, να 
διακρίνουν και να συγκρίνουν μεγέθη, να διαμορφώνουν ποικίλες εναλλακτικές 
προτάσεις για την απόδοση ενός θέματος, να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά της 
σύνθεσης. 
Λέξεις κλειδιά: Συσχετισμοί μορφών, κατανομή οπτικού βάρους, οπτική ισορροπία 
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Σχήμα3β: Διαδραστική επιφάνεια εργασίας του φυσικού πόρου 

Το μαθησιακό αντικείμενο ενσωματώνει εργαλεία: αλλαγής background, προσθήκης, 
αφαίρεσης και απαλοιφής αντικειμένων, αλλαγής μεγεθών των αντικειμένων και 
σχεδίασης (κάναβος).  

Διδακτική αξιοποίηση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά ως περιβάλλον 
μελέτης της σχέσης όγκου και χώρου καθώς και ως περιβάλλον διερεύνησης των 
χαρακτηριστικών της σύνθεσης. Η δημιουργία παραλλαγών του ίδιου θέματος, 
αλλάζοντας την διάταξη των στοιχείων και κάθε μορφής πειραματισμός, αποσκοπεί 
στη διερεύνηση της εναρμόνισης μεγεθών σε μια επιφάνεια. Πηγή έμπνευσης μπορεί 
να αποτελέσουν τα ενσωματωμένα αντικείμενα της εφαρμογής, φωτογραφίες έργων 
τέχνης με σχετικό περιεχόμενο (νεκρή φύση), τα σχολικά βιβλία, εικόνες από το 
διαδίκτυο. Επέκταση μπορεί να αποτελέσει η δημιουργία μιας σύνθεσης εκ του 
φυσικού με σχολικά αντικείμενα, ο σχεδιασμός μιας σύνθεσης αντικειμένων, η 
δημιουργία σύνθεσης από φωτογραφίες αντικειμένων με κολλάζ.  
Εκπαιδευτική βαθμίδα/ επίπεδο: Δημοτικό, Γυμνάσιο 
Γλώσσα στοχευόμενου κοινού: Ελληνικά 
Τύπος μαθησιακού αντικειμένου: Εφαρμογή 
Διδακτικός στόχος: γνωστικός> διεργασία> να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά 
Μορφότυπος: application/zip (1.13MB) 
Συλλογή όπου εμφανίζεται: Εικαστικά 
Ομάδα ανάπτυξης: Ανδρέας Κωστόπουλος, Περικλής Γιαννάκης, Ιωάννης Παλιόκας, 
Σμαράγδα Χρυσοστόμου. 

Μαθησιακό αντικείμενο 2 
Τίτλος: «Οπτική ανάγνωση έργου τέχνης»  
Διεύθυνση αναφοράς: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2372?locale=el  
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Σχήμα 4α: Οθόνη από το περιβάλλον του μαθησιακού αντικειμένου 

Περιγραφή: Διαδραστική παρουσίαση έργων ζωγραφικής, γλυπτικής και 
αρχιτεκτονικής. Τα έργα τέχνης είναι ταξινομημένα σε μικρές συλλογές με βάση 
μορφικά χαρακτηριστικά τους όπως η σκιά, το χρώμα, η απόδοση του χώρου και της 
κίνησης, η ισορροπία και η σύνθεση (σχήμα 4β). Οι συλλογές περιέχουν επιλεγμένα 
έργα που αποδίδουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά του κάθε μορφικού στοιχείου. Η 
παρουσίαση εξελίσσεται υιοθετώντας την ανάπτυξη του εννοιολογικού χάρτη ώστε, 
μέσα από την παρατήρηση να δημιουργούνται συσχετισμοί εννοιών και έργων τέχνης 
(σχήμα 4γ).Επιδιώκεται οι μαθητές να διακρίνουν και να διαφοροποιούν τις μορφές σε 
ένα έργο τέχνης, να αντιλαμβάνονται το έργο ως μορφοποίηση, να διακρίνουν τα 
μορφικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά τους σε ένα έργο τέχνης. 
Λέξεις κλειδιά: οπτική ανάγνωση, εικαστική γλώσσα, δομικά στοιχεία, σύνθεση 

 
Σχήμα4β: Οπτικοποίηση της κυκλικής οργάνωσης της σύνθεσης 
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Σχήμα4γ:Ανάπτυξη των χαρακτηριστικών της σύνθεσης 

Διδακτική αξιοποίηση: Με αφορμή την παρουσίαση ο εκπαιδευτικός εστιάζει στον 
τρόπο οργάνωσης των έργων τέχνης και πως αυτός επηρεάζει τη μορφή και το 
περιεχόμενο τους. Αναζητώντας τα κύρια δομικά στοιχεία σε κάθε έργο καθορίζει τα 
πλαίσια παρατήρησης και προβληματισμού των μαθητών για τη σχέση ανάμεσα στις 
μορφές και το περιεχόμενο διαφορετικών έργων. Αρχικά εξετάζονται τα στοιχεία που 
αποτελούν την εξωτερική όψη του έργου, δηλαδή τη μορφή. Από την ταξινόμηση της 
παρουσίασης επιλέγονται τα έργα που διαφοροποιούνται σε ύφος, τεχνική και υλικό 
(θεματική περιοχή έργων: οπτικά βάρη, χρώμα κ.ά.) ώστε με τη σύγκριση να 
επισημανθούν οι διαφορές και η ποικιλία τους, ενώ παράλληλα να διαπιστωθεί η 
αλληλένδετη σχέση με το περιεχόμενο τους. Εξετάζεται η συνοχή και η ενότητα των 
επιμέρους στοιχείων κάθε έργου, μέσα από το σχήμα, το μέγεθος και το χρώμα. 
Επισημαίνονται τα στοιχεία που επαναλαμβάνονται αποδίδοντας ρυθμό και κίνηση 
(θεματική περιοχή έργων: απόδοση της κίνησης, ρυθμική διάταξη).Στη συνέχεια οι 
μαθητές θα μελετήσουν το ζωγραφικό χώρο αποφασίζοντας για το περιεχόμενο και την 
τοποθέτηση των επιμέρους στοιχείων του στο δικό τους έργο.  
Εκπαιδευτική βαθμίδα/ επίπεδο: Γυμνάσιο 
Γλώσσα στοχευόμενου κοινού: Ελληνικά 
Τύπος μαθησιακού αντικειμένου: Διαδραστική παρουσίαση 
Διδακτικός στόχος: γνωστικός> διεργασία> να κατανοούν, να σκέφτονται κριτικά και 
δημιουργικά 
Μορφότυπος: application/zip (3.07MB) 
Συλλογή όπου εμφανίζεται: Εικαστικά 
Ομάδα ανάπτυξης: Ιωάννης Παλιόκας, Ανδρέας Κωστόπουλος, Σμαράγδα 
Χρυσοστόμου. 

Μαθησιακό αντικείμενο 3 
Τίτλος: «Ο ρόλος των μορφικών στοιχείων στο ομαδικό πορτραίτο» 
Διεύθυνση αναφοράς: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8294?locale=el  
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Σχήμα 5α: Οθόνη από το περιβάλλον του μαθησιακού αντικειμένου 

Περιγραφή: Το μαθησιακό αντικείμενο περιέχει διαμορφωμένο υλικό που αποσκοπεί 
στη διερεύνηση της Ιταλικής τέχνης την εποχή της Αναγέννησης μέσα από την ομαδική 
προσωπογραφία. Περιέχονται δραστηριότητες βασισμένες σε φύλλο εργασίας, 
βιογραφικά στοιχεία καλλιτεχνών και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά. Στη συλλογή 
περιέχονται εικόνες έργων ζωγραφικής από επιλεγμένους καλλιτέχνες 
(Θεοτοκόπουλος, Χόλμπαϊν, Βαν Άυκ, Ρενουάρ) και κείμενα με αναλύσεις και 
περιγραφές (σχήμα 5β). Διδακτικός στόχος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τις 
διαφορετικές προσεγγίσεις στην απεικόνιση μιας ομάδας ανθρώπων και να συγκρίνουν 
τα εκφραστικά μέσα των ζωγράφων. Το υλικό είναι δοσμένο ώστε να μπορεί να 
εμπλουτιστεί από τον εκπαιδευτικό και να εκτυπωθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
στην τάξη (σχήμα 5γ). 
Λέξεις κλειδιά: Ιστορία της Τέχνης, Ιμπρεσιονισμός, ζωγραφική 19ου αιώνα 

 

 
Σχήμα 5β: Οθόνες με έργα ζωγραφικής και με αναλύσεις-περιγραφές 
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Σχήμα5γ: Διαδραστική επιφάνεια εργασίας του φυσικού πόρου 

Διδακτική αξιοποίηση: Μπορεί να αξιοποιηθεί για την διερεύνηση του καλλιτεχνικού 
ρεύματος του Ιμπρεσιονισμού. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, θα διαβάσουν το 
εισαγωγικό πλαίσιο του φύλλου εργασίας. Ο εκπαιδευτικός επισημαίνει τους τρόπους 
με τους οποίους αποδίδουν το θέμα οι επιλεγμένοι ζωγράφοι. Καθοδηγεί τους μαθητές 
να μελετήσουν τις αναλύσεις των έργων και τα κείμενα για τους ζωγράφους ώστε να 
μπορούν να διαπιστώσουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Με οδηγό το φύλλο 
εργασίας, οι μαθητές, θα εξερευνήσουν τις αντίστοιχες πηγές για την απόδοση του ίδιου 
θέματος από διαφορετικούς καλλιτέχνες ώστε να αναγνωρίσουν ορισμένα έργα, να τα 
αναλύσουν και να τα συγκρίνουν. 
Εκπαιδευτική βαθμίδα/ επίπεδο: Λύκειο 
Γλώσσα στοχευόμενου κοινού: Ελληνικά 
Τύπος μαθησιακού αντικειμένου: Εκπαιδευτικό σενάριο-σχέδιο μαθήματος, μελέτη 
περίπτωσης, διερεύνηση 
Διδακτικός στόχος: γνωστικός> εννοιολογικός, διεργασία, να σκέφτονται κριτικά και 
δημιουργικά 
Μορφότυπος: application/zip (2.92MB) 
Συλλογή όπου εμφανίζεται: Οδύσσεια (Ελπήνωρ, Ναυσικά) 
Ομάδα ανάπτυξης: Αναστασία Γαρμπή, Μαρία Κοτζάμπαση, Ειρήνη Αθανασίου, 
Μαρία Χατζημιχαηλίδου, Γιάννης Στύλος, Μαρία Σκιαδέλλη. 
Ομάδα ενσωμάτωσης και τεκμηρίωσης ανακτημένου υλικού: Αθανάσιος Πέτσος, 
Ανδρέας Κωστόπουλος, Σμαράγδα Χρυσοστόμου. 

Επίλογος 

Η δυναμική των μαθησιακών αντικειμένων και των προτύπων που τα περιγράφουν 
καθώς και η επιτυχία τους στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι αλληλένδετη με την 
ισορροπημένη σχέση μεταξύ τεχνολογίας και εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Όπως και 
κάθε άλλη εκπαιδευτική τεχνολογία έτσι και τα μαθησιακά αντικείμενα πρέπει να 
εναρμονίζονται με την εκπαιδευτική θεωρία προκειμένου για τη διευκόλυνση της 
μάθησης (Wiley, D.A., 2000, McGreal Rory, 2004).  
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Στο πεδίο της εικαστικής αγωγής ο συνδυασμός αυτός, επιδιώκει την επαφή των 
μαθητών µε οπτικά ερεθίσματα και πληροφορίες από το παγκόσμιο τοπίο της τέχνης, 
υποστηρίζει τη καλλιέργεια αισθητικών κριτηρίων και δίνει αφορμή για δημιουργικούς 
πειραματισμούς. 

Ως πολυδιάστατη εκπαιδευτική διαδικασία πλαισιώνει με σύγχρονους και ποικίλους 
τρόπους την διδακτική των εικαστικών διαμέσου της σύζευξης του καλλιτεχνικού με 
το τεχνολογικό αναδεικνύοντας μια σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση σε εξέλιξη, η 
μεθοδολογία και τα παιδαγωγικά αποτελέσματα της οποίας είναι υπό κρίση. 

Ευχαριστίες 

Τα μαθησιακά αντικείμενα της θεματικής ενότητας των Εικαστικών στο Φωτόδεντρο 
Lor δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) στα πλαίσια της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, 
Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» με Κωδ. ΟΠΣ 296441 
και Τελικός Δικαιούχο το ΙΤΥΕ, του ΕΠΕΔΒΜ, που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ 
και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ»  

Ευχαριστώ τη συντονίστρια της ομάδας κα. Σμαράγδα Χρυσοστόμου, τους συνεργάτες 
κ.κ. Αθανάσιο Πέτσο, Ιωάννη Παλιόκα, Περικλή Γιαννάκη για την συνδημιουργία των 
μαθησιακών αντικειμένων (παραδείγματα της εργασίας) καθώς και όλα τα μέλη της 
ομάδας αισθητικής αγωγής για τη δημιουργική συνεργασία. 
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Περίληψη 

Η επανάσταση των κινητών συσκευών έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή μας, 
σε διάφορους τομείς. Στον τομέα της μαθηματικής παιδείας, τα tablets αποτελούν τη 
νέα τεχνολογική διάσταση. Η κατανόηση, η εφαρμογή και η σύνθεση των μαθηματι-
κών εννοιών εμπεδώνονται πληρέστερα και ολοκληρωμένα μέσω αυτής της νέας τε-
χνολογικής διάστασης που έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το είδος της διδασκαλίας 
των μαθηματικών του αναλυτικού προγράμματος. Αυτό γίνεται εφικτό μέσω της τε-
χνολογίας εμπλέκοντας την όραση, την ακοή και την αφή, που δίνει τη δυνατότητα 
διεύρυνσης του εύρους των αισθήσεων που εμπλέκονται στη διαδικασία «Κάνω Μα-
θηματικά». Επιτρέπουν στους μαθητές μέσω της χρήσης των δακτύλων και μέσω χει-
ρονομιών να παράγουν και να μετασχηματίζουν μαθηματικές πράξεις και αντικείμενα. 
Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσονται απτικές (haptic) μορφές επικοινωνίας οι οποίες 
προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Λέξεις - Kλειδιά: Καινοτόμος διδασκαλία, μαθηματικά, tablets, multi-touchscreen 

Εισαγωγή 

Από το 2010, τα tablets αποτελούν την πιο καινούργια και την πιο δημοφιλή συσκευή 
μάθησης με βάση το παιχνίδι (Buckley, 2010; Castelluccio, 2010; Hill, 2011; Murphy, 
2011; Stevens, 2011). Το tablet διαφημίζεται ως μια συσκευή που θα μπορούσε να φέ-
ρει την επανάσταση στην μάθηση (Buckley, 2010; Hill, 2011).  

Το tablet είναι ένα αγαθό υψηλής ζήτησης στα σχολεία για διάφορους λόγους. Κατ’ 
αρχάς, το tablet έχει ένα σύστημα επεξεργασίας που είναι φιλικό προς το χρήστη, ώστε 
τα άτομα όλων των ηλικιών να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή εύκολα 
(Buckley, 2010). Δεύτερον, η ελαφριά φορητή συσκευή μπορεί να μεταφερθεί, υποκα-
θιστώντας τα βαριά σχολικά βιβλία (Buckley, 2010; Stevens, 2011). Τρίτον, το tablet 
είναι σε θέση να πετύχει υψηλής ταχύτητας ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο για δια-
δικτυακές αναζητήσεις. Εκτός από το να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, οι μαθητές 
απολαμβάνουν τις πολλές εφαρμογές που έχουν ως βάση το παιχνίδι, ή εφαρμογές που 
προσφέρονται στις κινητές συσκευές τους (Murray & Olcese, 2011).  

Οι εκπαιδευτικοί έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τις εκπαιδευτικές εφαρμογές του 
tablet, την οθόνη multitouch και τις πολυαισθητηριακές δυνατότητες στην συμμετοχή, 
την εισαγωγή, την πρακτική και την ενίσχυση των εννοιών μάθησης (Castelluccio, 
2010; Hill, 2011; Murphy, 2011; Murray & Olcese, 2011; Stevens, 2011). 
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Το παρόν άρθρο θα αναδείξει την αποτελεσματική παιδαγωγική χρήση των tablets στη 
διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών, παραθέτοντας παραδείγματα από τον χώρο 
της γεωμετρίας. 

Τα tablets στη διδασκαλία των μαθηματικών 

Η έρευνα σχετικά με τη χρήση των tablets στα μαθηματικά εστιάζει κυρίως στην επί-
λυση προβλημάτων, στις δραστηριότητες ανακάλυψης και στην εξερεύνηση μαθημα-
τικών σχέσεων ως πρακτικές με μεγάλο αντίκτυπο στην τάξη των μαθηματικών. Οι 
εκπαιδευτικοί έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα tablets ως εκπαιδευτικό παιχνίδι βα-
σισμένο σε εφαρμογές και με πολυαισθητηριακές δυνατότητες συμμετάσχουν, εισά-
γουν και ενισχύουν τις έννοιες της μάθησης (Castelluccio, 2010; Hill, 2011; Murphy, 
2011). 

Το tablet αποτελεί έναν μικρό ατομικό υπολογιστή, που παρέχει τη δυνατότητα χιλιά-
δων εφαρμογών που υποστηρίζονται από το App Store. Μεταξύ αυτών των χιλιάδων 
εφαρμογών συμπεριλαμβάνονται και εκπαιδευτικές εφαρμογές, για τους μαθητές. Πρό-
κειται για μια από τις πιο πρόσφατες συσκευές τεχνολογίας που εισάγονται στις αίθου-
σες διδασκαλίας. Το tablet έχει εξειδικευμένες εφαρμογές στις οποίες συμμετέχουν ό-
λες οι αισθήσεις (π.χ., ακοή, όραση και αφή) (Murray & Olcese, 2011; Stevens, 2011). 
Πολλοί ερευνητές έχουν ενθαρρύνει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη των 
μαθηματικών (Amin, 2010; Banister, 2010). 

Υπεύθυνοι σε πολλές σχολικές περιοχές έχουν επενδύσει στην τεχνολογία των μαθη-
τών, επειδή η έρευνα έχει αποδείξει ότι η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
προώθηση της μάθησης, της δέσμευση, των επιτευγμάτων στα μαθηματικά των μαθη-
τών (Castelluccio, 2010; Stevens, 2011). Το διαδραστικό παιχνίδι που βασίζεται στη 
μάθηση και στην ασύρματη πρόσβαση στο Internet με το tablet θα μπορούσε να κατα-
στεί βασικό εργαλείο με το οποίο οι εκπαιδευτικοί αναδιοργανώνουν το τρέχον περι-
βάλλον μάθησης (Hill, 2011). 

Σχετικές έρευνες με τη χρήση των tablets στη διδασκαλία των μαθηματικών 

Η μελέτη των Li και Pow (2011) ενσωμάτωσε τη χρήση των εφαρμογών εκμάθησης 
χρησιμοποιώντας ένα tablet. Σε μία πειραματική μελέτη πέντε εβδομάδων, οι Li και 
Pow (2011) διαπίστωσαν ότι η χρήση των tablet είχε τεράστια επίδραση στην εκμά-
θηση αν οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως τον 
γνωστικό τους σύντροφο σε ένα διαφορετικό δημοτικό σχολείο στο Χονγκ Κονγκ. Τα 
αποτελέσματα των Li και Pow (2011) έδειξαν αυξημένο κίνητρο για μάθηση, ισχυρό-
τερη ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και βελτιωμένες στρατηγικές μάθη-
σης.  
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Τα tablets έχουν αξιοποιηθεί επίσης στην επέκταση της μαθηματικής σκέψης και την 
ενίσχυση της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων (Tangney et al, 2010). Έχοντας υ-
πόψη τις δυνατότητες αυτών των συσκευών στην υποστήριξη της συνεργατικής και της 
πλαισιοστρεφούς μάθησης, η χρήση τους μπορεί να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις 
ανησυχίες στην διδασκαλία των μαθηματικών καθώς οι διδακτικές προσεγγίσεις και το 
από-πλαισιοστρεφές υλικό στην πραγματικότητα έχουν αφαιρεθεί από τις ρυθμίσεις. 

Στο επίπεδο του σχολείου, οι Tangney κ.ά. (2010) εξερεύνησαν τις καινοτόμες χρήσεις 
των tablets στα μαθηματικά μεταξύ των μαθητών που ασχολούνται με «εξωσχολικές» 
ρυθμίσεις. Ενημερωμένοι από μία κοινωνική εποικοδομητική παιδαγωγική προσέγγιση 
στο m-learning, οι συγγραφείς παραθέτουν παραδείγματα όπου οι λειτουργίες και οι 
δυνατότητες των εφαρμογών των tablets μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση στο 
σχεδιασμό σεναρίων μάθησης που πραγματοποιούνται σε αληθινά περιβάλλοντα, ανοί-
γοντας τον δρόμο για την εξερεύνηση εννοιών στην τριγωνομετρία και τα κλάσματα 
από τους μαθητές και την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλής διανόησης.  

Το έργο του Niess (2006) υπήρξε σημαντικό στην κατανόηση των ευκαιριών και προ-
κλήσεων της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση των μαθηματικών. Ο 
Niess (2006) διερευνά το κατά πόσον είναι δυνατόν να διδάξει κανείς τις σημαντικές 
ιδέες που περιλαμβάνονται στις μαθηματικές έννοιες με τέτοιο τρόπο που η τεχνολογία 
να μεταδίδει την έννοια σε μία μορφή κατανοητή από τους μαθητές. Ενδεικτικά τα 
τεχνολογικά εργαλεία που εξετάζονται είναι η αριθμομηχανή, τα υπολογιστικά φύλλα, 
τα πινέλα Geometer και κάποιες βοηθητικές εφαρμογές. 

Συγκεκριμένα, η Key Curriculum Press (http://www.keycurriculum.com/) δημιούρ-
γησε το Sketchpad Explorer, μια δωρεάν εφαρμογή που επιτρέπει στους μαθητές να 
αλληλεπιδρούν με τα αρχεία του Sketchpad Geometer 
(http://www.keycurriculum.com/) (Schuck et al., 2012). Η εφαρμογή δεν επιτρέπει 
στους χρήστες να δημιουργούν νέα σχέδια, αλλά οι δραστηριότητες και τα πρότυπα 
είναι διαθέσιμα σε όλο το διαδίκτυο. Τα σχέδια μπορούν επίσης να δημιουργηθούν σε 
υπολογιστές και να διαμοιραστούν με το tablet μέσω του iTunes. Ακόμη και με αυτούς 
τους περιορισμούς, ωστόσο, αυτή η εφαρμογή διαθέτει πολλά από τα οφέλη του λογι-
σμικού δυναμικής γεωμετρίας όπως το Sketchpad Geometer στην φιλική προς το χρή-
στη οθόνη αφής του tablet (Schuck et al., 2012). Η εφαρμογή επίσης ΗΜΗ Fuse περι-
λαμβάνει μια λειτουργία γραφικών παραστάσεων με αριθμομηχανή, εικονίδια και δρα-
στηριότητες εξερεύνησης. Πολλαπλές άλλες εφαρμογές μάθησης διατίθενται (ή θα δια-
τίθενται σύντομα) στους μαθητές για να εξερευνήσουν τις μαθηματικές σχέσεις 
(Bannon et al., 2012). Σύμφωνα τέλος με τον Larkin (2014), οι μαθητές μέσω των 
tablets, έχουν την δυνατότητα της ανατροφοδότησης χρησιμοποιώντας τα ανάλογα ε-
φαρμογίδια ανατροφοδότησης. Παράλληλα μέσα από τα tablets και τις εφαρμογές τους 
κατανοούν πιο εύκολα τα μαθηματικά σύμβολα, τις μαθηματικές σχέσεις και γενικά 
ό,τι σχετίζεται με το πρακτικό κομμάτι των μαθηματικών. 
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Η διδασκαλία των μαθηματικών μέσα από τα tablets  

Η παρακολούθηση πρότυπων μαθημάτων για το μάθημα των μαθηματικών μέσω tablet 
μπορεί να αναβαθμίσει ιδιαίτερα τη διδασκαλία του συγκεκριμένου αντικειμένου 
(Dawson, 2008). Σήμερα, οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων των δικτύων είναι μεγά-
λες με αποτέλεσμα να είναι ικανές να μεταφέρουν με σχετική άνεση βιντεοδεδομένα. 
Αυτό καθιστά δυνατή τη δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων με οπτικοακου-
στική πληροφορία σε κάποιο φορέα, είτε αυτός είναι πανεπιστήμιο, σχολείο ή το υ-
πουργείο όπου θα μπορούσε να υπάρχει κεντρικός διακομιστής (server) που να εξυπη-
ρετεί αιτήσεις μέσα από το δίκτυο (Bannon et al., 2012).  

Στη βάση αυτή του tablet θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλα πρότυπα μαθήματα για 
κάθε ενότητα του αναλυτικού προγράμματος του σχολείου, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός 
των μαθηματικών, να έχει μια ακόμη πηγή πληροφορίας για το μάθημα που καλείται 
να διδάξει, (έκτος από το e-yliko, photodentro, κτλ). Ανεξάρτητα από το αν είναι νέος 
δάσκαλος και αναζητεί βοήθεια για το ξεκίνημά του ή έμπειρος εκπαιδευτικός, που 
ίσως θα θελήσει να δει κάτι καινοτόμο, διαφορετικό ή μια παραλλαγή στον μέχρι τώρα 
τρόπο διδασκαλίας του (Dawson, 2008). Είναι σχετικά εύκολο να βρεθούν πληροφο-
ρίες τόσο από βιβλία αλλά και από το διαδίκτυο για κάποιο θέμα που ενδιαφέρει. Δυ-
σκολεύουν τα πράγματα όμως όταν κάποιος θελήσει να αντλήσει μια κινούμενη εικόνα. 
Εξάλλου δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, και όταν υπάρχει, πρέπει να το παρακολουθήσει 
ολόκληρο, να επιλέξει τυχόν σκηνές ή αποσπάσματα που τον ενδιαφέρουν, για να τα 
μοντάρει και να τα προβάλλει στους μαθητές του. Αυτό αποτελεί μια εργασία ιδιαίτερα 
επίπονη και χρονοβόρα, με αποτέλεσμα όλοι να την αποφεύγουν. Ωστόσο μέσα από το 
tablet ο εκπαιδευτικός αρχειοθετεί και παραμετροποιεί τα οπτικοακουστικά δεδομένα, 
ώστε να είναι εύκολα στην πρόσβαση αλλά και στη χρήση. Κατά κάποια έννοια τα 
tablets αποτελούν μια φυσική επέκταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των αριθ-
μομηχανών, συνδυάζοντας τη δύναμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών με την ευκολία 
των αριθμομηχανών. Στην καλύτερη περίπτωση το tablet, με πολλές μεγάλες μαθημα-
τικές εφαρμογές, μπορεί να αποτελέσει έναν θαυμάσιο τρόπο για να εξερευνηθούν τα 
μαθηματικά σε έναν πιο διαδραστικό τρόπο από ό, τι μπορεί να γίνει με εικόνες σε 
βιβλία. 

Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα tablets αποτελεσματικά στη διδασκαλία των μα-
θηματικών, ο εκπαιδευτικός οφείλει να προσδιορίσει αρχικά τις ανάγκες των μαθητών 
του, στηριζόμενος πάντα και στην ηλικία τους. Σαφώς διαφορετικά χρησιμοποιούνται 
τα tablets στο δημοτικό και αλλιώς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα μικρά παιδιά 
έχουν ανάγκη ένα ελκυστικό περιβάλλον εφαρμογής σε σχέση με τα μεγαλύτερα παι-
διά. Επίσης η χρήση του tablet εξαρτάται και από την ενότητα διδασκαλίας.  

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναθέτει ή ημερήσια ή εβδομαδιαία την ολοκλήρωση μιας 
εφαρμογής στους μαθητές του. Έτσι έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πρόοδό 
τους και αναλόγως να πράττει ή με επιπρόσθετες εφαρμογές ή με τις ήδη υπάρχουσες 
μέχρι να εμπεδωθούν από το μαθητή. Γενικά παιχνίδια που βασίζονται στη μάθηση 
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έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα ως μια βασική αποτελεσματική και καινοτόμα 
εκπαιδευτική στρατηγική μεταξύ των δασκάλων των μαθηματικών του 21ου αιώνα 
(Mansour & El-Said, 2009). Οι Mansour και El-Said (2009) εξήγησαν ότι η χρήση του 
παιχνιδιού που βασίζεται στη μάθηση ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, βρίσκεται ακόμα 
στα σπάργανα. Κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών, ο Griffin (2007) πρότεινε ότι οι 
εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να συνδέσουν παραδείγματα για τον πραγματικό κόσμο 
μέσα από διαδραστικά παιχνίδια. Στο δημοτικό οι μαθητές συνήθως απολαμβάνουν τα 
παιχνίδια και ενδιαφέρονται για τα μαθηματικά μέσα από αυτά τα παιχνίδια (Griffin, 
2007). 

Οι ερευνητές ασχολήθηκαν με την διερεύνηση της γενικής χρήσης των εφαρμογών 
tablet στην τάξη, με τα οποία ηχογράφησαν τις συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο καθώς 
οι μαθητές έλυναν ένα μαθηματικό πρόβλημα. Η εφαρμογή που επιλέχθηκε για το 
σκοπό αυτό ήταν η Edu creations. Η Edu creations διατίθεται στην αγορά ως μία εγ-
γράψιμη διαδραστική συσκευή που καταγράφει τόσο την φωνή και την γραφή σε πραγ-
ματικό χρόνο. Πρόκειται για μία εφαρμογή σχεδιασμένη για τους εκπαιδευτικούς για 
να δημιουργούν μαθήματα και να τα μοιράζονται στο διαδίκτυο δημόσια ή με τους 
μαθητές τους - «Διδάξτε ό,τι γνωρίζετε. Μάθετε ό,τι δεν γνωρίζετε» (Educreations, 
2013). Υπάρχει, ωστόσο, μια άλλη χρήση για αυτήν την εφαρμογή, η αξιολόγηση της 
εκμάθησης των μαθητών. Η εφαρμογή επιτρέπει την καταγραφή οποιουδήποτε γρα-
πτού καθώς οι μαθητές δουλεύουν πάνω σε ένα μαθηματικό πρόβλημα, και καταγράφει 
τους μαθητές που εξηγούν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την επίλυση του 
προβλήματος, ενώ σκέφτονται φωναχτά καθώς το λύνουν. Υπάρχουν και άλλες παρό-
μοιες εφαρμογές διαθέσιμες, όπως το Show Me. Ωστόσο η Educreations δεν διαθέτει 
την επιλογή για δημόσια κοινή χρήση ως προεπιλεγμένη ρύθμιση, η οποία αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην χρήση για την 
αξιολόγηση των μαθητών. 

Εξερευνώντας τη γεωμετρία στον πραγματικό κόσμο μέσα από τα tablets 

Ένα ισχυρό θέμα που αναδύεται είναι η χρήση του tablet από εκπαιδευτικούς για την 
εξερεύνηση και απόκτηση καλύτερης γνώσης των μαθηματικών στο καθημερινό περι-
βάλλον και την κινητοποίηση της σκέψης τους σχετικά με τις μαθησιακές εμπειρίες 
των Μαθηματικών σε περιβάλλοντα πραγματικών καταστάσεων. Οι δραστηριότητες 
που εμπλέκονται συλλαμβάνουν και υποσημειώνουν εικόνες από το πλούσιο και ου-
σιαστικό, περιβάλλον που δημιουργείται από τον χρήστη. Τα αντικείμενα αυτά στη 
συνέχεια αποτέλεσαν το επίκεντρο συζητήσεων στις αίθουσες διδασκαλίας με τους μα-
θητές και τους εκπαιδευτικούς ως τον καταλύτη για τις σκέψεις τους σχετικά με την 
αυθεντική, τεχνολογική μαθηματική παιδεία.  

Με τον τρόπο αυτό, ανέπτυξαν την γνώση τους σχετικά με τη χρήση των tablets στην 
διδασκαλία των μαθηματικών (ή «Maths TPACK»). Η Γεωμετρία και τα κλάσματα 
είναι τα πεδία των Μαθηματικών που χρησιμοποιούνται συχνότερα σε αυτά τα σενάρια 
(Kearney & Maher, 2013).Η Τζοάνα, μια μαθήτρια, σύμφωνα με την έρευνα των 
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Kearney & Maher (2013) περπατούσε μέσα στην πόλη και παρατήρησε γεωμετρικά 
σχήματα στα αστικά τοπία. Χρησιμοποίησε το tablet της για να τραβήξει μία φωτογρα-
φία (Εικ. 1) και αργότερα, στο τρένο για το σπίτι, υπογράμμισε τα σχήματα στη φωτο-
γραφία (Εικ. 2). Αργότερα έδειξε αυτές τις φωτογραφίες και συζήτησε συναφείς μαθη-
ματικές έννοιες με τους συμμαθητές της και τον καθηγητή της σε μια μικρή ομάδα 
συνομιλίας γύρω από το tablet, κατά την διάρκεια ενός μαθήματος στο σχολείο. 

 

Εικόνα 1 και 2: Σχήματα μέσα στην πόλη (όπως φωτογραφήθηκαν και υποσημειώθη-
καν από την Τζοάνα) 

Η χρήση ενός tablet για τα κλάσματα θα μπορούσε να είναι αρκετά διασκεδαστική στα 
παιδιά.  

Το tablet επιτρέπει και στους δασκάλους να παρακολουθήσουν και να συζητήσουν με 
τους μαθητές τους τα μαθηματικά που σχετίζονται με αντικείμενα του πραγματικού 
κόσμου. Το tablet επίσης επιτρέπει στους δασκάλους να εμπνευστούν από το περιβάλ-
λον τους και στη συνέχεια να αναπτύξουν άμεσα και να δημιουργήσουν ένα σχέδιο 
μαθήματος από αυτό. Αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να αντλήσουν έμπνευση για τα 
μαθήματα των μαθηματικών από παντού. Οπουδήποτε και αν είναι, εάν σκεφτούν κάτι 
για ένα πολύ καλό μάθημα ή δουν κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην τάξη 
για να βοηθήσουν στην μεταφορά των μαθηματικών εννοιών σε πραγματικές καταστά-
σεις της ζωής, το φωτογραφίζουν χάριν στο tablet (Kearney & Maher, 2013). 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας τις παραπάνω απόψεις, μπορεί να ειπωθεί ότι τα tablets, δίνουν τη δυνα-
τότητα να δημιουργούνται δραστηριότητες για οπτικοποίηση στη θεωρία των μαθημα-
τικών και να δημιουργούνται πολλαπλές αναπαραστάσεις των εννοιών που αναφέρο-
νται στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουρ-
γικής σκέψης των μαθητών.  

Τα μαθηματικά, ασχολούνται με τη δημιουργία μοντέλων, τα οποία αποτελούν περι-
γραφές, αναπαραστάσεις του κόσμου. Στα μοντέλα συνήθως υπάρχουν μαθηματικές 
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συναρτήσεις και εξισώσεις, οι οποίες περιγράφουν καταστάσεις του φυσικού κόσμου, 
και οι οποίες συνήθως δεν γίνονται αντιληπτές από τους μαθητές. 

Συσκευές κινητής μάθησης όπως το tablet, αναμένεται να έχουν σημαντικό ρόλο στην 
μάθηση της Ευρώπης του 21ου αιώνα, εάν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν σωστά το δυναμικό των συσκευών (Banister, 2010; Bauleke & 
Herrmann, 2010). Η τεχνολογία, θα μπορούσε να στηρίξει την διδασκαλία των μαθη-
ματικών σε ένα ουσιαστικό πλαίσιο που θα ενισχύει τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Συμπερασματικά, η χρήση των tablets κρίνεται καινοτόμα στην εκπαίδευση με βάση 
τη θέση που κατέχουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και εκπαίδευσης σε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Η χρήση τους, θα εμπλουτίσει και θα 
δημιουργήσει καινούρια δεδομένα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θα αλλάξει το ρόλο 
όλων των εμπλεκομένων με την εκπαίδευση καθώς και τον τρόπο μεθοδολογίας και 
εργασίας. 
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Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών κοινωνικών δικτύων στη διδακτική πράξη 
Το παράδειγμα του Twiducate 
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alexgger@gmail.com 

Περίληψη 

Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην μαθησιακή διαδικασία και η υιοθέτηση καινο-
τόμων εκπαιδευτικών πρακτικών που στηρίζονται σε ψηφιακά εργαλεία μπορεί να 
έχει θετικά αποτελέσματα τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς, 
εφόσον αυτή γίνεται με προσοχή, οργάνωση και συστηματικότητα. Το παρόν άρθρο 
αφορά την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου twiducate στη διδα-
σκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και στην εκπόνηση διαθεματικών 
δραστηριοτήτων, την καταγραφή των χαρακτηριστικών του και των πλεονεκτημάτων 
που μπορεί να επιφέρει η χρήση του στην εκπαιδευτική καθημερινότητα. Στην αρχή 
γίνεται μια γενική αναφορά στην έννοια των κοινωνικών δικτύων, στη συνέχεια πα-
ρουσιάζεται η συσχέτιση των κοινωνικών δικτύων με την εκπαίδευση και τέλος περι-
γράφεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό δίκτυο καθώς και η χρήση του. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε., φιλολογικά μαθήματα, κοινωνική δικτύωση 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η νέα διαδικτυακή εποχή έχει φέρει στην επιφάνεια καινούριες 
μορφές μάθησης και πολιτισμού. Η αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και η συμμετοχή των μαθητών στα κοινωνικά δίκτυα καλεί 
τους εκπαιδευτικούς να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους και να υιοθετήσουν νέες 
μεθόδους προσέγγισης της γνώσης. Πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που πλέον εντάσ-
σουν στη διδασκαλία των μαθημάτων τους τα ιστολόγια (blogs), τα συνεργατικά πε-
ριβάλλοντα μάθησης (wikis) και πιο πρόσφατα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Γλέζου και Γρηγοριάδου, 2010). 

Η διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε επιτρέπει στον μαθητή ν’ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
για την ολοκλήρωση ενός έργου (Μακράκης,2013),να αλληλεπιδρά με συμμαθητές 
του, να αναζητά τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα και να παρακολουθεί 
καθημερινά τη διαδικασία της μάθησης του και τ’ αποτελέσματα της. Από την άλλη ο 
εκπαιδευτικός ενισχύει και υποστηρίζει τις μαθητικές πρωτοβουλίες, συντονίζει και 
δεν παρουσιάζει απλώς, σχεδιάζει το περιβάλλον μάθησης, χρησιμοποιεί ποικίλες με-
θόδους και στρατηγικές και ενισχύει την αυτονομία, την αλληλεπίδραση και τον ανα-
στοχασμό επί της μαθησιακής διαδικασίας. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης του εκπαιδευτικού κοινωνι-
κού δικτύου twiducate στο πλαίσιο της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων 
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αλλά και στην πραγματοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων και εργασιών που ά-
πτονται όλων των φιλολογικών μαθημάτων. 

Τα κοινωνικά δίκτυα 

Τα κοινωνικά δίκτυα, που ουσιαστικά σηματοδοτούν τη μετάβαση από το Web 1 στο 
Web 2, είναι διαδικτυακές υπηρεσίες που επιτρέπουν στους χρήστες να διαμορφώ-
σουν το εικονικό προφίλ τους, να δημιουργήσουν ένα δίκτυο επαφών και φίλων και 
να προσθέσουν υλικό όπως φωτογραφίες, κείμενα, αρχεία βίντεο και μουσικής. Τα 
κοινωνικά δίκτυα είναι εύκολα στη χρήση τους, διευκολύνουν τη δημιουργία αυθόρ-
μητων σχέσεων και ευνοούν την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία των χρηστών 
(Ajjan & Hartshorne, 2008). 

Στις μέρες μας όλο και πιο πολλοί έφηβοι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα και 
είναι μέρος της καθημερινότητας τους. Η Danah Boyd(2007)σε έρευνα που πραγμα-
τοποίησε για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων κατέδειξε την ανάγκη των εφήβων 
για επικοινωνία και αλληλεπίδραση μέσα από την οποία μαθαίνουν να προσαρμόζο-
νται στους κοινωνικούς κανόνες. 

Σε άλλη έρευνα που διεξήγαγαν οι Christine Greenhow and Beth Robelia το 2009 ,οι 
μαθητές υποστήριξαν ότι αποκτούν δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργικότητας 
και μαθαίνουν να χτίζουν στην προηγούμενη γνώση. 

Αλλά και σε έρευνα που διεξήχθη από τον Ευστράτιο Παπανή (2008) οι νέοι άνθρω-
ποι δήλωσαν ότι τους αρέσει η ενασχόληση με το Facebook διότι μοιράζονται με συ-
νομήλικους τους τα ίδια ενδιαφέροντα και ότι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που 
τους ενδιαφέρουν. 

Συμπερασματικά η ενασχόληση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα αδιαμφι-
σβήτητο γεγονός. Το ζητούμενο είναι ο τρόπος με τον οποίο τα κοινωνικά δίκτυα 
μπορούν να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε η διδασκαλία να γίνει πιο 
αποτελεσματική και να μπορέσει να ενσωματώσει μαθητοκεντρικές και συνεργατικές 
πρακτικές. 

Εκπαίδευση και κοινωνικά δίκτυα 

Σύμφωνα με τον εποικοδομητισμό του Piaget ο μαθητής μαθαίνει σ’ ένα περιβάλλον 
πλούσιο σε ερεθίσματα και σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτικές θεωρήσεις η μάθηση 
συντελείται σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια και προκύπτει από την αλληλεπί-
δραση του ατόμου με άλλα άτομα σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις (Οι-
κονόμου,2011). 

Τα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν στους μαθητές και στους εκπαι-
δευτικούς τη δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης αφού μέσω αυτών οι μα-
θητές μπορούν να συνομιλούν με συμμαθητές τους, να ανταλλάσσουν ιδέες, να συ-
νεργαστούν για τη διεκπεραίωση εργασιών, να στηρίξουν εκπαιδευτικές δραστηριό-
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τητες, αλλά και να έχουν ένα επιπλέον μαθησιακό περιβάλλον που ξεφεύγει από τα 
φυσικά και γεωγραφικά όρια της τάξης και λειτουργεί παράλληλα, συμπληρωματικά 
και ενισχυτικά της σχολικής τάξης. 

Είναι αλήθεια ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν φέρει πραγματική επανάσταση στον 
τρόπο με τον οποίο οι μαθητές επικοινωνούν και έχουν φέρει σε στενή επαφή όλο και 
πιο πολλούς εκπαιδευτικούς (Hargadon,2009). Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένου ότι 
οι μαθητές αφιερώνουν αρκετό χρόνο σε σελίδες κοινωνική δικτύωσης, μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να αξιοποιηθούν δημιουργικά και 
εποικοδομητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μάλιστα ο Greenhow (2008) πιστεύει 
ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να συνειδητοποιή-
σουν τα πλεονεκτήματα των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση. 

Το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο twiducate 

To twiducate είναι μία δωρεάν πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που έχει δημιουρ-
γηθεί από δασκάλους και απευθύνεται σε δασκάλους στους οποίους δίνει τη δυνατό-
τητα να δημιουργήσουν εικονικές τάξεις για τους μαθητές τους. Όπως και άλλα κοι-
νωνικά δίκτυα, το twiducate παρέχει ασφάλεια και ιδιωτικότητα και ο υπεύθυνος δά-
σκαλος έχει τον πλήρη έλεγχο της τάξης. Η διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας της 
εικονικής τάξης είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Η εμφάνιση του δεν είναι ιδιαίτε-
ρα εντυπωσιακή όπως σε άλλα κοινωνικά δίκτυα αλλά είναι ιδιαίτερα απλό στη χρή-
ση του και πολύ λειτουργικό για τους μαθητές (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα του twiducate 

Από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί η εικονική τάξη και οι λογαριασμοί των μαθη-
τών, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να αλλη-
λεπιδράσουν ελεγχόμενα χωρίς τους κινδύνους του διαδικτύου. Το twiducate, καθώς 
αποτελεί συνδυασμό των κοινωνικών δικτύων twitter και facebook, μπορεί να αξιο-
ποιηθεί τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και μετά από αυτό ώστε να εξοι-
κειωθούν οι μαθητές με την Web.2 τεχνολογία και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους 
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στην ανάγνωση, στη γραφή, στην εκπόνηση εργασιών, στη συνεργασία και στο δια-
μοιρασμό ιδεών και υλικού. 

Το twiducate παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να σημειώσει τις κρίσιμες 
ημερομηνίες και προθεσμίες για την ολοκλήρωση των εργασιών, να συγκεντρώσει 
ψηφιακές πηγές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες οι μαθητές μπορούν να 
αντλήσουν σημαντικές πληροφορίες και να τις αξιοποιήσουν δημιουργικά, να αναθέ-
σει εργασίες και θέματα συζήτησης και να «ανεβάσει» φωτογραφίες, εικόνες, έγγρα-
φα και βίντεο που έχουν κώδικα html. 

Το twiducate τέλος επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ψηφίσουν με την επιλογή 
«like» την ανάρτηση που θεωρούν καλύτερη, να επεξεργαστούν και να καρφιτσώ-
σουν την ανάρτηση τους ώστε να είναι αυτή που εμφανίζεται πρώτη, να σχολιάσουν 
τις αναρτήσεις και να πάρουν ανατροφοδότηση και τέλος να συζητήσουν για ένα θέ-
μα πριν την τελική ανάρτηση με την επιλογή «chat». 

Τρόποι με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί το twiducate 

1. Οργάνωση των εργασιών στο σπίτι και ενημέρωση των γονέων για την επίδοση των 
παιδιών τους. 

2. Φόρουμ συζητήσεων για την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων. 
3. Πίνακας ανακοινώσεων. 
4. Ανακοίνωση κλειστών και ανοιχτών ερωτήσεων. 
5. Συγκέντρωση των απαντήσεων των μαθητών με στόχο τη δημιουργία συννεφόλεξου. 
6. Συνεργατικό κείμενο στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι μαθητές με τις ιδέες τους. 
7. Συγκέντρωση υλικού για την πραγματοποίηση της εργασίας από τους μαθητές. 
8. Αξιοποίηση ηλεκτρονικών πηγών. 
9.  Ανάρτηση ερωτήσεων γραμματικής, λεξιλογίου, σύντομων κουίζ και ασκήσεων πύ-

κνωσης κειμένων. 
10. Δημιουργία μιας μικρής ψηφιακής κοινότητας που δίνει τη ευελιξία στους μαθητές 

να επιλέξουν τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο της μάθησης. 

Διδακτική παρέμβαση στα φιλολογικά μαθήματα με αξιοποίηση του twiducate 

Κατά το σχολικό έτος 2014-2015, σε ένα τμήμα της Β Γυμνασίου ξεκίνησε και συνε-
χίζεται η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας μεταξύ του εκπαιδευτικού και των 
μαθητών και των μαθητών μεταξύ τους με τη βοήθεια του twiducate. 

Οι στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι οι εξής:  

1. Υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
2. Η εξοικείωση των μαθητών με ένα κοινωνικό δίκτυο που συμβάλλει στην καλύτερη 

λειτουργία της τάξης και στην οικοδόμηση της γνώσης. 
3. Η δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τους μαθητές στο πλαίσιο 

του νέου γραμματισμού. 
4. Η συνέχεια του μαθήματος και έξω από τη σχολική τάξη. 
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5. Η άμεση και γρήγορη επικοινωνία των μαθητών με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. 
6. Η καλύτερη απόδοση των μαθητών στο πλαίσιο ατομικών και ομαδικών εργασιών. 
7. Η καλύτερη οργάνωση της τάξης και ο σωστός προγραμματισμός των σχολικών ερ-

γασιών. 
8. Η συνεργασία των μαθητών, η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και η αλληλεπίδραση 

τους. 
9. Η συγκέντρωση ψηφιακού υλικού για την ολοκλήρωση διαθεματικών δραστηριοτή-

των. 
10. Η συνεχής παρακολούθηση της πορείας και της προόδου των μαθητών. 

Δραστηριότητες χρήσης του twiducate 

1. Ανάρτηση υποστηρικτικών για το μάθημα σημειώσεων, βίντεο σχεδιαγραμμάτων 
και εικόνων. 

2. Ανάθεση διαθεματικών δραστηριοτήτων με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης 
(Μηλίνης,2011),(Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2: Ανάθεση διαθεματικών δραστηριοτήτων 

3. Ηχητικές οδηγίες για περισσότερες διευκρινίσεις και καλύτερη επίδοση στις σχολι-
κές εργασίες(Εικόνα 3). 

 
Εικόνα 3: Ηχητικές οδηγίες 
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4. Ανακοινώσεις για τη λειτουργία του σχολείου και τον προγραμματισμό των διαγω-
νισμάτων. 

5. Συγκέντρωση ηλεκτρονικών διευθύνσεων για την εκπόνηση διαθεματικών δραστη-
ριοτήτων. 

6. Ανάθεση εργασιών στη νεοελληνική γλώσσα με ανάρτηση κειμένων και εικόνων 
που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν δημιουργικά (Εικόνα 4). 

 
Εικόνα 4: Ανάρτηση κειμένων 

7. Ανάρτηση των εργασιών των μαθητών. 
8. Δημιουργία συννεφόλεξου από τη συγκέντρωση των απαντήσεων των μαθητών σε 

εργασία στο μάθημα της Ιλιάδας. 
9. Συγκέντρωση και ανάρτηση από τους ίδιους τους μαθητές του υλικού που συγκέ-

ντρωσαν για τις ζητούμενες εργασίες (Εικόνα 5). 

 
Εικόνα 5: Ανάρτηση εργασιών 

10. Ανατροφοδότηση των μαθητών στις εργασίες τους και επίλυση αποριών τους σε 
σχέση με τα σχολικά μαθήματα και τις εργασίες τους. 

Συμπεράσματα 

Σε γενικές γραμμές οι μαθητές ανταποκρίνονται θετικά στην εφαρμογή της δράσης 
αυτής. Υπάρχει πάντοτε βέβαια το πρόβλημα του τεχνικού εξοπλισμού και της σύν-
δεσης στο διαδίκτυο που εμποδίζει κάποιους μαθητές να αξιοποιήσουν ένα κοινωνικό 
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δίκτυο αλλά οι περισσότεροι μαθητές δραστηριοποιήθηκαν και έδειξαν ενδιαφέρον. 
Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις οι πιο αδύναμοι μαθητές έδειξαν μεγαλύτερη προ-
σαρμοστικότητα από τους μαθητές που ούτως ή άλλως έχουν υψηλές επιδόσεις. Πε-
ποίθηση μας είναι ότι τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο 
στην εκπαιδευτική διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σωστή ενημέρωση 
των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων και ότι η αξιοποίηση τους πραγμα-
τοποιείται μέσα από συγκροτημένες και στοχευμένες δράσεις. 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση από απόσταση έχει καταστεί ένας από τους βασι-
κούς τρόπους επιμόρφωσης ενηλίκων, ενώ η εξέλιξη της Τεχνολογίας, στην οποία 
έχει προστεθεί και το εκπαιδευτικό βίντεο, δημιουργεί προηγμένα ηλεκτρονικά περι-
βάλλοντα που προσαρμόζονται σε διαφορετικούς τρόπους μάθησης.  Στο πλαίσιο αυ-
τό, η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα θετικά αποτελέσματα που είχε η χρήση του 
εκπαιδευτικού βίντεο σε σεμινάριο από απόσταση με θέμα «τα εργαλεία Web 2.0 και 
το εκπαιδευτικό βίντεο: εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Το σεμινάριο 
υλοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας Moodle και είχε σαν στόχο την επιμόρφωση 
εργαζόμενων ενηλίκων. Έγινε ποιοτική ανάλυση των αναρτήσεων που δημοσιεύτη-
καν στην πλατφόρμα, σε συνδυασμό με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους συμμε-
τέχοντες σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Τα συμπεράσματα δείχνουν τη θετική επί-
δραση του βίντεο στην κατανόηση του διδακτικού αντικειμένου και στη δημιουργία 
κινήτρων μάθησης σε ενήλικες εργαζόμενους μαθητές. 

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαιδευτικό βίντεο, Εκπαίδευση από απόσταση, Εκπαίδευση ε-
νηλίκων. 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλί-
κων εξαιτίας του διαρκώς μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος. Οι ενήλικες 
εκπαιδευόμενοι είναι αυτοκαθοδηγούμενοι, έχουν εσωτερικά κίνητρα μάθησης που 
σχετίζονται με την επαγγελματική εξέλιξη τους, προσεγγίζουν τη γνώση κάνοντας 
άμεσες αναφορές στο εργασιακό τους περιβάλλον (Tyler-Smith, 2006) και έχουν 
πλούσιες επαγγελματικές εμπειρίες, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν μιαν αυξανό-
μενη δεξαμενή γνώσεων (Knowles, 1984).  

Λαμβάνοντας υπόψη μας την ανάγκη των εκπαιδευτικών για διαρκή επιμόρφωση, 
αλλά και έρευνες που δείχνουν ότι το βίντεο αποτελεί ενδιαφέρον και προσιτό μέσο 
διδασκαλίας των μαθητών (Φυκάρης, 2012), σχεδιάσαμε σεμινάριο για να επιμορφω-
θούν καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση του εκπαι-
δευτικού βίντεο. Το σεμινάριο αυτό έγινε εξ’ ολοκλήρου από απόσταση καθώς η εξ’ 
αποστάσεως διδασκαλία αποτελεί έναν από τους βασικούς τρόπους επιμόρφωσης ώ-
ριμων εργαζόμενων ενήλικων με οικογενειακές, επαγγελματικές και προσωπικές υ-
ποχρεώσεις (Kember, 1989). 
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Για την υλοποίηση του σεμιναρίου χρησιμοποιήθηκε η κατάλληλη Τεχνολογία: η 
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle και εκπαιδευτικά βίντεο. 

Ο ρόλος της Τεχνολογίας στην εκπαίδευση από απόσταση είναι ιδιαίτερα σημαντικός. 
Αυτό φαίνεται από το ότι η εκπαίδευση από απόσταση καθορίζεται από περιόδους 
εξέλιξης ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιεί για  την επικοινωνία των συμ-
μετεχόντων αλλά και για τη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού (Anderson & Dron, 
2010). Τα εργαλεία της κάθε περιόδου δεν καταργούνται, αλλά μάλλον προσθέτονται 
σε αυτά της επόμενης, παρέχοντας περισσότερες δυνατότητες επικοινωνίας και προ-
σπέλασης του διδακτικού υλικού. Επιπλέον η χρήση του βίντεο στην εκπαιδευτική 
διαδικασία δεν είναι κάτι καινούριο. Οι Hovland, Lumsdaine, & Sheffield (1949) α-
ναφέρουν τη χρήση του για πρώτη φορά στην εκπαίδευση στρατιωτών στο Β’ παγκό-
σμιο πόλεμο όπου αναγνωρίστηκε η θετική του επίδραση στη δημιουργία κινήτρων 
μάθησης. Το περιεχόμενο αλλά και η τεχνολογία του εκπαιδευτικού βίντεο εξελίχθη-
καν ραγδαία: από τις βιντεοκασέτες μεταβήκαμε στην καλωδιακή τηλεόραση και στη 
συνέχεια στα DVDs, VCRs και στους οπτικούς δίσκους, αλλά και στο video on de-
mand καθώς επίσης και στο live streaming. Σύμφωνα με τους J. Reisslein, Seeling, & 
M. Reisslein (2005) τα πρώτα βίντεο στην εκπαίδευση από απόσταση, με βασικό μέ-
σο μετάδοσης την τηλεόραση, χρησιμοποιήθηκαν από διάφορα πανεπιστήμια και 
κολλέγια ήδη από τη δεκαετία του ‘80 ενώ με την εξέλιξη του διαδικτύου, το web 
streaming καθιερώθηκε σαν βασικός τρόπος μετάδοσης του βίντεο σε περιβάλλοντα 
εκπαίδευσης από απόσταση. 

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές για τη χρήση τηλεδιάσκεψης στην 
εκπαίδευση από απόσταση (Chakradhar & Chavis, 2010). Επίσης υπάρχουν έρευνες 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα του βίντεο στην εκπαίδευση από απόσταση για 
τη μείωση διαρροής του μαθητικού πληθυσμού (Geri, 2012), αλλά και έρευνες που 
συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα των διαφορετικών τρόπων μετάδοσης του βί-
ντεο στην εκπαίδευση από απόσταση (Reisslein et al., 2005). Η παρούσα εργασία ε-
πικεντρώνεται στη χρήση του ασύγχρονου βίντεο στην εκπαίδευση από απόσταση 
ενηλίκων εργαζόμενων και την επίδραση της στην κατανόηση του διδακτικού αντι-
κειμένου. 

Η μελέτη περίπτωσης 

Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης αφορά το σεμινάριο από απόσταση με τίτλο «Τα 
εργαλεία WEB 2.0 και το εκπαιδευτικό βίντεο: Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση», το οποίο υλοποιήθηκε με χρήση του περιβάλλοντος Moodle στα πλαίσια 
της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που οργανώνει Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης. Το Moodle δημιούργησε έναν κατάλληλο εικονικό χώρο για την αλληλεπίδραση  
ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τους μαθητές, αλλά και ανάμεσα στους μαθητές και το 
διδακτικό υλικό. 

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 20 ενήλικες εκπαιδευτικοί, από τους οποίους 3 ήταν άν-
δρες και 17 γυναίκες, με βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή δηλ. χειρισμού κειμε-
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νογράφου, λογιστικού φύλλου, παρουσιάσεων καθώς και εφαρμογών διαδικτύου. Οι 
ηλικίες κυμαίνονταν από 25 έως 55 ετών. Οι καθηγητές των θετικών επιστημών κά-
λυπταν περίπου το 50% των συμμετεχόντων. Σχεδόν όλοι από τους συμμετέχοντες 
είχαν επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Οι ανάγκες επιμόρφωσης τους 
απαιτούσαν ευελιξία χρόνου και τόπου, γι αυτό προτιμήθηκε να μην υπάρξει καμιά 
δια ζώσης συνάντηση. Για την μετάδοση του διδακτικού υλικού χρησιμοποιήθηκαν 
ψηφιακά βίντεο που προβάλλονταν από τους μαθητές την ώρα και στο ρυθμό που ή-
θελαν. Τα βίντεο αυτά πλεονεκτούν έναντι της τηλεδιάσκεψης και της μονόδρομης 
μετάδοσης βίντεο και αμφίδρομης ήχου, οι οποίες ενώ προσομοιάζουν επιτυχώς την 
παραδοσιακή διδασκαλία μέσα στην τάξη (Reisslein et al., 2005), απαιτούν την φυσι-
κή παρουσία των συμμετεχόντων συγκεκριμένη ώρα. 

Το σεμινάριο διήρκεσε συνολικά 6 εβδομάδες και η ύλη που παραδόθηκε στους συμ-
μετέχοντες είχε την εξής οργάνωση: Την 1η εβδομάδα έγινε κατασκευή ιστολόγιου, 
τη 2η εβδομάδα κατασκευή παρουσίασης με το online περιβάλλον παρουσιάσεων 
Prezi και ενσωμάτωση της στο blog του εκπαιδευόμενου, την 3η Εβδομάδα κατα-
σκευή βίντεο με το Movie Maker 2012 και ανάρτηση του βίντεο στο blog του εκπαι-
δευόμενου, την 4η εβδομάδα έγινε κατασκευή βίντεο με το Camtasia 8.2 και ανάρτη-
ση του βίντεο στο blog του εκπαιδευόμενου, τέλος την 5η εβδομάδα έγινε κατασκευή 
βίντεο με τη μέθοδο screen capturing χρησιμοποιώντας  το Camtasia Recorder. Το 
αποτέλεσμα προβλήθηκε σε πραγματική τάξη, μετρήθηκε η απόδοση των μαθητών με 
φύλλο αξιολόγησης και συγκεντρώθηκαν σχόλια των μαθητών σχετικά με το βίντεο. 
Το βίντεο αναρτήθηκε στο blog του εκπαιδευόμενου. 

Όσον αφορά το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, στην εισαγωγική ενότητα δη-
μοσιεύτηκε βίντεο με οδηγίες χρήσης του περιβάλλοντος Moodle, στην 1η ενότητα 
δημοσιεύτηκαν μόνο κείμενα pdf με σχετικές οδηγίες, ενώ για τις υπόλοιπες ενότητες 
χρησιμοποιήθηκαν κυρίως βίντεο ενώ δόθηκαν και μικρά κείμενα βοηθητικά σε αυτά. 
Τα βίντεο που χρησιμοποιήθηκαν πληρούν τις προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού βί-
ντεο, έτσι όπως το ορίζει ο Kay (2010): σχετικά μικρά σε έκταση, στα οποία ο εκπαι-
δευτής περιγράφει με αφήγηση τη λύση μιας άσκησης υποδείγματος, με τα γνωστά 
πλήκτρα ελέγχου που δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να αποφασίσει για το ρυθμό 
της διδασκαλίας. Αυτού του είδους το εκπαιδευτικό βίντεο σύμφωνα με τον Kay 
(2010) μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση στο λεπτομερές κείμενο με οδηγίες 
που είναι δύσκολο να ακολουθήσει και να αποκωδικοποιήσει ο μαθητής, στην εκπαί-
δευση από απόσταση. Έτσι καθώς οι οδηγίες του σεμιναρίου γινόντουσαν όλο και πιο 
πολύπλοκες, η χρήση του εκπαιδευτικού βίντεο ήταν απαραίτητη. 

Το παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίχτηκε από ομάδες συζήτησης που συντό-
νιζε ο εκπαιδευτής παρέχοντας τεχνική, κοινωνική, γνωστική και συναισθηματική 
υποστήριξη στον εκπαιδευόμενο, στοιχεία απαραίτητα για τη σωστή διεξαγωγή ενός 
μαθήματος από απόσταση (Nir- Gal, 2002). 

 

1025

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Μεθοδολογία 

Η μέθοδος της έρευνας που ακολουθήθηκε είναι η μελέτη περίπτωσης σε μη ελεγχό-
μενο περιβάλλον,  με τη συμμετοχή του παρατηρητή. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά 
της έγκειται στο γεγονός ότι δίνει σημασία στη σπουδαιότητα ενός περιστατικού και 
όχι στη συχνότητα που αυτό συμβαίνει (Cohen, Manion, & Morrison, 2000). Η συμ-
μετοχή του παρατηρητή- ερευνητή  στη διαδικασία της έρευνας και η επαρκής χρονι-
κή διάρκεια εξασφαλίζουν τη δημιουργία ειλικρινών σχέσεων  ανάμεσα στους μαθη-
τές και στον παρατηρητή και την παρατήρηση αβίαστων συμπεριφορών (Cohen et al., 
2000· Bailey, 1978). 

Τα δεδομένα τα οποία βοήθησαν στην εξαγωγή συμπερασμάτων συγκεντρώθηκαν με 
τους εξής τρόπους: α) με παρατήρηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευόμενων, μέσα 
από τις αναρτήσεις που έκαναν στην πλατφόρμα Moodle της ασύγχρονης εκπαίδευ-
σης και β) με την συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου που δόθηκε στους 
συμμετέχοντες στο τέλος του σεμιναρίου. Οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν έγιναν 
αντικείμενο ποιοτικής αλλά και ποσοτικής ανάλυσης. 

Α) Παρατήρηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευόμενων στην πλατφόρμα 

Κατά την παρατήρηση των αναρτήσεων στην πλατφόρμα διαπιστώθηκε ότι οι περισ-
σότερες απορίες που δημοσιεύτηκαν δεν αφορούσαν το διδακτικό αντικείμενο αλλά 
τεχνικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες και οι οποίες τους δημιουρ-
γούσαν ανασφάλεια. Η ανασφάλεια αυτή εξισορροπήθηκε από το καλό κλίμα συνερ-
γασίας και την έγκαιρη επέμβαση και τεχνική υποστήριξη του εκπαιδευτή με τη απο-
στολή άμεσων μηνυμάτων, που καθοδηγούσαν τους μαθητές και αποτελούν σημαντι-
κό παράγοντα που ενθαρρύνει τη συμμετοχή (Tagg & Dickinson, 2008). 

Τα σχόλια των μαθητών είναι ενδεικτικά για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα 
του υλικού: «…εξαιρετικό και πολύτιμο υλικό..», «Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ 
ότι θα μάθαινα τόσα πολλά πράγματα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα». Επίσης οι 
μαθητές ζήτησαν να αποθηκεύσουν τα βίντεο για μελλοντική χρήση, επιβεβαιώνο-
ντας έτσι το συμπέρασμα των Brecht και Ogilby (2008) που αναφέρουν σαν ένα βα-
σικό χαρακτηριστικό του βίντεο που διευκολύνει τη μάθηση, τη δυνατότητα που πα-
ρέχει στο μαθητή να το παρακολουθήσει στο μέρος που θέλει κάνοντας συχνά δια-
λείμματα, καθώς και να το επαναλάβει όποτε είναι απαραίτητο. Η αποτελεσματικότη-
τα της εκπαιδευτικής διαδικασίας διαφαίνεται και από τον αριθμό των μαθητών που 
ολοκλήρωσαν το σεμινάριο: Οι 18 από τους 20 εκπαιδευόμενους παρέδωσαν όλες τις 
εργασίες εντός προθεσμίας και μόνο 2 τις παρέδωσαν με καθυστέρηση, λόγω προ-
βλημάτων υγείας. 

Β) Οι απαντήσεις στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο δημοσιεύτηκε την 6η εβδομάδα του σεμιναρίου. 
Αποτελούνταν συνολικά από 13 ερωτήσεις, στις 11 από τις οποίες οι μαθητές μπο-
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ρούσαν να απαντήσουν διαλέγοντας από μια λίστα κλειστών απαντήσεων 4 ή 5 βαθ-
μίδων της κλίμακας Likert. Οι 11 αυτές ερωτήσεις ταξινομούνται ως εξής: 4 αφορού-
σαν την εκπαίδευση από απόσταση, 1 τη θεματολογία του σεμιναρίου, 3 την εκπαι-
δευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό υλικό και τέλος, 3 αφορούσαν τον εκπαιδευ-
τή όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη που πρόσφερε, το συντονισμό και χρονοπρο-
γραμματισμό. Οι υπόλοιπες 2 ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου και στη μία οι εκπαι-
δευόμενοι καλούνταν να αναφέρουν τα σημεία εκείνα του σεμιναρίου που δεν τους 
άρεσαν, ενώ στην άλλη καλούνταν να δώσουν προτάσεις για πιθανές βελτιώσεις. 

Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 16 από τους 20 συμμετέχοντες. Αυτό οφείλεται στο 
ότι δεν δόθηκαν τα κατάλληλα κίνητρα για τη συμπλήρωση του (Cohen et al., 2000). 
Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που αφορούσαν το εκπαιδευτικό υλικό και την 
αποτελεσματικότητα του, δηλαδή τη χρήση του εκπαιδευτικού βίντεο και το συνδυα-
σμό του με κείμενα από οδηγίες, κατανέμονται ως εξής:  

• Οι 14 από τους 16 ερωτηθέντες απάντησαν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία 
τους ικανοποίησε απόλυτα ενώ 2 απάντησαν ότι τους ικανοποίησε πολύ. Οι 
15 από τους 16 ερωτηθέντες απάντησαν ότι το εκπαιδευτικό υλικό ήταν άρι-
στο και 1 απάντησε ότι ήταν πολύ καλό. Όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι 
το εκπαιδευτικό υλικό υποστήριξε την ολοκλήρωση των εργασιών απόλυτα. 
(βλ. Εικόνα 1) 

 
Εικόνα 1 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου, επιβεβαιώνονται από τις απαντήσεις 
στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Ένας αριθμός από όσους συμπλήρωσαν το ερωτημα-
τολόγιο, δεν απάντησε καθόλου στις ερωτήσεις αυτές. Συνδυάζοντας το γεγονός αυτό 
με τις πολύ θετικές απαντήσεις που έδωσαν στις ερωτήσεις κλειστού τύπου, θεωρή-
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σαμε ότι δεν υπήρχε κάτι που δεν τους άρεσε στην εκπαιδευτική διαδικασία, ούτε και 
είχαν προτάσεις βελτίωσης, για το λόγο αυτό δεν συμπλήρωσαν τις ερωτήσεις αυτές. 
Συγκεκριμένα οι απαντήσεις στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου κατανέμονται ως εξής: 

Στην ερώτηση αν υπάρχει κάτι στην εκπαιδευτική διαδικασία που δεν άρεσε στους 
εκπαιδευόμενους,  

• 7 ερωτηθέντες απάντησαν όχι, 2 σχολίασαν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία ήταν 
άριστη, 1 σχολίασε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία ήταν τόσο ενδιαφέρουσα που 
δεν μπορούσε να σταματήσει να ασχολείται με τις ασκήσεις και 6 από τους ερω-
τηθέντες δεν απάντησαν καθόλου στην ερώτηση αυτή. 

Στην ερώτηση που προέτρεπε τους συμμετέχοντες να κάνουν προτάσεις βελτίωσης 
του σεμιναρίου,  

• 6 απάντησαν πως δεν είχαν να κάνουν καμιά πρόταση βελτίωσης, 1 εκπαιδευόμε-
νος πρότεινε να διδάσκεται ελεύθερο λογισμικό, 1 από τους ερωτηθέντες πρότεινε 
τα σεμινάρια αυτά να πραγματοποιούνται σε περιόδους διακοπών, έτσι ώστε οι 
συμμετέχοντες να έχουν περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν, 1 ανέφερε ότι θα 
έπρεπε να ορίζεται ένα σύνολο από προαπαιτούμενες γνώσεις για τους μαθητές, 
έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο εκπαιδευτής με την επίλυση ποικίλων τεχνικών 
προβλημάτων και 7 από όσους συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο δεν απάντησαν 
καθόλου στο ερώτημα αυτό.  

Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η χρήση του εκπαιδευτικού βίντεο 
για την παρουσίαση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων, ικανοποίησε τις ανάγκες 
των ενήλικων εργαζόμενων μαθητών σε περιβάλλον εκπαίδευσης από απόσταση. Ω-
στόσο θα πρέπει να συνδυάζεται με επαρκή, άμεση υποστήριξη των μαθητών από τον 
εκπαιδευτή, για να εξαλειφθεί η απομόνωση και η  ανασφάλεια που αισθάνονται, ό-
ταν προκύπτουν απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα. Αυτό εξάλλου είναι σε συμφωνία 
και με άλλες σχετικές έρευνες όπως η μελέτη των Reisslein et al. (2005), οι οποίοι 
διαπιστώνουν ότι ο έλεγχος στη ροή του βίντεο βοηθάει τους μαθητές να αφομοιώ-
σουν το διδακτικό αντικείμενο και του Bayram (2013) που  επισημαίνει ότι αν χρησι-
μοποιείται πολυμεσικό υλικό, όπως το βίντεο, σε περιβάλλον εκπαίδευσης από από-
σταση, τότε αυτό καθιστά τη διαδικασία μάθησης πιο ευχάριστη. Το ότι μόνο ένας 
από τους 16 μαθητές αναφέρει πρόβλημα με το χρόνο διεξαγωγής του σεμιναρίου, 
δείχνει ότι το μοντέλο της ασύγχρονης εκπαίδευσης ικανοποίησε τους μαθητές όσον 
αφορά τον χρόνο που έπρεπε να διαθέσουν για μελέτη και επιβεβαιώνει το συμπέρα-
σμα της έρευνας των Reisslein et al. (2005) ότι οι συμμετέχοντες σε σεμινάρια από 
απόσταση προτιμούν την ασύγχρονη επικοινωνία με τον εκπαιδευτή.  

Λόγω του μικρού δείγματος που χρησιμοποιήθηκε στην παραπάνω έρευνα, η γενί-
κευση των συμπερασμάτων μας δεν είναι δυνατή, έτσι η αποτελεσματικότητα του 

1028

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



βίντεο στην εκπαίδευση από απόσταση σε μεγαλύτερες ομάδες επιμορφούμενων και 
διαφορετικής ηλικιακής σύνθεσης, προτείνεται σαν αντικείμενο μελλοντικής μελέτης. 
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Το λογισμικό Muvizu play ως εργαλείο ψηφιακής αφήγησης:  
Γενική επισκόπηση και αξιολόγηση 

Σαρακατσιάνου Δήμητρα  
Πληροφορικός 

sardimitra1@gmail.com 

Περίληψη 

Η ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling) αποτελεί διεθνώς ένα αναδυόμενο μέσο στο 
πεδίο χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαί-
δευση. Η συνεχής ανάδειξη νέων εργαλείων για τη δημιουργία ψηφιακών αφηγηματι-
κών ιστοριών αποτελεί αναγκαία πρακτική στη σύγχρονη εποχή των ραγδαίων τεχνο-
λογικών και επιστημονικών εξελίξεων. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει 
το λογισμικό Muvizu play ως ένα ακόμα εργαλείο ψηφιακής αφήγησης. Το εργαλείο 
αυτό δημιουργεί με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο τρισδιάστατα κινούμενα σχέ-
δια (3d animation). Οι δύο βασικοί άξονες της εργασίας είναι: (i) η γενική επισκόπηση 
του εργαλείου κατά την οποία περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο τα βασικά χαρακτη-
ριστικά, το περιβάλλον εργασίας και οι βασικές διεργασίες του και (ii) η αξιολόγησή 
του με τη χρήση του μοντέλου «Αστέρι Διαστάσεων». 

Λέξεις - Κλειδιά: 3D animation, Muvizu play, Ψηφιακή Αφήγηση, Μοντέλο «Αστέρι 
Διαστάσεων» 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση θεωρείται απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για την ο-
μαλή εισαγωγή των μαθητών στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Οι σύγχρονες 
εκπαιδευτικές μεθοδολογίες αναπροσαρμόζουν τον ρόλο τόσο του εκπαιδευτικού όσο 
και του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί συμβουλευτικά και υποστηρικτικά, ενώ ο 
μαθητής αποκτά ενεργό ρόλο (ως ερευνητής) στη μαθησιακή διαδικασία (Ένωση Πλη-
ροφορικών Ελλάδας, 2006). Η χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν αντικαθιστά 
σε καμία περίπτωση τον δάσκαλο, εντούτοις αυτά ενισχύουν τη διαδικασία μάθησης 
και λειτουργούν ως υποστηρικτικά εργαλεία για διδακτικές και μαθησιακές δραστη-
ριότητες (Ράπτης & Ράπτη, 2004).  

Η ένταξη εκπαιδευτικών λογισμικών στη μαθησιακή διαδικασία είναι ένα δύσκολο και 
κοπιώδες έργο, το οποίο απαιτεί ορθό σχεδιασμό και τεχνική εξοικείωση (Τσιάντης, 
2001). Ένα καινοτόμο υποστηρικτικό μέσο που παίζει σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη 
εκπαιδευτική διαδικασία είναι η ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling). Σύμφωνα με 
τον Bruner (1997) η αφήγηση αποτελεί ένα εργαλείο αναπαράστασης και ανακατα-
σκευής νοημάτων που διευκολύνει ένα πλήθος ανθρώπινων αναγκών. Στόχος αυτού 
του πρωτοπόρου μέσου είναι η εκμάθηση εννοιών, η μεταφορά αξιών ενός πολιτισμού 
και ο πληροφορικός γραμματισμός (information literacy). Πιο συγκεκριμένα, η ψη-
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φιακή αφήγηση: α) συμβάλλει στην εξοικείωση των μαθητών στην υλοποίηση ψηφια-
κών ιστοριών και κατ’ επέκταση στη χρήση των Τ.Π.Ε., β) επικουρεί τη μαθησιακή 
διαδικασία διάφορων γνωστικών αντικειμένων, γ) συντελεί στην ανάπτυξη συνεργατι-
κών και επικοινωνιακών ικανοτήτων, δ) ενισχύει τη δυνατότητα ελευθερίας επιλογής 
και προσωπικής έκφρασης, ε) προσφέρει κίνητρα για μελέτη, στ) ψυχαγωγεί (Σεραφείμ 
& Φεσάκης, 2010; Miller, 2010; Ohler, 2008). 

Η εκπαιδευτική κοινότητα εξετάζει και χρησιμοποιεί ποικίλα εργαλεία ψηφιακής αφή-
γησης, τα οποία ενσωματώνει στη διδακτική πράξη. Στη συνέχεια θα παρουσιάζουμε 
συνοπτικά το λογισμικό Muvizu play, το οποίο αποτελεί εργαλείο ψηφιακής αφήγησης 
με σκοπό την πληροφόρηση και ένταξη αυτού στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Γενικά στοιχεία του λογισμικού Muvizu Play 

Το Muvizu Play (http://www.muvizu.com/) είναι ένα λογισμικό που απευθύνεται σε 
άτομα που επιθυμούν να δημιουργήσουν τρισδιάστατα κινούμενα σχέδια (3d anima-
tion) χωρίς να έχουν εξειδικευμένη κατάρτιση. Μέσω του εργαλείου αυτού η δημιουρ-
γία τρισδιάστατων ιστοριών πραγματώνεται με απλό και διασκεδαστικό τρόπο, ενώ οι 
ποικίλες δυνατότητες και επιλογές που ενσωματώνει προσελκύουν τον χρήστη στην 
παραγωγή ψηφιακών ιστοριών. Τα δομικά στοιχεία της ταινίας (χαρακτήρες, σκηνικά, 
κοστούμια, αντικείμενα, κ.ά.) είναι ενσωματωμένα σε ταξινομημένες βιβλιοθήκες για 
άμεση χρήση. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργός της ταινίας μπορεί να δημιουργήσει και 
να προσαρμόσει 3D χαρακτήρες, εικονικά φώτα, κάμερες, ειδικά εφέ, αντικείμενα, ή-
χους, κ.ά., ανάλογα με τις απαιτήσεις του σεναρίου.  

Το λογισμικό διατίθεται τόσο για δωρεάν χρήση όσο και για εμπορικούς σκοπούς (θε-
ωρείται λογισμικό χαμηλού κόστους). Όταν χρησιμοποιείται η δωρεάν έκδοση 
(Muvizu Play) του προγράμματος, το παραγόμενο βίντεο έχει το υδατογράφημα του 
λογότυπου του λογισμικού (Εικόνα 1), το οποίο υποδηλώνει τη διάθεση αυτού για μη 
εμπορικούς σκοπούς. Εάν επιθυμείτε τη χρήση του λογισμικού για εμπορική χρήση, 
τότε απαιτείται η αγορά του προϊόντος Muvizu Play+, η οποία δίνει τη δυνατότητα 
αφαίρεσης του λογότυπου του λογισμικού. Επιπλέον, η αγορά του πακέτου δίνει πρό-
σβαση σε επιπλέον χαρακτηριστικά για απεριόριστες δημιουργίες κινούμενων σχεδίων 
χωρίς εμπορικούς περιορισμούς.  

 

Εικόνα 1: Βίντεο για μη εμπορικούς σκοπούς 
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Οι απαιτήσεις συστήματος για την εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού Muvizu 
Play είναι: α) λειτουργικό σύστημα Windows XP ή νεότερη έκδοση, β) επεξεργαστής 
τουλάχιστον 2.4 GHz, γ) κάρτα γραφικών "Shader Model 3", δ) ελεύθερος χώρος 2.3 
GB στο σκληρό δίσκο. 

Τα αρχεία που δημιουργούμε και αποθηκεύουμε στο λογισμικό Muvizu Play έχουν τη 
μορφή ".set". Αυτά μπορούν να περιέχουν χαρακτήρες, κινούμενα σχέδια, κάμερες 
κ.λπ. αλλά και να εισάγουν τους εξής τύπους αρχείων: αρχεία ήχου (wav, mp3), αρχεία 
βίντεο (avi), εικόνες / υφές (bmp, jpg, png. gif) καθώς και 3D μοντέλα (fbx -διαθέσιμα 
μόνο για την έκδοση play+). 

Το μέγιστο όριο δημιουργίας μίας σκηνής είναι τα 20 λεπτά. Για καλύτερα αποτελέ-
σματα και πιο επαγγελματικά βίντεο, συνιστάται η δημιουργία πολλαπλών αρχείων 
(σκηνών), τα οποία στη συνέχεια μπορούν να συνενωθούν με χρήση κατάλληλου λο-
γισμικού. Επιπρόσθετα, με την εγκατάσταση που προγράμματος, διατίθεται ένα εξει-
δικευμένο εργαλείο το Video Joiner, το οποίο επιτρέπει τη συνένωση αρχείων βίντεο 
σε μορφή avi. 

Περιβάλλον εργασίας & βασικές διεργασίες του λογισμικού Muvizu play 

Το περιβάλλον εργασίας του λογισμικού Muvizu Play (Εικόνα 2) αποτελείται από το 
πτυσσόμενο μενού μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι διάφορες διαθέσιμες ενέρ-
γειες και από τον χώρο της σκηνής στον οποίον διαδραματίζεται η ψηφιακή αφήγηση. 
Επιπρόσθετο βοηθητικό στοιχείο αποτελεί το χρονοδιάγραμμα (Timeline) (Εικόνα 3), 
το οποίο εποπτικά παρουσιάζει όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στη σκηνή (κινήσεις 
των χαρακτήρων, αλλαγές ιδιοτήτων αντικειμένων, περικοπές κάμερας, κ.ά.) καθώς 
και τη χρονική στιγμή που αυτά εξελίσσονται στη σκηνή.  

 

Εικόνα 2: Περιβάλλον εργασίας του λογισμικού Muvizu Play 
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Εικόνα 3: Χρονοδιάγραμμα (Timeline) 

Οι βασικές διεργασίες/ενέργειες που εμπεριέχει το εξεταζόμενο λογισμικό είναι: 

 Επιλογή και επεξεργασία σκηνής 
Η αρχική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί για τη δημιουργία της ταινίας είναι 
η εισαγωγή μίας σκηνής (scene) όπου θα διαδραματιστεί το έργο. Το λογισμικό διαθέ-
τει δεκάδες σκηνές που είναι ταξινομημένες σε θεματικές περιοχές. Εάν θέλουμε να 
δημιουργήσουμε εξ’ αρχής μία νέα σκηνή μπορούμε να επιλέξουμε την κενή σκηνή και 
να τοποθετήσουμε σε αυτήν τα αντικείμενα που επιθυμούμε. Σε κάθε περίπτωση υπάρ-
χει η δυνατότητα επεξεργασίας της σκηνής. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να πραγματο-
ποιηθούν διάφορες ενέργειες μορφοποίησης όπως: αφαίρεση, πρόσθεση, μετακίνηση, 
αλλαγή χρώματος, μεγέθους κ.ά. των αντικειμένων που απαρτίζουν τη σκηνή.  

 Διαμόρφωση φωτισμού του περιβάλλοντος χώρου 
Ένας από τους τρόπους που μπορεί να βελτιωθεί δραστικά η εμφάνιση της ταινίας είναι 
η αλλαγή του φωτισμού του περιβάλλοντος χώρου. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την 
αλλαγή του χρώματος, της φωτεινότητας, της σκιάς, της φωτοσκίασης του σκηνικού, 
καθώς και τη διαμόρφωση της οροφής και του εδάφους του χώρου. 

 Εισαγωγή δομικών στοιχείων 
Στον χώρο όπου θα διαδραματιστεί η σκηνή μπορούμε να εισάγουμε τα δομικά στοι-
χεία της ταινίας, τα οποία είναι: χαρακτήρες (characters), αντικείμενα (objects), φόντα 
(backdrops), εφέ (effects), φωτισμό (lights), κείμενα (words) και κάμερες (cameras). 

 Ενσωμάτωση ήχου  
Στην ταινία μπορούμε να εισάγουμε ή να δημιουργήσουμε αρχείο ήχου (wav ή mp3), 
τα οποία θα ενσωματώσουμε στους χαρακτήρες που επιθυμούμε, έτσι ώστε να παρά-
γουμε τους διάφορους διαλόγους. Επιπλέον, δύναται να προσθέσουμε ήχους ειδικών 
εφέ οι οποίοι εμπεριέχονται στην βιβλιοθήκη του λογισμικού. 

 Εφαρμογή δράσεων σε χαρακτήρες και αντικείμενα 
Το πρόγραμμα διαθέτει διάφορες εντολές με τις οποίες μπορείτε να δώσετε ζωή στους 
χαρακτήρες και τα αντικείμενα, όπως: κίνηση ματιών και κεφαλιού, δράσεις χαρακτή-
ρων (χαρούμενος, λυπημένος, θυμωμένος κ.ά.), καταστάσεις κίνησης (περπάτημα, τρέ-
ξιμο, κανονικό), μετακίνηση αντικειμένων, αλλαγή ιδιοτήτων αντικειμένων και χαρα-
κτήρων.  
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 Μετακίνηση κάμερας και μοντάζ 
Στην ταινία μπορούμε να αλλάξουμε την ταχύτητα κίνησης, περιστροφής και ομαλό-
τητας της κάμερας, αλλά και να καθορίσουμε τις σκηνές που θα περιέχει η ταινία μας. 

Αξιολόγηση του λογισμικού Muvizu play 

Η αξιολόγηση του λογισμικού πραγματοποιείται με τη χρήση της μεθόδου «Αστέρι 
Διαστάσεων» (Schafer, 2004; Ψώμος & Κορδάκη, 2011; Psomos & Kordaki, 2011), η 
οποία εξετάζει ορισμένα χαρακτηριστικά του λογισμικού σε σχέση με την παραγόμενη 
ιστορία. Τα χαρακτηριστικά αυτά παίρνουν διαβαθμισμένες τιμές (Υψηλή, Μεγάλη, 
Μεσαία, Χαμηλή) ανάλογα την πληρότητα του κάθε κριτηρίου. Στην ανάλυση και α-
ξιολόγηση του λογισμικού οδηγηθήκαμε έπειτα από δυναμική και χρόνια χρήση του. 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με τη μέθοδο «Αστέρι Διαστάσεων» περιγράφονται 
στον Πίνακα 1 και παρουσιάζονται διαγραμματικά στο Σχήμα 1. 

Διάσταση Ανάλυση Τιμή  
Συμμετοχή 
του χρήστη 
(στην πλοκή 
της ιστορίας) 

Ο χρήστης συμμετέχει στην πλοκή της ιστορίας και 
διαμορφώνει τα διάφορα δομικά στοιχεία της ταινίας 
(σκηνές, χαρακτήρες, αντικείμενα, εφέ, διαλόγους, ή-
χους κ.ά.). Ωστόσο, οι επιλογές των σκηνών, των χα-
ρακτήρων και των αντικειμένων επιλέγονται από τις 
προκαθορισμένες βιβλιοθήκες του λογισμικού. 

Μεσαία 

Συγκεκριμένος Τα δομικά στοιχεία του εργαλείου είναι σαφώς καθο-
ρισμένα. 

Υψηλή 

Συνοχή & 
συνέχεια 

Παρέχεται η δημιουργία αμέτρητων ιστοριών με χρο-
νική και λογική συνοχή, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο 
εργαλείο που να ενισχύει την ορθή ροή της ιστορίας.  

Μεσαία 

Δομή Το πρόγραμμα δεν παρέχει μηχανισμό για τον έλεγχο 
δόμησης της ιστορίας. 

Χαμηλή 

Γνωστική προ-
σπάθεια 

Η χρήση του εργαλείου πραγματοποιείται με εύκολο 
και φιλικό τρόπο, παρά ταύτα η δημιουργία περίπλο-
κων ιστοριών απαιτεί εξοικείωση με το περιβάλλον 
και τις ποικίλες επιλογής του.  

Μεγάλη  

Εικονικότητα Η δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης υλοποιείται α-
ποκλειστικά σε εικονικό περιβάλλον. 

Υψηλή 

Χωρικότητα Η κίνηση των αντικειμένων στον περιβάλλοντα χώρο 
αποτελεί βασικό παράγοντα στην εξέλιξη της ιστορίας 

Υψηλή 

Έλεγχος  Ο δημιουργός της ιστορίας μπορεί να καθορίσει με 
κάθε λεπτομέρεια τη ροή της ταινίας, αλλά αυτό προϋ-
ποθέτει τη χρήση των προκαθορισμένων χαρακτήρων 
και αντικειμένων του λογισμικού. 

Μεσαία 

Διαδραστικό-
τητα 

Το λογισμικό παρέχει την δυνατότητα αλληλεπίδρα-
σης με τους χαρακτήρες και τα αντικείμενα στο στά-
διο ανάπτυξης της ιστορίας. Από την άλλη, δεν δύνα-
ται να υπάρξει διάδραση κατά το στάδιο παρουσίασης 
της ψηφιακής αφήγησης.  

Μεσαία  

1035

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Συνεργατικό-
τητα 

Η ανάπτυξη των ιστοριών μπορεί να γίνει συνεργα-
τικά αλλά δεν υπάρχει κάποιο σύστημα που να επιτρέ-
πει αυτή τη δυνατότητα. 

Μεσαία 

Βύθιση Εάν και ο χρήστης μεταφέρεται νοητά σε ένα διαφορε-
τικό κόσμο σε καμία περίπτωση δεν δημιουργούνται 
συνθήκες εικονικής πραγματικότητας. 

Μεσαία 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά ανάλυσης του λογισμικού Muvizu Play 

 

 

  

  

 

 

 

Σχήμα 1: Αξιολόγηση λογισμικού Muvizu Play με το μοντέλο «Αστέρι Διαστάσεων» 

Συμπεράσματα 

Εν κατακλείδι διαπιστώνουμε ότι το εργαλείο Muvizu Play παρέχει ένα πλήθος δυνα-
τοτήτων που επιτρέπει την δημιουργία επαγγελματικών τρισδιάστατων κινούμενων 
ταινιών. Το εξεταζόμενο εργαλείο δημιουργεί ψηφιακό αφηγηματικό περιεχόμενο με 
απλό και ευχάριστο τρόπο. Η χρήση και αξιοποίησή του θα αποτελούσε δόκιμο εργα-
λείο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, εφόσον τα διδακτικά σενάρια που θα προταθούν 
θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και δυνατότητες της κάθε εκπαιδευτικής βαθμί-
δας.  

Η χρήση του μοντέλου «Αστέρι Διαστάσεων» για την αξιολόγηση λογισμικών ψηφια-
κών αφηγήσεων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο άμεσου εντοπισμού των πλεονεκτη-
μάτων ή των αδυναμιών ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Μετά την αξιολόγηση του 
εργαλείου συγκεντρωτικά αναφέρουμε ότι στο σύνολο των παραμέτρων περίπου το 
25% παρουσιάζει υψηλή τιμή, ενώ περίπου το 60% μεσαία τιμή. 

Η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας ως προς το εξεταζόμενο λογισμικό ψηφια-
κής αφήγησης ελπίζουμε να αποτελέσει την εναρκτήρια αφορμή για περαιτέρω εξερεύ-
νηση και αξιοποίησή του.  
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή, παρουσιάζουμε τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τα αποτελέ-
σματα μιας διδακτικής στρατηγικής που εισαγάγει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς 
σε περιβαλλοντικά θέματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δημιουργούν ψηφιακές αφη-
γήσεις αναπλαισιώνοντας απλές αρχές και ιδέες για την αειφορία και τη βιοκλιματική. 
Στην έρευνά μας συμμετέχουν 200 φοιτητές και οι φοιτήτριες, του Τμήματος Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014). Η έρευνα πραγματοποιείται στα ακόλουθα έξι 
βήματα: 
Βήμα 1: Διανομή ερωτηματολογίου και ατομικές συνεντεύξεις. 
Βήμα 2: Εισαγωγή και συζήτηση για τα τρέχοντα περιβαλλοντικά ζητήματα. 
Βήμα 3: Διδακτικές δραστηριότητες σε ένα εκπαιδευτικό wiki. 
Βήμα 4: Ανάπτυξη ψηφιακών αφηγήσεων. 
Βήμα 5:  Ατομικές συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια για την καταγραφή των αποτελε-
σμάτων. 
Βήμα 6: Ανάλυση συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων και ψηφιακών αφηγήσεων με το μο-
ντέλο έρευνας GNOSIS - Γνώση. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας αλλά και η αναπλαισίωση του περιεχομέ-
νου των εννοιών της βιοκλιματικής και της αειφορίας από τους φοιτητές και τις φοιτή-
τριες με στόχο τη δημιουργία των δικών τους ψηφιακών αφηγήσεων οδήγησε σε πολύ 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της μαθησιακής 
διαδικασίας. 

Λέξεις - Κλειδιά: βιοκλιματική, αειφορία, εκπαιδευτικό wiki, ψηφιακές αφηγήσεις 
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Εισαγωγή 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια πρόταση για την επιμόρφωση των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών σε θέματα αειφορίας μέσα από μία διδακτική στρατηγική που συνδυάζει 
τις αρχές των φυσικών επιστημών που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και των 
φυσικών πόρων, με τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Το κίνητρο για 
την δημιουργία αυτής της διδακτικής στρατηγικής είναι η συνειδητοποίηση ότι λόγω 
των πιεστικών εξελίξεων σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη, υπάρχει συνεχής 
ανάγκη για ενημέρωση και διερεύνηση όλων των παραμέτρων που μπορούν να οδηγή-
σουν στη βιωσιμότητα, ενώ οι διδάσκοντες είναι οι πλέον ικανοί για τη διάχυση αυτής 
της πληροφορίας στους μαθητές και την κοινωνία. Η διδακτική πρόταση επικεντρώνε-
ται στα ακόλουθα θέματα:  

α) ανθρωπογενές περιβάλλον και προβλήματα που προκύπτουν από την επέκταση του,  

β) βιωσιμότητα, έτσι ώστε η ανθρώπινη δραστηριότητα να μη καταστρέφει τη φύση,  

γ) βιοκλιματικός σχεδιασμός, ο οποίος στοχεύει στη βελτίωση και την προστασία του 
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αναπτυχθεί ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με 
βιοκλιματική και την αειφορία, το οποίο υλοποιείται μέσω πολυμεσικών εφαρμογών 
και δραστηριοτήτων και αναπτύσσεται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό wiki. 

Το πρόγραμμα διδασκαλίας έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ενθαρρύνει αξίες και 
στάσεις απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα και να βοηθήσει τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες να αναπλαισιώσουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας μέσω δραστηριοτήτων 
που απαιτούν την ενεργό συμμετοχή τους. Η εκπαιδευτική πρόταση έχει διαμορφωθεί 
ως καινοτόμος διδακτική προσέγγιση που ενσωματώνει σύγχρονες ιδέες και τρόπους 
μάθησης (Cunningham et al., 1993; Osberg, 1995; Σέρογλου 2006) καθώς εισαγάγει 
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις αρχές της βιοκλιματικής και της αειφορίας και 
τους ενθαρρύνει να παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις και να τις τοπο-
θετήσουν σε ψηφιακή μορφή σε ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό wiki με σκοπό 
τόσο την επικοινωνία μεταξύ τους, όσο και την διάχυση των γνώσεων στην κοινωνία. 

Μεθοδολογία 

Η εφαρμογή της διδακτικής στρατηγικής για τη βιοκλιματική και τη βιωσιμότητα πραγ-
ματοποιήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το ακαδημαϊκό έτος 2013-
2014 και ολοκληρώθηκε σε 4 τρίωρα εργαστηριακά μαθήματα με τη συμμετοχή 200 
μελλοντικών εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα η έρευνα περιλαμβάνει 6 βήματα τα οποία 
περιγράφονται σύντομα στην συνέχεια: 

Βήμα 1: Ατομικές συνεντεύξεις και συμπλήρωση αρχικών ερωτηματολογίων 

1039

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Προκειμένου να καταγραφούν οι γνώσεις των φοιτητών και των φοιτητριών σχετικά 
με τους ενεργειακούς πόρους και το περιβάλλον γίνονται συνεντεύξεις και μοιράζονται 
ερωτηματολόγια. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων αναδεικνύει 
την ανάγκη ενημέρωσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τη 
διαχείριση της ενέργειας, τον περιορισμό της κατανάλωσης των φυσικών πόρων, τη 
βιοκλιματική και τους τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Βήμα 2: Εισαγωγή στα τρέχοντα περιβαλλοντικά ζητήματα.  

Γίνεται συζήτηση για τις περιβαλλοντικές αξίες και συμπεριφορές. Στους φοιτητές και 
τις φοιτήτριες παρουσιάζεται εκπαιδευτικό υλικό με τη χρήση εικόνων και ταινιών, 
προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της περιβαλλοντι-
κής κρίσης, την κατάλληλη διαχείριση των φυσικών αποθεμάτων και τη βιοκλιματική. 
Για την παρουσίαση χρησιμοποιούνται ψηφιακά μέσα όπως το PowerPoint, ταινίες που 
δημιουργήθηκαν με το Movie Maker και κόμικς που σχεδιάστηκαν με το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα Cosy Comic Strip Creator (Εικόνες 1, 2, 3) . Το εκπαιδευτικό υλικό εστιά-
ζει: 

α) στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, 

β) στην ενέργεια και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση της, 

γ) στη χρήση των ενεργειακών πηγών που μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα 
και 

δ) στον βιοκλιματικό σχεδιασμό για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. 

 

Εικόνες 1, 2 & 3 : Εισαγωγή στις αρχές της βιοκλιματικής και τα περιβαλλοντικά προ-
βλήματα και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Βήμα 3: Διδακτικές δραστηριότητες που απαιτούν την ενεργή συνεργατική συμμετοχή 
των μελλοντικών εκπαιδευτικών.  

Προκειμένου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εμπεδώσουν τις περιβαλλοντικές έννοιες, 
τους ζητήθηκε να επιλέξουν θέματα από τις ακόλουθες ενότητες που παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1: 

 

1040

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



 α) υπερβολική χρήση και παραγωγή ενέργειας 
 β) μείωση των αποθεμάτων ενέργειας 
 γ) υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος 
 δ) εξοικονόμηση ενέργειας 
 ε) ανακύκλωση 
στ) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
 ζ) βιοκλιματική 

Πίνακας 1 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους δημιουργώντας 
αφίσες και ταινίες χρησιμοποιώντας ακίνητες και κινούμενες εικόνες. Για αυτό το λόγο 
τους έγινε παρουσίαση μεθόδων και τεχνικών όπως: α) η τεχνική slowmation (ένα είδος 
αργού animation) που είναι ένας απλοποιημένος τρόπος δημιουργίας ψηφιακών αφη-
γήσεων, β) μέθοδοι για τη δημιουργία μιας χειροποίητης και μιας ψηφιακής αφίσας και 
γ) τρόποι χρήσης ενός εκπαιδευτικού wiki. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν 
για να δημιουργηθούν τα ακόλουθα έργα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

i) μια χειροποίητη αφίσα 
ii) μια ψηφιακή αφίσα  
iii) μια ταινία slowmation 

Πίνακας 2 

 
Εικόνες 4 & 5: Η πρώτη σελίδα του wiki και οι πρώτες οδηγίες 

Ταυτόχρονα, σε ένα ειδικά σχεδιασμένο γι' αυτήν τη εφαρμογή wiki (Εικόνες 4 & 5) 
τοποθετήθηκε το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού που περιλαμβάνει περιβαλλοντικά 
ζητήματα, τρόπους χρησιμοποίησης ενός wiki, τις προδιαγραφές για τη δημιουργία α-
φίσας, καθώς και πληροφορίες και παραδείγματα σχετικά με το πώς δημιουργείται μια 
ταινία με την μέθοδο slowmation (Brown, 2011; Hoban et al, 2007) . 

Το wiki ανήκει στην τεχνολογία των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί στον τομέα της εκπαίδευσης, ενσωματώνοντας διαφορετικές τεχνολογίες 
παρουσίασης και διευκoλύνοντας την συνεργατική εκπαίδευση ενώ συνδέει άμεσα και 
συνεχώς την επιστημονική έρευνα με την καθημερινή ζωή. 
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Το http: atlasbioclimatic.pbworks.com είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο για την εφαρμογή 
αυτή εκπαιδευτικό wiki που λειτουργεί σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον για εκπαιδευ-
τικά θέματα στoν ιστότοπο pbworks.com και περιλαμβάνει:  

α) Μία αρχική σελίδα όπου οι διδάσκοντες/διδάσκουσες παρουσιάζουν γενικές πληρο-
φορίες, κατευθύνσεις και οδηγίες μέσω υπερσυνδέσμων (η πρώτη σελίδα είναι μια 
βάση δεδομένων και ένας χώρος για τον προγραμματισμό και την ανατροφοδότηση της 
διαδικασίας). 

β) Σελίδες, όπου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να εκφράσουν τις ερωτήσεις 
και τους προβληματισμούς τους, ατομικά ή σε ομάδες.  

γ) Σελίδες, όπου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ανεβάζουν τις εργασίες τους και μπορούν 
να δεχτούν σχόλια και ανατροφοδότηση, ενώ δίνεται η δυνατότητα δημοσιοποίησης 
των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών εφαρμογών. Κάθε δραστηριότητα στην εκπαι-
δευτική αυτή δυναμική ιστοσελίδα καταγράφεται και στο ιστορικό των δραστηριοτή-
των του wiki. Κατά την εφαρμογή αυτής της διδακτικής στρατηγικής το wiki χρησιμο-
ποιείται ως τόπος επικοινωνίας, συνεργασίας και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της 
εφαρμογής. 

Βήμα 4: Παραγωγή ψηφιακών αφηγήσεων από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.  

Η διαδικασία της δημιουργίας ενός slowmation περιλαμβάνει όπως φαίνεται στον Πί-
νακα 3 που ακολουθεί: 

συγγραφή σεναρίου 
δημιουργία σκηνικού και ηρώων 
σκηνοθεσία 
φωτογράφιση σκηνών καρέ-καρέ 
μαγνητοφώνηση διαλόγων 
τελικό μοντάζ 
ολοκλήρωση και παρουσίαση ταινίας 

Πίνακας 3 

Τα σενάρια περιγράφουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση των μη ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας, τις μεθόδους εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ε-
νέργειας, τα πλεονεκτήματα από την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τους 
τρόπους εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας στην καθημερινή μας ζωή και τις εφαρ-
μογές της βιοκλιματικής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ανταποκρίνονται με ενθουσια-
σμό σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς είναι ελκυστική η διασύνδεση της 
εκπαιδευτικής πράξης με καινοτόμες διαδικασίες και είναι γνωστό ότι το παιχνίδι, το 
θέατρο, η τέχνη και οι αθλητικές δραστηριότητες χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά 
στη σύγχρονη διδακτική έρευνα με εντυπωσιακά μαθησιακά αποτελέσματα (Preece, 
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2000; Σέρογλου, 2006; Piliouras et al., 2011; Γκιόκα et al., 2013). Ο τρόπος με τον 
οποίο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εκφράζουν τις απόψεις τους σε αυτό το πρόγραμμα 
ποικίλλει. Στις εργασίες τους επικεντρώνονται στα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
δημιουργούνται από το ανθρώπινο περιβάλλον και πρότειναν λύσεις. Οι αφίσες τους 
παρουσιάζουν τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οφέλη των βιοκλιμα-
τικών κτιρίων και προτείνουν μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας στις καθημερινές 
μας δραστηριότητες (Εικόνες 6, 7 & 8). 

 
Εικόνες 6, 7 & 8: Χειροποίητη αφίσα, ψηφιακή αφίσα και μακέτα 

Τα σενάρια των slowmation περιγράφουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση των μη ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, καθώς και προτάσεις για τη χρήση της ανακύκλωσης και των βιοκλι-
ματικών εφαρμογών σε υφιστάμενες και νέες κατασκευές (Εικόνες 9, 10 & 11). 

 
  Εικόνες 9, 10 & 11: Σενάρια για τη βιοκλιματική & τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

Τέλος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες φωτογραφίζουν τις χειροποίητες αφίσες τους και 
μαζί με τις ψηφιακές αφίσες και τις ταινίες slowmation τις ανεβάζουν στο wiki. 

Βήμα 5: Ατομικές συνεντεύξεις και διανομή ερωτηματολογίων για την καταγραφή των 
αποτελεσμάτων της εφαρμογής.  

Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια πριν και μετά σηματοδοτούν αλλαγές. Ενδεικτικά, 
αρχικά είναι προφανές ότι έννοιες όπως βιοκλιματική αρχιτεκτονική (Πίνακας 5), αει-
φόρος ανάπτυξη (Πίνακας 3) και το μέγεθος της κατανάλωσης ενέργειας από τον κτι-
ριακό τομέα (Πίνακας 4), δεν είναι γνωστά σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. 
Η τελική επεξεργασία των ερωτηματολογίων της εφαρμογής, δείχνει ότι πλέον οι μα-
θητές γνωρίζουν για τη βιοκλιματική και τη βιωσιμότητα και επίσης ότι ο κτιριακός 
τομέας καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας  
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Πίνακες 3, 4 & 5 

Συνολικά, η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθεί η εφαρμογή αυτή προάγει τη 
γνώση πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα τα οποία είναι χρήσιμα για τους μελλοντικούς 
εκπαιδευτικούς ως πολίτες και ως διδάσκοντες. 

Βήμα 6: Ανάλυση συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων και ψηφιακών αφηγήσεων με το 
μοντέλο έρευνας GNOSIS - Γνώση. 

Οι μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, τα ερωτηματολόγια και οι ψηφιακές αφηγήσεις 
αναλύθηκαν με το μοντέλο έρευνας GNOSIS - Γνώση. Οι ψηφιακές αφηγήσεις των 
μελλοντικών εκπαιδευτικών αναλύθηκαν με διαγράμματα ροής κάθε 5 δευτερόλεπτα 
με σκοπό την επισήμανση των διαφόρων πτυχών της φύσης των φυσικών επιστημών 
που παρουσιάζονται στις ταινίες slowmation των μελλοντικών εκπαιδευτικών 
(Seroglou & Aduriz-Bravo 2007). Το μοντέλο GNOSIS – Γνώση (Πίνακας 6) είναι ένα 
ερευνητικό μοντέλο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού 
υλικού και διδακτικών δραστηριοτήτων που εστιάζει στη φύση των φυσικών επιστη-
μών και στον εντοπισμό των τριών συμπληρωματικών διαστάσεων της μάθησης στις 
φυσικές επιστήμες (γνωστική, μεταγνωστική και συναισθηματική) και τη σύνδεσή τους 
με τρείς μετα-επιστήμες: την ιστορία των φυσικών επιστημών, τη φιλοσοφία των φυ-
σικών επιστημών και την κοινωνιολογία των φυσικών επιστημών. 

Γνώση – GNOSIS: 
Guidelines for Nature Of Science Introduction in Scientific literacy 
 
διάσταση 

 
φύση των φυσικών επιστημών 

 
μετα- 
επιστήμη 

γνωστική  
 

- η φύση του περιεχομένου των φυσικών επι-
στημών 
- η φύση του περιβάλλοντος των φυσικών  
επιστημών 

ιστορία 
των φυσικών 
επιστημών 

μεταγνωστική - η συνθετική φύση των φυσικών επιστημών ως 
νοητικού προϊόντος 
- η φύση της εξέλιξης και των μεθοδολογιών 
των φυσικών επιστημών  
- η φύση των αλληλεπιδράσεων των φυσικών ε-
πιστημών με την κοινωνία 

φιλοσοφία 
των φυσικών 
επιστημών 
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συναισθηματική - φύση των στάσεων που εκφράζονται από τις 
φυσικές επιστήμες 
- φύση των αξιών που καλλιεργούνται 
από τις φυσικές επιστήμες 

κοινωνιολογία 
των φυσικών 
επιστημών 

Πίνακας 6: Το μοντέλο έρευνας GNOSIS – Γνώση 

Η γνωστική διάσταση αφορά τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών ως ένα σύνολο 
μοντέλων που ερμηνεύουν τον κόσμο γύρω μας (η φύση του περιεχομένου των φυσικών 
επιστημών), καθώς και τη διδασκαλία για το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο οι επιστημονικές ιδέες αναπτύχθηκαν και διαμορφώθηκαν (η φύση του περιβάλ-
λοντος των φυσικών επιστημών). Η μεταγνωστική διάσταση εστιάζεται στο τι είναι οι 
φυσικές επιστήμες (η συνθετική φύση των φυσικών επιστημών ως νοητικού προϊόντος), 
στο πώς αλλάζουν οι φυσικές επιστήμες στην ιστορία (η φύση της εξέλιξης και των 
μεθοδολογιών των φυσικών επιστημών), και στον τρόπο που οι φυσικές επιστήμες αλ-
ληλεπιδρούν με την κοινωνία και τον πολιτισμό (η φύση των αλληλεπιδράσεων των 
φυσικών επιστημών με την κοινωνία, όπου αναδεικνύεται το «πολιτισμικό αποτύπωμα 
των φυσικών επιστημών»). 

Η συναισθηματική διάσταση αφορά την εικόνα των φυσικών επιστημών εστιάζοντας 
στις στάσεις (φύση των στάσεων που εκφράζονται από τις φυσικές επιστήμες) και στις 
αξίες (φύση των αξιών που καλλιεργούνται από τις φυσικές επιστήμες), οι οποίες πέρα 
από θεμελιώδεις στην ίδια τη λειτουργία των φυσικών επιστημών, είναι σημαντικές και 
επιθυμητές στην εκπαίδευση πολιτών εγγράμματων στις φυσικές επιστήμες.  

Αποτελέσματα & συζήτηση 

Μετά την ανάλυση των τελικών ερωτηματολογίων και των εργασιών που ανέβηκαν 
στο wiki παρατηρούμε ότι η αναπλαισίωση του περιεχομένου των φυσικών επιστημών 
από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς με στόχο τη δημιουργία των δικών τους αφη-
γήσεων και την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο τονώνει το ενδιαφέρον των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών και οδηγεί σε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον αφορά τη διδα-
σκαλία εννοιών που σχετίζονται με τη βιοκλιματική και την αειφορία. Η σύνδεση των 
φυσικών επιστημών με τις ψηφιακές αφηγήσεις προσφέρει ένα δημιουργικό περιβάλ-
λον μάθησης, ενώ ο σχεδιασμός της εφαρμογής δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές 
και τις φοιτήτριες να παράγουν πρωτότυπο σύγχρονο διδακτικό υλικό. Επίσης, διαπι-
στώνουμε ότι η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας διευκολύνει τη διδασκαλία των φυ-
σικών επιστημών και την περιβαλλοντική εκπαίδευση, διότι σε αντίθεση με την παρα-
δοσιακή διδασκαλία που καθυστερεί την ένταξη νέων ιδεών και εναλλακτικών τρόπων 
μάθησης, η διδασκαλία μέσα από εικόνες, υπολογιστές και το διαδίκτυο, το οποίο κυ-
ριαρχεί στην εποχή μας, προκαλεί το ενδιαφέρον, ενώ διευκολύνει την επικοινωνία και 
τη διάχυση των πληροφοριών στην κοινωνία. Η σειρά των μαθημάτων για τη βιοκλι-
ματική και τη βιωσιμότητα οδηγεί τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στην εξοικείωση 
και την πρακτική χρήση των εννοιών και των διαδικασιών που σχετίζονται με την ε-
ξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη 
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διαμόρφωση ενός φιλικού τεχνητού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενσωματώνε-
ται στο φυσικό περιβάλλον χωρίς καταστροφικές συνέπειες. Η μεθοδολογία της προ-
τεινόμενης εφαρμογής μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ή υποστηρικτικά στην διδα-
σκαλία μαθημάτων φυσικών επιστημών, καθώς και στις δραστηριότητες και τα προ-
γράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
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Διδασκαλία γραμματικών κανόνων με διδακτικό σενάριο και χρήση Τ.Π.Ε,  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά τα αποτελέσματα της διδασκαλίας συγκεκριμένων 
γραμματικών κανόνων της ελληνικής, με Διδακτικό Σενάριο βασισμένο σε Τ.Π.Ε, σε 
σχέση με τον καθιερωμένο τρόπο διδασκαλίας που προβλέπεται από το Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης, σε μαθητές μειονοτικών δημοτικών σχολείων της Θράκης. Οι συμμετέ-
χοντες ήταν 94 μαθητές Ε΄ τάξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν βελτιωμένη ικανότητα 
γραπτής χρήσης των συγκεκριμένων γραμματικών κανόνων κατά 11,09%, στους μα-
θητές που τους διδάχτηκαν με το Διδακτικό Σενάριο σε σχέση με όσους τους διδά-
χτηκαν με τον καθιερωμένο τρόπο. 

Λέξεις - Κλειδιά: γραμματικοί κανόνες, Διδακτικό Σενάριο, μουσουλμανόπαιδες 

Εισαγωγή 

Από τα συνηθέστερα Ορθογραφικά Λάθη (Ο.Λ) στο γραπτό λόγο είναι τα μορφολο-
γικά Ο.Λ τα οποία αναφέρονται σε λανθασμένη εφαρμογή των καταγεγραμμένων 
γραμματικών κανόνων (Holton, Mackridge και Φιλιππάκη-Warburton, 2000· Ράλλη, 
2005). Ένα μορφολογικό Ο.Λ μπορεί να αφορά π.χ στη λανθασμένη εφαρμογή του 
γραμματικού κανόνα για την κατάληξη των ουδέτερων ουσιαστικών: το παιδή αντί το 
παιδί. Η ελληνική γλώσσα διδάσκεται στους μαθητές της μουσουλμανικής μειονότη-
τας της Θράκης στη βάση του ‘Προγράμματος Εκπαίδευσης μουσουλμανόπαιδων’. 
Ανάμεσα σε άλλα στόχος του προγράμματος είναι και η εμπέδωση από τους μαθητές 
βασικών, γραμματικών κανόνων της ελληνικής και η χρήση τους στο γραπτό λόγο. 
Σχετικές έρευνες όμως καταδεικνύουν την αποτυχία του συγκεκριμένου στόχου του 
Προγράμματος (Όμιλος Φίλων Νίκου Ράπτη, 1997· Ασκούνη, 2006). Οι μαθητές κά-
νουν ασυνήθιστα πολλά, μορφολογικά Ο.Λ.  

Η αξία των Διδακτικών Σεναρίων (Δ.Σ) με ταυτόχρονη χρήση των Τ.Π.Ε στη διδα-
κτική πράξη έχει καταδειχτεί από πλήθος επιστημονικές εργασίες (Κουτσογιάννης, 
2002· Βοσνιάδου, 2006) και η εφαρμογή αυτών των καινοτόμων εκπαιδευτικών πρα-
κτικών είναι πλέον συνήθης στα δημοτικά σχολεία της χώρας. Στο χώρο της μειονο-
τικής εκπαίδευσης όμως ελλείπουν σχετικά παραδείγματα ενώ τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής τους στη διδακτική πράξη σε σχέση με καθιερωμένες διδακτικές πρακτι-
κές, σχετικά άγνωστα.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τα αποτελέσματα της διδασκαλί-
ας συγκεκριμένων γραμματικών κανόνων της ελληνικής με Διδακτικό Σενάριο βασι-
σμένο σε Τ.Π.Ε, σε μαθητές μειονοτικών δημοτικών σχολείων της Θράκης, σε σχέση 
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με τον καθιερωμένο τρόπο διδασκαλίας που προβλέπεται από το ισχύον ‘Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης μουσουλμανόπαιδων’. 

Μέθοδος 

Οι συμμετέχοντες ήταν 94 μαθητές της Ε΄ τάξης, μειονοτικών δημοτικών σχολείων 
της Ξάνθης. Συντάχτηκε πειραματικό σχέδιο με δύο μετρήσεις (πριν και μετά), με τη 
χρήση ομάδας ελέγχου (Cohen & Manion, 1997). Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ο-
μάδες (α΄=ομάδα ελέγχου και β΄=πειραματική ομάδα). Κάθε ομάδα εκπροσωπήθηκε 
από περίπου ίσο αριθμό μαθητών. Τόσο η α΄ όσο και η β΄ ομάδα διδάχτηκαν συγκε-
κριμένους γραμματικούς κανόνες, η α΄ με τον καθιερωμένο τρόπο που προέβλεπε το 
Πρόγραμμα εκπαίδευσης μουσουλμανόπαιδων, η β΄ με Δ.Σ και τη χρήση Τ.Π.Ε που 
κατασκεύασε ο ερευνητής. Οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων της Ε΄ τάξης, υπέδειξαν 
να διδαχτούν οι γραμματικοί κανόνες αναφερόμενοι στις καταλήξεις των επιθέτων σε 
-ης, -ης, ες, σε -ύς, -ιά, -ύ και σε -ής, -ιά, -ί, εξαιτίας του πλήθους και της σοβαρότη-
τας των μορφολογικών Ο.Λ που διαπίστωναν στα γραπτά των μαθητών τους. 

Η έρευνα πραγματοποίησε δύο μετρήσεις για κάθε ομάδα, την πρώτη πριν τη διδα-
σκαλία των γραμματικών κανόνων και τη δεύτερη αμέσως μετά. Για τη μέτρηση της 
ικανότητας χρήσης των γραμματικών κανόνων στον γραπτό λόγο, κατασκευάστηκαν 
από τον ερευνητή, δύο Πρωτόκολλα Αξιολόγησης που περιλάμβαναν παρεμφερή 
γραπτά έργα συμπλήρωσης.  

Τα έργα των Πρωτοκόλλων Αξιολόγησης κατασκευάστηκαν με απλή παραλλαγή των 
σχετικών με τους γραμματικούς κανόνες των επιθέτων, γραπτών ασκήσεων του σχο-
λικού εγχειριδίου. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν 24 έργα, οχτώ για κάθε 
ομάδα επιθέτων (8Χ3). Κατόπιν, τα έργα επιδόθηκαν σε ενεργούς δάσκαλους που 
εκτίμησαν τη δυσκολία τους (εύκολο-μέτριο-δύσκολο) για τα παιδιά των τμημάτων 
τους. Ο ερευνητής τελικά επέλεξε και κράτησε τρία έργα, αυξανόμενης δυσκολίας, 
για καθεμία από τις τρεις ομάδες επιθέτων και για καθένα από τα δύο Πρωτόκολλα 
Αξιολόγησης (3Χ3Χ2). Τα συνολικά 18 έργα που προέκυψαν, αποτέλεσαν τα δύο 
Πρωτόκολλα Αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η παρούσα εργασία. Η επιλογή εύκο-
λων, μέτριων και δύσκολων έργων, διασφάλιζε όμοιο βαθμό δυσκολίας στο χειρισμό 
κάθε άσκησης από τους μαθητές. Διατηρούσε επίσης το συνολικό αριθμό των έργων 
στον ελάχιστο δυνατό και περιόριζε το χρόνο εφαρμογής των Πρωτοκόλλων Αξιολό-
γησης. 

Ταυτότητα του Δ.Σ. 

Το Δ.Σ διήρκησε 11 διδακτικές ώρες Κρίθηκε απόλυτα συμβατό με το ισχύον Πρό-
γραμμα Σπουδών, αφού το θέμα του αφορούσε την κλιτική μορφολογία επιθέτων που 
τα παιδιά έπρεπε να διδαχτούν στο μάθημα της γλώσσας της Ε΄ τάξης. Το θεωρητικό 
πλαίσιο που χρησιμοποίησε ήταν εκείνο της διερευνητικής, ανακαλυπτικής μάθησης 
(Κολιάδης, 1997) όπου οι μαθητές έπρεπε να μάθουν να εργάζονται σε ομάδες, να 
οικοδομούν γνώση, να αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. Το διδακτικό 
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σενάριο έκανε χρήση των Τ.Π.Ε οι οποίες εφαρμοσμένες στην εκπαίδευση δημιουρ-
γούν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης, ευνοούν τη συνεργασία, την επικοινωνία και 
τη συμβολική έκφραση των μαθητών (Κόμης, 2004). Ο διδακτικός στόχος του Δ.Σ 
ήταν οι μαθητές να μάθουν να κλίνουν επίθετα σε -ης, -ης, ες, σε -ής, -ιά, -ί, και σε -
ύς, -ιά, -ύ, κάνοντας χρήση του λογισμικού Word. 

Το Δ.Σ προαπαιτούσε από τους μαθητές να γνωρίζουν τους τρόπους συμφωνίας των 
επιθέτων με τα ουσιαστικά, την έννοια των διακριτών τύπων καταλήξεων που μπο-
ρούν να συναντηθούν ανάμεσα στα τρία γένη ορισμένων επιθέτων και τον συνήθη 
στηλοειδή τονισμό των επιθέτων. Οι μαθητές έπρεπε επίσης να γνωρίζουν να ανοί-
γουν και να κλείνουν ένα λογισμικό από την Επιφάνεια Εργασίας και να εφαρμόζουν 
την τεχνική ‘Σύρε και Άσε’. Αναμένονταν λάθη στην προσωπική θεωρία των μαθη-
τών αναφορικά με τη σύνδεση θέματος και κατάληξης των επιθέτων. 

Ως διδακτικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν φύλλα εργασίας που δημιούργησε ο ερευνη-
τής και διατέθηκαν στους μαθητές με τη μορφή αρχείων εργασίας στην επιφάνια ερ-
γασίας των Η/Υ. Η διδασκαλία ακολούθησε τη δομή και το περιεχόμενο των φύλλων 
εργασίας. Οι ομάδες των μαθητών εργάστηκαν για 1 διδακτική ώρα στην εφαρμογή 
του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης inspiration, για άλλη 1 διδακτική ώρα 
στην εκμάθηση του λογισμικού Word και τέλος για 9 διδακτικές ώρες με το λογισμι-
κό Word, στην οικοδόμηση των νέων γνώσεων. Στο τέλος κάθε ώρας οι μαθητές α-
ξιολόγησαν τις αποκτημένες γνώσεις τους με τη διαδικτυακή υπερμεσική εφαρμογή 
παραγωγής ασκήσεων, Hot Potatoes. Έγιναν επίσης συζητήσεις σχετικά με τις πρότε-
ρες γνώσεις και όσες αποκτήθηκαν μέσα από τη διδασκαλία. Στο τέλος της εφαρμο-
γής του Δ.Σ, ακολούθησε γενική αξιολόγησή του. 

Αποτελέσματα 

Για να εκτιμηθεί η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των Μέσων Όρων των 
επιδόσεων των δύο ομάδων (α΄ και β΄) της Ε’ τάξης στην εφαρμογή των γραμματικών 
κανόνων αναφορικά με τις καταλήξεις των επιθέτων σε -ης, -ης, ες, σε -ύς, -ιά, -ύ και 
σε -ής, -ιά, -ί, πριν την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης, διενεργήθηκε έλεγχος 
‘t’ (Howit & Cramer, 2006· Γιαλαμάς, 2007). Ο έλεγχος έδειξε ότι ο Μέσος Όρος της 
επίδοσης της α΄ ομάδας (Μ=1,71, SD=0,23) με τον Μέσο Όρο της επίδοσης της β΄ 
ομάδας (Μ=1,75, SD=1,17), δε διέφεραν στατιστικά σημαντικά (t=-1,059, df=43, 
p=0,295 δίπλευρη), (1=σωστό, 2=λάθος), Πίνακας 1. 

Αντίστοιχα, για να εκτιμηθεί η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των Μέσων 
Όρων των επιδόσεων των δύο ομάδων (α΄ και β΄) της Ε΄ τάξης στην εφαρμογή των 
γραμματικών κανόνων αναφορικά με τις καταλήξεις των επιθέτων σε -ης, -ης, ες, σε -
ύς, -ιά, -ύ και σε -ής, -ιά, -ί, μετά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης, διενερ-
γήθηκε επίσης έλεγχος ‘t’. Ο έλεγχος έδειξε ότι ο Μέσος Όρος της επίδοσης της α΄ 
ομάδας (Μ=1,46, SD=0,21) με τον Μέσο Όρο της επίδοσης της β΄ ομάδας (Μ=1,30, 
SD=0,16), διέφεραν στατιστικά σημαντικά (t=5,00, df=43, p=0,000 δίπλευρη), 
(1=σωστό, 2=λάθος), Πίνακας 1. 
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Για να εκτιμηθεί η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των Μέσων Όρων των 
επιδόσεων της α΄ ομάδας στην εφαρμογή των γραμματικών κανόνων αναφορικά με 
τις καταλήξεις των επιθέτων σε -ης, -ης, ες, σε -ύς, -ιά, -ύ και σε -ής, -ιά, -ί, πριν και 
μετά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης, διενεργήθηκε έλεγχος ‘t’. Ο έλεγχος 
έδειξε ότι ο Μέσος Όρος της επίδοσης της α΄ ομάδας πριν (Μ=1,71, SD=0,23) με το 
Μέσο Όρο της επίδοσης της α΄ ομάδας μετά (Μ=1,46, SD=1,21), διέφεραν στατιστι-
κά σημαντικά (t=8,196, df=43, p=0,295 δίπλευρη), (1=σωστό, 2=λάθος), Πίνακας 2. 

Αντίστοιχα, για να εκτιμηθεί η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των Μέσων 
Όρων των επιδόσεων της β΄ ομάδας στην εφαρμογή των γραμματικών κανόνων ανα-
φορικά με τις καταλήξεις των επιθέτων σε -ης, -ης, ες, σε -ύς, -ιά, -ύ και σε -ής, -ιά, -
ί, πριν και μετά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης, διενεργήθηκε επίσης έ-
λεγχος ‘t’. Ο έλεγχος έδειξε ότι ο Μέσος Όρος της επίδοσης της α’ ομάδας (Μ=1,75, 
SD=0,17) με τον Μέσο Όρο της επίδοσης της β΄ ομάδας (Μ=1,30, SD=0,17), διέφε-
ραν στατιστικά σημαντικά (t=17,387, df=48, p=0,000 δίπλευρη), (1=σωστό, 
2=λάθος), Πίνακας 2. 

Πίνακας 1 
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Από τις αναλύσεις των Μέσων Όρων προέκυψε ότι η α΄ ομάδα παρουσίασε διαφορά 
επίδοσης 14,61% ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη μέτρηση, ενώ η β΄ ομάδα 
παρουσίασε διαφορά επίδοσης 25,7%. Η διαφορά επίδοσης της β΄ ομάδας έναντι της 
α΄ ομάδας κατά τη δεύτερη μέτρηση ήταν 11,09%, Πίνακας 3. 

 Μέσος Όρος ομάδας α’ Μέσος Όρος ομάδας β’ 

α΄ μέτρηση 1,71 1,75 

β΄ μέτρηση 1,46 1,30 

Διαφορά % 14,61 25,7 

 

Συμπεράσματα 

Το Δ.Σ κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένο αφού επιτεύχθηκε ο διδακτικός στόχος του. 
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Δ.Σ, δεν υπήρξαν ιδιαίτερες οργανωτικές δυ-
σκολίες που να παρεμπόδισαν την επίτευξη του σκοπού του. Οι δομές των δραστη-
ριοτήτων ήταν απλές και απολύτως κατανοητές από τους μαθητές. Οι τελευταίοι ε-
ξοικειώθηκαν αρκετά με τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν, συμμετείχαν ενεργά 
και υλοποίησαν άνετα τις ζητούμενες δραστηριότητες. Η διάρκεια του Δ.Σ κρίθηκε 
ικανοποιητική. 

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων της έρευνας έδειξαν ότι οι Μέσοι 
Όροι των επιδόσεων των δύο ομάδων στην εφαρμογή των γραμματικών κανόνων α-
ναφορικά με τις καταλήξεις των επιθέτων πριν τη διδασκαλία τους, δε διέφεραν στα-
τιστικά σημαντικά μεταξύ τους. Όλοι οι μαθητές αγνοούσαν στον ίδιο βαθμό τους 
κανόνες. Οι Μέσοι Όροι των επιδόσεων των δύο ομάδων στην εφαρμογή των γραμ-

Πίνακας 2 

Πίνακας 3 
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ματικών κανόνων αναφορικά με τις καταλήξεις των επιθέτων μετά τη διδασκαλία των 
γραμματικών κανόνων, διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό βελτίωσης της επίδοσης παρουσίασε η β΄ ομάδα που διδάχτηκε με βάση το 
Δ.Σ με τη χρήση των Τ.Π.Ε. Η μεγαλύτερη βελτίωση της επίδοσης της β΄ ομάδας θα 
μπορούσε να αποδοθεί στην εφαρμογή του Δ.Σ καθώς δε θεωρείται ότι υπήρξαν σο-
βαρές απειλές για την εσωτερική εγκυρότητα των πειραματικών χειρισμών (διαδοχι-
κές μετρήσεις, παρεμφερή Πρωτόκολλα Αξιολόγησης, ίδιοι μαθητές), (Cohen & 
Manion, 1997). Το εύρημα αυτό συμφωνεί με αντίστοιχα άλλων ερευνών που κατα-
δεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Δ.Σ με χρήση Τ.Π.Ε, στη διδακτική 
πράξη (Σολομωνίδου, 1997· Αργύρης, 2002). 

Τα ευρήματα της εργασίας αναδεικνύουν την ανάγκη εφαρμογής στη μειονοτική, δη-
μοτική εκπαίδευση, σύγχρονων τεχνικών στη διδασκαλία της ελληνικής που αξιοποι-
ούν τις νέες τεχνολογίες. Ασφαλέστερα ευρήματα θα προέκυπταν ίσως από ένα μεγα-
λύτερο δείγμα ή από μία αύξηση των διδακτικών ωρών υλοποίησης του Δ.Σ. Μελλο-
ντικά θα είχε ενδιαφέρον η διδασκαλία περισσότερων γραμματικών κανόνων αναφε-
ρόμενων σε άλλα μέρη του λόγου, με παρόμοιο τρόπο. 

Για την εκπαίδευση των μουσουλμανόπαιδων της Θράκης, αποτελεί πάντα επίκαιρο 
και ενδιαφέροντα στόχο η βελτίωση της ικανότητας σωστής χρήσης της ελληνικής 
γλώσσας. Η παρούσα εργασία προσπάθησε να συμβάλλει ελάχιστα προς αυτή την 
κατεύθυνση, διερευνώντας την πιθανότητα βελτίωσης της ικανότητας εφαρμογής συ-
γκεκριμένων γραμματικών κανόνων της ελληνικής από μαθητές των μειονοτικών δη-
μοτικών σχολείων της Θράκης, παρεμβαίνοντας διδακτικά με Διδακτικό Σενάριο, 
βασισμένο σε Τ.Π.Ε. 
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Περίληψη 

Το νηπιαγωγείο είναι η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία διαμορφώνονται οι αξίες και 
στάσεις ζωής των παιδιών. Η διαφορετικότητα είναι ένα ζήτημα που καθημερινά αντι-
μετωπίζουμε στο ευρύτερο πλαίσιο του κοινωνικού ιστού γεγονός που αγγίζει και τη 
ζωή στο σχολείο, συμπεριλαμβανομένου και του Νηπιαγωγείου. Στην παρούσα εργα-
σία παρουσιάζουμε μια παρέμβαση για την αποδοχή της διαφορετικότητας σε μαθητές 
Προσχολικής Ηλικίας με τη χρήση βιωματικών δραστηριοτήτων. Στην παρέμβαση κε-
ντρικό ρόλο διαδραματίζει η χρήση ψηφιακών μέσων και πιο συγκεκριμένα η δημιουρ-
γία Ψηφιακής Αφήγησης από τα παιδιά.  

Λέξεις - Κλειδιά: διαφορετικότητα, σεβασμός, δικαιώματα, ψηφιακή αφήγηση 

Προσεγγίζοντας τη Διαφορετικότητα στο νηπιαγωγείο 

Το σχολείο συνιστά μικρογραφία της κοινωνίας και σε αυτό μπαίνουν οι βάσεις για την 
ηθική αγωγή, μέρος της οποίας είναι ο σεβασμός στον άλλο και στην ταυτότητά του. 
Στο Νηπιαγωγείο ξεκινάει η διαμόρφωση στάσεων ζωής των παιδιών, έτσι ώστε στα 
επόμενα στάδια της Εκπαίδευσης, αλλά και στην μετέπειτα ενήλικη ζωή τους να υιο-
θετήσουν αντιρατσιστική στάση.  

Η έννοια της ιδιότητας του πολίτη (citizenship), δηλαδή το «τι πολίτη» θέλουμε να 
διαμορφώσουμε είναι ένα από τα ζητήματα που διατρέχει όλα τα σύγχρονα αναλυτικά 
προγράμματα τα οποία επεξεργάζονται τις σχέσεις του σχολείου με την κοινωνία 
(Μπαλτάς, 2010). Ο πολιτικός εγγραμματισμός (political literacy) είναι ένα είδος εγ-
γραμματισμού που καλούνται τα παιδιά να καλλιεργήσουν. Σύμφωνα με τον οποίο, 
πέρα από το σεβασμό στους κανόνες, οδηγεί στη σχέση του πολίτη με το κράτος. Στό-
χος είναι τα παιδιά να κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών, 
καθώς και να αντιληφθούν βασικές πανανθρώπινες αξίες, όπως το δικαίωμα ίσης με-
ταχείρισης. 

Σύμφωνα με τον Piaget (1952), μέρος του παιδικού κόσμου είναι ο κοινωνικός κόσμος, 
και οι τρόποι με τους οποίους το παιδί αλληλεπιδρά με αυτόν εξαρτώνται από το στάδιο 
γνωστικής ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται (Κουτσουβάνου, 2005). Στην ηλικία των 
τεσσάρων ετών γίνεται η κοινωνική σύλληψη του άλλου (Grieshaber & Canella, 2001) 
και διαμορφώνονται οι στάσεις και τα στερεότυπα του παιδιού. Η νοητική αντίληψη 
του νηπίου εντοπίζει πρώτα τις διαφορές και ύστερα τις ομοιότητες (Κουτσουβάνου, 
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2000). Για αυτό το λόγο, όσο πιο γρήγορα έρθει το παιδί σε επαφή με τη διαφορετικό-
τητα, τόσο πιο ανοικτό θα γίνει σε αυτή. Συνεπώς, στο σχολείο ακολουθούνται προ-
γράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπου τα παιδιά θα έρχονται σε επαφή με το 
διαφορετικό. 

Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, η διαφορετικότητα προ-
σεγγίζεται μέσα στο γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη Περιβάλλοντος: Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση» και έχει ως στόχο τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν 
τη διαφορετικότητα τους, να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με τους άλ-
λους και να τις σέβονται (ΔΕΠΠΣ, 2003). Πρόκειται για κοινωνικές δεξιότητες που 
καλλιεργούνται μέσα από συλλογικές δραστηριότητες, οι οποίες προωθούν την ανα-
γνώριση και το σεβασμό της πολιτισμικής ποικιλομορφίας της σχολικής κοινότητας 
(Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2006). Στο πλαίσιο αυτό, έχει ιδιαίτερη σημα-
σία να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά για να αντιληφθούν τους τρόπους με τους οποίους 
τα μέλη μιας κοινότητας αλληλοεξαρτώνται και να μάθουν πώς να δίνουν αξία στη 
διαφορετικότητα προσεγγίζοντάς τη ως στοιχείο εμπλουτισμού (Katz & Chard, 2004, 
από Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2006). 

Η έννοια της Διαφορετικότητας στην Προσχολική Εκπαίδευση προσεγγίζεται σύμ-
φωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Ψηφιακού Σχολείου (2011), ως κοινωνική δε-
ξιότητα, αφού οι μαθητές καλούνται να την αποδέχονται στο πλαίσιο της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης μέσα στην ομάδα και να εξοικειώνονται με αυτή, ώστε να διαμορφώ-
νουν στάση αποδοχής. Ο εκπαιδευτικός καλείται να οργανώνει ομαδικές δραστηριότη-
τες, επιλέγοντας θεματικές, με κριτήριο -μεταξύ άλλων- τα θέματα αυτά να αφορούν 
έννοιες και αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η ισότητα και η αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
στη διδασκαλία 

Τις τελευταίες δεκαετίες, τα παιδιά από τις αλάνες βρέθηκαν στο υπνοδωμάτιό τους 
χαμένα μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή και η μπάλα αντικαταστάθηκε από το 
ποντίκι και το τζόιστικ. Αυτές οι αλλαγές στις συνήθειες των παιδιών, εξηγούνται αν 
λάβουμε υπόψη μας τις μετατροπές που έχουν συμβεί στην κοινωνία από τα τεχνολο-
γικά επιτεύγματα. Η συνεχώς αυξανόμενη ψηφιοποιημένη πληροφορία, φέρνει τα παι-
διά από το νεαρό της ηλικίας τους σε επαφή με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές 
αναπαραστάσεις. Έτσι τα παιδιά αφιερώνουν σημαντικό χρόνο από την καθημερινό-
τητα τους σε ψηφιακές εφαρμογές, όπως τα λογισμικά παιγνιώδους χαρακτήρα, τα δια-
δικτυακά παιχνίδια, τα κινούμενα σχέδια και οι ψηφιακές αφηγήσεις.  

Όπως επισημαίνει ο Prensky (2007), τα σημερινά παιδιά εκπαιδεύουν κι επανεκπαιδεύ-
ουν τον εγκέφαλό τους, ώστε να σκέφτονται με νέους τρόπους. Σύμφωνα με τον ίδιο, 
τα παιδιά που έχουμε απέναντί μας στο σχολείο, είναι digital natives, δηλαδή ψηφιακοί 
ιθαγενείς, καθώς γεννήθηκαν σε μία εποχή όπου τα μέσα προϋπήρχαν και συνεπώς 
μεγάλωσαν με τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να α-
γνοηθεί από το σχολείο, γι’ αυτό ακριβώς το λόγο οι νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά 

1055

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



μέσα θα πρέπει να αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς συνάδουν με 
τα βιώματα που το παιδί έχει από την καθημερινή του ζωή. Ακόμη κι όταν τα παιδιά 
δεν έχουν εμπειρίες με τα ψηφιακά μέσα ο εκπαιδευτικός οφείλει να τα φέρει σε επαφή 
με αυτά, να τα ενθαρρύνει και να τα υποστηρίξει, ώστε να αποκτήσουν βιώματα.  

Οι εμπειρίες των παιδιών είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της λογικής και της 
αισθητηριακής αντίληψης. Όπως η Greenfield αναφέρει, μέσω της αλληλεπίδρασης με 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και κατ’ επέκταση με τις ψηφιακές εφαρμογές διαμορφώ-
νονται άνθρωποι «με ειδικές δεξιότητες, όσον αφορά την ανακάλυψη κανόνων και προ-
τύπων μέσα από μια ενεργή και διαδραστική διαδικασία δοκιμής» (1984, από Prensky, 
2007, σ:53). Τέτοιες δεξιότητες είναι η κατάκτηση της δεξιότητας επίλυσης προβλη-
μάτων, της διατύπωσης υποθέσεων και της επαλήθευσής τους, της αντιμετώπισης πε-
ρίπλοκων καταστάσεων, της ανάπτυξης μοντέλων και της λήψης αποφάσεων των ο-
ποίων θα αναλαμβάνουν την ευθύνη. 

Στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών επιτρέπει τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής προσέγγισης, διευκο-
λύνοντας την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Τα ψηφιακά μέσα κινητοποιούν στη 
μάθηση τους ψηφιακούς γηγενείς (Prensky, 2007), αυξάνουν το ενδιαφέρον τους και 
την εμπλοκή τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στην κατεύθυνση αυτή, η αξιο-
ποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών συμβάλλει στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών, 
καθώς μαθαίνουν μέσω του παιχνιδιού (playful learning).  

Η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί κατανοούν τη σπουδαιότητα της αφήγησης και 
κάνουν προσπάθειες να την εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να την αξιοποιή-
σουν ως εργαλείο για τη δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος και ως 
μέσο καλλιέργειας αξιών, αντιλήψεων και γνώσεων (Gersie,1992, από Κοτρωνίδου & 
Τόζιου, 2011). Η μέθοδος της χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Ε-
πικοινωνιών για την ανάπτυξη Ψηφιακών Αφηγήσεων (Digital Storytelling) αποτελεί 
μια ενεργητική διαδικασία που φέρνει τους μαθητές σε επαφή με την τέχνη και τους 
ωθεί να γίνουν «δημιουργικοί παραμυθάδες» από μικρή ηλικία (Robin, 2008).  

Η Ψηφιακή Αφήγηση κινητοποιεί τη φαντασία τους και παράλληλα τους εισάγει με 
τρόπο ευχάριστο και συνεργατικό στον ψηφιακό εγγραμματισμό (Robin, 2009, από 
Κοτρωνίδου & Τόζιου, 2011). Μέσα από αυτή τη διαδικασία ανάπτυξης καλλιεργείται 
η κριτική σκέψη των μαθητών και ενισχύεται η μεταξύ τους επικοινωνία, καθώς απαι-
τείται συζήτηση, συναπόφαση για σημαντικά ζητήματα και επίλυση διαφόρων προβλη-
μάτων. Ολοκληρώνοντας αξίζει να σημειωθεί πως τα παραπάνω συμβάλλουν στην 
προώθηση της ομαδοσυνεργατικότητας και στην ψηφιακή παιδεία (Κοτρωνίδου & Τό-
ζιου, 2011). 
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Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα νηπιαγωγείο της Δυτικής 
Αττικής. Η τάξη αποτελούνταν από δώδεκα παιδιά β΄ ηλικίας (προνήπια) και οχτώ α΄η-
λικίας (νήπια). Τα παιδιά είχαν εμπειρία με τα ψηφιακά μέσα, τόσο από την καθημερινή 
ενασχόλησή τους στο σχολείο, όσο και στο σπίτι τους. Η τεχνική της ψηφιακής αφή-
γησης πρώτη φορά αξιοποιήθηκε στη μαθησιακή διαδικασία και συνεπώς τα παιδιά δεν 
είχαν εμπειρία από ανάλογη δραστηριότητα. Ωστόσο, τα παιδιά είχαν εξοικειωθεί στις 
ομαδικές εργασίες και λειτουργούσαν υποστηριχτικά το ένα προς το άλλο, όταν τους 
δινόταν ένα συλλογικό έργο.  

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 
2015 και διήρκησε για δύο εβδομάδες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος αξιο-
ποιήθηκε η ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας και τα παιδιά χωρίζονταν σε ομάδες 
των τεσσάρων ή των πέντε ατόμων με κριτήριο την ανομοιογένεια ως προς τις δεξιό-
τητες. Στόχος των εκπαιδευτικών ήταν η συνεργασία των παιδιών με ικανότητες που 
μπορούσαν να αλληλοσυμπληρωθούν (Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2006). Ο 
συγκεκριμένος τρόπος εργασίας ήταν οικείος στα παιδιά, καθώς οι εκπαιδευτικοί συ-
χνά προγραμμάτιζαν δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικού χαρακτήρα.  

Στην παρούσα μελέτη αξιοποιήθηκε η ερευνητική μέθοδος της έρευνας-δράσης, που 
είναι μια παρέμβαση μικρής κλίμακας στη λειτουργία του πραγματικού κόσμου και μια 
εξέταση από κοντά των επιδράσεων της (Cohen, Manion, 1997). Η συγκεκριμένη μέ-
θοδος επιλέχθηκε λόγω του συμμετοχικού της χαρακτήρα, καθώς ο ερευνητής μπορεί 
να λαμβάνει μέρος άμεσα στην υλοποίηση της έρευνας, αλλά και του αξιολογικού της 
χαρακτήρα, αφού η πορεία της αξιολογείται συνεχώς μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας 
κατάστασης (Cohen, Manion, 1997). Επίσης, αξιοποιήθηκε συμπληρωματικά η μη-κα-
τευθυντική συνέντευξη, όπου η πορεία των ερωτήσεων που τέθηκαν καθοδηγήθηκε 
από τα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εκμαίευση των απόψεων και των προ-
ϋπαρχουσών γνώσεων τους για το προς εξέταση θέμα.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί παρατηρούσαν και κατέ-
γραφαν τις αλληλεπιδράσεις, τις λεκτικές και μη λεκτικές εκφράσεις τους. Πιο συγκε-
κριμένα η παρατήρηση ήταν συμμετοχική, αφού οι εκπαιδευτικοί ενεπλάκησαν στις 
ίδιες τις δραστηριότητες που επιχείρησαν να παρατηρήσουν, συμμετείχαν στις συζη-
τήσεις και προσπάθησαν με διακριτικό τρόπο να προβληματίσουν τα παιδιά.  

Στοχοθεσία εκπαιδευτικού προγράμματος 

Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία εστιάζουν πιο πολύ την προσοχή τους στις διαφορές, τις 
οποίες τονίζουν σε έντονο βαθμό. Συχνά μάλιστα γίνονται σκληρά απέναντι στους άλ-
λους χωρίς να το αντιλαμβάνονται λόγω του εγωκεντρισμού τους που δεν έχει μετρια-
στεί ακόμη (Piaget, από Κουτσουβάνου, 2005). Υπό αυτό το πρίσμα και με αφορμή 
συγκεκριμένα περιστατικά περιθωριοποίησης μικρότερων παιδιών , αλλά και παιδιών 
με ιδιαίτερες δεξιότητες, οι εκπαιδευτικοί έθεσαν τη στοχοθεσία του συγκεκριμένου 
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προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθώντας την ταξινομία των στόχων του 
Bloom, η διατύπωσή τους έγινε ως εξής:  

• ως προς τις γνώσεις: 
- να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους, αλλά κι ανάμεσα στους 

άλλους ανθρώπους  
- να προβληματίζονται για τα ίσα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και για τις 

ανισότητες 
- να συζητούν για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάποιων ατόμων και τον τρόπο στή-

ριξής τους 
- να συζητούν για διαφορετικές συνήθειες και πολιτισμούς  
- να εκφραστούν με λεκτικό και μη λεκτικό τρόπο για αξίες, όπως ο σεβασμός 

στον άλλο, η αλληλεγγύη 
• ως προς τις δεξιότητες:  

- να αποδέχονται τη διαφορετικότητα 
- να καλλιεργηθεί η κριτική τους σκέψη 
- να καλλιεργηθούν οι συνεργατικές τους δεξιότητες 
- να καλλιεργήσουν τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες αξιοποιώντας τα ψη-

φιακά μέσα για τη διερεύνηση της γνώσης 
• ως προς τις στάσεις ζωής: 

- να υιοθετήσουν ηθικές αξίες 

Περιγραφή εκπαιδευτικών δράσεων 

Αφορμή για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος αποτέλεσε η διάκριση 
ορισμένων παιδιών απέναντι σε συμμαθητές τους με ιδιαίτερες δεξιότητες και σε παι-
διά μικρότερης ηλικίας. Η πρώτη μέρα εκπαιδευτικής παρέμβασης, ξεκίνησε με την 
ανάγνωση του παραμυθιού το «Κάτι Άλλο». Έπειτα, τους ζητήθηκε να μιλήσουν για 
τον εαυτό τους, να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους στο παιχνίδι, στα φαγητά, στα χρώ-
ματα και σε οτιδήποτε άλλο ήθελαν εκείνα. Στόχος ήταν να διαπιστώσουν πως ο καθέ-
νας έχει τις δικές του προτιμήσεις. Στη συνέχεια, παροτρύνθηκαν να διαπιστώσουν τις 
ομοιότητές τους και ύστερα τις διαφορές τους. Αρχικά, τα παιδιά διαπίστωσαν πως σε 
όλους άρεσε να παίζουν στην αυλή και πως σε όλους άρεσαν τα μακαρόνια με κιμά. 
Ενθαρρύνθηκαν να καταγράψουν σε πίνακα αναφοράς το αγαπημένο τους φαγητό κι 
ύστερα μέτρησαν πόσα παιδιά είχαν γράψει το ίδιο. Κάποια στιγμή στη συζήτηση, με-
ρικά παιδιά ανέφεραν πως είναι διαφορετικοί ως προς το ύψος, ενώ κάποια άλλα εστί-
ασαν την προσοχή τους στο χρώμα ματιών και μαλλιών. Τα παιδιά μέτρησαν το ένα το 
ύψος του άλλου με σκοινάκια κι έτσι κατάλαβαν και στην πράξη πως ο καθένας είχε 
διαφορετικό ύψος.  

Την επόμενη μέρα τα παιδιά ανέφεραν πως δεν έχουμε όλοι το ίδιο χρώμα στο δέρμα 
και μετέφεραν τις προσωπικές τους εμπειρίες από την κοινωνική αλληλεπίδραση σε 
χώρους εκτός σχολείου (π.χ «είδα στην τηλεόραση ένα αραπάκι», «πήγα για ψώνια με 
τη μαμά και μας καθάρισε το αυτοκίνητο ένας “μαύρος” κύριος»). Έγινε συζήτηση για 
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τις διαφορετικές φυλές. Τα παιδιά αναζήτησαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες ανθρώπων 
από άλλους τόπους. Συνέκριναν τις φωτογραφίες, παροτρύνθηκαν να διαπιστώσουν τις 
ομοιότητες όλων των ανθρώπων και τις διαφορές τους. Διαπίστωσαν πως παρά τις δια-
φορές τους όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από φαγητό, νερό και αγάπη. Εν συνεχεία, 
οι εκπαιδευτικοί διάβασαν το βιβλίο «Η Λευκή και η Μαύρη Σοκολάτα». Ακολούθησε 
συζήτηση γύρω από το παραμύθι, καθώς στόχος των εκπαιδευτικών ήταν τα παιδιά να 
νιώσουν ενσυναίσθηση για τη λευκή σοκολάτα που απομονώθηκε.  

Στην επόμενη εκπαιδευτική παρέμβαση έπαιξαν ένα ψηφιακό παιχνίδι 
(http://www.bbc.co.uk/northernireland/schools/4_11/cultureclub/stageschool/chinese.
shtml), όπου μπορούσαν να παρατηρήσουν παραδοσιακούς χορούς από τέσσερις δια-
φορετικές χώρες (Τζαμάικα, Κίνα, Πορτογαλία, Ινδία). Επιλέγοντας τη χώρα από την 
αριστερή στήλη, παρατηρούσαν το χορό. Τα παιδιά αλληλεπίδρασαν μόνα τους με το 
ψηφιακό υλικό. Η βοήθεια από την πλευρά των εκπαιδευτικών αφορούσε στη μετά-
φραση των λέξεων που επέλεγαν τα παιδιά, κι αυτό μόνο στην πρώτη φορά που έπαιξαν 
το παιχνίδι, γιατί τις επόμενες τις θυμούνταν. Κάποια στιγμή ένα παιδί διάλεξε την 
επιλογή “download” και διαπίστωσαν πως μπορούσαν να «κατεβάσουν» τη μουσική. 
Αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα να χορεύουν μόνα τους τη μουσική διαφορετικών πο-
λιτισμών.  

Τις επόμενες δύο μέρες παρέμβασης έγινε αναφορά στη διαφορετικότητα των ζώων. 
Αφού οι εκπαιδευτικοί διάβασαν τον αισώπειο μύθο «Ο λαγός κι η χελώνα», τα παιδιά 
χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες των πέντε ατόμων, με σκοπό να δραματοποιήσουν το 
μύθο. Η οδηγία που τους δόθηκε ήταν να δείξουν πόσο διαφορετικά ήταν τα ζώα. Μία 
ομάδα είχε αναλάβει τη μουσική υπόκρουση κι έπρεπε να επιλέξει τα μουσικά όργανα 
για τη δραματοποίηση. Μία άλλη ομάδα ανέλαβε την παρουσίαση των ζώων με τη 
μορφή αφήγησης. Τέλος, οι δύο τελευταίες ομάδες θα δραματοποιούσαν το μύθο, δη-
λαδή θα είχαν ρόλους ηθοποιού. Η ομάδα που είχε αναλάβει την παρουσίαση των ζώων 
μπορούσε να αναζητήσει πληροφορίες, είτε στη βιβλιοθήκη, είτε στο διαδίκτυο, με τη 
βοήθεια των εκπαιδευτικών. Στο τέλος, παρουσίασαν τη δική τους δραματοποίηση 
προσπαθώντας το κάθε παιδί να τονίσει τα χαρακτηριστικά του ζώου που είχε αναλά-
βει.  

Με αφορμή το βιβλίο «Η Αργυρώ γελάει» έγινε συζήτηση στην τάξη για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες και την ανάγκη προσβασιμότητάς τους. Η προσοχή των παιδιών επι-
κεντρώθηκε στους τυφλούς. Έτσι έγινε αναφορά στο σχολείο των τυφλών παιδιών, στα 
βιβλία τους και στον τρόπο επικοινωνίας τους. Παρατήρησαν δείγματα της γραφής 
Braille και επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα του Μουσείου Αφής 
(http://www.tactualmuseum.gr/html/educ.htm).  

Στη συνέχεια, διαβάσαμε το βιβλίο «Το χαρούμενο Λιβάδι». Παραλληλίζοντας τους 
ανθρώπους με τα λουλούδια, έγινε συζήτηση για τα ίσα δικαιώματα. Τα παιδιά προ-
βληματίστηκαν για τα δικά τους δικαιώματα. Σε επόμενη δραστηριότητα χωρίστηκαν 
σε πέντε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Οι δύο ομάδες κατέγραψαν τα δικαιώματα, 
μία άλλη τα εικονογράφησε, ενώ οι δύο τελευταίες τα παρουσίασαν στην ολομέλεια. 
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Η μία ομάδα εκφράστηκε μόνο με κινήσεις και η άλλη συνδυάζοντας κινήσεις και εκ-
φράσεις (λεκτικές και μη λεκτικές).  

 

Εικόνα 1: Τα δικαιώματα όλων των παιδιών 

Στο τέλος των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων τα παιδιά δημιούργησαν τη δική τους ψη-
φιακή αφήγηση με όλες τις γνώσεις που είχαν οικοδομήσει καθ΄ όλη τη διάρκεια των 
δράσεων. Αρχικά, στην ολομέλεια της τάξης εξέφρασαν τις σκέψεις τους για την ιστο-
ρία που ήθελαν να δημιουργήσουν, δημιουργώντας το σενάριο της ιστορίας τους. Οι 
εκπαιδευτικοί λειτουργώντας ενισχυτικά προς τα παιδιά καταγράφοντας τις ιδέες τους 
και τα στοιχεία του σεναρίου. Έπειτα, χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες των πέντε ατό-
μων, όπου καθεμία ανέλαβε από ένα κομμάτι της ιστορίας. Αρχικά, εικονογράφησαν 
την ιστορία τους και μετά ηχογράφησαν τους εαυτούς τους. Όλες οι ομάδες πέρασαν 
κι από τα δύο στάδια. Ακολούθησε η παρουσίαση του υλικού στην ολομέλεια της τάξης 
από τον εκπρόσωπο κάθε ομάδας και η παρουσίαση του λογισμικού “movie maker”από 
τους εκπαιδευτικούς. Η διαδικασία του μοντάζ έγινε από τους εκπαιδευτικούς με τις 
οδηγίες των παιδιών που συμμετείχαν στο έκαστο κομμάτι της ιστορίας.  

Συμπεράσματα εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

Με το πέρας των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων παρατηρήθηκε πως όλα τα παιδιά είχαν 
γίνει πιο ανεκτά στη διαφορετικότητα. Ο ένας σεβόταν τις απόψεις και τις προτιμήσεις 
του άλλου. Στην τάξη υπήρχε ένα κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας, αφού μέσω 
των ομαδικών δραστηριοτήτων το ένα παιδί έμαθε να σέβεται τη γνώμη των υπόλοιπων 
μελών της ομάδας. Ακόμη, έμαθαν να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές και έδειξαν 
πως αντιλήφθηκαν ότι πιο σημαντικά είναι αυτά που ενώνουν τους ανθρώπους κι όχι 
αυτά που τους χωρίζουν. Αυτός ο στόχος εκπληρώθηκε τόσο από την έκφραση των 
προσωπικών τους βιωμάτων, προτιμήσεων, επιθυμιών, όσο κι από την καταγραφή των 
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δικαιωμάτων τους, όπως τα ίδια τα εμπνεύστηκαν. Επίσης, έμαθαν πληροφορίες για 
διαφορετικούς πολιτισμούς κι εκφράστηκαν τόσο λεκτικά, όσο και με το σώμα τους 
(χορός).  

Το σύνολο της τάξης (τα 18 από τα 20 παιδιά) προβληματίστηκαν σχετικά με τις ανι-
σότητες και εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να μάθουν περισσότερα θέτοντας ερωτή-
ματα του τύπου «γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν φαγητό;», «γιατί τα παιδάκια στην 
Αφρική δεν έχουν νερό;», «έχω δει ανθρώπους χωρίς παπούτσια να ζητάνε λεφτά». 
Μέσω των συζητήσεων πρότειναν τρόπους για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων 
με ειδικές ανάγκες και έμαθαν πώς να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε αυτούς που τη 
χρειάζονται. 

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών συνέβαλε α-
ποτελεσματικά στην προσέγγιση του θέματος. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά μέσω του 
ψηφιακού παιχνιδιού ήρθαν σε επαφή με άλλα πολιτισμικά προϊόντα (μουσική και 
χορό). Κινητοποιήθηκαν το ένα από το άλλο και έμαθαν να μιμούνται τις κινήσεις των 
χορών του παιχνιδιού. Επισκεπτόμενα την ιστοσελίδα του Μουσείου Αφής παρατήρη-
σαν πως τα άτομα με προβλήματα όρασης ψηλαφίζουν τα εκθέματα και με αυτόν τον 
τρόπο έρχονται πιο κοντά στην τέχνη. Όσον αφορά στην τεχνική της ψηφιακής αφήγη-
σης, η οποία αξιοποιούνταν για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη ομάδα, τα παιδιά αντα-
ποκρίθηκαν πολύ θετικά. Συνεργάστηκαν μεταξύ τους για να καταλήξουν σε ένα κοινό 
σενάριο, το οποίο από μόνο του συνιστά μία δύσκολη διαδικασία για παιδιά μικρής 
ηλικίας.  

Τέλος, ενθαρρύνθηκαν και κατάφεραν να εκφραστούν με λεκτικό και μη λεκτικό τρόπο 
για αξίες, όπως ο σεβασμός στον άλλο και η αλληλεγγύη. Όσον αφορά στους στόχους 
δεξιοτήτων τα παιδιά έγιναν πιο ανεκτά στη διαφορετικότητα. Ακόμη, καλλιεργήθηκε 
η κριτική τους σκέψη και οι μεταγνωστικές τους δεξιότητες, αφού έμαθαν να αναζη-
τούν τρόπους για την κατάκτηση της γνώσης. Σχετικά με το στόχο που αφορούσε τις 
στάσεις ζωής, πιστεύουμε πως όλα τα παιδιά θα υιοθετούν ένα μέρος των ηθικών αξιών 
που πραγματεύτηκε αυτό το πρόγραμμα.  
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Η συμβολή της τεχνολογίας στη δια βίου εκπαίδευση- μάθηση των εκπαιδευτι-
κών στο πλαίσιο των διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης. 

Σφακιανάκη Άννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, MSc «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση» 

anna19962005@gmail.com 

Περίληψη 

Η ανάγκη εμπλουτισμού της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας με την ενσωμάτωση 
της ψηφιακής τεχνολογίας  καταγράφεται σε πολλές από τις σύγχρονες έρευνες 
(Edelson, Pea & Gomez, 1996; Flake, 1996). Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αποτε-
λέσει εργαλείο σημαντικό για την επαγγελματική ανάπτυξη των ίδιων των εκπαιδευτι-
κών. Η παρούσα εργασία εστιάζεται  στη συμβολή της τεχνολογίας  στις διαδικτυακές 
κοινότητες μάθησης των εκπαιδευτικών. Γίνεται αναφορά σε  δύο βασικά θέματα, την 
προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης - μάθησης στο πλαίσιο των διαδικτυακών κοινο-
τήτων μάθησης  αλλά και τους παράγοντες  που συμβάλλουν στην επιτυχία μιας διαδι-
κτυακής κοινότητας. 

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαιδευτική τεχνολογία, κοινότητες μάθησης, διαδικτυακές κοινό-
τητες μάθησης, δια βίου μάθηση. 

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

Οι ραγδαίες αλλαγές  και οι πολυπλοκότητες της «κοινωνίας της γνώσης» (Bell, 1976) 
οδηγούν σε αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης των ατόμων και συγκεκριμένα προ-
βάλλουν την αναγκαιότητα της «δια βίου εκπαίδευσης-μάθησης». Η Διεθνής Επιτροπή 
για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα (UNESCO, Delors ,1996) αναφέρεται στην ανά-
γκη για αδιάκοπη συνέχεια της εκπαίδευσης σε κάθε φάση της ζωής, για ανάγκη εκ-
συγχρονισμού των γνώσεων, για την ισορροπία ανάμεσα στη μάθηση και την εργασία, 
για τη γνώση του «υπάρχειν» και του «συνυπάρχειν» , τη μορφωτική αξία της εργασίας 
και το ρόλο της για τη δημιουργία ενεργών πολιτών. 

Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (2010, Αρ. 
Φύλλου 163) τη δια βίου μάθηση αποτελούν «όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριο-
τήτων κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή 
την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη δια-
μόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέ-
λιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμ-
μετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περι-
λαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση». Η 
κατάκτηση  αυτού του συνόλου των γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων γίνεται σύμ-
φωνα με τον εποικοδομισμό /κονστρουκτιβισμό (Piaget, Papert, Bruner) αλλά και τις 
κοινωνικοπολιτισμικές  προσεγγίσεις (Vygotsky, Bruner)  μέσα σε κατάλληλο περι-
βάλλον αλληλεπίδρασης. 
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Η γνωστική ανάπτυξη σχετίζεται με την οικοδόμηση αναπαραστάσεων σε κοινωνικό 
πλαίσιο (Bruner, 1996; Vygotsky, 1978). Ένα τέτοιο πλαίσιο αλληλεπίδρασης και διά-
δρασης των συμμετεχόντων κάθε ηλικίας προσφέρουν οι κοινότητες μάθησης που α-
ποτελούνται από άτομα που «μοιράζονται ένα κοινό στόχο, συνεργάζονται, αντλούν ο 
ένας από τον άλλον, σέβονται τις διαφορετικές οπτικές, προωθούν ενεργά μαθησιακές 
ευκαιρίες, δημιουργώντας ένα δραστήριο συνεργατικό περιβάλλον, ενισχύοντας το δυ-
ναμικό των μελών, δημιουργώντας νέα γνώση» (Kilpatrick, Jones & Barrett, 2003).   

Η αναγκαιότητα του επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου 
και της διαδικασίας μάθησης. 

Στη μνημειώδη έκδοση που συντόνισε ο Delors (1996) με τίτλο «Εκπαίδευση: Ο θη-
σαυρός που κρύβει μέσα της» , τονίζεται ότι ο κόσμος μοιάζει σήμερα με παγκόσμιο 
χωριό. Με την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας οι αποστάσεις μειώθηκαν 
, σχεδόν εκμηδενίστηκαν. Μέσα από το διαδίκτυο όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη μπο-
ρούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις την ίδια τη στιγμή που συμβαίνουν. Μέσα σ΄ ένα 
τέτοιο πλαίσιο διαρκούς αλλαγής, το εκπαιδευτικό σύστημα, ως ανοικτό σύστημα, δέ-
χεται από το εξωτερικό περιβάλλον επιδράσεις που  το ανα-διαμορφώνουν (Θεοφιλί-
δης, 2012; Χατζηγεωργίου, 2012). 

 Η μεταβιομηχανική κοινωνία είναι η κοινωνία της γνώσης γιατί αφενός οι καινοτομίες 
στηρίζονται κυρίως στην έρευνα και αφετέρου γιατί το βάρος της κοινωνίας «μετριέται 
από το μικτό εγχώριο προϊόν και την απασχόληση» (Bell, 1976). Από τις παραπάνω 
διαπιστώσεις προκύπτουν κάποια εύλογα ερωτήματα  σχετικά με το εκπαιδευτικό σύ-
στημα και το  σχολείο που έχουμε σήμερα. Μπορεί το ισχύον σύστημα, αυτό που χα-
ρακτηρίζεται γενικά «παραδοσιακό» και αντιμετωπίζει τους μαθητές ως παθητικούς 
δέκτες της δεδομένης και μη αμφισβητήσιμης γνώσης  (Σαλβαράς, 2013; Στυλιανίδης, 
2008) να αντιμετωπίσει τέτοιες σύνθετες προκλήσεις; Τα νέα δεδομένα - απαιτήσεις 
του 21ου αιώνα αντιμετωπίζονται με νοοτροπίες, στάσεις, συμπεριφορές, εργαλεία και 
γνώσεις του 20ου αιώνα; Ο πολίτης του 21ου αιώνα πρέπει κατά την Darling-Hammond 
(1997, 2000) να μάθει να εργάζεται συλλογικά, να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις εξε-
τάζοντας διαφορετικά δεδομένα, να καταστεί ικανός να αντιμετωπίζει και να λύνει προ-
βλήματα και να είναι σε θέση να αξιοποιεί την τεχνολογία. Η χρήση των πολυμέσων, 
της εικονικής πραγματικότητας και του διαδικτύου ανοίγει νέους ορίζοντες στη διδα-
κτική- μαθησιακή διαδικασία που διατρέχει ολόκληρο το βίο εμπλουτίζοντας και ανα-
βαθμίζοντας τις επαγγελματικές επιδόσεις (Day, 2003).   

Ο αντίκτυπος των αλλαγών στους εκπαιδευτικούς: 
Η  ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση- μάθηση 

Οι εκπαιδευτικοί είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές του εκπαιδευτικού συστήματος, απο-
τελούν φορείς συντήρησης ή αλλαγής και σίγουρα είναι οι βασικότεροι παράγοντες 
που επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών τους (Θεοφιλίδης, 2012). Προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τις ανάγκες ενός διαρκώς  μεταβαλλόμενου κόσμου (European Union 
Council, 2002) χρειάζονται συνεχή ανανέωση των γνωστικών τους εφοδίων, ανάπτυξη 
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σύγχρονων στάσεων και δεξιοτήτων αλλά και υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό που 
θα οδηγήσει σε διδασκαλία αποτελεσματική και ποιοτική (Darling-Hammond, 2000; 
Day, 2003). Η εμπλοκή τους σε μια διαδικασία δια βίου μάθησης καθορίζει την ποιό-
τητα της διδασκαλίας και στηρίζεται στην προθυμία των εκπαιδευτικών να εξακολου-
θούν να μαθαίνουν (Day, 2003). Η ανανέωση των γνωστικών τους εφοδίων μπορεί να 
επιτευχτεί μέσα σε καλά οργανωμένα περιβάλλοντα μάθησης που συνιστούν αυθεντικά 
συγκείμενα (Veugelers & O΄Hair, 2005) και συναρτώνται με μια κουλτούρα επαγγελ-
ματικής μάθησης και διαμοιρασμού της γνώσης (Bransford, Brown & Cocking 2000; 
Elmore, 2002; Mayer, 1997). Προϋπόθεση επιτυχίας μιας τέτοιας συμπεριφοράς απο-
τελεί η δίκαιη διαχείριση πόρων, η απουσία αποκλεισμών και η παροχή ίσων  ευκαι-
ριών  πρόσβασης στην δια βίου εκπαίδευση (Burbules & Callister, 2000; Day, 2003).  

O εκπαιδευτικός που προετοιμάζει τους μαθητές να ανταποκριθούν στις σύνθετες ανά-
γκες μιας συνεχώς εξελισσόμενης κοινωνίας πρέπει να διακατέχεται από υψηλό επί-
πεδο επαγγελματισμού που του επιβάλλει συμμετοχή σε διαδικασίες και προγράμματα 
δια βίου εμπλουτισμού των γνώσεων και των δεξιοτήτων του. Τέτοιες διαδικασίες είναι 
αυτές που ακολουθούνται  στις κοινότητες μάθησης  όπου προωθούνται μαθησιακές 
ευκαιρίες για τους συμμετέχοντες  και παράγεται νέα γνώση (Kilpatrick et al., 2003). 
Επειδή, συχνά, οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το πρότυπο για τους μαθητές τους (Σαλβα-
ράς, 2013; Vygotsky, 1978), όταν οι ίδιοι εμπλακούν σε μια διαδικασία δια βίου μάθη-
σης θα καταφέρουν να πείσουν και τους μαθητές τους για την αναγκαιότητά της. 

Η προώθηση της  δια βίου εκπαίδευσης 
μέσα στις διαδικτυακές κοινότητες μάθησης. 

Ως κοινότητες μάθησης  (Knowledge communities) εκπαιδευτικών ορίζονται οι ανεπί-
σημες ομάδες που αποτελούνται από εκπαιδευτικούς που προσεγγίζουν κοινούς στό-
χους, προωθούν την επίλυση προβλημάτων κοινών για την εκπαιδευτική κοινότητα, 
αποτελούν δεξαμενές άρρητης γνώσης και αξιοποιούν την ετερότητα και τη συλλογική 
νοημοσύνη των μελών τους. Κατά  τους Kilpatrick et al. (2003), οι διαφορετικές από-
ψεις και πρακτικές των μελών τους γίνονται αποδεκτές, προωθούνται μαθησιακές ευ-
καιρίες για όλους και δημιουργείται ένα δραστήριο και συνεργατικό περιβάλλον που 
ενισχύει το δυναμικό των μελών της κοινότητας. Στις κοινότητες μάθησης επικρατούν 
οι πρακτικές της παραγωγής και διαμοιρασμού της γνώσης, του συσχετισμού θεωρίας 
και πρακτικής, της συλλογικής νοημοσύνης και δράσης, της συνεργατικής μάθησης, 
της αλληλοϋποστήριξης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευ-
τικών.  

Η αλματώδης ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας υποβοηθά τη λειτουργία και τη 
δράση  των κοινοτήτων μάθησης διαμορφώνοντας ελκυστικά εικονικά διαδικτυακά πε-
ριβάλλοντα και ευνοώντας την επικοινωνία των μελών σε πραγματικό και μη πραγμα-
τικό χρόνο. Η χρήση της τεχνολογίας ενθαρρύνει και προωθεί τη δια βίου μάθηση εξα-
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σφαλίζοντας πολλά πλεονεκτήματα στους συμμετέχοντες. Στις διαδικτυακές κοινότη-
τες μάθησης βρίσκουν εφαρμογή οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων  καθώς και της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Εκτός από την τεχνολογική υποστήριξη (δημιουργία χώρου συνάντησης με ελκυστικό 
σχεδιασμό, σύνδεση στο διαδίκτυο, σχεδιασμός δομής επικοινωνίας, λογισμικό, εργα-
λεία, εφαρμογές) πρέπει να επισημανθεί η εκπαιδευτική διάσταση (παιδαγωγικές θεω-
ρίες, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικά εργαλεία) καθώς και η κοινωνική διάσταση (τα 
χαρακτηριστικά των μελών, οι διαμοιρασμένοι ρόλοι, η προώθηση των στόχων της 
κοινότητας). 

Χαρακτηριστικά των διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης 
που επιδρούν θετικά στη βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

Η ίδρυση διαδικτυακών κοινοτήτων περνάει, κατά τους Palloff & Pratt (1999, 2010), 
από συγκεκριμένα βήματα. Πρώτα, χρειάζεται κάποιος να ξεκαθαρίσει το στόχο της 
κοινότητας και να δημιουργήσει το «χώρο της συνάντησης της ομάδας». Στη συνέχεια, 
οι συμμετέχοντες στο γκρουπ πρέπει να αναδείξουν τον ηγέτη ανάμεσα στα μέλη της 
ομάδας, να συζητήσουν τους όρους της συμμετοχής τους. Με τον τρόπο αυτό επιλύο-
νται οι συγκρούσεις από τα ίδια τα μέλη. Μια σειρά από ρόλους αποδίδονται στα μέλη  
ενώ υπάρχει η δυνατότητα οι ρόλοι αυτοί να εναλλάσσονται. Τέλος, μπορεί να δη-
μιουργηθούν επιμέρους γκρουπ (υποομάδες) στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κοινότητας 
μάθησης (Palloff & Pratt, 2002, 2005). 

Οι διαδικτυακές κοινότητες μάθησης διαθέτουν ένα σύνολο  παγιωμένων χαρακτηρι-
στικών και γνωρισμάτων που θα μπορούσαν να υποβοηθήσουν τη δια βίου εκπαίδευση- 
μάθηση των εκπαιδευτικών και την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη: 

1. Βασικό τους γνώρισμα θεωρείται η δέσμευση των συμμετεχόντων στη βάση μιας 
«ενοποιητικής κουλτούρας» που μπορεί να επιμεριστεί σε στρατηγικές  και στόχους 
που συμπληρώνουν ένα κοινό όραμα . Η οθόνη του υπολογιστή οπτικοποιεί τη σκέψη 
πάνω σε αυτούς τους στόχους επηρεάζοντας τη συμπεριφορά  και την πράξη των συμ-
μετεχόντων. Σε περιπτώσεις αντίστασης κάποιων μελών στην κοινή κουλτούρα της ο-
μάδας (Olson, 1995; Thompson, 1992; Wenger, 1998), ο υπολογιστής καταφέρνει να 
μειώσει τις αντιστάσεις μέσα από την τακτική επικοινωνία των μελών και την ανταλ-
λαγή απόψεων. Ο μετασχηματισμός τoυ σκληρού πυρήνα των αρχικών αντιλήψεων ο 
οποίος λειτουργεί ως σύστημα προκωδικοποίησης της δράσης τους (Σαλβαράς & Σαλ-
βαρά, 2011; Σαλβαράς, 2013) θα οδηγήσει στην οικειοποίηση των αλλαγών και στην 
προώθηση καινοτόμων προοπτικών στο περιεχόμενο και τη διαδικασία της μάθησης 
(Kaput, 1998). 

 2. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες (π.χ. moodle), τα ηλεκτρονικά εργαλεία (Web 2.0, 
wikis, padlet, prezi, κ.ά.) έχουν ανοίξει δρόμους για τη δημιουργία και την παρουσίαση 
εκπαιδευτικού υλικού (Richardson, 2010)  και έχουν κάνει πολύ ενδιαφέρον το  ταξίδι 
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της γνώσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές (Wandersman et al., 2008). Οι επαγγελμα-
τίες εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τι είναι αυτό που θέλουν να μάθουν και συχνά γνωρίζουν 
και τον τρόπο με τον οποίο θα το μάθουν (Niebanck, 1999). 

3. Το μοντέλο της συνεργατικής διαδικτυακής μάθησης (connectivist learning model), 
(Richardson, 2010) προτείνει τη χρήση κατάλληλων ιστότοπων δίνοντας  τη δυνατό-
τητα ανάπτυξης συνεργασιών και on line επικοινωνίας σύγχρονης ή ασύγχρονης 
(Netmeeting, Virtual meeting, E-class, Moodle, Outlook, Outlook express, Eudora κ.ά.) 
και καθιστά δυνατή τη δημιουργία «κοινωνικών δομών» (Efimova, Hendrick  & An-
jewierden, 2005). Η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου θα μπορούσε να ενισχύσει την 
παρώθηση των εκπαιδευτικών εντάσσοντάς τους σε ένα δυναμικό και ελκυστικό περι-
βάλλον μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης (Day,  2003; Garcia, Brown & Elbeltagi, 
2013; Redecker, Ala-Mutka, Bacigalupo, Ferrari & Punie, 2009) που οδηγεί στην ε-
δραίωση του  επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών με την παροχή κινήτρων και επι-
λογών επαγγελματικής  μάθησης.  

4. Μέσα στις διαδικυακές κοινότητες μάθησης συγκροτούνται «ταυτότητες του ανή-
κειν» των μελών και δημιουργείται μια κουλτούρα συνεργασίας  και συλλογικής ευθύ-
νης  που συμβάλλει  στην αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων και στην ανά-
πτυξη ποιοτικών διδακτικών πρακτικών προς όφελος των μαθησιακών επιδόσεων. Η 
διαφορετικότητα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, οι πολλαπλές αφετηρίες τους, η 
κοινωνική τους βιογραφία δε θεωρούνται εμπόδιο αλλά λειτουργούν  ως πηγή ιδεολο-
γικού εμπλουτισμού. Οι Westoby & Shevellar (2012) δίνουν έμφαση στις «προφορικές 
αφηγήσεις των συμμετεχόντων», τις προσωπικές ιστορίες τους, «γνώσεις από τα μέσα» 
αλλά και στον κριτικό διάλογο ως μέσο κατανόησης του κόσμου και ως εργαλείο για 
τη μάθηση της κοινότητας αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξή της (Day, 2003). Η προ-
σωπική και επαγγελματική ανάπτυξη συνδέεται με μια μόνιμη αναζήτηση εμπλουτι-
σμού και αναβάθμισης των αντιλήψεων αυτεπάρκειας/ self efficacy (Bandura, 1986) 
με τη χρήση μετασχηματισμών, αναδομήσεων, κριτικής αμφισβήτησης, αναστοχασμού 
(ο εκπαιδευτικός ως reflective practicioner) και αναπλαισίωσης των αρχικών αντιλή-
ψεων προς την κατεύθυνση της ανεκτικότητας και της ενσυναίσθησης. 

5. Ένα  άλλο γνώρισμα των διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης για εκπαιδευτικούς 
είναι η επικράτηση του διδακτικού μοντέλου του κονστρουκτιβισμού. Οι κοινότητες 
μάθησης ακολουθώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης μετακινούνται 
από το συμπεριφορισμό  που επικεντρώνεται στην ενίσχυση των επιθυμητών αντιδρά-
σεων των συμμετεχόντων προς το γνωστικισμό/ δομισμό που δίνει έμφαση στην ανα-
κάλυψη της γνώσης, τη διερεύνηση και στον κονστρουκτιβισμό που εκλαμβάνει τη 
φύση της γνώσης ως κατασκευή από τους συμμετέχοντες μέσα σε κοινωνικό πλαίσιο 
(Bandura, 1986; Σαλβαράς &  Σαλβαρά, 2011). Κατά το Johnson (2001), η εφαρμογή 
του κονστρουκτιβισμού στις κοινότητες μάθησης σχετίζεται με μια σειρά θεμάτων ό-
πως τα ανοικτά προβλήματα (open-ended question) που είναι αυθεντικά και σύνθετα 
και επιλύονται σε συνεργατικό  αλληλεπιδραστικό πλαίσιο σε κοινωνικό και φυσικό ή 
εικονικό συγκείμενο. Οι διαμοιρασμένοι στόχοι  (shared goals) γίνονται αντικείμενο 
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διαπραγμάτευσης ανάμεσα στους συμμετέχοντες (Wenger, 1998) οι οποίοι συχνά ε-
ναλλάσσονται στους ρόλους των εκπαιδευτών -ως εμψυχωτές, διευκολυντές ή διαμε-
σολαβητές-  και των εκπαιδευομένων. Η κονστρουκτιβιστική μάθηση των κοινοτήτων 
επιχειρεί να αναδημιουργήσει την κοινωνική αλληλεξάρτησή τους (Johnson, 2001). 

6. Η δια βίου  εκπαίδευση απαιτεί τη δημιουργία ευέλικτων περιβαλλόντων- αποδε-
σμευμένων από τους χρονικούς και τοπικούς περιορισμούς (Darling-Hammond, 2000), 
με ανταπόκριση στις συνθήκες  και ιδιαιτερότητες του συγκείμενου. Οι παραδοσιακές 
κοινότητες  μάθησης δείχνουν να εξαρτώνται από το χώρο που συγκροτούνται (place 
based) και έχουν μέλη που αποδέχονται νόρμες και κανόνες συμμετοχής (Lave & 
Wenger, 1991; Wenger, 1998). Είναι αρκετά ξεκάθαρο ποιοι συμμετέχουν και ποιοι 
όχι (Johnson, 2001; Wenger, E., McDermott  &  Snyder, 2002). Σε αντίθεση, οι διαδι-
κτυακές κοινότητες υπάρχουν χάρη στα κοινά ενδιαφέροντα (Prawat, 1996) και στό-
χους και είναι ανεξάρτητες από τον χώρο . 

 7. Υιοθέτηση σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών και καινοτομιών στο πλαίσιο των 
διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης: 

α. Δημιουργούνται διαφοροποιημένα και εξατομικευμένα σχέδια διδασκαλίας μαθη-
σιακών ενοτήτων. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αφορά την εφαρμογή διαφορετικής 
ρουτίνας και πρακτικών (μέθοδοι διδασκαλίας, υλικά, δραστηριότητες, πηγές) ακόμη 
και την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών για να αντιμετωπιστεί η διαφορετι-
κότητα των μαθητών αλλά και το εύρος των ενδιαφερόντων, της ετοιμότητας και των 
ικανοτήτων τους (Ιωαννίδη- Κουτσελίνη, 2009; Σαλβαράς, 2013; Tomlinson & Mc 
Tighe, 2006). Οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως διαφοροποιημένες κοινωνικές βιογρα-
φίες. 

β. Η ανταπόκριση των μελών της διαδικτυακής κοινότητας  σε ερωτήματα άλλων με-
λών ανατροφοδοτεί τη σκέψη, διευρύνει τους ορίζοντες εμπλουτίζει τις διδακτικές πρα-
κτικές (Edelson et al., 1996). Τα διδακτικά σενάρια που παράγονται και διαμοιράζονται 
δίνουν έμφαση όχι μόνο στη γνώση που πρέπει να διδαχτεί αλλά και στις διαδικασίες 
που πρέπει να ακολουθηθούν και στα εποπτικά μέσα διδασκαλίας που πρέπει να χρη-
σιμοποιηθούν προκειμένου να έχουν οι μαθητές τα μέγιστα δυνατά οφέλη.  

γ. Υιοθετούνται παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές με κριτήρια την αποτελεσμα-
τικότητα, λειτουργικότητα, χρησιμότητα, διαθεσιμότητα σύμφωνα με το νεο-πραγμα-
τιστικό μοντέλο έρευνας και αξιολόγησης Αναλυτικών Προγραμμάτων (Σαλβαράς, 
2013)  μέσα από τη διαθεματική ή διακλαδική προσέγγιση της γνώσης που οδηγεί κατά 
το Bruner (1996) στη δημιουργία γνωστικών δομών. 

Χρειάζεται, ωστόσο, να διευκρινισθεί ότι η αποτελεσματικότητα των υποστηριζόμε-
νων από την τεχνολογία χώρων κοινοτικής μάθησης ποικίλει και σχετίζεται με παρά-
γοντες όπως η πλήρης υποστήριξη διαδικασιών συλλογικής μάθησης, συμμετοχής,  αλ-
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ληλεπίδρασης, συνεργασίας, το ισχυρό αίσθημα του ανήκειν, την εμπιστοσύνη, την α-
νάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων που οδηγεί σε δέσμευση των μελών (Dawes & Sams, 
2004; Wenger, 1998). 

8. Άλλο γνώρισμα-ζητούμενο των κοινοτήτων μάθησης είναι η αποτελεσματικότητα 
και η ποιότητα στα παραγόμενα αποτελέσματα. Αν για τους οργανισμούς η αποτελε-
σματικότητα θα μπορούσε να διασφαλιστεί π.χ. από τη διοικητική προσέγγιση της 
«διοίκησης ολικής ποιότητας» (Deming, 1993 στο Θεοφιλίδη, 2012 σελ. 280), για τις 
κοινότητες μάθησης η λογογοδότηση ως μορφή αξιολόγησης θα μπορούσε να πάρει τη 
μορφή της αυτοαξιολόγησης/αυτοκριτικής (self evaluation), της συναδελφικής ανα-
τροφοδότησης (feedback), της αξιολόγησης ομότιμων (peer evaluation), του ατομικού 
ή ομαδικού αναστοχασμού (reflection). Πρέπει να αναφερθεί και η αναζήτηση βοή-
θειας από εξωτερικό συνεργάτη που έχει το ρόλο του κριτικού φίλου (critical friend), 
(MacBeath, 2004; Μπαγάκης, 2005) και ο οποίος γίνεται εύκολα αποδεκτός από τα 
μέλη της κοινότητας  λόγω της αποδεδειγμένης ειδημοσύνης και των λοιπών αρετών 
που διαθέτει. Ωστόσο, η αναθεώρηση και βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων, 
ο διαμοιρασμός και η παγίωση «καλών πρακτικών» στο πλαίσιο της κοινοτικής μάθη-
σης δεν έχουν ερευνηθεί σε σχέση με την επίδρασή τους στην επίδοση των μαθητών 
στο σχολείο.  

Συμπεράσματα 

Από όσα συζητήθηκαν παραπάνω σχετικά με την αναγκαιότητα της δια βίου εκπαίδευ-
σης - μάθησης αλλά και τα χαρακτηριστικά των κοινοτήτων μάθησης συμπεραίνουμε 
ότι οι κοινότητες μάθησης συνιστούν ένα αυθεντικό μαθησιακό πλαίσιο που μπορεί να 
οδηγήσει στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσα στην 
«κοινωνία της γνώσης». Αυτό που μένει να γίνει είναι η συνειδητοποίηση από μέρους 
των εκπαιδευτικών της ανάγκης για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη μέσα σε 
περιβάλλον κοινωνικού κονστρουκτιβισμού όπως αυτό που διαμορφώνουν οι διαδι-
κτυακές κοινότητες μάθησης. Η ανάπτυξη των κοινοτήτων αυτών μέσα από τη συμμε-
τοχή των εκπαιδευτικών οδηγεί σε καινοτόμες εκπαιδευτικές προτάσεις, δημιουργεί 
ένα σώμα γνώσης, προωθεί την εκπαιδευτική έρευνα (συνεργατική έρευνα δράση) με  
καινοτόμες πρακτικές που προέρχονται από τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Προωθεί  
το διαμοιρασμό των αποτελεσματικών πρακτικών και τις ποιοτικές προσεγγίσεις της 
διδακτικής –μαθησιακής διαδικασίας. Τέλος, προσφέρει  στην πνευματική και πολιτική 
ηγεσία ένα αυθεντικό πλαίσιο για την αποτίμηση και αναμόρφωση των παραμέτρων 
της εκπαίδευσης και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με εστίαση στην αξιοποίηση της πρα-
κτικής γνώσης που παράγεται στις κοινότητες μάθησης από τους μάχιμους εκπαιδευτι-
κούς. 
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Οι Διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής και μάθησης και η σχέση τους με την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Μασούρα Αικατερίνη 
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, MΕd.: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση 

MΕd.: Θεωρία Πρακτική και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας 
katerinamasoura@gmail.com 

Περίληψη 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί η σχέση που έχουν οι διαδικτυακές 
κοινότητες μάθησης και πρακτικής με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και γενικότερα με 
την δια βίου μάθηση και ειδικότερα, με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 
Αφού πρώτα αποσαφηνιστούν και οριοθετηθούν οι σχετικές έννοιες που συγκροτούν 
το επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης από απόσταση και των διαδικτυακών 
κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής, το ζητούμενο της εργασίας αυτής είναι να γίνει 
μία κριτική ανάλυση και αναστοχασμός πάνω σε αυτές, διερευνώντας αν οι 
διαδικτυακές κοινότητες μάθησης και πρακτικής αποτελούν υποστηρικτικό 
περιβάλλον για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών.  

Λέξεις - Κλειδιά: διαδικτυακές κοινότητες μάθησης και πρακτικής, εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Εισαγωγικά – Ανιχνεύοντας και οριοθετώντας το παγκόσμιο συγκείμενο 

Το παγκόσμιο συγκείμενο αναδιαμορφώνεται και μεταλλάσσεται συνεχώς, 
επηρεαζόμενο από τις ραγδαίες οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, 
πολιτισμικές και πολιτιστικές εξελίξεις που διαδραματίζονται σε όλους τους τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας τις τελευταίες δεκαετίες. Οι ανάγκες της σύγχρονης 
κοινωνίας που διαμορφώνονται εκτός των άλλων, από την πολυπολιτισμικότητα των 
κοινωνιών την παγκοσμιοποίηση και την γρήγορη διακίνηση των γνώσεων και των 
πληροφοριών, απαιτείται να προσαρμόζονται και να ακολουθούν το διαρκώς 
μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Η ίδια ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η 
γνώση, συντελεί στην παλαίωσή της Μαυρογιώργος, (1993) και υπαγορεύει επιτακτικά 
την ανάγκη για επανεκπαίδευση, επιμόρφωση και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, 
επιβάλλοντας στους πολίτες να είναι δια βίου μανθάνοντες και εκπαιδευόμενοι. Το 
πλαίσιο αυτό αναπόφευκτα επηρεάζει την εκπαίδευση αλλά και τον εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό, τόσο σε παγκόσμιο όσο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Βασική 
παράμετρος στο στρατηγικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό τόσο των παγκόσμιων 
οργανισμών όσο και των κυβερνήσεων αποτελεί ο εκπαιδευτικός. Λαμβάνοντας υπόψη 
το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός στην ποιότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στα προσόντα τις δεξιότητες καθώς και την 
επαγγελματική του ανάπτυξη. 
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Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου 
ενδιαφέροντος καθώς πολιτικοί, οικονομικοί και εκπαιδευτικοί φορείς επενδύουν στην 
αξιοποίησή τους, σε μια προσπάθεια να καταστήσουν πιο ανοικτή και πιο 
αποτελεσματική την εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου 
(Ράπτης και Ράπτη, 2006, Latchem, 2002). Στο γενικό αυτό πλαίσιο, οι διαδικτυακές 
κοινότητες αποτελούν ένα δυνητικό μέσο επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς, όπου 
μέσα από την συμμετοχή τους σε αυτές προσδοκούν, είτε επαγγελματική εξειδίκευση 
και πιστοποίηση, είτε επαγγελματική στήριξη, καθοδήγηση και έμπνευση (Κώστας, A., 
Βρατσάλης, K., και Σοφός, Α., 2011). Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να 
αποσαφηνίσουμε εννοιολογικά και να αναζητήσουμε, μέσα από βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, τις σχέσεις που διέπουν τις έννοιες της δια βίου μάθησης, της δια βίου 
εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης από απόσταση, των διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης 
και πρακτικής, και της επαγγελματικής ανάπτυξης, που θα μας απασχολήσουν στην 
παρούσα εργασία. 

Δια βίου μάθηση και δια βίου εκπαίδευση - Εννοιολογική αποσαφήνιση 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα εννοιολογικών προσδιορισμών που 
αποσαφηνίζουν τους όρους δια βίου μάθηση, δια βίου εκπαίδευση. Θα παραθέσουμε 
παρακάτω τους πιο αντιπροσωπευτικούς που προσδίδουν και τα χαρακτηριστικά των 
παραπάνω όρων. Σύμφωνα με την wikipedia, ο όρος διά βίου μάθηση (ή εκπαίδευση) 
αναφέρεται σε μια φιλοσοφική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση 
θεωρείται ως μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει 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 που έχουν σαν στόχο τη 
βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων σε προσωπικό, κοινωνικό 
και επαγγελματικό επίπεδο. Ο Cropley, (1980) διαχωρίζοντας τη δια βίου εκπαίδευση 
από τη δια βίου μάθηση, αναφέρει ότι η δια βίου εκπαίδευση είναι η διαδικασία και 
αποτελεί το μέσο επίτευξης της δια βίου μάθησης, ενώ η δια βίου μάθηση είναι το 
επιθυμητό αποτέλεσμα και αναφέρεται στην εκπαιδευτική φιλοσοφία, ενώ συχνά 
συνδέεται και με την ατομική ευθύνη του εκπαιδευόμενου με αποτέλεσμα, να 
υποβαθμίζει την ευθύνη των οργανωμένων εκπαιδευτικών θεσμών. Ο Λιοναράκης 
(2006), επικαλούμενος τους Sutton και Kogan, υποστηρίζει ότι ο όρος «δια βίου 
μάθηση» είναι πολύ ευρύτερος από τον όρο «εκπαίδευση» και υποδηλώνει τον 
απεριόριστο και αέναο χαρακτήρα της μάθησης, που καλύπτει όλο το φάσμα της ζωής 
και περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις μορφές μάθησης, τόσο εκείνες που παρέχονται 
από κάθε είδους εκπαιδευτικούς φορείς, όσο και όλες τις μορφές άτυπης μάθησης. Στα 
σχετικά κείμενα των Διεθνών Οργανισμών (ΟΟΣΑ, UNESCO αλλά και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) γίνεται λόγος για δια βίου μάθηση. Σε αυτά ο όρος 
χρησιμοποιείται άλλοτε για να δηλώσει στάσεις και συμπεριφορές, αντιμετωπίζοντας 
την μάθηση ως φιλοσοφία και συνεχή διαδικασία, και άλλοτε για να περιγράψει 
διαδικασίες που οργανώνονται στο πλαίσιο οργανωμένων εκπαιδευτικών θεσμών και 
αφορούν τόσο τον ευρωπαϊκό όσο και τον εθνικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Ο Κόκκος 
(2005), θεωρεί ότι η έμφαση που δίνεται σήμερα στον όρο «δια βίου μάθηση» από τις 
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κυβερνήσεις και τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, OOΣΑ 
κ.ά.), υποδηλώνει ορισμένες πολιτικές και ιδεολογικές επιλογές: θεωρείται ότι τα 
άτομα πρέπει να αναλάβουν να καταστρώνουν τα προσωπικά τους σχέδια μάθησης, 
ενώ τα κράτη περιορίζουν το ρόλο τους στο συντονισμό των ενεργειών ή, ενδεχομένως, 
στη διαμόρφωση κινήτρων. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό από όσα προαναφέρθηκαν ότι η 
δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα και, σύμφωνα με τους Καραγεωργόπουλο, Χ. και 
Σολομωνίδου, Χ. (2006), δεν είναι μια εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης αλλά αποτελεί 
μια μεθοδολογική αρχή για την παροχή και συμμετοχή στην κοινωνία της γνώσης και 
προέκυψε ως ανάγκη για την εκπαίδευση προσωπικού πάνω στις νέες εξελίξεις. Ο 
Καββαδίας (2004) υποστηρίζει ότι: «ο θεσμός της Δια Βίου Μάθησης επιτυγχάνεται 
κυρίως μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δίνεται η ευκαιρία σε ομάδες που 
μειονεκτούν σε χρόνο και μέσο απέναντι στη συνεχή μόρφωση, γνώση και εξειδίκευση 
να ενεργοποιηθούν στην κοινωνία και να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους». Με τη δια βίου Μάθηση όλο και περισσότερες κοινωνικά 
αποκλεισμένες ομάδες και άτομα μπορούν να παίξουν ένα πλήρη ρόλο στην κοινότητά 
τους (Rogers, 2005). Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε εννοιολογικά την 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση κάνοντας συγχρόνως μια μικρή ιστορική αναδρομή στην 
εξέλιξή της. 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται στην φιλοσοφία ότι η μόρφωση είναι δικαίωμα 
όλων και μάλιστα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, απευθύνεται σε όλους, παρέχοντας 
γνώση και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, διδάσκοντας το μανθάνοντα πώς να ανακαλύπτει 
τη γνώση, πώς να λειτουργεί αυτόνομα ανεξάρτητα και στο προσωπικό του χρόνο, 
αυτορυθμίζοντας το ρυθμό μελέτης και προόδου, αλληλεπιδρώντας με το εκπαιδευτικό 
υλικό και τον εκπαιδευτή του. Η εκπαίδευση από απόσταση βρίσκει αρχικά εφαρμογή 
από το 1840 όταν ο Ιsaac Pitman άρχισε να διδάσκει με αλληλογραφία. Αργότερα, σε 
μη πανεπιστημιακό επίπεδο, προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης άρχισαν να 
λειτουργούν σε Αγγλοσαξονικές χώρες, ενώ στη συνέχεια άρχισαν να προσφέρονται 
και από πανεπιστημιακά ιδρύματα προγράμματα σπουδών με αλληλογραφία. Όπως ο 
Λιοναράκης, (2006) αναφέρει ο όρος «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1970, ενώ το 1982 καθιερώθηκε και επίσημα όταν 
το Διεθνές Συμβούλιο για την Εκπαίδευση δια αλληλογραφίας, άλλαξε την ονομασία 
του σε Διεθνές Συμβούλιο για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και αργότερα, ως 
σήμερα, σε Διεθνές Συμβούλιο για την Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, 
ορίζοντας μάλιστα ως Εκπαίδευση εξ αποστάσεως, την απόκτηση γνώσεων και 
ικανοτήτων με έμμεση πληροφόρηση και καθοδήγηση που περιλαμβάνει όλες τις 
τεχνολογίες και άλλες μορφές μάθησης από απόσταση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
με τη χρήση των ΤΠΕ διακρίνεται σε Ασύγχρονη, Σύγχρονη και Μεικτή –Συνδυαστική. 
Το σημαντικό πλεονέκτημα της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η 
ευελιξία στον χώρο, τον χρόνο και τον ρυθμό της μάθησης Αναστασιάδης, (2008). Το 
μοντέλο που έχει επικρατήσει είναι αυτό της Μεικτής – Συνδυαστικής μάθησης, το 
οποίο σύμφωνα με τον Αναστασιάδη, (2008) σαν όρος χρησιμοποιείται για να 
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περιγράψει διαφορετικές διαστάσεις: το συνδυασμό, ποικίλων μορφών δικτυακής 
τεχνολογίας, διαφορετικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων, σύγχρονης ή ασύγχρονης 
διδασκαλίας. Από διάφορους ερευνητές επισημαίνεται ότι για τη μέγιστη δυνατή 
επιτυχία του μεικτού – συνδυαστικού μοντέλου μάθησης, απαιτείται μια καλά 
οργανωμένη διδακτική προσέγγιση, η οποία να περιλαμβάνει ένα διδακτικό μοντέλο 
βασισμένο σε εκπαιδευτική θεωρία, υλικοτεχνική υποδομή και μηχανισμούς 
διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης.  

Στα επόμενα δύο κεφάλαια θα συζητήσουμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσα από 
την εφαρμογή της στις διαδικτυακές κοινότητες μάθησης και πρακτικής. Θα 
αποσαφηνίσουμε εννοιολογικά τους όρους διαδικτυακές κοινότητες μάθησης και 
πρακτικής, θα παρουσιάσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά τους και θα αναζητήσουμε 
τα πλεονεκτήματα τα μειονεκτήματα και τις προοπτικές που προσφέρουν για 
εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Διαδικτυακές κοινότητες μάθησης και πρακτικής 

Μια από τις επικρατέστερες μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του διαδικτύου 
είναι η δημιουργία «εικονικών κοινοτήτων μάθησης». Οι κοινότητες μάθησης τονίζουν 
ότι η γνώση δεν βρίσκεται αποκλειστικά μέσα σε κάθε άτομο ξεχωριστά, αλλά στο 
σύνολο (Βρασίδας, Χ. 2005). Οι διαδικτυακές κοινότητες μάθησης και πρακτικής 
βασίζονται στις νέες θεωρίες για την οικοδόμηση της γνώσης, που υποστηρίζουν ότι η 
γνώση δομείται μέσα από αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και τους άλλους και 
εμπεδώνεται πιο αποτελεσματικά όταν μπορούμε να την μεταφέρουμε. Οι Lave και 
Wenger, εξελίσσοντας την ιδέα της κοινωνικο-πολιτισμικής θεωρίας του Βυγκότσκι 
(1993, 1998) διατύπωσαν το μοντέλο της «εγκατεστημένης μάθησης», υποστηρίζοντας 
ότι η μάθηση περιλαμβάνει μια διαδικασία συμμετοχής σε «κοινότητες πράξης» ή 
αλλιώς «κοινότητες μάθησης» Βρασίδας, Χ., Ζεμπύλας, Μ., & Πέτρου, Α. (2005). Mε 
άλλα λόγια, η μάθηση δεν είναι αποκομμένη από τον κόσμο της δράσης αλλά βρίσκεται 
μέσα σε πολύπλοκα κοινωνικά περιβάλλοντα, τα οποία συγκροτούνται από άτομα, 
πράξεις και καταστάσεις (CARDET, 2013). 

Η κοινότητα σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία ορίζεται σαν μια ομάδα ατόμων που 
ζουν και δραστηριοποιούνται στην ίδια γεωγραφική περιοχή με κοινές αρχές, στόχους 
και κοινές αναφορές στο χώρο και στο χρόνο. Οι Ηλεκτρονικές, Εικονικές (ή 
Δυνητικές) Κοινότητες, όπως αναφέρουν οι Κώστας, A., K. Βρατσάλης Κ., και Σοφός, 
Α. (2011) ορίζονται από τον Rheingold (1993), στον οποίο και αποδίδεται και ο όρος 
«Virtual Community» ως «...κοινωνικές συναθροίσεις μέσα στο δίκτυο όπου αρκετοί 
άνθρωποι συνεχίζουν, παρά τις αντιξοότητες, να συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις, 
με επαρκή ανθρώπινα συναισθήματα διαμορφώνοντας έναν ιστό διαπροσωπικών 
σχέσεων στον κυβερνοχώρο». Σύμφωνα με την Preece (2000) μια Διαδικτυακή 
Κοινότητα αποτελείται από άτομα που αλληλεπιδρούν, χαρακτηρίζεται από έναν κοινό 
σκοπό ο οποίος αποτελεί το λόγο ύπαρξης της κοινότητας, διέπεται από κανόνες με τη 
μορφή προϋποθέσεων, πρωτοκόλλων, κανονισμών και νόμων που καθοδηγούν τις 
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αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων και τέλος υποστηρίζεται από συστήματα 
υπολογιστών. Μεγάλη ανταπόκριση και έμφαση στο παγκοσμιοποιημένο συγκείμενο, 
και για λόγους που αναφέρθηκαν σε προηγούμενα, στις μέρες μας έχει δοθεί στις 
διαδικτυακές Κοινότητες Πρακτικής και στις Κοινότητες Μάθησης.  

Οι Κοινότητες Πρακτικής υπάρχουν από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να μαθαίνουν 
μαζί, ενσωματώνοντας συλλογική γνώση που μεταφέρεται στα μέλη της. Σύμφωνα με 
τον Wenger et al. (2002) ό. α. στο Κώστας, A., K. Βρατσάλης Κ., και Σοφός, Α. (2011), 
οι Κοινότητες Πρακτικής ορίζονται ως «ομάδα ατόμων τα οποία μοιράζονται κοινές 
ανησυχίες, κοινό σύνολο προβλημάτων ή κοινό πάθος σε κάποιο τομέα ενδιαφέροντος 
και τα οποία εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σε αυτό το τομέα μέσα 
από την αλληλεπίδραση τους σε συνεχή βάση». Μια Κοινότητα Πρακτικής έχει 
ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά όπως: (1) ταυτότητα, που ορίζεται από ένα κοινό 
πεδίο ενδιαφέροντος, (2) τα μέλη της κοινότητας κατά την επιδίωξη των συμφερόντων 
τους στον τομέα τους, συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες και συζητήσεις, 
βοηθούν ο ένας τον άλλον, μοιράζονται πληροφορίες και χτίζουν τις σχέσεις που τους 
επιτρέπουν να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο και (3)τα μέλη της είναι επαγγελματίες 
που μοιράζονται εμπειρίες, ιστορίες, μνήμες, εργαλεία, τρόπους αντιμετώπισης των 
προβλημάτων και αυτό για να επιτευχθεί απαιτεί χρόνο, δεσμεύσεις, εμπιστοσύνη και 
συνεχή αλληλεπίδραση CARDET (2013). 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργήθηκαν οι διαδικτυακές Κοινότητες 
Μάθησης που πολλές φορές λειτουργούν σαν «αόρατα» σχολεία, που εμπλουτίζουν 
την ακαδημαϊκή και επιστημονική γνώση πέρα από γεωγραφικά και θεματικά όρια και 
επιτρέπουν στα μέλη τους να συναντούν άλλους με παραπλήσια ενδιαφέροντα 
(Lapachet, 1994). Παρόλο που υπάρχουν διάφοροι ορισμοί στη βιβλιογραφία, ένας 
τυπικός ορισμός της Κοινότητας Μάθησης δίνεται από το Yarnit (2000) ο. α. στο 
CARDET (2013) : «Μια κοινότητα μάθησης ασχολείται με τις μαθησιακές ανάγκες 
των μελών της ... Χρησιμοποιεί τις δυνάμεις των κοινωνικών και θεσμικών σχέσεων 
για την επίτευξη πολιτιστικών αλλαγών στις αντιλήψεις για την αξία της μάθησης.... 
χρησιμοποιεί τη μάθηση ως μέσο προαγωγής της κοινωνικής συνοχής, της οικονομικής 
ανάπτυξης και περιλαμβάνει όλα τα μέλη της κοινότητας». Σύμφωνα με τον Wenger et 
al. (2002) ό. α. στο Κώστας, A., K. Βρατσάλης Κ., και Σοφός, Α. (2011), οι Κοινότητες 
Μάθησης είναι ομάδες ατόμων που μοιράζονται ένα κοινό στόχο, συνεργάζονται, 
αλληλεπιδρούν, σέβονται τις διαφορετικές οπτικές, προωθούν ενεργά μαθησιακές 
ευκαιρίες, δημιουργώντας ένα δραστήριο συνεργατικό περιβάλλον, ενισχύοντας το 
δυναμικό των μελών, δημιουργώντας νέα γνώση. Οι Collins και Bielaczyc (1997) ο. α. 
στο CARDET (2013), καθορίζουν τέσσερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις Κοινότητες 
Μάθησης: (1) η ποικιλία επιστημονικών γνώσεων μεταξύ των μελών της, (2) ο κοινός 
στόχος για τη συνεχή προώθηση της συλλογικής γνώσης και της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων, (3) η έμφαση στην εκμάθηση πώς να μαθαίνουν, και (4) οι μηχανισμοί για 
να μοιραστούν τα μέλη μεταξύ τους τη νέα γνώση. Το καθοριστικό χαρακτηριστικό 
μιας Κοινότητας Μάθησης είναι να υπάρχει μια κουλτούρα μάθησης, στην οποία 
συμμετέχουν όλα τα μέλη σε μια συλλογική προσπάθεια κατανόησης. Μια Κοινότητα 
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μάθησης διέπεται από κανόνες απαιτεί δέσμευση και εμπιστοσύνη και συμφωνία αξιών 
ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν τα μέλη της αλληλεπιδρώντας να "καταγράψουν" 
τη συλλογική γνώση που θα οδηγήσει στην επαγγελματική γνώση, για να έχει 
ουσιαστικό λόγο ύπαρξης και να μη οδηγηθεί η κοινότητα σε μαρασμό και ατονία. 

Μεγάλη απήχηση και εφαρμογή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, 
έχουν βρει οι διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης και Πρακτικής.  

Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης και Πρακτικής και Επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Οι περισσότεροι ορισμοί της επαγγελματικής ανάπτυξης αφορούν κυρίως τους στόχους 
για την απόκτηση ή τη διερεύνηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών γύρω από ένα 
θέμα ή την απόκτηση δεξιοτήτων γύρω από τη διδασκαλία, Joyce & Showers οπ. αν. 
στο Day (2003). Ο Ματσαγγούρας(1999), υποστηρίζει ότι η επαγγελματική και η 
προσωπική ανάπτυξη δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν, αλλά συμβαδίζουν και 
αλληλοπροσδιορίζονται. Από τους πληρέστερους είναι ο ορισμός που ο Day (2003) 
έχει δώσει: «Η επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει όλες τις φυσικές μαθησιακές 
εμπειρίες, καθώς και εκείνες τις συνειδητές και σχεδιασμένες δραστηριότητες, που 
σκοπεύουν στο άμεσο και έμμεσο όφελος του ατόμου, της ομάδας ή του σχολείου και 
οι οποίες συμβάλλουν, μέσω αυτών, στην ποιότητα της εκπαίδευσης μέσα στην τάξη. 
Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας αποκτούν και αναπτύσσουν κριτικά τη γνώση, τις 
δεξιότητες και τη συναισθηματική νοημοσύνη που είναι απαραίτητες για το σωστό 
τρόπο επαγγελματικής σκέψης, σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής».  

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν σαν φορείς αλλαγής, οι οποίοι πρέπει να αποκτήσουν 
κριτική σκέψη, τις απαραίτητες δεξιότητες αλλά και τη συναισθηματική νοημοσύνη 
που επιτρέπει τη διάδραση με τους μαθητές και τους συναδέλφους σε κάθε στάδιο της 
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας (Day, 1999). Σύμφωνα με τους (Hargreaves, 
2000) ο εκπαιδευτικός σήμερα, για να ανταπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις του 
επαγγέλματος, θα πρέπει μεταξύ άλλων να υιοθετήσει ως πρακτική του την Δια Βίου 
Μάθηση, για να μπορεί να διατηρεί ισχυρά αντανακλαστικά στις αλλαγές. Αν μάλιστα 
λάβουμε υπόψη μας τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες καθώς την αδυναμία 
μετακίνησης από τον τόπο εργασίας αλλά και την ανάγκη για παροχή ίσων ευκαιριών 
στους εκπαιδευόμενους, όσον αφορά την επιμόρφωση τους, καταλαβαίνουμε ότι η 
εκπαίδευση δεν μπορεί πια να καθορίζεται από το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα 
το οποίο αδυνατεί να καλύψει τις προκλήσεις των καιρών. Η αναγκαιότητα της 
συνεχούς κατάρτισης στα νέα γνωστικά αντικείμενα και στις σύγχρονες επιστημονικές 
και τεχνολογικές εξελίξεις, απαιτούν εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης. Ο 
εκπαιδευτικός σχεδιασμός στην εκπαίδευση ενηλίκων, δεν μπορεί να εξαρτάται από 
προκαθορισμένο χρόνο και χώρο, αλλά είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται στις 
συνθήκες ζωής του εκπαιδευόμενου ο οποίος είναι ενήλικας και εργαζόμενος 
συγχρόνως και να επεκτείνεται σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής του ζωής. Οι 
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εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας και την ειδικότητα τους, 
αναγνωρίζουν τις αδυναμίες των συμβατικών δια ζώσης επιμορφωτικών 
προγραμμάτων και επιθυμούν την αξιοποίηση των μεθόδων της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης για την επιμόρφωσή τους, (Παπαδάκης & Φραγκούλης, 2005β) ο.α στο 
Παπαδοπούλου και Βασάλα (2010). Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η επιμόρφωση 
και η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου είναι εξίσου αποτελεσματικές όσο και η συμβατική 
κατά πρόσωπο επιμόρφωση (Clark, 2000, Palloff & Pratt, 2001, Salmon, 2000) στο 
Βρασίδας, Χ., Ζεμπύλας, Μ., & Πέτρου, Α. (2005). Σήμερα με τη χρήση του 
διαδικτύου επιμορφώνονται επιτυχώς χιλιάδες επαγγελματίες (Clark, 2000). Η χρήση 
του διαδικτύου στην εκπαίδευση επιμόρφωση εκπαιδευτικών παρέχει ευκαιρίες 
μάθησης ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Σήμερα ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με 
τη μορφή των κοινοτήτων πρακτικής και μάθησης μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά, 
είτε χρησιμοποιούμενη ως κύρια μορφή εκπαίδευσης, είτε συμπληρωματικά, γιατί 
αποτελεί μια ευέλικτη μορφή μάθησης. 

Συμπερασματικά 

Η ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών, οδηγεί στην αναγκαιότητα της επέκτασης των μέχρι τώρα γνωστών 
μορφών επιμόρφωσης. Αρωγός της προσπάθειας αυτής αποτελούν οι νέες τεχνολογίες. 
Θεωρείται λοιπόν απαραίτητη η περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία διαδικτυακών 
κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής που θα δίνουν τη δυνατότητα επαγγελματικής 
ανάπτυξης στους εκπαιδευτικούς, συνεισφέροντας έτσι στην εξασφάλιση της 
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
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Διαδίκτυο και παιδιά: Χρήση, κίνδυνοι, προστασία 

Γιακουμάκης Γεώργιος 
Εκπαιδευτικός, M.Sc., M.Ed. 
giakoumakisgi@gmail.com 

Περίληψη 

Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας που χαρακτηρίζει την εποχή 
μας επηρεάζει σημαντικά πολλές πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ολοένα 
αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου και η ραγδαία εξάπλωση του, έχει θέσει πολύ ση-
μαντικά ζητήματα, που σχετίζονται με την ασφάλεια των ανήλικων χρηστών στο δια-
δίκτυο και την προστασία τους από ενδεχόμενες απειλές. Το διαδίκτυο έχει παρει-
σφρήσει σε κάθε επίπεδο της δραστηριότητας των παιδιών, προσκομίζοντάς τους 
πολλαπλά οφέλη. Ωστόσο, η έλλειψη γνώσης και η απουσία μέριμνας για την ασφαλή 
πλοήγηση, καθιστά τους ανήλικους χρήστες περισσότερο ευάλωτους στους διαδι-
κτυακούς κινδύνους. Στόχος της παρούσας εισήγησης αποτελεί η διερεύνηση της 
χρήσης των διαδικτυακών εφαρμογών από τα παιδιά, η ανάδειξη των κίνδυνων που 
ελλοχεύουν και η επισήμανση πρακτικών οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως 
δίκτυ προστασίας έναντι των ποικίλων απειλών. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διαδίκτυο, Διαδικτυακοί Κίνδυνοι, Προστασία 

Εισαγωγή  

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τις αλματώδεις εξελίξεις στις επιστήμες, τη συνεχή 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη ραγδαία αύξηση των πληροφοριών που διακινού-
νται παγκοσμίως. Η χρήση του Διαδικτύου, είτε μέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
(Προσωπικοί Η/Υ, Netbook, Laptop), είτε μέσω φορητών συσκευών (smartphones, 
φορητές κονσόλες παιχνιδιών, iPod Touch, Συσκευές Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Βι-
βλίων), έχει αυξηθεί κατακόρυφα την τελευταία δεκαετία. Ως αποτέλεσμα έχει κατα-
στεί πλέον μέρος της καθημερινότητας μας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε εργασια-
κό επίπεδο. Η πρόοδος στον τομέα της τεχνολογίας δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει 
τα παιδιά και του νέους. Οι πολλαπλές χρήσεις του διαδικτύου έχουν υποσκελίσει σε 
σημαντικό βαθμό παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως τα ομαδικά αθλήματα, τα 
συμβατικά παιχνίδια και άλλα. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι πολλά παιδιά, ακόμη 
και νηπιακής και προσχολικής ηλικίας, έχουν πρόσβαση σε Ηλεκτρονικούς Υπολογι-
στές (Livingstone & Haddon, 2009), ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών χρησιμο-
ποιούν σύγχρονα πολυμεσικά κινητά τηλέφωνα (GSM Association, 2013). Παρά τα 
αναρίθμητα οφέλη, τις πολλαπλές χρήσεις του Διαδικτύου και τις απαραίτητες πλη-
ροφορίες που διαθέτει (Κουντζέρης & Κωνσταντάτος, 2010), συχνά ελλοχεύουν κίν-
δυνοι που ενδέχεται να απειλήσουν την προσωπική και εργασιακή καθημερινότητα.  

Μία από τις σημαντικότερες διαστάσεις αυτών των κινδύνων σχετίζεται με τη χρήση 
του δικτύου από τους ανήλικους χρήστες. Το διαδίκτυο επιτρέπει την πρόσβαση σε 
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περιεχόμενα που απευθύνονται σε ενήλικες, τα οποία δεν συνάδουν με τον ηλικιακό 
τους ορίζοντα, ενώ παράλληλα επιτρέπουν τη συνειδητή ή ακόμα και την κατά λάθος 
πρόσβαση σε παραβατικά περιεχόμενα (Σοφóς & Kron, 2010). Η έλλειψη γνώσης και 
η απουσία μέριμνας για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο, καθιστά τα παιδιά πε-
ρισσότερο ευάλωτα στους διαδικτυακούς κινδύνους.  

Η χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά 

Σήμερα, η πρόσβαση των παιδιών στο διαδίκτυο συντελείται ευκολότερα λόγω της 
μεγάλης ποικιλίας μέσων που έχουν στη διάθεση τους για την είσοδο στον κυβερνο-
χώρο. Πρόσφατη έρευνα της TNS Opinion & Social (2012), έδειξε ότι πάνω από τα 
δύο τρίτα των νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (68%) έχουν πρόσβαση σε Ηλε-
κτρονικούς Υπολογιστές. Τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στις Κάτω Χώρες, 
όπου εννέα στα δέκα νοικοκυριά έχουν πρόσβαση σε Η/Υ, ενώ χαμηλότερα είναι τα 
ποσοστά στη Βουλγαρία (46%), την Ελλάδα (47%), τη Ρουμανία (52%), την Πορτο-
γαλία (53%) και την Ουγγαρία (55%). Τα παιδιά σε όλο τον κόσμο είναι ολοένα και 
πιο ενεργοί χρήστες της κινητής τεχνολογίας. Σύμφωνα με έρευνα της GSM 
Association, (2013), το 65% των παιδιών χρησιμοποιούν σήμερα ένα κινητό τηλέφω-
νο. Από αυτά, το 81% έχουν μια νέα συσκευή και το 27% είναι κάτοχοι έξυπνων τη-
λεφώνων (smartphones). Το 54% του συνόλου των παιδιών που κάνει χρήση κινητού 
τηλεφώνου διαθέτει, παράλληλα, πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τέλος, η πιο συνηθισμένη 
ηλικία αγοράς του πρώτου κινητού τηλεφώνου είναι τα δώδεκα. 

Τα υψηλά ποσοστά χρήσης κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά και το γεγονός ότι τα 
περισσότερα νοικοκυριά έχουν πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, συνιστούν 
πρόσφορο περιβάλλον για τη πρόσβαση των παιδιών στο διαδίκτυο. Πρόσφατες με-
λέτες αναδεικνύουν τη ραγδαία αύξηση των Παιδιών-χρηστών του διαδικτύου και τη 
χρήση του από πολύ μικρή ηλικία (Ofcom, 2014, Livingstone et al., 2011 ). Η έρευνα 
των Livingstone και των συνεργατών (2011) για παράδειγμα, έδειξε ότι το 93% των 
παιδιών 9-16 ετών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, 
ενώ το 60% καθημερινά ή σχεδόν κάθε μέρα. Ο μέσος όρος ηλικίας της πρώτης χρή-
σης του διαδικτύου ολοένα και μειώνεται (επτά στη Δανία και τη Σουηδία, οκτώ σε 
αρκετές χώρες της Βόρειας Ευρώπης). Το ένα τρίτο των παιδιών ηλικίας 9-10 ετών 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατακόρυ-
φα στην περίπτωση των παιδιών 15-16 ετών προσεγγίζοντας το 80%. Ο συνηθέστε-
ρος τόπος χρήσης είναι το σπίτι (87%), ακολουθούμενος από το σχολείο (63%).  

Με την ταχύτατη εξέλιξή του, το διαδίκτυο προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες και 
ευκαιρίες στα παιδιά. Με βάση την έρευνα Optem (2007) σε χρήστες ηλικίας 9-14 
ετών, οι συχνότερες χρήσεις του Διαδικτύου αφορούν: α.) στο διαδικτυακό παιχνίδι, 
β.) στην αναζήτηση πληροφοριών που τους ενδιαφέρουν/για διασκέδαση, γ.) στην 
αναζήτηση πληροφοριών για σχολικές εργασίες, δ.) στη λήψη μουσικής, ταινιών, βί-
ντεο, παιχνίδια ή άλλων αρχείων, ε.) στη χρήση άμεσων μηνυμάτων (όπως το MSN), 
ζ.) στις συζητήσεις (chat) με φίλους. Επιπλέον χρήσεις, οι οποίες είναι λιγότερες συ-
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χνές, είναι: η.) Δημιουργία blog / ιστοσελίδας, θ.) η ανάρτηση κειμένων, φωτογρα-
φιών και μουσικής, ι.) η ανάγνωση και απάντηση σε blogs/ ιστοσελίδες φίλων, κ.) η 
λήψη ήχων κλήσης/εικόνες για το κινητό τηλέφωνο, λ.) η κοινή χρήση αρχείων (μου-
σική, ταινίες, βίντεο, παιχνίδια, φωτογραφίες και άλλα). Τέλος, χρήσεις οι οποίες α-
παντώνται σπανιότερα είναι: μ.) η συμμετοχή σε ανοικτά δωμάτια συζητήσεων 
(chatrooms), ν.) η ανάγνωση και απάντηση σε blogs/ιστοσελίδες αγνώστων, ξ.) η 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς και ο.) η πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω 
του Διαδικτύου. 

Διαδικτυακοί Κίνδυνοι 

Παρά τα πολλαπλά οφέλη, η πρόσβαση σήμερα στο διαδίκτυο δεν είναι ακίνδυνη, 
αλλά αντίθετα κρύβει δυνατότητες πρόκλησης ζημιών, τόσο σε προσωπικό επίπεδο 
όσο και σε επίπεδο λογισμικού. Τα παιδιά ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπα με διαφο-
ρετικές ριψοκίνδυνες καταστάσεις και ως εκ τούτου υφίσταται άμεση ανάγκη ταυτο-
ποίησής τους. Με βάση τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία, παρατίθενται οι πιο δια-
δεδομένοι διαδικτυακοί κίνδυνοι για τα παιδιά (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδι-
κτύου, 2015. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2015. Grover, 2015. Δημητρακάκης 
και συν., 2011. Cyberethics.info, 2011. Livingstone et al., 2011. Livingstone & Had-
don, 2009): 

Α. Η έκθεσή σε ακατάλληλο υλικό. Το υλικό αυτό είναι συνήθως πορνογραφικό, 
βίαιο ή ρατσιστικό. 

Β. Οι ηλεκτρονικές απάτες (scam emails). Τα scam emails είναι μηνύματα που 
κάποιος στέλνει σκόπιμα, με σκοπό να εξαπατήσει τον χρήστη και να παραβιάσει 
τα προσωπικά του δεδομένα. Αποσπούν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με κω-
δικούς πρόσβασης και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών. 

Γ.  Η δια ζώσης συνάντηση με άγνωστες διαδικτυακές «επαφές». Η πρακτική αυ-
τή χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς το παιδί έρχεται πρόσωπο με 
πρόσωπο με άτομα που γνώρισαν διαδικτυακά και δεν είχαν συναντηθεί προη-
γουμένως.  

Δ. Οι διαδικτυακοί ιοί. Είναι προγράμματα τα οποία μπορούν να μολύνουν τους 
υπολογιστές, συνήθως χωρίς ο χρήστης να το γνωρίζει. Πηγές μεταφοράς του ιού 
σε υπολογιστές αποτελούν η κοινή χρήση αρχείων, οι ιστοσελίδες, τα προγράμ-
ματα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
τα spywares και τα adwares. 

Ε.  Το sexting. Είναι η λήψη ή η αποστολή μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομέ-
νου. 

Ζ.  Η έκθεση σε σελίδες με επικίνδυνο υλικό. Tο επικίνδυνο υλικό σχετίζεται συ-
νήθως με θέματα αυτοκτονίας, ναρκωτικών, ανορεξίας κ.α. 

1085

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Η. Η παραπλάνηση. Διάφορες ιστοσελίδες ενώ εμφανίζουν πληροφορίες, οι οποί-
ες φαινομενικά είναι ακριβείς, στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Συ-
νήθως, στόχος τους είναι η παραπλάνηση των χρηστών. 

Θ. Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός (Cyber Bullying). Eίναι ο εκφοβισμός μέσω της 
χρήσης τεχνολογικών μέσων όπως οι υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα. Συ-
νήθως, εκφράζεται με φραστικές επιθέσεις και απειλές από αγνώστους ή ακόμα 
και από άτομα του φιλικού περιβάλλοντος των παιδιών. Επιπλέον, ηλεκτρονικό 
εκφοβισμό αποτελούν οι «κακοήθης φήμες» και τα παραβιασμένα προφίλ και e-
mails.  

Ι.  Ηλεκτρονική αποπλάνηση (Cybergrooming). Βασίζεται στην εμπιστοσύνη 
που εγκαθιδρύεται συνηθέστερα στη σχέση μεταξύ ανηλίκων με ενήλικες με 
σκοπό την εκμετάλλευση για σεξουαλικούς κυρίως σκοπούς.  

Κ. Επιμέρους κίνδυνοι. Αναφέρονται ενδεικτικά η πειρατεία λογισμικού, ο ε-
κβιασμός, η υβριστική συμπεριφορά, η παρενόχληση, ο τζόγος και η ανεπιθύμητη 
δημοσίευση προσωπικών στοιχείων. 

Η έρευνα του ευρωπαϊκού Δικτύου EU Kids Online (Livingstone et al., 2011) που 
πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 25.142 παιδιών ηλικίας 9-16 ετών και των γονέων τους, 
σε 25 ευρωπαϊκές χώρες, κατέγραψε τα ποσοστά των παιδιών που έχουν έρθει αντι-
μέτωπα με κινδύνους στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 12% των παι-
διών ηλικίας 9-16 ετών έχουν ενοχληθεί ή αναστατωθεί από κάποιο παράγοντα που 
σχετίζεται με τη χρήση του διαδικτύου. Ως προς αυτό, η έρευνα υπογράμμισε ως α-
νησυχητικό το γεγονός ότι οι παραπάνω κίνδυνοι (π.χ. επαφή με σεξουαλικό υλικό) 
δεν αντιμετωπίζονται απαραίτητα από τα παιδιά ως κάτι επιβλαβές ή ως αιτία ανα-
στάτωσης. Αναφορικά με τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό (Cyber-Bullying), το 6% των 
παιδιών ηλικίας 9-16 ετών έχουν λάβει κακόβουλα ή επιβλαβή μηνύματα και το 3% 
έχουν στείλει τέτοιου είδους μηνύματα σε άλλους. Η πιο διαδεδομένη ριψοκίνδυνη 
δραστηριότητα στο διαδίκτυο, είναι η επικοινωνία των παιδιών με ανθρώπους που δε 
γνωρίζουν από κοντά. Η έρευνα έδειξε ότι το 30% των ανήλικων χρηστών ηλικίας 9-
16 ετών αναφέρουν ότι έχουν επικοινωνήσει στο παρελθόν με κάποιον που δεν είχαν 
γνωρίσει από κοντά. Ο δεύτερος πιο διαδεδομένος κίνδυνος είναι η έκθεση σε δυνη-
τικά επιβλαβές υλικό παραγόμενο από τον χρήστη (user-generated). Υπολογίζεται ότι 
το 21% των παιδιών 11-16 ετών έχουν εκτεθεί σε έναν ή περισσότερους τύπους δυνη-
τικά επιβλαβούς υλικού παραγόμενου από τον ίδιο τον χρήστη. Τέλος, το 9% των 
παιδιών 11-16 ετών έχουν πέσει θύματα κακόβουλης μεταχείρισης των προσωπικών 
τους δεδομένων, όπως για παράδειγμα, υποκλοπή του κωδικού ασφαλείας (7%) και 
των προσωπικών πληροφοριών (4%).  

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική κοινότητα έχει εκφράσει έντονες ανησυχίες α-
ναφορικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης του Διαδικτύου εκ μέ-
ρους των παιδιών. Όπως υποστηρίζουν διάφορες έρευνες, η υπερβολική έκθεση στο 
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διαδίκτυο ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά πολλές πτυχές της ζωής τους. Η κατά-
χρηση του διαδικτύου μπορεί να οδηγήσει σε σωματικά προβλήματα ως αποτέλεσμα 
της έλλειψης άσκησης, σε ψυχολογικά προβλήματα, (π.χ. άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμη-
ση), σε αλλαγές στην προσωπικότητα του ατόμου και στη παραμέληση άλλων δρα-
στηριοτήτων (Young, 2004. Young & Abreu, 2011). Σύμφωνα με τη Young (2004), 
οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην κατάχρηση του διαδικτύου από τους 
μαθητές είναι: α.) η δωρεάν και απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο, β.) η μεγάλη 
διάρκεια μη εποικοδομητικής χρήσης του ελεύθερου χρόνου, γ.) η μειωμένη άσκηση 
του γονεϊκού ελέγχου δ.) η απουσία παρακολούθησης και λογοκρισίας για το τι λένε 
ή κάνουν διαδικτυακά, ε.) η ενθάρρυνση από τη σχολή και τους εκπαιδευτικούς ζ.) ο 
κοινωνικός εκφοβισμός και η αποξένωση και η.) η νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλ-
κοολούχων ποτών που τους ωθεί να αντικαταστήσουν την έξοδο σε μπαρ με το διαδί-
κτυο.  

Προστασία από τους Διαδικτυακούς Κινδύνους 

Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι εντείνονται από την έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με 
το πώς θα πρέπει να προστατεύονται τα παιδιά. Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο 
Ασφαλούς Διαδικτύου (2015) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (2015), βασι-
κοί τρόποι προστασίας και προφύλαξης των παιδιών αποτελούν: α.) η χρήση του Δια-
δικτύου με μέτρο, β.) η αποφυγή δημοσιοποίησης προσωπικών πληροφοριών μέσω 
του Διαδικτύου, γ.) η διαγραφή και η μη ανάγνωση ανεπιθύμητων μηνυμάτων, δ.) η 
αξιολόγηση των διαδικτυακών πληροφοριών και ο έλεγχος του συγγραφέα, της προέ-
λευση της σελίδας και της βιβλιογραφίας της πληροφορίας, ε.) η προσοχή στην δη-
μοσιοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email), ζ.) η αποφυγή ύποπτων ιστοσελί-
δων η.) το κλείσιμο παραθύρων ζητούν να συμφωνήσουν σε οτιδήποτε θ.) η εγκατά-
σταση και ενημέρωση προγράμματος εναντίον των ιών (antivirus software), ι.) η ενη-
μέρωση για τον τρόπο αξιολόγησης του Πανευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης 
για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (Pan European Game Information - PEGI), κ.) η άμεση 
διακοπή της επικοινωνίας με το θύτη σε περιπτώσεις εκφοβισμού, λ.) η μη δημοσίευ-
ση προσωπικών στοιχείων σε δωμάτια συνομιλίας και τέλος μ.) η άμεση αναφορά σε 
κάποιο ενήλικα οποιουδήποτε περιστατικού κάνει τα παιδιά νιώσουν άβολα ή αμήχα-
να 

Προκειμένου να προστατευθούν οι νέοι και τα παιδιά από διαδικτυακούς κινδύνους, 
έχει αναπτυχθεί στους κόλπους της ΕΕ η έννοια της προστασίας των νέων στο διαδί-
κτυο. Η προστασία αυτή περιλαμβάνει τέσσερις διαστάσεις: την τεχνολογική, την 
κοινωνική, τη θεσμική / νομοθετική και ην εκπαιδευτική (Σοφός, 2009). Η θεσμική 
προσέγγιση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων 
των νέων. Ως εκ τούτου τα παραβατικά περιεχόμενα υπόκεινται σε νομοθετικές δια-
τάξεις. Παρά ταύτα, υπάρχουν επιβλαβή περιεχόμενα, που δε μπορούν να θωρηθούν 
ως παράνομα, επειδή δεν εκπληρώνουν με ακρίβεια τα κριτήρια του νόμου, αλλά εν-
δέχεται να ασκήσουν αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη των ανήλικων χρηστών (Σο-
φός, 2011). Στο κοινωνικό επίπεδο, έχουν δημιουργηθεί ευρωπαϊκοί και εθνικοί ορ-
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γανισμοί με ρυθμιστικό ρόλο που λειτουργούν ως παρατηρητήρια διαδικτυακών πε-
ριεχομένων, όπου οι πολίτες μπορούν να απευθύνουν καταγγελίες (π.χ SaferInternet, 
SafeLine). Στο πλαίσιό τους, πραγματοποιείται ανάλυση και αξιολόγηση των περιε-
χομένων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ παράλληλα οργανώνονται δράσεις 
ευαισθητοποίησης των πολιτών και προτείνονται μέτρα στο νομοθέτη. Η Τεχνολογική 
διάσταση βασίζεται στην προστασία μέσω της προσαρμογής των νέων τεχνολογικών 
μέσων (π.χ. λογισμικά φίλτρου, προγράμματα προστασίας), τα οποία είναι σε θέση 
πλέον να αξιολογούν, να φιλτράρουν και να απαγορεύουν την προσπέλαση σε επι-
βλαβή διαδικτυακά περιεχόμενα. 

Κεντρικό σημείο αναφοράς της Παιδαγωγικής διάστασης, αποτελεί η παιδαγωγική 
θέση ότι οι νέοι δείχνουν προβληματικές συμπεριφορές, όταν βιώνουν καταστάσεις 
ψυχικής και επικοινωνιακής αστάθειας και αδυνατούν να αναπτύξουν την προσωπι-
κότητα τους (Σοφός, 2009). Η σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη προσεγγίζει το θέμα 
της προστασίας των νέων ως διαδικασία μιντιακής αγωγής και εκπαίδευσης, όπου οι 
νέοι και τα παιδιά αναπτύσσουν δυνατότητες κριτικής σκέψης και αναστοχασμού α-
ναφορικά με τη χρήση των ψηφιακών μέσων. Στο ελληνικό σχολείο, η διάσταση αυτή 
διατρέχει οριζόντια όλες τις θεματικές ενότητες και αφορά σε ζητήματα ηλεκτρονικής 
ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, πληροφορικής ηθικής και δεοντολο-
γίας, σε κώδικες διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριών από πηγές (ΥΠΔΒΜΘ, 
2011). Στο ΔΕΠΠΣ της Πληροφορικής, η θεματική ενότητα Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
εμφανίζεται στον γενικό στόχο του θεματικού άξονα «Επιστήμη και Τεχνολογία στην 
Καθημερινή ζωή». Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «Οι μαθητές και οι μαθήτριες, 
στο πλαίσιο της γενικής τους παιδείας, ευαισθητοποιούνται και κρίνουν τις επιπτώσεις 
των νέων τεχνολογιών στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ευαι-
σθητοποιούνται σε θέματα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας των 
πληροφοριών, συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο κτλ.» (σ. 413).  

Ως καθοριστικός παράγοντας για την προφύλαξη των παιδιών έχει επισημανθεί η 
διαμεσολάβηση των γονέων. Η Γονική παρέμβαση αναπτύσσεται συνήθως σε πέντε 
κύριες μορφές (Livingstone et al, 2011). Η ενεργός διαμεσολάβηση στη χρήσης του 
διαδικτύου αφορά στη συζήτηση των γονέων με τα παιδιά τους σχετικά με το τι κά-
νουν στο διαδίκτυο και στη συμμετοχή τους στις διαδικτυακές δραστηριότητές των 
παιδιών. Η Ενεργός διαμεσολάβηση για την ασφάλεια του Διαδικτύου, προϋποθέτει 
από τους γονείς την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του Διαδικτύου, παρέχο-
ντας συμβουλές σχετικά με τους κινδύνους και βοηθώντας τα παιδιά τους όταν κάτι 
στο διαδίκτυο τα ενοχλεί. Η περιοριστική διαμεσολάβηση, συνεπάγεται τη θέσπιση 
κανόνων από τους γονείς με σκοπό να περιορίσουν την αλόγιστη χρήση των νέων μέ-
σων από τα παιδιά. Η επίβλεψη από τους γονείς, συνδέεται με τον έλεγχο των διαθέ-
σιμων αρχείων σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου από το παιδί. Τέλος, οι τεχνικοί 
περιορισμοί αναφέρονται στην αξιοποίηση ειδικού λογισμικού για φιλτράρισμα των 
ιστοσελίδων, με στόχο να περιορίσουν και να παρακολουθούν τη χρήση του διαδι-
κτύου από το παιδί.. Σύμφωνα με την έκθεση της GFI Software (2011), για την ασφά-
λεια στο διαδίκτυο, το 94% των γονέων δηλώνουν ότι έχουν μιλήσει στα παιδιά τους 
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σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, ενώ το 36% των γονέων χρησιμοποιούν ε-
ξειδικευμένα λογισμικά παρακολούθησης ή φίλτρα. 

Αντί επιλόγου 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εισήγηση, θα λέγαμε ότι το διαδίκτυο αποτελεί, α-
ναμφίβολα, μέρος της καθημερινότητα των παιδιών. Έχει παρεισφρήσει σε κάθε επί-
πεδο της δραστηριότητα τους, στο σπίτι, στο σχολείο, στο παιχνίδι, στη επικοινωνία, 
στην ψυχαγωγία. Ως εκ τούτου, έχουμε να κάνουμε με έναν πληθυσμό που είναι εξαι-
ρετικά εξοικειωμένος με το εργαλείο, μια «γενιά του Διαδικτύου», για την οποία η 
χρήση του είναι μια «αυτονόητη», σχεδόν «Φυσική» δραστηριότητα (βλέπε Optem, 
2007). Εντούτοις, η πρωτοφανής ταχύτητα ανάπτυξης και διάχυσης του διαδικτύου, 
παρά τις ευκαιρίες που προσφέρει, έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες που σχετίζονται με 
τους κινδύνους που ελλοχεύουν και παράλληλα έχει κινητοποιήσει τη διεθνή κοινό-
τητα στην ανεύρεση τρόπων προστασίας και ασφαλούς πλοήγησης. Τα παιδιά, ως έ-
νας από τους πιο ευάλωτους στόχους των διαδικτυακών απειλών, είναι ανάγκη, μέσα 
στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, των κρατικών φορέων και του οικογενειακού τους πε-
ριβάλλοντος να ενημερώνονται για τις απειλές αυτές και να αποκτήσουν επίγνωση 
του κινδύνου που διατρέχουν. Το σχολείο πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα, την α-
νάπτυξη εκείνων των κοινωνικών στάσεων και δεξιοτήτων που διαμορφώνουν τη 
σύγχρονη ψηφιακή κουλτούρα. Παράλληλα, οι γονείς, προκειμένου να συμβάλουν 
αποτελεσματικά στην προστασία των παιδιών τους, οφείλουν να είναι ευαισθητοποι-
ημένοι απέναντι στην αναγνώριση των κινδύνων και τους ευρύτερους τρόπους προ-
στασίας. Τέλος, θεωρούμε ότι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη μίας ασφαλέστερης 
πλοήγησης, είναι η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων, των φορέ-
ων χάραξης πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των υπόλοιπων ενδιαφερόμε-
νων μερών προκειμένου να οικοδομήσουν ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά εν 
γένει. 
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Περίληψη 

Το σχολείο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας που μεταδίδει όχι μόνο 
γνώσεις στους μαθητές αλλά και τους βοηθά στο να αναπτύξουν αρχές και να διαμορ-
φώνουν την προσωπικότητα και το χαρακτήρα τους. Η Κοινωνία της Πληροφορίας 
τρέχει προς το μέλλον και το σύγχρονο σχολείο καλείται να ανταποκριθεί στις σύγ-
χρονες απαιτήσεις με την συμμετοχή του σε πολλαπλασιαστικές δράσεις, προς τους 
μαθητές, σχετικά με την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Δράσεις όπως 
η «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου», που διοργανώνεται υπό το συντονισμό του 
Saferinternet.gr, λειτουργούν στα σχολεία δραστηριοποιώντας εκπαιδευτικούς ως 
Πρεσβευτές της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, προκειμένου να δράσουν ως πολλα-
πλασιαστές της ημέρας αυτής στους μαθητές/τριες των σχολείων της περιοχής τους. 
Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου στο Γυ-
μνάσιο Κρεμαστής Ρόδου στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές/τριες του σχο-
λείου κατέγραψαν την σημασία της ενημέρωσης για ασφαλές διαδίκτυο μέσα από το 
σχολείο. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διαδίκτυο, ασφαλής χρήση διαδικτύου, έρευνα 

Εισαγωγή 

Το Διαδίκτυο ανοίγει την πόρτα σε ένα ζωντανό και συναρπαστικό κόσμο ατελείωτων 
ευκαιριών για να εξερευνήσεις, να επικοινωνήσεις και να δημιουργήσεις. Σε σύγκριση 
με μία δια ζώσης συνάντηση, είναι ένα μέρος όπου η περιέργεια και η δημιουργικό-
τητα μπορούν να ευδοκιμήσουν και όπου οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν ένα ευρύ 
φάσμα δεξιοτήτων με ένα φαινομενικά λιγότερο απειλητικό τρόπο. Το Διαδίκτυο έχει, 
εντούτοις, ορισμένες παγίδες για τους απρόσεκτους. Όπως και σε όλες τις άλλες πτυ-
χές της ζωής ενός εφήβου, η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια της 
κριτικής χρήσης των διαδικτυακών μέσων μαζικής ενημέρωσης. (http://internet-
safety.sch.gr/images/Handbook_WWW_EL.pdf) 

Από το 1989 που δημιουργήθηκε η πρώτη μορφή του διαδικτύου, έως σήμερα, η εξέ-
λιξη του είναι εντυπωσιακή. Σήμερα θεωρείται από τα βασικότερα εργαλεία της καθη-
μερινότητας των ανθρώπων με χρήστες από μικρά παιδιά έως ανθρώπους της τρίτης 
ηλικίας, με εξάπλωση σε κάθε γωνιά της γης, το διαδίκτυο έχει εφαρμογές στην οικο-
νομική, επαγγελματική και την κοινωνική ζωή. Οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα το 
διαδίκτυο θεωρείται η επανάσταση του αιώνα, εργαλείο που εκμηδενίζει τις αποστά-
σεις, ανεξάντλητη πηγή γνώσεων και πληροφοριών. Είναι ο βασικός εκφραστής της 
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«Κοινωνίας της Πληροφορίας» και της «Κοινωνίας της Γνώσης». Ιδιαίτερα στο χώρο 
της εκπαίδευσης το διαδίκτυο έχει σημαντική χρήση και αυξάνεται συνεχώς. Το μεγα-
λύτερο ποσοστό των μαθητών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο κυρίως για λόγους επικοι-
νωνίας, διασκέδασης, ενημέρωσης και προετοιμασίας των σχολικών εργασιών. Η εκ-
παιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου απασχολεί εκπαιδευτικούς, ερευνητές και ιδρύ-
ματα όλων των βαθμίδων. 

Παρά την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά του όμως, το Internet, όπως κάθε ανθρώπινη 
δράση, εμπεριέχει κινδύνους και αρνητικές παραμέτρους που προκαλούν προβληματι-
σμό και απαιτούν προσοχή και ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Ιδιαίτερα τα παιδιά, που βρί-
σκονται σε μια ευαίσθητη σε κάθε ερέθισμα ηλικία, είναι περισσότερο εκτεθειμένα 
στους κίνδυνους του διαδικτύου. Συγκεκριμένα: 

• Μπορούν να εκτεθούν σε ακατάλληλο πορνογραφικό ή προσβλητικό περιεχόμενο. 
• Μπορούν να έρθουν σε επαφή με αγνώστους που μπορούν να τα βλάψουν. 
• Υπόκεινται σε πιέσεις από τις έμμεσες αλλά επιβλητικές διαφημίσεις στο Ίντερνετ. 
• Μπορούν να εθιστούν στη χρήση του Ίντερνετ και έτσι κινδυνεύουν να παραμελήσουν 

τις κοινωνικές τους δραστηριότητες, τις σχολικές τους υποχρεώσεις, τα παιχνίδια 
τους με φίλους. (www.safeline.gr) 

Η διαπαιδαγώγηση σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου θεωρείται αναγκαία, 
σε μια εποχή που οι κίνδυνοι αυτοί συνεχώς αυξάνονται. Τα παιδιά, συνήθως, βρίσκο-
νται ένα βήμα μπροστά σε θέματα αφού έχουν μεγαλώσει με αυτές τις τεχνολογίες. Το 
Διαδίκτυο είναι μέρος της καθημερινότητά τους. Έτσι, αποδεικνύεται πολύ δύσκολο 
για τους γονείς να ελέγξουν τη δραστηριότητα του παιδιού τους στον ηλεκτρονικό υ-
πολογιστή. 

Ο ρόλος του σχολείου είναι πολύ σημαντικός για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών σε 
θέματα ασφαλείας και σωστής χρήσης του διαδικτύου. Τα παιδιά θα πρέπει να εκπαι-
δευτούν ώστε: 

• Να μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία και να μην αποκαλύπτουν λεπτομέρειες τις 
προσωπικής τους ζωής σε άλλους χρήστες στο Internet σε καμία περίπτωση 

• Να μην αποκαλύπτουν κωδικούς πρόσβασης (password) 
• Να μην στέλνουν υλικό από τον δικό τους υπολογιστή (φωτογραφίες) 
• Να συζητούν με μεγαλύτερους χρήστες του Internet, με τους καθηγητές ή με τους ί-

διους για τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο ιδιαίτερα αν αντιμετωπίσουν οτιδή-
ποτε περίεργο ή ασυνήθιστο 

• Να είναι επιφυλακτικά για όσα διαβάζουν στο Internet ή τους λένε οι άλλοι χρήστες  

(http://www.it.uom.gr/projects/cms/files/services/WebFiltering.doc) 
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Το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο που αποτελεί το βασικό πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου 
για τα σχολεία απαγορεύει την πρόσβαση σε σελίδες με παράνομο ή ακατάλληλο πε-
ριεχόμενο. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες περιεχομένου: 

• Aggressive (σελίδες που προπαγανδίζουν την επιθετική συμπεριφορά και το ρατσι-
σμό) 

• Drugs (σελίδες που προωθούν τα ναρκωτικά) 
• Gampling (σελίδες που προωθούν τα τυχερά παιχνίδια) 
• Porn (σελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο) 
• Violence (σελίδες που προβάλλουν τη βία) 

(www.sch.gr)  

(Τζιμόπουλος Ν., Πόρποδα Αρ., Προβελλέγιος Π., «Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου», 
Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, σσ. 1723 – 1724) 

Αναφερόμενοι στο ρόλο του εκπαιδευτικού, µπορούµε να πούµε ότι αυτός προσδιο-
ρίζεται από τις συνειδητές ή ασυνείδητες προσδοκίες και απαιτήσεις όλων των κοινω-
νικών οµάδων και φορέων που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε το σχολείο. Οι κοι-
νωνικές αυτές οµάδες (μαθητές, γονείς, σύλλογοι - κυρίως κοινωνικοπολιτιστικοί - 
κοινή γνώµη, συνδικαλισµός, διοίκηση, πολιτεία, κ.λπ.) εξελίσσονται και μεταβάλλο-
νται, µε αποτέλεσµα να μεταβάλλεται και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού προσδιορίζεται ακόμη από την επιστημονική του κατάρτιση, από το 
νόηµα και τη βαρύτητα που ο ίδιος δίνει στο ρόλο του καθώς και από την ίδια τη 
σχολική πραγματικότητα στα πλαίσια της οποίας υλοποιείται ο ρόλος αυτός. (Ντού-
σκας Ν. Θ., 2005:95). Παρατηρείται ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο 
σχολείο, δεν περιορίζεται στην απλή μετάδοση της γνώσης αλλά, µε αφετηρία τα συ-
γκεκριμένα προβλήματα των μαθητών, γίνεται ρόλος συμβουλευτικός, συνεργατικός, 
προωθητικός στην κοινωνικογνωστική περιπέτεια των μαθητών. (Παππάς Α.Ε., 
1994:262-267, Κοσσυβάκη Φ., 1997:263-264). 

Μέθοδος 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς διοργανώθηκε έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου 
(Παράρτημα) προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις μαθητών για την ασφαλή 
χρήση του διαδικτύου. Προτιμήθηκε το ερωτηματολόγιο για την συλλογή δεδομένων 
λόγο της ανωνυμίας που προσφέρει και της δυνατότητας για στατιστική επεξεργασία 
των δεδομένων. Στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκαν δράσεις για 
το ασφαλές διαδίκτυο μέσα από την «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2015» μέσα από 
προβολές εκπαιδευτικών βίντεο, διαλέξεις, έντυπα και συζητήσεις με ειδικούς για θέ-
ματα διαδικτύου.  

Στην έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στο Γυμνάσιο Κρε-
μαστής Ρόδου και συμμετείχε το σύνολο των μαθητών και μαθητριών του σχολείου. 
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Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης αποτελούν το 39.3% του μαθητικού δυναμικού του σχο-
λείου, της Β΄ τάξης το 33,2% και της Γ΄ τάξης το 27,5% του σχολείου (Διάγραμμα 1). 
Τα αγόρια που συμμετείχαν στην έρευνα ανέρχονταν σε ποσοστό 54,6% και τα κορί-
τσια σε ποσοστό 45,4%. (Διάγραμμα 2) σε ένα δείγμα 295 μαθητών και μαθητριών 
γυμνασίου. 

 

 

Διάγραμμα 1: Τάξεις 

 

Διάγραμμα 2: Φύλο 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Εντυπωσιακές ήταν οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους μαθητές/τριες στο ερώτημα 
«για το πως ενημερώθηκαν αρχικά για τους κινδύνους του διαδικτύου» όπου μόλις το 
2,4% απάντησε ότι δεν έχει ενημερωθεί ενώ το 97,6% απάντησε ότι είναι ενημερω-
μένο (Πίνακας 1, Διάγραμμα 3). 
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 Καμία ενημέρωση Σύνολο 

Όχι Ναι 

  
Συχνότητα 288 7 295 
Ποσοστό % 97,6% 2,4% 100,0% 

Πίνακας 1: Καμία ενημέρωση για τους κινδύνους του διαδικτύου 

 

Διάγραμμα 3: Καμία ενημέρωση για τους κινδύνους του διαδικτύου 

Διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών/τριων ενημερώθηκε αρχικά για 
τους κινδύνους του διαδικτύου από το σχολείο μέσα από τις δράσεις που οργανώνονται 
στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης και επαγρύπνησης που διεξάγεται στη χώρα 
μας από το 2004, του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (Δράση Ενημέρω-
σης Saferinternet.gr). Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου δήλωσαν σε υψηλότερο πο-
σοστό (43,1%) σε σχέση με το συνολικό ποσοστό (36,6%) των μαθητών/τριων του 
σχολείου ότι ενημερώθηκαν αρχικά για τους κινδύνους του διαδικτύου από το σχολείο. 
Η ενημέρωση κατά 1/3 προήρθε από το σχολείο, όπως φαίνεται παρακάτω (Πίνακας 2, 
Διάγραμμα 4).  

 από το σχολείο 
Σύνολο Όχι Ναι 

 Α τάξη Γυμνα-
σίου 
Ποσοστό % 

66 
56.9% 

50 
43.1% 

116 
100% 

Β τάξη Γυμνα-
σίου 
Ποσοστό % 

67 
68,4% 

31 
31,6% 

98 
100% 

Γ τάξη Γυμνα-
σίου 
Ποσοστό % 

54 
66,7% 

27 
33,3% 

81 
100% 

Σύνολα 
Ποσοστό % 

187 
63.4% 

108 
36.6% 

295 
100% 

Πίνακας 2: Ενημέρωση αρχικά από το σχολείο  
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Διάγραμμα 4: Ενημέρωση αρχικά από το σχολείο 

Η έρευνα έδειξε ότι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς το αν 
ενημερώθηκαν αρχικά από το σχολείο για τους κινδύνους του διαδικτύου δεν είναι ση-
μαντικές και κυμαίνονται σε χαμηλό ποσοστό με τα κορίτσια να δηλώνουν ότι ενημε-
ρώθηκαν αρχικά από το σχολείο σε ποσοστό (51,9%) έναντι των αγοριών με ποσοστό 
(48,1%) (Διάγραμμα 5).  

 

Διάγραμμα 5: Ενημέρωση από σχολείο - Φύλο 

Συμπεράσματα 

Σε μια ταχύτατα εξελισσόμενη κοινωνία στην οποία η έννοια της εξέλιξης ταυτίζεται 
με την έννοια της τεχνολογίας προβάλλει ως ανάγκη η προσαρμοστικότητα και η εξοι-
κείωση των μαθητών με αυτήν – αυτό γιατί αν η τεχνολογία αντιμετωπιστεί σωστά 
μπορεί να παράγει πολιτισμό και να ενισχύσει τους κοινωνικούς δεσμούς (Σκαράκης – 
Τατίδου, 2001). 

«Αν δώσεις σε ένα μικρό παιδί σφυρί, θα βλέπει τα πάντα και παντού καρφιά» μόνο 
στην περίπτωση που δεν του μάθεις τι είναι το εργαλείο που κρατά και πώς χρησιμο-
ποιείται. (Μαυρογιώργος, 2001). 

Η έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου Κρεμαστής είναι ενη-
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μερωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου έχοντας δη-
λώσει ότι η αρχική αυτή ενημέρωση προέκυψε σε αρκετά μεγάλο βαθμό μέσα από το 
σχολείο. Δράσεις όπως η «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου» που οργανώθηκαν και πραγ-
ματοποιήθηκαν μέσα στο σχολείο με προβολές εκπαιδευτικών βίντεο και μηνυμάτων 
για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, με παραγωγή και μοίρασμα ενημερωτικών 
φυλλαδίων, με ομιλίες από ειδικούς για το διαδίκτυο και συζητήσεις με τους μαθητές 
και τις μαθήτριες του σχολείου ανέδειξαν τον σύγχρονο ρόλο του σχολείου και του 
εκπαιδευτικού στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας.  

Η ενημέρωση για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο σε πολύ μεγάλο ποσοστό από 
το σχολείο επιβεβαιώνει την ανάγκη για ολοκληρωμένη και συστηματική αντιμετώ-
πιση μέσα από το σχολείο στο θέμα της «ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο».  
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Safeline: www.safeline.gr (Ελληνική ανοιχτή γραμμή για καταγγελία ύποπτου περιε-
χομένου ή ύποπτης συμπεριφοράς)  

Παράρτημα 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αγαπητοί μαθητές / μαθήτριες 
Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την διερεύνηση της ασφαλούς πλοήγησης στο 
διαδίκτυο αποφασίσαμε να μελετήσουμε κάποια ζητήματα σχετικά με τη χρήση του δια-
δικτύου με την βοήθεια του παρόντος ερωτηματολογίου. Αξίζει να τονίσουμε ότι το ε-
ρωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εξυπηρετεί αποκλειστικά εκπαιδευτικούς και ερευ-
νητικούς στόχους. Οι απαντήσεις που θα δοθούν είναι απόλυτα εμπιστευτικές και θα 
χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης. Δεν υπάρχουν σω-
στές ή λανθασμένες απαντήσεις. Εκείνο που χρειάζεται να κάνετε είναι, αφού διαβάσετε 
την ερώτηση να σημειώσετε με [ √ ] αυτό που εκφράζει καλύτερα τη δική σας άποψη. 

 
 

 Φύλο: Αγόρι   Κορίτσι    
  
 Ηλικία:  

 Μορφωτικό επίπεδο:    Τόπος κατοικίας:  

• Α΄ τάξη     Κρεμαστή      
• Β΄ τάξη    Παστίδα 
• Γ΄ τάξη    Μαριτσά 

     Άλλο    

        

1. Ποιες από τις παρακάτω συσκευές έχετε;  

Η/Υ   Laptop   Tablet   Smartphone  

2. Σε ποιο χώρο του σπιτιού βρίσκεται ο Η/Υ που χρησιμοποιείτε;  

• Κοινόχρηστο (σαλόνι/κουζίνα)    
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• δωμάτιό σου       
• δωμάτιο άλλου μέλους της οικογένειας  

3. Πόσο συχνά χρησιμοποιείς το διαδίκτυο; 

• Κάθε μέρα    
• Πάνω από 1 φορά την εβδομάδα       
• Μια φορά τον μήνα 
• Καθόλου 

4. Είστε μέλος σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης (πχ facebook); Ναι  Όχι 
5. Εάν ναι, πόσους φίλους έχετε στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης; 
6. Πόσους από αυτούς τους φίλους γνωρίζετε στην «κανονική» ζωή σας;  
7. Σε έχει παρενοχλήσει-απειλήσει κάποιος μέσα από το διαδίκτυο;  

Ναι   Όχι 

Αν Ναι, το είπες σε κάποιο γνωστό σου; Σε ποιον; 

8. Έχεις συναντήσει ποτέ κάποιον που γνώρισες στο διαδίκτυο από κοντά; 

Ναι  Όχι  

Εάν Ναι, πήρες κάποιο μαζί σου για ασφάλεια; 

9. Πως ενημερωθήκατε αρχικά για τους κινδύνους του διαδικτύου; (επιλέξτε ένα 
από τα παρακάτω) 

• δεν έχω ενημερωθεί  από την τηλεόραση   από περιοδικά 
• από βιβλία    από φίλους   από τους γονείς 
• από το διαδίκτυο   από το σχολείο   από ενημ. Ημερί-

δες 

10. Πόσο συχνά κάνετε κάτι από τα παρακάτω; 

Διαδικτυακές συνήθειες Πολύ 
συχνά 

Συχνά 
Μερι-

κές φο-
ρές 

Σπά-
νια 

Ποτέ 

1. Παραμένετε στο διαδίκτυο περισ-
σότερο από όσο αρχικά είχατε απο-
φασίσει; 

     

2. Παραμελείτε τα μαθήματα σας 
για να αφιερώσετε περισσότερο 
χρόνο στο διαδίκτυο; 
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3. Προτιμάτε την αίσθηση που προ-
σφέρει το διαδίκτυο από αυτήν της 
ανθρώπινης επαφής; 

     

4. Συνάπτετε διαδικτυακές φιλίες ;      

5. Οι συγγενείς ή / και οι φίλοι δια-
μαρτύρονται σχετικά με το χρόνο 
που αφιερώνετε στο διαδίκτυο; 

     

6. Οι βαθμοί σας στο σχολείο είναι 
χαμηλότεροι λόγω του χρόνου που 
αφιερώσατε στο διαδίκτυο;  

     

7. Ελέγχετε το ηλεκτρονικό σας τα-
χυδρομείο πριν κάνετε οτιδήποτε; 

     

8. Έχει πρόβλημα η επίδοσή σας 
λόγω του διαδικτύου; 

     

9. Παίρνετε αμυντική στάση ή απο-
κρύπτετε λεπτομέρειες κάθε φορά 
που κάποιος σας ρωτάει για το τι 
κάνετε όταν είστε στο διαδίκτυο; 

     

10. Χάνετε τον ύπνο σας λόγω νυ-
χτερινών περιηγήσεών σας στο δια-
δίκτυο; 

     

11. Αντιλαμβάνεστε ότι βιάζεστε να 
μπείτε στο διαδίκτυο ξανά και ξανά; 

     

12. Φοβάστε ότι η ζωή σας χωρίς το 
διαδίκτυο θα ήταν βαρετή; 

     

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία 

1101

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Μετασχηματιστική Διαπολιτισμική Ικανότητα: Θεωρητική προσέγγιση 

Γιακουμάκης Γεώργιος 
Εκπαιδευτικός, M.Sc. M.Ed. 
giakoumakisgi@gmail.com 

Περίληψη 

Ζούμε σε μια εποχή που συνεχώς αλλάζει και απαιτεί την οικοδόμηση ενός σύγχρονου 
πολίτη εφοδιασμένου με νέες σύνθετες ικανότητες, προκειμένου να εμπλακεί αποτελε-
σματικά με την υφιστάμενη πολυπλοκότητα του κοινωνικού πλαισίου. Στην παρούσα 
εργασία, η έννοια της Μετασχηματιστικής Διαπολιτισμικής Ικανότητας 
(Transformative Intercultural Competence) που εισάγουμε, συνδέεται με τη προσπά-
θεια του σύγχρονου πολίτη να αλληλεπιδράσει, να επικοινωνήσει και να διαχειριστεί 
σχέσεις στη διαρκώς «μεταβαλλόμενη» διαφορετικότητα, για μια βιώσιμη κοινή συνύ-
παρξη. Η έννοια της Μετασχηματιστικής Διαπολιτισμικής Ικανότητας περικλείει ένα 
πλέγμα από κατάλληλες διαπολιτισμικές στάσεις, γνώσεις, δεξιότητες, πολιτισμική ε-
πίγνωση/αυτοεπίγνωση, συναισθηματική ικανότητα και κριτικό αναστοχασμό/αυτοα-
ναστοχασμό σε δεδομένες υποθέσεις, πεποιθήσεις, οπτικές, παραδοχές και αντιλήψεις 
τόσο των δικών μας όσο και των «άλλων». Προϋποθέτει την πρόθεση για αλλαγή, ε-
νέργειες για τον μετασχηματισμό και την δράση με βάση τις νέες ερμηνείες.  

Λέξεις - Κλειδιά: Μετασχηματιστική Διαπολιτισμική Ικανότητα, Διαπολιτισμική Ικα-
νότητα, Κριτικός Αναστοχασμός, Μετασχηματισμός της θεώρησης 

Εισαγωγή 

Ζούμε σε μια εποχή όπου η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η μείωση των αποστά-
σεων, τα νέα χαρακτηριστικά της μετανάστευσης και η πυκνότητα του πληθυσμού, έ-
χουν δημιουργήσει ένα κόσμο στον οποίο συχνότερα από ποτέ αλληλεπιδρούν άτομα 
ανεξάρτητα από τη θέση, τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους. Σε μια εποχή, όπου συνε-
χώς αλλάζει και απαιτεί νέες στρατηγικές μάθησης και νέες δεξιότητες προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η υφιστάμενη πολιτισμική ποικιλομορφία. Τα νέα εργασιακά και εκ-
παιδευτικά περιβάλλοντα απαιτούν την οικοδόμηση ενός νέου «μετανεωτερικού πο-
λίτη» ανοιχτού στην αλλαγή και τη διαφορετικότητα ο οποίος δημιουργεί, διαχειρίζεται 
και αξιολογεί τη γνώση, καλλιεργώντας νέες ικανότητες, στάσεις και αξίες (Kalantzis 
& Cope, 2008). Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα διαπολιτισμικής Ι-
κανότητας που στο σύνολό τους στοχεύουν να επισημάνουν τις απαραίτητες δεξιότη-
τες, γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές τις οποίες καλείται να αναπτύξει ο σύγχρονος 
πολίτης προκειμένου να επικοινωνεί αποτελεσματικά και κατάλληλα σε διαπολιτισμι-
κές καταστάσεις. Στην παρούσα εισήγηση θα προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε τον 
όρο, υιοθετώντας βασικά συστατικά από τη θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, 
ορμώμενοι, πέρα από τις παραπάνω διαπιστώσεις, από δύο στοιχεία τα οποία αποτέλε-
σαν κεντρικά σημεία του προβληματισμού μας. Πρώτον, το γεγονός ότι στα νέα σύν-
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θετα και συνεχώς μεταβαλλόμενα κοινωνικά περιβάλλοντα η διαπολιτισμική αλληλε-
πίδραση προϋποθέτει το άνοιγμα στην αλλαγή της οπτικής, των παγιωμένων αντιλή-
ψεων και υποθέσεων σε ένα πλαίσιο αμοιβαιότητας και αναστοχαστικής δράσης και 
συνύπαρξης. Δεύτερον, η αντίληψη ότι η διαφορετικότητα δεν πρέπει να αντιμετωπί-
ζεται ως στατική κατάσταση αλλά ως ένα διαρκώς δυναμικά αποκλινόμενο πεδίο, σε 
όλο της το εύρος (υλική, ισότητα φύλων, σωματική, συμβολική) και όχι μόνο ως εθνο-
πολιτισμική διαφορά.  

Μετασχηματίζουσα Μάθηση – Μετασχηματισμός της Θεώρησης– Κριτικός Α-
ναστοχασμός 

 Ο Jack Mezirow, με επιρροές από τα έργα των Kuhn, Freire, Dewey και Habermas 
θεμελίωσε τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης. Την όρισε ως τη διαδικασία με 
την οποία μετασχηματίζουμε «στρεβλωμένα», δεδομένα πλαίσια αναφοράς (νοοτρο-
πίες, οπτικές, υποθέσεις, θεωρήσεις, προσδοκίες), νοητικές συνήθειες (παραδοχές, 
προσανατολιστικές προδιαθέσεις) και δομές νοήματος (νοηματικά σχήματα, νοηματι-
κές θεωρήσεις), έτσι ώστε να τα καταστήσουμε περισσότερο περιεκτικά, συναισθημα-
τικά, αναστοχαστικά και ανοικτά στην αλλαγή (Mezirow, 1990, 1991, 2000, 2003). 
Θεωρείτε σημαντική η συμβολή της στην κατανόηση της σημαντικότητας της διερεύ-
νησης και του επαναπροσδιορισμού δεδομένων και παγιωμένων πεποιθήσεων, στη χει-
ραφέτηση της μάθησης και αυτοδιαχείρισης της σκέψης.  

Κεντρική διαδικασία της μετασχηματίζουσας μάθησης αποτελεί ο μετασχηματισμός 
της θεώρησης (Perspective Trasformation). Ο Mezirow (1981: 6) τον περιέγραψε ως 
μια «χειραφετική διαδικασία απόκτησης κριτικής επίγνωσης για το πώς και γιατί η δομή 
των ψυχο-πολιτισμικών παραδοχών έχουν έρθει για να περιορίσουν τον τρόπο που βλέ-
πουμε τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας, ανασυστήνοντας τη δομή αυτή, επιτρέποντας 
μια πιο περιεκτική και διακριτική ένταξη της εμπειρίας και της δράσης πάνω στις νέες 
αντιλήψεις». Αυτές οι παραδοχές είναι αποτέλεσμα της δράσης και των ενεργειών του 
ανθρώπου στο περιβάλλον και την κοινωνία και της νοηματοδότητησης των εμπειριών 
μας. Ο Mezirow (1978, 2000) προσδιόρισε δέκα φάσεις στη διαδικασία του μετασχη-
ματισμού. Συνήθως προκαλείται από ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα κατόπιν, η 
αυτοεξέταση με τα συναισθήματα του φόβου, θυμού, ενοχής, ή ντροπής λόγω της υ-
πάρχουσας κατάστασης και κριτική αξιολόγηση των παραδοχών. Ακολουθούν, η ανα-
γνώριση της δυσαρέσκειας από το άτομο, η διερεύνηση επιλογών για νέους ρόλους, 
σχέσεις και δράσεις, καθώς και ο σχεδιασμός μιας πορείας δράσης. Τα επόμενα βήματα 
είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την εφαρμογή των σχεδίων του, η προ-
σωρινή δοκιμασία νέων ρόλων, η οικοδόμηση ικανοτήτων και αυτοπεποίθησης στους 
νέους ρόλους και τέλος, η επανένταξη στη ζωή με βάση τους όρους που υπαγορεύει η 
νέα οπτική. 

Τα δύο κύρια στοιχεία της μετασχηματίζουσας μάθησης είναι, πρώτον, ο κριτικός α-
ναστοχασμός και ο κριτικός αυτό-αναστοχασμός σχετικά με υποθέσεις, και δεύτερον, 
η πλήρης και ελεύθερη συμμετοχή σε διαλεκτική συζήτηση (Mezirow, 2006). Ο κριτι-
κός αναστοχασμός περιλαμβάνει το στοχασμό στις πρότερες βασικές υποθέσεις, την 
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κριτική και την επαναξιολόγηση της καταλληλότητας τους (Mezirow, 1991). Ο 
Bookfield (2009) τον συνδέει με την κυρίαρχη ιδεολογία και τονίζει ότι ο κριτικός στο-
χασμός περιλαμβάνει την εμπειρία της αμφισβήτησης και στη συνέχεια την αντικατά-
σταση ή την αναδιατύπωση μιας υπόθεσης, που έχει γίνει αποδεκτή, αναντίρρητα, ως 
κυρίαρχη κοινή λογική από την πλειοψηφία. Ο κριτικός αυτό-αναστοχασμός εμπεριέ-
χει την επαναξιολόγηση του τρόπου που έχουμε δημιουργήσει τις οπτικές μας, τις νοη-
τικές συνήθειες, τις βασικές μας υποθέσεις και αντιλήψεις, την επανεκτίμηση και την 
επαναδιατύπωση τους (Mezirow, 1990). Η δράση με βάση τη κριτική αξιολόγηση των 
παραδοχών συνιστά την αναστοχαστική δράση (reflective action), όπου για τον Mezi-
row (1990), αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της λήψης αποφάσεων. Η μετασχηματί-
ζουσα μάθηση περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε έναν κριτικό-στοχαστικό διάλογο. Δη-
λαδή ένα γόνιμο διάλογο μέσω του οποίου αξιοποιείται η εμπειρία των άλλων, αξιολο-
γούνται οι λόγοι που δικαιολογούν τις παραδοχές και τις αντιλήψεις, με στόχο να ληφ-
θούν αποφάσεις για δράσεις θεμελιωμένες στη νέα ερμηνεία που προκύπτει (Mezirow, 
2000). Μια μορφή διαλόγου, ανοιχτός προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με ίση πρό-
σβαση για όλους που αποσκοπεί στην αναζήτηση κοινού πεδίου κατανόησης και αιτιο-
λόγησης μιας πεποίθησης.  

Ο Taylor (2001) ασκώντας κριτική στον Mezirow, υποστηρίζει τo βασικό ρόλο της 
διερεύνησης των συναισθημάτων, σε συνάρτηση με τον αναστοχασμό για την προώ-
θηση του μετασχηματισμού. Θεωρεί τα συναισθήματα ως «τιμόνι», χωρίς το οποίο το 
άτομο περιπλανιέται άσκοπα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Υπογραμμίζει τη ση-
μασία της ανάπτυξης συναισθηματικού γραμματισμού, έναντι της συναισθηματικής 
αυτοεπίγνωσης του Mezirow, δηλαδή την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης. 
Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η διαδικασία της αλλαγής μπορεί να συμβεί έξω από τη συ-
νείδηση του ατόμου, σε ένα σιωπηρό επίπεδο, το ασυνείδητο (Taylor, 2001). Όπως 
τονίζει, η ασυνείδητη γνωστική διαδικασία έχει σημαντική επίδραση στον τρόπο που 
δίνουμε νόημα στο κόσμο γύρω μας. Στο τελευταίο έγκειται και η κριτική του Dirkx 
(Dirkx et al., 2006), o οποίος επισημαίνει τη σημασία των ασυνείδητων διεργασιών της 
μάθησης. Περιγράφει το ασυνείδητο, ως μια ισχυρή πηγή δημιουργικών και δυνητικά 
εποικοδομητικών δυνάμεων στη ζωή μας, που συνδέονται με το σύμπλεγμα των σχε-
σιακών εμπειριών μας και τελικά γίνονται διαθέσιμα σε συνειδητή ευαισθητοποίηση. 
Ο Dirkx (2008) αποδίδει εξίσου κεντρικό ρόλο στα συναισθήματα, ως θεμελιώδη πηγή 
νοήματος και δημιουργικότητας στην προσωπική και κοινωνική μας ζωή ενώ τα συν-
δέει με την ιδέα του Goleman (1995) για τη συναισθηματική νοημοσύνη ως κριτική 
αυτοεπίγνωση τόσο των δικών μας συναισθημάτων όσο και των άλλων. Όπως υποστη-
ρίζει «τα νοήματα που αποδίδουμε στις συναισθηματικές μας καταστάσεις μας πληροφο-
ρούν επίσης για τους εαυτούς μας και την ευρύτερη παγκόσμια κοινωνία» (σ.64).  

Διαπολιτισμική Ικανότητα 

Η έννοια της Διαπολιτισμικής Ικανότητας συνδέεται με ένα πλέγμα συμπεριφορών, 
στάσεων, γνώσεων και ικανοτήτων που επιτρέπουν στα άτομα να ανταποκρίνονται α-
ποτελεσματικά σε σύνθετες διαπολιτισμικές επικοινωνιακές καταστάσεις. Ο Byram 
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(1997: 7) την αντιλαμβάνεται ως την «ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί και να αλ-
ληλεπιδρά πέρα από πολιτισμικά σύνορα», με συστατικά στοιχεία τις διαπολιτισμικές 
δεξιότητες (σχετικότητας, διερμηνείας, ανακάλυψης, αλληλεπίδρασης), στάσεις (όπως 
ανοιχτό στους άλλους), γνώσεις (όπως πολιτισμική κατανόηση) και τη διαπολιτισμική 
επίγνωση (κριτική πολιτισμική αξιολόγηση).  

Ο Bennet (1986) ανέπτυξε το μοντέλο της Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας 
(Developmental Model of Intercultural Sensitivity), ως ένα συνεχές έξι διαφορετικών 
ειδών εμπειριών, από τον Εθνοκεντρισμό (ethnocentrism) στον Εθνο-σχετικισμό 
(ethnorelativism). Η πιο εθνοκεντρική εμπειρία είναι η άρνηση (Denial) της διαφοράς, 
ακολουθούμενη από την άμυνα (Defence) στη διαφορά. Στη μέση τοποθετεί την ελαχι-
στοποίηση (Minimization) της πολιτισμικής διαφοράς που οδηγεί στην αποδοχή 
(Acceptance) της πολιτισμικής διαφοράς. Στην συνέχεια είναι η προσαρμογή 
(Adaptation) στην πολιτισμική διαφορά ακολουθούμενη από την ενσωμάτωση 
(Integration) της πολιτισμικής διαφοράς στην ατομική ταυτότητα. Όπως τονίζει ο Ben-
net (1986: 186) ένα πρόσωπο που έχει ενσωματώσει τη διαφορά είναι αυτό που «μπορεί 
να ερμηνεύσει τις διαφορές ως διαδικασίες, που μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτές τις 
διαφορές και που μπορεί επιπλέον να ερμηνεύσει τον εαυτό του/ της με ποικίλους πολιτι-
σμικούς τρόπους». 

Ο Spitzberg (1997), περιέγραψε τη Διαπολιτισμική Επικοινωνιακή Ικανότητα ως μία 
διαδικασία δυαδικής αλληλεπίδρασης. Στο ατομικό σύστημα ανάλυσης τοποθετεί τα 
κίνητρα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες αποτελεσματικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 
Στο επεισοδιακό σύστημα περιλαμβάνονται παράγοντες που εμφανίζει το ένα μέλος της 
επικοινωνίας και οι οποίοι, όσο αυξάνονται, αυξάνεται η εντύπωση του δεύτερου μέ-
λους για την επικοινωνιακή ικανότητα του πρώτου και τον ρόλο των προσδοκιών. Στο 
σχεσιακό σύστημα τέλος, ο Spitzberg αναφέρει ορισμένα επεισόδια (π.χ η αμοιβαία 
έλξη, η αμοιβαία εμπιστοσύνη), τα οποία όσο αυξάνονται τόσο αυξάνεται η ποιότητα 
επικοινωνίας σε μία σχέση.  

Η Deardorff (2006), στο πυραμιδικό μοντέλο της Διαπολιτισμική Ικανότητας, την α-
ποτυπώνει σε Απαιτούμενες Στάσεις (σεβασμό σε άλλους πολιτισμούς, άνοιγμα στη 
διαπολιτισμική μάθηση, ανοχή στην αμφισημία). Σε Γνώση και Κατανόηση: (βαθιά κα-
τανόηση του πολιτισμού και της προοπτικής των άλλων, κοινωνιολογική επίγνωση). 
Σε Δεξιότητες (ικανότητα του ατόμου να ακούει, να παρατηρεί, να ερμηνεύει, να ανα-
λύει, να αξιολογεί και να συσχετίζει). Σε Επιθυμητό Εσωτερικό Αποτέλεσμα (προσαρ-
μοστικότητα σε διαφορετικά στυλ επικοινωνίας, προσαρμογή σε νέα πολιτισμικά πε-
ριβάλλοντα, γνωστική ευελιξία και ενσυναίσθηση). Τέλος, σε Επιθυμητό Εξωτερικό 
Αποτέλεσμα, δηλαδή, την ικανότητα του ατόμου να συμπεριφέρεται και να επικοινωνεί 
αποτελεσματικά με βάση τις διαπολιτισμικές του γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για 
την επίτευξη των στόχων του.  

Ο Neuliep (2009) προτείνει ένα μοντέλο διαπολιτισμικής ικανότητας αποτελούμενο 
από τέσσερα (4) συστατικά. Η συναισθηματική συνιστώσα αναφέρεται στο βαθμό στον 
οποίο προσεγγίζει κανείς ή αποφεύγει τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Η συνιστώσα της 
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γνώσης, σχετίζεται με το βαθμό επίγνωσης του ατόμου αναφορικά με τα πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά του ατόμου με το οποίο επικοινωνεί, ενώ τα ψυχοκινητικά χαρακτηρι-
στικά, αναφέρονται στις λεκτικές και μη λεκτικές δεξιότητες, καθώς και στο ρόλο των 
αναπαραστάσεων. Τέλος, στα περιστασιακά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται το περι-
βαλλοντικό πλαίσιο, η προηγούμενη επαφή, η διαφορετικότητα της κατάστασης και η 
διαμεσολάβηση τρίτων. 

Ο Taylor (1994: 397-399) επισημαίνει ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ του μετα-
σχηματισμού της θεώρησης και της διαδικασίας να καταστεί ένα άτομο διαπολιτισμικά 
ικανό βάσει των ομοιοτήτων τους σε τρεις διαστάσεις: την προϋπόθεση να αλλάξει, τη 
διαδικασία και το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον ερευνητή η προϋπόθεση για αλλαγή δρα 
ως καταλύτης για την αλλαγή και τον μετασχηματισμό. Ισχυρίζεται ότι η διαδικασία 
στα μοντέλα διαπολιτισμικής ικανότητας αντιστοιχεί σε παρόμοιες διαδικασίες μετα-
σχηματισμού, ξεκινώντας από το στάδιο της πρώτης επαφής, που ακολουθείται από μια 
δοκιμαστική περίοδο δοκιμής και λάθους, από τη δοκιμή νέων συνηθειών και παραδο-
χών και ολοκληρώνεται με ένα στάδιο της διττότητας και της αλληλεξάρτησης εντός 
του νέου πολιτισμού. Τέλος, η διάσταση του αποτελέσματος αντικατοπτρίζει μια αλλαγή 
νοηματικών θεωρήσεων προς μια πιο περιεκτική, ανοιχτή κοσμοαντίληψη (Taylor, 
1994).  

Μετασχηματιστική Διαπολιτισμική Ικανότητα 

Όπως ήδη τονίστηκε, η σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία απαιτεί αυξημένες γνώ-
σεις, στάσεις και ικανότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης και διαπολιτισμικής επικοι-
νωνίας. Προϋποθέτει δημοκρατικές διαδικασίες, κριτική σκέψη και συνεχή διαπραγ-
μάτευση σε προσωπικές οπτικές και παγιωμένες θεωρήσεις. Η αλληλεπίδραση με τον 
άλλο, η συμβίωση με άτομα με διαφορετικές πολιτισμικές εμπειρίες και η εμπλοκή σε 
ένα πολύπλοκο και διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό πλαίσιο καθιστά αναγκαία την 
ανάπτυξη ενός πολίτη εφοδιασμένου με μετασχηματιστική, αναστοχαστική και διαπο-
λιτισμική ικανότητα. Μία Μετασχηματιστική Διαπολιτισμική Ικανότητα 
(Transformative Intercultural Competence) ως ένα πλέγμα προϋποθέσεων, δεξιοτήτων, 
στάσεων και γνώσεων που να οδηγεί στην αλληλοκατανόηση, στον αλληλοσεβασμό, 
στην αποδοχή του άλλου και στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μέσα από δυ-
ναμικές αλληλεπιδράσεις και αναστοχαστική δράση. Μία Ικανότητα η οποία έχει ως 
συστατικά στοιχεία: Στάσεις, Γνώσεις, Δεξιότητες, Πολιτισμική Επίγνωση/Αυτό-επί-
γνωση, Συναισθηματική Ικανότητα και Κριτικό Αναστοχασμό/Αυτοαναστοχασμό.  

Στάσεις (Attitudes): α.) Σεβασμός στην πολιτισμική πολυμορφία, κατανόηση και σεβα-
σμός των «άλλων» β.) Το άτομο να είναι ανοιχτό στους άλλους και στη διαπολιτισμική 
μάθηση, γ.) να ενδιαφέρεται για τις οπτικές, πεποιθήσεις και εμπειρίες των άλλων δ.) 
να ενδιαφέρεται για την ανακάλυψη και αναζήτηση νέων οπτικών ε.) να αναγνωρίζει 
τις διαφορές και τους λόγους που οδηγούν σε αυτές, 

Δεξιότητες (Skills): α.) να παρατηρεί, να ερμηνεύει, να εξηγεί, να αναλύει, να αξιολογεί, 
να συσχετίζει και να ανακαλύπτει τα πολιτισμικά συμφραζόμενα τόσο του δικού του 
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όσο και του πολιτισμού των «άλλων», β.) πολιτισμική προσαρμογή, γ.) ικανότητα α-
πόκτησης νέων πολιτισμικών γνώσεων. 

Γνώσεις (Knowledge): α.) γνώση των διαφορετικών πολιτισμικών πρακτικών και πα-
ραγώγων, β.) στρατηγικές εφαρμογής των γνώσεων των δεξιοτήτων του, γ.) γνώσεις 
διαφορετικών οπτικών και συμπεριφορών δ.) κατανόηση και επίγνωση των κοινωνιο-
λογικών χαρακτηριστικών και της διαφορετικότητας, ε.) κατανόηση της δυναμικής των 
σχέσεων ζ.) αναγνώριση του τρόπου ανάπτυξης των στερεοτύπων και των προκαταλή-
ψεων.  

Πολιτισμική Επίγνωση/Αυτοεπίγνωση (Cultural Awareness/self-Awareness): Πολιτι-
σμική επίγνωση είναι η ικανότητα του ατόμου για αξιολογεί, με κριτικό πνεύμα και με 
βάση σαφή κριτήρια, προοπτικές, πρακτικές και προϊόντα, τόσο της χώρας του και του 
δικού του πολιτισμού όσο και άλλων χωρών και πολιτισμών (Byram, 1997). Ο Bennet 
(2009) αναγνώρισε τρία επίπεδα ανάλυσης πολιτισμικής αυτοεπίγνωσης. Στο ατομικό 
επίπεδο ανάλυσης, το άτομο αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τον 
αυτοσεβασμό, τις προσωπικές συμπάθειες και αντιπάθειες. Σε θεσμικό επίπεδο ανάλυ-
σης, το άτομο αναγνωρίζει το πολιτισμικό πλαίσιο των πολιτικών του πεποιθήσεων και 
έχει γνώση των θεσμικών της καταπίεσης ή των προνομίων. Σε ομαδικό επίπεδο, το 
άτομο αναγνωρίζει τρόπους με τους οποίους η δική του κοσμοθεωρία αποτελεί σε κά-
ποιο βαθμό αντανάκλαση της ομάδας των ανθρώπων με τους οποίους αλληλεπιδρά, 
του έθνους που ανήκουν, του φύλου τους και άλλης ομάδα αναφοράς. Η διαδικασία 
της κριτικής επίγνωσης των υποθέσεων μας, θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να 
κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε άλλους πολιτισμούς, να αποδεχθούμε προοπτικές 
εξετάζοντας ζητήματα μέσα από την οπτική του άλλου, καθώς και να αλληλεπιδράμε 
με μεγαλύτερη ευαισθησία σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια (Bennet, 2009). 

Συναισθηματική Ικανότητα (Emotional Competence): Η συναισθηματική ικανότητα βα-
σίζεται στην συναισθηματική νοημοσύνη που οδηγεί σε συναισθηματική κατανόηση. 
Ο Goleman (1995, 1998) όρισε τη συναισθηματική νοημοσύνη ως την ικανότητα του 
ατόμου να αναγνωρίζει και να χειρίζεται αποτελεσματικά τόσο τα συναισθήματα του 
όσο και των άλλων και να δημιουργεί κίνητρα για τον εαυτό του. Προτείνει πέντε συ-
ναισθηματικές δεξιότητες: αυτοεπίγνωση, αυτοέλεγχο, κίνητρα συμπεριφοράς, ενσυ-
ναίσθηση και κοινωνικές δεξιότητες. Ο Taylor (2001) την συνδέει με τον συναισθημα-
τικό γραμματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει ικανότητες άμεσης αυτογνωσίας, διαχείρι-
σης αρνητικών συναισθημάτων, αξιοποίησης συναισθημάτων, ενσυναίσθησης και δια-
χείρισης σχέσεων. Ένα είδος συναισθηματικής εξερεύνησης που οδηγεί σε μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση, εσωτερική δύναμη και σε συναισθήματα θάρρους. Ο Mezirow (1991) 
αναφέρεται στην Συναισθηματική αυτοεπίγνωση ως τη διαχείριση, την αναγνώριση και 
την επεξεργασία των συναισθημάτων μας, με στόχο να ερμηνεύσουμε και να αντιμε-
τωπίσουμε αποτελεσματικά τα συναισθήματα των άλλων προκειμένου να επιτευχθεί η 
οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης.  
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Κριτικός Αναστοχασμός/Αυτοαναστοχασμός (Critical Reflection/self-Reflection): περι-
λαμβάνει την επαναξιολόγηση και αναδιατύπωση των παγιωμένων/πρότερων υποθέ-
σεων και θεωρήσεων, του τρόπου που έχουν δημιουργηθεί και το άνοιγμα σε εναλλα-
κτικές οπτικές. Αποτελεί μια βαθιά οντολογική διαδικασία που περιλαμβάνει την προ-
σαρμογή της αίσθησης του τι ήμαστε και τι μπορούμε να ήμαστε στον κόσμο (Morrice, 
2013). Ο Μετασχηματισμός επέρχεται ως αποτέλεσμα αναστοχαστικής δράσης 
(reflective action) στις εμπειρίες, στις γνώσεις και στις υποθέσεις. Σύμφωνα με τον 
Dewey (1933: 9) η αναστοχαστική δράση αποτελεί την «ενεργό, επίμονη και προσεκτική 
εξέταση οποιασδήποτε πεποίθησης ή υποτιθέμενη μορφή γνώσης υπό το φως των αιτιο-
λογιών που την υποστηρίζουν και τις περαιτέρω συνέπειες στις οποίες οδηγεί». Το άτομο 
δρα με βάση τις νέες ερμηνείες, έτοιμο να αλληλεπιδράσει και να εμπλακεί σε σύνθετες 
διαπολιτισμικές καταστάσεις, Σύμφωνα με τον Mezirow (2003), η ελεύθερη συμμε-
τοχή στον κριτικό αναστοχασμό και στην κριτική διαλεκτική συζήτηση είναι απαραί-
τητα στοιχεία της δημοκρατικής κοινωνίας και της ιδιότητας του πολίτη. 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εισήγηση προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε τις απαιτήσεις της νέας 
πολυσύνθετης κοινωνίας και του σύγχρονου πολίτη να αλληλεπιδράσει, να επικεντρω-
θεί στην εμπλοκή με την πολυπλοκότητα του πλαισίου και να διαχειριστεί αποτελε-
σματικά τη διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση της διαφορετικότητας. Η έννοια της 
Μετασχηματιστικής Διαπολιτισμικής Ικανότητας που εισάγουμε, συνδέεται με την ι-
κανότητα του ατόμου να ενεργοποιεί, να συνδυάζει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες 
στάσεις, δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες προκειμένου να αλληλεπιδρά αποτελεσμα-
τικά σε μεταβαλλόμενες διαπολιτισμικές καταστάσεις, να κάνει πολιτισμικές συσχετί-
σεις και ερμηνείες ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, 
να ερμηνεύει τα συναισθήματα του, σε ένα συνεχές κριτικού στοχασμού, επαναπροσ-
διορίζοντας και επαναξιολογώντας τόσο τις προσωπικές του οπτικές, θεωρήσεις, πε-
ποιθήσεις, αξίες και υποθέσεις όσο και των άλλων. Ένα άτομο με επαρκή Μετασχημα-
τιστική Διαπολιτισμική Ικανότητα είναι ανοικτό στην αλλαγή και στη δράση, σε πρα-
κτικές νέων συμπεριφορών και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Εμπλέκετε σε κριτικό 
διάλογο με τους άλλους και δρα με βάση τις νέες οπτικές και ερμηνείες. Διαθέτει αυ-
ξημένη ευαισθητοποίηση να αναλύει και να κοιτά τον κόσμο από διαφορετικές οπτικές 
γωνίες, μαθαίνοντας να ακούει και να διαπραγματεύεται σε ποικιλόμορφα και σύνθετα 
περιβάλλοντα. Η Μετασχηματιστική Διαπολιτισμική Ικανότητα δεν πρέπει να θεωρη-
θεί ως πρόσθετο ή ξεχωριστό μέρος του ατόμου, αλλά περισσότερο ως μια ολιστική 
θεώρηση που επηρεάζει όλες τις επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι στην κοινωνία και 
τον κόσμο. Η ανάπτυξη της Μετασχηματιστικής Διαπολιτισμικής Ικανότητας συνιστά 
ένα ταξίδι προς την κατανόηση, το σεβασμό και την αποδοχή των άλλων, ένα πεδίο 
υπερκέρασης των ορίων και του περιορισμένου αυτοπροσδιορισμού μας σε μια διευ-
ρυμένη έννοια του εαυτού, για μια βιώσιμη κοινή συνύπαρξη, για την οικοδόμηση μιας 
δημοκρατικής κοινωνίας. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή algo.pk 
που σκοπό έχει να υποστηρίξει τη διδασκαλία των αλγορίθμων σε Ψευδογλώσσα. Η 
εφαρμογή: α) προσφέρει ένα πλήθος από ασκήσεις και προβλήματα στους αλγορίθ-
μους, β) ενσωματώνει το διερμηνευτή Ψευδογλώσσας του pseudoglossa.gr, γ) δίνει τη 
δυνατότητα σε κάθε μαθητή, αφού δημιουργήσει λογαριασμό, να συμμετάσχει σε μια 
ομάδα, να λύνει ασκήσεις και να τις υποβάλει προς διόρθωση στον εκπαιδευτικό του 
και δ) δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να οργανώνει τους μαθητές σε ομάδες, 
να αξιολογεί τις απαντήσεις τους και να παρακολουθεί συνολικά την πορεία τους. Επι-
πλέον, προσφέρει βραβεία και βαθμούς με την επίλυση των ασκήσεων, στοιχεία που 
λειτουργούν ως επιπλέον κίνητρο ενασχόλησης για τους μαθητές, προσδίνοντας παι-
γνιώδη μορφή στην εφαρμογή.  

Λέξεις - Κλειδιά: διδασκαλία αλγορίθμων, διερμηνευτής Ψευδογλώσσας, διαδικτυακή 
εκπαιδευτική εφαρμογή. 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία των αλγορίθμων σε Ψευδογλώσσα γίνεται εδώ και χρόνια στην Γ’ Λυ-
κείου με το μάθημα ΑΕΠΠ για όσους μαθητές ακολουθούν την Τεχνολογική κατεύ-
θυνση και, σύμφωνα με το ΦΕΚ 345/τΒ/13-04-1999, προτείνονται 20 διδακτικές ώρες 
για τη διδασκαλία τους. Σύμφωνα με το έγγραφο Γ2/4243/22-9-1999 του Υπουργείου 
Παιδείας το μάθημα ΑΕΠΠ χαρακτηρίζεται εργαστηριακό, ενώ με την εγκύκλιο 
139608/Γ2/1-10-2013 τμήματα έως 27 μαθητών διδάσκονται από έναν εκπαιδευτικό.  

Με το Νέο Λύκειο (ΦΕΚ 934/τΒ/14-04-2014), από το σχολικό έτος 2014-15 η διδα-
σκαλία των αλγορίθμων σε Ψευδογλώσσα εισάγεται και στην Β΄ Λυκείου με το μά-
θημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών» (ΑΕΠΥ). Σύμφωνα με 
το πρόγραμμα σπουδών προτείνονται 10 ώρες διδασκαλίας για το κεφάλαιο «2.2 Αλ-
γόριθμοι».  

Η διδασκαλία των αλγορίθμων θα συνεχιστεί στην Γ΄ Λυκείου (ΦΕΚ 50/τΑ/14-05-
2015) το σχολικό έτος 2015-16, για τους μαθητές που θα ακολουθήσουν τις Ομάδες 
Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με το μάθημα ΑΕΠΠ που θα διδάσκεται 2 διδακτικές ώρες εβδο-
μαδιαίως. Βέβαια, σύμφωνα με την 96080/Δ2/17-06-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
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1186/τΒ/19-06-2015) που αφορά την διδακτέα και εξεταστέα ύλη του μαθήματος, οι 
αλγόριθμοι πρέπει να υλοποιούνται σε αμιγώς προγραμματιστικό περιβάλλον και συ-
γκεκριμένα σε αυτό της ΓΛΩΣΣΑΣ και όχι σε Ψευδογλώσσα. 

Για τη διδασκαλία των αλγορίθμων στην Γ΄ Λυκείου, ο εκπαιδευτικός έχει μια εκτετα-
μένη ύλη που πρέπει να καλύψει σε πολύ λίγο χρόνο και ταυτόχρονα απαιτείται επι-
πλέον χρόνος για πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, προκειμένου οι μαθητές να κα-
τανοήσουν και να εμπεδώσουν τις διδασκόμενες έννοιες. Σύμφωνα με τους Φανίκο κ.ά. 
(2006), οι χρονικοί περιορισμοί που υπάρχουν αποθαρρύνουν τους διδάσκοντες να ε-
πιχειρήσουν την εργαστηριακή υποστήριξη της διδασκαλίας αν και προτείνεται στο 
πρόγραμμα σπουδών. Το πρόβλημα αυτό ενδεχομένως να υπάρξει και στη Β΄ Λυκείου, 
δεδομένου ότι διατίθεται 1 ώρα εβδομαδιαίως για τη διδασκαλία του μαθήματος. Όμως 
για την εδραίωση της γνώσης κρίνεται απαραίτητη η πρακτική εξάσκηση στο εργαστή-
ριο, όπου οι μαθητές θα αναλάβουν να γράψουν, να αποσφαλματώσουν και να τρέξουν 
τον αλγόριθμό τους (Truong Nghi et al., 2006).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασκήσεις που προσφέρονται μέσα στα σχολικά εγχειρίδια -
τόσο της Β΄ όσο και της Γ΄ τάξης- δεν είναι αρκετές για την εμπέδωση της διδασκόμε-
νης ύλης. Από την άλλη, δεδομένου ότι το μάθημα εξεταζόταν για πολλά χρόνια πα-
νελλαδικά, για τις ανάγκες του μαθήματος έχει δημιουργηθεί αρκετό υλικό, όπως εξω-
σχολικά βοηθήματα, συλλογές ασκήσεων στο Διαδίκτυο από εκπαιδευτικούς (Δουκά-
κης κ.ά., 2011) αλλά και περιβάλλοντα προγραμματισμού, όπως ο «Διερμηνευτής της 
ΓΛΩΣΣΑΣ», ο «Διερμηνευτής Ψευδογλώσσας» που βρίσκεται στο pseudoglossa.gr 
και το Ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον διδακτικής υποστήριξης μαθη-
μάτων Πληροφορικής Γυμνασίου-Λυκείου «Αλγοριθμική-Προγραμματισμός», της Ε-
νότητας Νηρηίδες του Έργου Πλειάδες. 

Η χρήση των παραπάνω περιβαλλόντων απαιτεί φύλλα εργασίας με επιπλέον ασκήσεις 
/ προβλήματα που μοιράζονται σε έντυπη μορφή (με την προϋπόθεση βέβαια να υπάρ-
χουν διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι στο σχολείο) από τους εκπαιδευτικούς ενώ κανένα 
από αυτά δεν ενσωματώνει ένα σύστημα αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικών και 
μαθητών. 

Η εκπαιδευτική εφαρμογή algo.pk δημιουργήθηκε αρχικά για να καλύψει αυτό το πρό-
βλημα, αφού προσφέρει μια συλλογή από ασκήσεις και προβλήματα που απαιτούν αλ-
γοριθμική επίλυση σε Ψευδογλώσσα ενσωματώνοντας τον Διερμηνευτή Ψευδογλώσ-
σας του pseudoglossa.gr και επεκτάθηκε σε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλ-
λον.  

Περιγραφή 

Το algo.pk είναι μια διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή που περιλαμβάνει ασκήσεις 
και προβλήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας που απαιτούν αλγοριθμική επίλυση σε 
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Ψευδογλώσσα. Υλοποιήθηκε και συντηρείται από τους συγγραφείς του παρόντος άρ-
θρου και βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://algo.pk/.   

Στην εφαρμογή μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό εκπαιδευτικοί και μαθητές, 
με διαφορετικούς ρόλους. Ένας μαθητής γίνεται μέλος ομάδας, λύνει ασκήσεις, συζητά 
για κάθε άσκηση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, υποβάλλει τις απαντήσεις του για 
αξιολόγηση, μαζεύει βαθμούς και βραβεία. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει τους μαθητές 
σε ομάδες, αξιολογεί τις απαντήσεις τους και παρακολουθεί συνολικά την πορεία τους. 
Στη συνέχεια περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής και ο τρόπος που τη 
χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. 

Χαρακτηριστικά του algo.pk 

Οργάνωση ασκήσεων και προβλημάτων 

Οι ασκήσεις και τα προβλήματα που συμπεριλαμβάνονται στο algo.pk έχουν οργανω-
θεί σε 6 κατηγορίες. Οι κατηγορίες είναι: Δομή ακολουθίας, Ασκήσεις στη δομή επι-
λογής, Προβλήματα στη δομή επιλογής, Ασκήσεις στη δομή επανάληψης, Προβλή-
ματα στη δομή επανάληψης και Ασκήσεις στους πίνακες.  

Η σειρά παράθεσης των κατηγοριών ακολουθεί βηματική προσέγγιση αυξάνοντας στα-
διακά τον βαθμό δυσκολίας και το ίδιο ισχύει και για το υλικό κάθε κατηγορίας, ακο-
λουθώντας τη σειρά που προτείνει το σχολικό εγχειρίδιο. Ωστόσο θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι, αν και προτείνεται το συγκεκριμένο μονοπάτι προσπέλασης του υλικού, οι 
μαθητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν την άσκηση που επιθυμούν ή που προτείνεται 
από τον εκπαιδευτικό. 

Οι ασκήσεις είναι συγκεκριμένες και δεν γίνεται να τροποποιηθούν από τους εκπαιδευ-
τικούς ή να προστεθούν νέες. Έχει γίνει προσπάθεια οι ασκήσεις και τα προβλήματα 
που υπάρχουν να καλύπτουν επαρκώς τη διδασκαλία των τριών αλγοριθμικών δομών. 
Έχουν συμπεριληφθεί όλες οι ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου καθώς και μέρος των 
ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων για το μάθημα ΑΕΠΥ της Β΄ τάξης του Λυκείου.  

Οι ασκήσεις και τα προβλήματα που προσφέρονται μπορεί να είναι α) κάποιοι 'μισο-
ψημένοι' (ημιτελείς) αλγόριθμοι που είτε δεν λειτουργούν σωστά είτε θέλουν βελτίωση 
/ επέκταση και οι μαθητές τους διορθώνουν / αλλάζουν και β) ανοιχτού τύπου ασκή-
σεις, όπου οι ίδιοι οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν έναν αλγόριθμο εξ ολοκλήρου. 

Σημαντικό είναι ότι στη σελίδα κάθε άσκησης ή προβλήματος ενσωματώνεται ο Διερ-
μηνευτής Ψευδογλώσσας για τη δοκιμή, τον έλεγχο ορθότητας και την εκτέλεση των 
αλγορίθμων.  

Υποστήριξη εξατομικευμένης επίλυσης ασκήσεων  
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Η εφαρμογή προτείνει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι ασκήσεων κλιμακούμενης δυσκο-
λίας που όμως δεν είναι δεσμευτικό να ακολουθηθεί. Ο μαθητής μπορεί να λύσει ο-
ποιαδήποτε άσκηση θέλει και να προχωρήσει στην επόμενη. Ο κάθε μαθητής έχει τον 
δικό του λογαριασμό, οπότε μπορεί να συνδεθεί είτε από το εργαστήριο είτε από το 
σπίτι του.  

Φυσικά είναι στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού πώς θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή από 
τους μαθητές. Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν είτε ατομικούς λογαριασμούς 
και να εργαστούν μόνοι τους είτε ομαδικούς, όπου δύο ή περισσότεροι μαθητές επιλύ-
ουν συνεργατικά ασκήσεις στο εργαστήριο της Πληροφορικής. Μπορεί να γίνει και 
συνδυασμός των δύο, π.χ. ομαδικά στο εργαστήριο και ατομικά από το σπίτι. 

Υποστήριξη δημιουργίας ομάδων – τάξεων από τον εκπαιδευτικό 

Το algo.pk προσφέρει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να οργανώσει τους μαθητές 
τους σε ομάδες (τμήματα). Για κάθε ομάδα υπάρχει ένας κωδικός τον οποίο δίνει στους 
μαθητές του ώστε να γίνουν μέλη της συγκεκριμένης ομάδας. Ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να αξιολογεί τις απαντήσεις των μαθητών του, να βλέπει την πρόοδο τους και να πα-
ρακολουθεί συνολικά την πορεία τους. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να εκδώσει νέο 
κωδικό εισόδου για τους μαθητές του. 

Ανατροφοδότηση σε κάθε μαθητή με αξιολόγηση των λύσεων 

Μέσω της εφαρμογής παρέχεται ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή 
για κάθε απάντηση που έχει υποβάλει. Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι 
γραμμένος σε μια ομάδα, έτσι ώστε οι λύσεις που υποβάλλει να αξιολογούνται από τον 
εκπαιδευτικό της ομάδας του. 

Ο εκπαιδευτικός βλέπει κάθε λύση που έχει δώσει κάθε μαθητής του και την αξιολογεί 
ως Σωστή ή Λανθασμένη.  

Ο μαθητής λαμβάνει την ανατροφοδότηση και μπορεί να υποβάλει νέα απάντηση για 
τις ασκήσεις που ο εκπαιδευτικός χαρακτήρισε ως λανθασμένες. 

Συζήτηση 

Με το πεδίο «Συζήτηση» (εικόνα 1) που βρίσκεται δίπλα σε κάθε άσκηση υπάρχει η 
δυνατότητα οι μαθητές της ίδιας ομάδας και ο εκπαιδευτικός τους να συζητήσουν, σύγ-
χρονα ή ασύγχρονα, για τη συγκεκριμένη άσκηση και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ 
τους σαν μια εικονική τάξη. Επιπλέον, επιτρέπει τον χαρακτηρισμό των μηνυμάτων 
από τους συμμετέχοντες (flag, like).  
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Εικόνα 1: Το πεδίο «Συζήτηση» που βρίσκεται δίπλα σε κάθε άσκηση 

Για τη δημιουργία του πεδίου «Συζήτηση» ενσωματώνεται το HtmlCommentBox 
(http://www.htmlcommentbox.com/), μία εφαρμογή που ενσωματώνεται στον HTML 
κώδικα οποιαδήποτε ιστοσελίδας, προσθέτοντας σε αυτήν τη δυνατότητα αποδοχής 
σχολιασμού από τους επισκέπτες και προβολής προηγούμενων σχολίων. Με το Html-
CommentBox η επικοινωνία μεταξύ των μελών μίας ομάδας γίνεται εντός της σελίδας 
κάθε άσκησης και όχι σε εξωτερικό χώρο, όπως θα ήταν για παράδειγμα ένα φόρουμ. 

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των μαθητών 

Για τη δημιουργία λογαριασμών των μαθητών στο algo.pk απαιτείται μόνο ένα όνομα 
χρήστη και ένας κωδικός. Δεν απαιτείται λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
ούτε κάποιο άλλο προσωπικό στοιχείο.  

Παιγνιώδης μορφή 

Προκειμένου το algo.pk να αποκτήσει παιγνιώδη μορφή, προσφέρει βραβεία και βαθ-
μούς με την επίλυση των ασκήσεων και προβλημάτων. Αν και η εφαρμογή αυτή δεν 
αποτελεί ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, έχουν συμπεριληφθεί σε αυτήν μηχανισμοί «παι-
χνιδοποίησης» (gamification) ώστε να λειτουργήσουν ως επιπλέον κίνητρο ενασχόλη-
σης με την εφαρμογή (Deterding et al., 2011· Erenli, 2012· Rapti, 2013).  

Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί η εφαρμογή είναι: α) βαθμοί για κάθε άσκηση που 
λύνει ένας μαθητής, β) βραβεία με την ολοκλήρωση συγκεκριμένου ποσοστού σωστών 
ασκήσεων σε κάθε κατηγορία ασκήσεων, γ) πίνακας κατάταξης (leaderboard), όπου 
εμφανίζονται η πρόοδος και τα επιτεύγματα έναντι των άλλων μελών της ομάδας, προ-
καλώντας το συναγωνισμό ή την έμπνευση των μαθητών και δ) πίνακας υψηλότερων 
βαθμολογιών (σκορ) όλων των μαθητών του algo.pk, κάτι που λειτουργεί ως επιπλέον 
κίνητρο ενασχόλησης μέσα από το στοιχείο του συναγωνισμού και της σύγκρισης των 
επιδόσεών τους με άλλους. Ο πίνακας υψηλότερων βαθμολογιών όλων των μαθητών 
του algo.pk εμφανίζεται προς ενημέρωση όλων των μελών στην αρχική οθόνη (εικόνα 
2), πριν την είσοδο στην εφαρμογή. 
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Εικόνα 2: Πίνακας υψηλότερων βαθμολογιών στην αρχική οθόνη του algo.pk 

Το algo.pk από την οπτική του εκπαιδευτικού  

Ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή πρέπει αρχικά να δη-
μιουργήσει ένα λογαριασμό. Απαιτείται ενεργός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου.  

Έπειτα εισέρχεται στην εφαρμογή και δημιουργεί μια ή περισσότερες ομάδες μαθητών 
(εικόνα 3). Για κάθε ομάδα που δημιουργεί υπάρχει ένας κωδικός για τους μαθητές. 
Τον κωδικό αυτόν πρέπει να τον δώσει στους μαθητές του για να γίνουν μέλη της συ-
γκεκριμένης ομάδας.  

 

Εικόνα 3: Οθόνη δημιουργίας και διαχείρισης ομάδων 

Στη σελίδα της ομάδας (εικόνα 4) ο εκπαιδευτικός βλέπει την πρόοδο κάθε μαθητή. 
Κάθε άσκηση συμβολίζεται με μια χρωματιστή κουκκίδα. Με πορτοκαλί χρώμα εμφα-
νίζεται μια άσκηση που εκκρεμεί για αξιολόγηση, με πράσινο χρώμα μια σωστά απα-
ντημένη άσκηση και με κόκκινο χρώμα μια λανθασμένη. 
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 Εικόνα 4: Οθόνη μιας ομάδας σε λογαριασμό εκπαιδευτικού 

Ο εκπαιδευτικός πατάει σε μια κουκκίδα και μεταβαίνει στη σελίδα της άσκησης (ει-
κόνα 5), όπου βλέπει τη λύση που έχει δώσει ο μαθητής. Εκεί αξιολογεί την άσκηση 
πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά: Λάθος ή Σωστή. Εναλλακτικά, εάν επιθυμεί να διορ-
θώσει μαζικά ανά άσκηση τις απαντήσεις των μαθητών του, διαλέγει από το μενού την 
επιλογή «ασκήσεις».  

 

Εικόνα 5: Η σελίδα αξιολόγησης μιας άσκησης σε λογαριασμό εκπαιδευτικού  

Δίπλα σε κάθε άσκηση υπάρχει ένα πεδίο «Συζήτηση» στο οποίο ο εκπαιδευτικός α-
φήνει σχόλια για τη συγκεκριμένη άσκηση. Τα σχόλια είναι ορατά από όλα τα μέλη 
της συγκεκριμένης ομάδας.  
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Το algo.pk από την οπτική του μαθητή  

Από την πλευρά του μαθητή η εφαρμογή είναι πιο απλή. Ο μαθητής δημιουργεί λογα-
ριασμό, αλλά γι’ αυτόν δεν απαιτείται λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο-
ποιοδήποτε άλλο προσωπικό στοιχείο. Προκειμένου να γίνει μέλος μιας ομάδας συ-
μπληρώνει στο αντίστοιχο πεδίο τον κωδικό ομάδας που του δίνει ο καθηγητής του. 
Στη συνέχεια μπορεί να λύσει οποιαδήποτε άσκηση θέλει και να υποβάλει την απά-
ντησή του για έλεγχο ή να την αποθηκεύσει προσωρινά.  

Πιο συγκεκριμένα, όταν ο μαθητής επιλέξει το μενού «ασκήσεις», εμφανίζονται ασκή-
σεις και προβλήματα που έχουν οργανωθεί σε 6 κατηγορίες με βάση τις γνώσεις που 
απαιτούνται για να επιλυθούν και με κλιμακούμενη δυσκολία (εικόνα 6).  

Ο μαθητής μπορεί να επιλύσει όποιες και όσες ασκήσεις θέλει, με οποιαδήποτε σειρά 
χωρίς να είναι δεσμευτικό να ακολουθήσει το συγκεκριμένο μονοπάτι που προτείνει η 
εφαρμογή.  

Κάθε άσκηση συμβολίζεται με ένα χρωματιστό κουμπί που έχει είτε τον αριθμό της 
άσκησης, είτε ένα εικονίδιο βιβλίου που σημαίνει ότι είναι άσκηση του σχολικού εγ-
χειριδίου είτε ένα εικονίδιο κτιρίου τράπεζας που σημαίνει ότι είναι άσκηση από την 
τράπεζα θεμάτων.  

Επίσης, κάθε άσκηση μπορεί να έχει ένα από τα εξής χρώματα: πορτοκαλί χρώμα αν 
πρόκειται για άσκηση που εκκρεμεί η αξιολόγησή της, πράσινο χρώμα αν πρόκειται 
για ορθά απαντημένη άσκηση, κόκκινο χρώμα για μια λανθασμένη, μπλε χρώμα για 
μια προσωρινά αποθηκευμένη και γκρι χρώμα για μια άσκηση που δεν έχει ακόμη λυ-
θεί. 
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Εικόνα 6: Βασική οθόνη ασκήσεων και προβλημάτων 

Επίσης, για την ενθάρρυνση των μαθητών η εφαρμογή προβλέπει την αυτόματη από-
δοση βραβείων με τη σωστή επίλυση συγκεκριμένου ποσοστού ασκήσεων κάθε κατη-
γορίας. 

Επιλέγοντας μια άσκηση ο μαθητής μεταβαίνει στη σελίδα της άσκησης (εικόνα 7), 
όπου διαβάζει την εκφώνηση και γράφει ή διορθώνει τη λύση της άσκησης στην ενσω-
ματωμένη περιοχή του Διερμηνευτή Ψευδογλώσσας. Εκεί δοκιμάζει και εκτελεί τον 
αλγόριθμο που έγραψε κι έπειτα μπορεί είτε να αποθηκεύσει προσωρινά τη λύση του 
είτε να την υποβάλει για έλεγχο. Οι ασκήσεις αξιολογούνται από τον εκπαιδευτικό που 
διαχειρίζεται την ομάδα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να υποβληθεί μια άσκηση για έλεγχο πρέπει ο αντίστοιχος 
αλγόριθμος να έχει εκτελεστεί επιτυχώς από το διερμηνευτή και να έχει κάποια έξοδο 
ως αποτέλεσμα.  

Δίπλα σε κάθε άσκηση υπάρχει κι ένα πεδίο «Συζήτηση» στο οποίο οι μαθητές της 
ίδιας ομάδας και ο εκπαιδευτικός τους μπορούν να συζητήσουν για τη συγκεκριμένη 
άσκηση.  

1119

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



 

Εικόνα 7: Η σελίδα επίλυσης μιας άσκησης σε λογαριασμό μαθητή 

Αξιολόγηση 

Στο algo.pk τη σχολική χρονιά 2014-15 εγγράφηκαν 491 καθηγητές και 3662 μαθητές. 
Από αυτούς συμμετείχαν ενεργά 101 καθηγητές και 1374 μαθητές (ενεργός μαθητής 
ορίζεται αυτός που έχει τουλάχιστον 2 σωστά λυμένες ασκήσεις και ενεργός καθηγητής 
ορίζεται αυτός που έχει τουλάχιστον έναν ενεργό μαθητή). Στο σύστημα έχουν υπο-
βληθεί περίπου 37000 λύσεις ασκήσεων από τις οποίες οι 23500 είναι σωστές.  

Προκειμένου να αξιολογηθεί η ευχρηστία και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, 
πραγματοποιήθηκε έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου από τις 10 μέχρι και τις 20 Ια-
νουαρίου 2015. Ο πληθυσμός της έρευνας ήταν όλοι οι εγγραφέντες στο algo.pk εκ-
παιδευτικοί. Μέθοδος δειγματοληψίας δεν υπήρχε. Για την συλλογή των στοιχείων δη-
μιουργήθηκε ερωτηματολόγιο ως φόρμα Google και απεστάλη ηλεκτρονικά σε όλους 
τους εγγραφέντες στο algo.pk εκπαιδευτικούς. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 62 από 
τους 491 καθηγητές δηλαδή ποσοστό 12,6%. Από τους 62 καθηγητές που απάντησαν 
στο ερωτηματολόγιο, οι 41 καθηγητές δήλωσαν πως το χρησιμοποιούν (αντιστοιχούν 
σε ποσοστό 40,5% επί των ενεργών καθηγητών), ενώ 21 καθηγητές δήλωσαν ότι δεν 
το χρησιμοποίησαν στο πλαίσιο της διδασκαλία τους (αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,4% 
επί του αντίστοιχου πληθυσμού συνόλου των εγγραφέντων εκπαιδευτικών). 
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Από την έρευνα προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση της εφαρμο-
γής: Η εκπαιδευτική εφαρμογή algo.pk χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε δημόσια σχολεία 
(σε ποσοστό 90%) και λιγότερο σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια. Από τους ερω-
τηθέντες το 87,5% δήλωσε πως το χρησιμοποίησε στην Β΄ τάξη του Λυκείου, το 50% 
στην Γ΄ τάξη του Λυκείου και το 10% στην Α΄ τάξη του Λυκείου. Αξιοποιήθηκε κυρίως 
(σε ποσοστό 85%) στο πλαίσιο μεικτού μοντέλου μάθησης. Μέσα στην τάξη οι μαθη-
τές εργάζονταν εξίσου είτε ατομικά είτε ομαδικά. Τις περισσότερες φορές οι μαθητές 
(ή οι ομάδες μαθητών) προχωρούσαν ελεύθερα σε επόμενες ασκήσεις και λίγες φορές 
εργάζονταν ταυτόχρονα στην ίδια άσκηση. Κάποιες φορές γινόταν επίδειξη κάποιας 
λύσης από τον εκπαιδευτικό (π.χ. σε βιντεοπροβολέα) μέσα από την εφαρμογή.  

Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του algo.pk φαίνεται πως έγινε ελάχιστη χρήση 
της δυνατότητας επικοινωνίας μέσω της ενσωματωμένης συζήτησης αλλά οι ερωτώμε-
νοι δήλωσαν ικανοποιημένοι από το εκπαιδευτικό υλικό, τη λειτουργικότητα / ευχρη-
στία της εφαρμογής, τον παιγνιώδη χαρακτήρα της, την αποδοχή της από τους μαθητές 
και γενικά από την αποτελεσματικότητά της ως εργαλείο υποστήριξης της διδασκα-
λίας. 

Ως προς τις ελλείψεις του algo.pk οι ερωτώμενοι επισημαίνουν πως θα ήθελαν η εφαρ-
μογή να παρείχε: α) προτεινόμενες λύσεις για τις ασκήσεις, β) δυνατότητα για ιδιωτικά 
σχόλια από τον εκπαιδευτικό στον κάθε μαθητή και δυνατότητα για περιγραφική ανα-
τροφοδότηση και βαθμολογία με κλιμάκωση (Λανθασμένη, Αποδεκτή, Καλή λύση, 
Βέλτιστη λύση), γ) δυνατότητα διαχείρισης των σχολίων από τον εκπαιδευτικό, δ) δυ-
νατότητα προσθήκης και διαχείρισης ασκήσεων από τους εκπαιδευτικούς, ε) κατηγο-
ριοποίηση και σήμανση δυσκολίας ασκήσεων, στ) προβολή λίστας των εντολών της 
Ψευδογλώσσας και αυτόματη συμπλήρωση του κώδικα με κλικ πάνω σε αυτές.  

Η σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας έχει δημοσιευτεί στον σύνδε-
σμο: https://goo.gl/UrGhwk. 

Συμπεράσματα / Επεκτάσεις 

Όπως φάνηκε από τα προηγούμενα, υπάρχει ανάγκη για ένα λογισμικό που θα υποστη-
ρίζει τη διδασκαλία των αλγορίθμων με Ψευδογλώσσα. Το algo.pk φάνηκε ότι μπορεί 
σε ένα βαθμό να καλύψει αυτή την ανάγκη καθώς μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών και 
μαθητών χρησιμοποίησαν την εφαρμογή και την αξιολόγησαν θετικά. Οι εκπαιδευτικοί 
δήλωσαν ότι έμειναν ικανοποιημένοι από το εκπαιδευτικό υλικό, τη λειτουργικότητα / 
ευχρηστία της εφαρμογής και την αποτελεσματικότητά της στην υποστήριξη της διδα-
σκαλίας τους. 

Βέβαια απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής με νέα χαρακτηριστικά / δυνα-
τότητες κι εκ νέου αξιολόγηση και μελέτη των αναγκών των χρηστών και της αποτε-
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λεσματικότητάς της. Για το μέλλον, σχεδιάζεται να υλοποιηθούν οι προτάσεις που έγι-
ναν στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής με προτεραιότητα τον εμπλουτισμό 
του εκπαιδευτικού υλικού και τη βελτίωση της διεπαφής της. 
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Andronikos: Ένα διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι για την αρχαία Μακεδονία 

Καράμπελα Ρεβέκκα-Αθηνά 
Εκπαιδευτικός, M.Εd  

  RevekkaKarab@gmail.com  

Περίληψη 

Το ψηφιακό παιχνίδι «Andronikos», ένα παιχνίδι «κρυμμένου θησαυρού» που εκτυ-
λίσσεται  στους βασιλικούς τάφους των Αιγών και μέσω της ανακάλυψης έχει σκοπό 
οι  παίκτες - μαθητές να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της ζωής στην αρχαία Μακεδονία 
(το ρόλο των ανδρών και των γυναικών, τα ήθη κι έθιμα, τις θρησκευτικές τελετές και 
τη στρατιωτική οργάνωση μέσα από τους αρχαιολογικούς θησαυρούς.  Το παιχνίδι δη-
μιουργήθηκε στην πλατφόρμα του OpenSimulator (OpenSim) και είναι σχεδιασμένο 
με βάση κυρίως την ανακαλυπτική θεωρία προσέγγισης της γνώσης και τη θεωρία του 
κονστρουκτιβισμού.  Βασική επιδίωξη του παιχνιδιού είναι η ενθάρρυνση της μάθησης 
και το ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και την επιστήμη της ιστορίας με προσιτό και 
διασκεδαστικό τρόπο. Το παιχνίδι απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 9-12 ετών και 
εφαρμόστηκε σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού .  

Λέξεις - Kλειδιά: Ψηφιακό παιχνίδι, ΟpenSimulator, μάθηση, Μακεδονία 

Εισαγωγή 

Ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά παίζουν, ιδιαίτερα, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει 
ριζικά. Από πολύ μικρή ηλικία, πια, το παιχνίδι με ψηφιακά μέσα έχει  τη δική του θέση 
στη ζωή των παιδιών (Νάκου, 2014). Τα ψηφιακά παιχνίδια προκαλούν και εξάπτουν 
τη φαντασία και την περιέργεια των παιδιών (Prensky,2009) και αυτό μπορεί, σύμφωνα 
με τη θεωρία της GBL (Game-Based Learning), στα πλαίσια συγκεκριμένων εκπαιδευ-
τικών στόχων, να συμβάλλει  στη μάθηση και μάλιστα σε διδακτικά αντικείμενα που η 
οπτικοποίηση κρίνεται σημαντική, όπως αυτό της ιστορίας. Τα παιχνίδια προσομοίω-
σης και ρόλων, φαίνεται να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διδάξουν γεγονότα 
και αρχές, αλλά και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά στη στρατηγική σκέψη και στην επί-
λυση προβλημάτων, κινητοποιώντας τον παίκτη να μάθει μέσα από τη δική του δράση 
και να ανακαλύψει τις αρχές που διέπουν τη μάθηση(Κόμης, 2004). Επιπλέον, οι κό-
σμοι αυτοί επιτρέπουν στα παιδιά να παίξουν πολλούς διαφορετικούς ρόλους και να 
υποδυθούν νέες ταυτότητες οι οποίες σε κανονικές συνθήκες θα τους ήταν απροσπέ-
λαστες (Σταυρίδου, Καρασαββίδης, 2009). Κάτι που φαίνεται να εντυπωσιάζει τους 
μαθητές και να αυξάνει τα  κίνητρά τους για μάθηση. Η βιομηχανία των ψηφιακών 
παιχνιδιών, και ιδιαίτερα η βιομηχανία των λεγόμενων «serious games» (παιχνίδια σο-
βαρού σκοπού), έχει βοηθήσει, από τη μεριά της, στη βελτίωση των «σοβαρών παιχνι-
διών», και στην θετικότερη στάση των εκπαιδευτικών έναντι αυτής της μορφής μάθη-

1124

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



σης, φροντίζοντας να ενσωματώνουν στα παιχνίδια τους τα αποτελέσματα των επιστη-
μονικών ερευνών σχετικά με τη μάθηση και την ανάπτυξη του εγκεφάλου (Bushnell, 
2013). 

Έρευνες για ψηφιακό παιχνίδι 

Στην ιστορία του ψηφιακού παιχνιδιού δεν είναι λίγα εκείνα τα παιχνίδια που με το 
ιστορικό τους πλαίσιο έκαναν γνωστές στους παίκτες διάφορες πτυχές παλαιότερων 
πολιτισμών και καταστάσεων. Παιχνίδια όπως το “Age of Empires”, “Call of Duty” 
και το “Hearts of Iron” έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς και στην εκπαίδευση σε 
μια προσπάθεια ανανέωσης της σχολικής ιστορικής εκπαίδευσης και κατανόησης της 
επιστήμης αυτής αλλά κύριος στόχος τους ήταν η διασκέδαση. Μια άλλη κατηγορία 
ψηφιακών παιχνιδιών – προσομοιώσεων ιστορικού περιεχομένου είναι το  “World of 
Tanks”, το “Trojan” και το  “Grepolis” που ανήκουν στην κατηγορία των MMORPG 
(Massively Multiplayer Online Rol-Playing Games). Στα παιχνίδια αυτά κύριο στοιχείο 
είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των παικτών και το γεγονός ότι προσελκύουν το ενδια-
φέρον μαζικά και ταυτόχρονα εγκαταλείπονται με τον ίδιο τρόπο. Και σε αυτά τα παι-
χνίδια, όμως, τα αποτελέσματα για τις ιστορικές γνώσεις που αποκομίζει ο μαθητής 
είναι ιδιαίτερα επισφαλή (Σαλβάνου, 2013). Αντίθετα, σύμφωνα με τις μελέτες που 
έχουν πραγματοποιηθεί, θετικά αποτελέσματα ως προς τους μαθησιακούς και παιδα-
γωγικούς στόχους έχουν τα παιχνίδια εκείνα που δημιουργήθηκαν εξαρχής για να χρη-
σιμοποιηθούν ως εργαλεία μάθησης. 

Τέτοια παραδείγματα ψηφιακών παιχνιδιών που δημιουργήθηκαν με στόχο την ένταξή 
τους στη μαθησιακή διαδικασία, στην Ελλάδα, είναι το παιχνίδι «Αναζητώντας το 
Μέγα Αλέξανδρο» που δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και στό-
χος είναι η διαφορετική αντιμετώπιση του Αλέξανδρου από διαφορετικούς πολιτι-
σμούς. Η εφαρμογή ενός άλλου παιχνιδιού, του παιχνιδιού «VRlerna» που αφορά την 
«Οικία των Κεράμων», που αφορά  την προσομοίωση ενός οικισμού της εποχής του 
χαλκού στην περιοχή Λέρνα, έφερε εντυπωσιακή μεταβολή των απαντήσεων των μα-
θητών δείχνοντας τη θετική επίδραση των παιχνιδιού όχι μόνο ως προς τους παιδαγω-
γικούς αλλά και τους διδακτικούς στόχους που είχαν τεθεί. Σημαντικό ρόλο και στα 
δύο παιχνίδια φαίνεται ότι έχει η διέγερση της φαντασίας των παικτών και το μυστήριο, 
ενώ η χρήση παιχνιδιών προσομοίωσης βοηθά στη μεγαλύτερη εμβύθιση (Μπαρμπά-
τσης, 2010). Τα ψηφιακά παιχνίδια-προσομοιώσεις ιστορικού περιεχομένου είναι ιδιαί-
τερα δημοφιλή και σε χώρους πολιτισμού, όπως τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώ-
ροι, που  μέσω των προσομοιώσεων κατορθώνουν να προσφέρουν ένα πλούσιο, τρισ-
διάστατο εποπτικό υλικό προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία περιήγησης 
(Τρούλλου, 2012). Όπως αναφέρει ο Μανώλης (2010) υπάρχουν οι εξής τύποι ψηφια-
κών παιχνιδιών που σε ιστοσελίδες ελληνικών μουσείων:  

• Δημιουργικό παιχνίδι, όπου ο παίκτης δημιουργεί π.χ. μία εικόνα, ζωγραφιά.  
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• Ξενάγηση, όπου η επιλογή του θέματος  από τον επισκέπτη συνεπάγεται και τη βοή-
θεια ενός «ειδικού» με τις κατευθύνσεις του οποίου  ακολουθείται μια συγκεκριμένη 
πορεία με κατά βάση γνωστικό στόχο.  

• Διαδραστικές παραπομπές, όταν ο επισκέπτης εξερευνά ένα θέμα που τον ενδιαφέρει 
επιλέγοντας εικόνες και λέξεις οι οποίες αποτελούν συνδέσμους και παραπέμπουν σε 
πληροφορίες. 

• Παιχνίδια πάζλ και μυστηρίου, όταν ζητείται από τον επισκέπτη-παίκτη να λύσει ένα 
μυστήριο ή να ενώσει τα κομμάτια του παζλ. 

• Παιχνίδια ρόλων, ο παίκτης επιλέγει μια ιστορία και ένα ρόλο και κατά την εξέλιξη 
της ιστορίας καλείται να πάρει αποφάσεις και βλέπει τις συνέπειες. 

• Προσομοιώσεις, όπου  χρησιμοποιείται ένα μοντέλο και ο επισκέπτης επιλέγει και 
καθορίζει το αποτέλεσμα. 

Η επιλογή της πλατφόρμας 

Το OpenSimulator είναι μια πλατφόρμα που έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται για εκπαι-
δευτικούς σκοπούς. Αν και στην πραγματικότητα είναι μια θέση για να παίζεις, είναι 
κατάλληλο και για τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Οι λόγοι για τους οποίους 
προσφέρεται η ένταξη της συγκεκριμένης πλατφόρμας και η δημιουργία ψηφιακών εκ-
παιδευτικών παιχνιδιών με αυτή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα και από ανθρώ-
πους που δεν είναι προγραμματιστές, σύμφωνα με όσα διαπιστώθηκαν κατά την εκπό-
νηση της εργασίας αυτής, είναι οι εξής:     

• Ως προς το δημιουργό του παιχνιδιού: 

Το OpenSimulator είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα (open source) και δεν υ-
πάρχει οικονομική επιβάρυνση, υπάρχουν ελεύθεροι κώδικες και αντικείμενα για 
χρήση. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη μνήμη και ταχύτητα υπολογιστή. Υπάρχει επίσημη 
υποστηρικτική ιστοσελίδα για τη δημιουργία του κώδικα (scripting language) που 
χρησιμοποιεί το Opensim (http://opensimulator.org/wiki/Main_Page), καθώς και ι-
στοσελίδες που παρέχουν έτοιμους κώδικες προς χρήση και υλικό (video tutorials, 
forum) που είναι βοηθητικά τόσο για την εγκατάσταση, όσο και για τη δημιουργία 
και διάδραση των αντικειμένων στον εικονικό κόσμο με τα avatar. Επίσης, Παρέχει 
τη δυνατότητα πολλών διαφορετικών μορφών και υφών στα αντικείμενα και τη γη 
(land) και δίνεται η δυνατότητα παραμετροποίησής τους   

• Ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα:  
• Δίνεται η δυνατότητα για οπτικοποίηση και δημιουργία μοντέλων και προσομοιώ-

σεων. Το περιβάλλον στο οποίο κινείται ο χρήστης – παίκτης είναι τρισδιάστατο 
(3D)περιβάλλον. Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει σε πραγματικό χρόνο με το 
παιχνίδι. Ενισχύεται η ανακαλυπτική και βιωματική μάθηση. Δίνει τη δυνατότητα 
στο χρήστη – παίκτη να βιώσει εικονικά καταστάσεις που στην πραγματική ζωή θα 
ήταν δύσκολο (π.χ. Να κάνει με ασφάλεια κάποιο επικίνδυνο πείραμα, να βρεθεί σε 
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μια περιοχή που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να βρεθεί). Επιτρέπει την εξερεύ-
νηση και διερεύνηση του περιβάλλοντος στο οποίο κινείται ο χρήσης- παίκτης    

• Είναι σύμφωνο με την παιδαγωγική αρχή «Μαθαίνω παίζοντας» συνδυάζοντας την 
ψυχαγωγία με την εκπαίδευση. Επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ταύτιση και εμβύθιση με 
την επιλογή και παραμετροποίηση της εμφάνισης του avatar, ενώ ταυτόχρονα δίνε-
ται η δυνατότητα συνεργασίας με άλλα avatar. 

Το σενάριο 

Με την έναρξη του παιχνιδιού ο παίκτης βρίσκεται στη Μακεδονική γη, έξω από τους 
Μακεδονικούς τάφους στις Αιγές. Εκεί ο παίκτης μπορεί, για πρώτη φορά, να αλληλε-
πιδράσει με το παιχνίδι και να δεχθεί τις πρώτες οδηγίες οι οποίες τον κατατοπίζουν 
για το πού βρίσκεται και ποιος είναι ο στόχος του παιχνιδιού. Έτσι ο παίκτης ως εξε-
ρευνητής του τάφου και συνεχιστής του αρχαιολόγου Μ. Ανδρόνικου που ανακάλυψε 
τη νεκρόπολη, καλείται να βρει το σύμβολο του αρχαίου Μακεδονικού βασιλείου των 
Τημενιδών, που δεν έχει βρεθεί ακόμα από τις ανασκαφές. Μπαίνοντας στον τάφο ο 
παίκτης συναντά δύο φρουρούς οι οποίοι αν διαπιστώσουν μέσα από ερώτηση που κά-
νουν, ότι υπάρχουν περισσότερα από ένα avatar αποκαλύπτουν μια δεύτερη είσοδο,  
ώστε αν θέλουν οι παίκτες να μπορούν να χωριστούν. Μέσα στη νεκρόπολη πραγμα-
τοποιείται ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού. Ο παίκτης αλληλεπιδρά με τα αντικεί-
μενα μαθαίνοντας πληροφορίες για την καθημερινή, κοινωνική, θρησκευτική ζωή της 
αρχαίας Μακεδονίας. Κάθε αντικείμενο οδηγεί τον παίκτη σε κάποιο άλλο που θα τον 
βοηθήσει να προχωρήσει. Για να καταφέρει όμως να περάσει από τη μια πίστα στην 
επόμενη (από τον ένα τάφο στον άλλο) πρέπει να απαντήσει σε κάποια ερώτηση. Ο 
παίκτης μπορεί πάντα να ανατρέξει σε όποιο αντικείμενο θέλει για να θυμηθεί την πλη-
ροφορία που του έχει δώσει. Η νεκρόπολη αποτελείται από τέσσερις χώρους. Στον 
πρώτο ο παίκτης συναντά αντικείμενα τα οποία των βοηθούν να κατανοήσει την καθη-
μερινή ζωή των αρχαίων Μακεδόνων, ο δεύτερος χώρος είναι ο τάφος της βασίλισσας 
Ευρυδίκης μέσα από τον οποίο ο παίκτης θα ανακαλύψει τον κοινωνικό και θρησκευ-
τικό ρόλο που είχαν οι βασίλισσες της Μακεδονίας. Στη συνέχεια ακολουθεί ένας προ-
θάλαμος από τον οποίο ο παίκτης μπορεί να γνωρίσει ορισμένους βασιλείς της Μακε-
δονίας και να δει νομίσματα της εποχής, όσο και να γνωρίσει τα ταφικά έθιμα της επο-
χής. Τέλος, στον  τάφο του Φιλίππου ο παίκτης συγκεντρώνει πληροφορίες για το 
στρατό των Μακεδόνων. Στον ίδιο χώρο, στη λάρνακα που κρύβει η νεκρική κλίνη 
έπρεπε να βρίσκεται το σύμβολο των αρχαίων Μακεδόνων, όμως λείπει. Ο παίκτης 
καλείται να το βρει. Ο βοσκός που βρίσκεται έξω από τον τάφο είναι αυτός που  θα του 
δώσει το σύμβολο αν λύσει ο παίκτης τον τελευταίο γρίφο.  
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Εικόνα 1:Είσοδος τάφου Ευρυδίκης 

Η παρέμβαση 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄ 
και Στ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου Σταμάτας. Στην παρέμβαση έλαβαν μέρος 22 
συνολικά μαθητές: 13 από την Ε΄ και 9 από την Στ΄. Το Δημοτικό σχολείο Σταμάτας 
δε διαθέτει αίθουσα υπολογιστών και γι’ αυτό η εφαρμογή του παιχνιδιού πραγματο-
ποιήθηκε στο γραφείο των δασκάλων από προσωπικό φορητό υπολογιστή, λόγω της 
ιδιαιτερότητας της πλατφόρμας που χρησιμοποιήθηκε. Η παρέμβαση κράτησε δύο ε-
βδομάδες περίπου και οι μαθητές προσέρχονταν στον υπολογιστή σε ομάδες των 2-3 
ατόμων. 

 

Εικόνα 2: Παίζοντας το «Andronikos» 
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Βασικό σκοπός της παρέμβασης με το παιχνίδι Αndronikos είναι, οι παίκτες, αλληλε-
πιδρώντας με το λογισμικό, να γνωρίσουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τη ζωή 
στην αρχαία Μακεδονία, έθιμα και τελετές καθώς και πληροφορίες για το μακεδονικό 
στρατό.    

Γνωστικοί στόχοι:    

Οι μαθητές:   

• Να γνωρίσουν το πολίτευμα και βασιλιάδες της αρχαίας Μακεδονίας 
• Να ανακαλύψουν τη σημασία που κρύβουν τα ονόματα των βασιλιάδων και  
• βασιλισσών της αρχαίας Μακεδονίας. 
• Να γνωρίσουν την καθημερινή ζωή, θρησκεία, ήθη κι έθιμα  και μύθους της αρ-

χαίας Μακεδονίας 
• Να γνωρίσουν την ενδυμασία των ανδρών και γυναικών στην αρχαία  
• Μακεδονία. 
• Να γνωρίσουν το ρόλο των γυναικών και να κατανοήσουν τη θέση της στη  
• Μακεδονική κοινωνία. 
• Να διαπιστώσουν την κοινή ρίζα της μακεδονικής γλώσσας με τη σημερινή  
• ελληνική. 
• Γνωρίσουν τον οπλισμό και της πολεμικές τεχνικές που ακολουθούσαν. 
• Να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν το σύμβολο της αρχαίας Μακεδονίας.  

Ψυχοκινητικοί και Συναισθηματικοί στόχοι:   

Οι μαθητές:   

• Να εκτιμήσουν την αξία της συνεργασίας για την επίτευξη αποτελέσματος.  
• Να αντιμετωπίσουν τη γνώση ως κάτι διασκεδαστικό. 
• Να αισθανθούν τη χαρά της ανακάλυψης.   

  

Στόχοι Τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών:    

Οι μαθητές:   

• Να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται για την παραγωγή κοινού αποτελέσμα-
τος.  

• Να κατανοούν και να επεξεργάζονται οπτικοακουστικό υλικό. 
• Να αντιληφθούν τα τεχνολογικά μέσα ως εργαλεία υποστηρικτικά στη μάθηση. 

Συμπεράσματα  

Αποτελέσματα παρατήρησης 
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Πραγματοποιώντας την εκπαιδευτική παρέμβαση με το ψηφιακό παιχνίδι 
«Andronikos» στόχος ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν στοιχεία για την κοινωνία της 
αρχαίας Μακεδονίας και να αντιληφθούν τη σύνδεση και τη συνέχεια του ελληνικού 
πολιτισμού, μέσα από την «ανακάλυψη» των αρχαιολογικών θησαυρών στο «χώρο των 
ανασκαφών» στις Αιγές.   

Ο ρόλος που δόθηκε στους μαθητές - παίκτες, να γίνουν οι συνεχιστές ενός σημαντικού 
αρχαιολόγου και να ανακαλύψουν το σύμβολο της αρχαίας Μακεδονίας, το οποίο σύμ-
φωνα με το παιχνίδι δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί, διέγειρε ιδιαίτερα τη φαντασία των 
παιδιών και συνέβαλε στην εμβύθιση των παικτών στο παιχνίδι. Πατώντας στη φυσική 
περιέργεια των παιδιών και την τάση τους να αγγίζουν για να περιεργαστούν κάτι ά-
γνωστο, το παιχνίδι δε συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες, δίνοντας μόνο ένα έναυ-
σμα. Παρά την αρχική αμηχανία των μαθητών - παικτών, κάθε ομάδα βρήκε το δικό 
της τρόπο να ανακαλύψει τους κανόνες του παιχνιδιού και τη μακεδονική κοινωνία στα 
αρχαία χρόνια. Ιδιαίτερα θετικό ήταν το γεγονός ότι η επιβράβευση των ενεργειών ερ-
χόταν ως φυσική συνέπεια των κινήσεων και των απαντήσεων των παικτών. Όσο με-
γαλύτερο ήταν το ενδιαφέρον των παικτών για τα αντικείμενα της νεκρόπολης τόσο 
περισσότερη βοήθεια τους δινόταν, καθώς ορισμένα από τα αντικείμενα τους «αποκά-
λυπταν» το μέρος που έπρεπε να ψάξουν ή την απάντηση που έπρεπε να δώσουν στους 
φρουρούς του τάφου. Ενδιαφέρον είχε και το γεγονός ότι οι μαθητές - παίκτες δεν α-
ντιμετώπισαν τους φρουρούς του τάφου ως εξεταστές ή εμπόδιο, καθώς αντιλήφθηκαν 
ότι οι φρουροί τους επιβραβεύουν ταυτόχρονα με ένα «μυστικό» του τάφου, αποκαλύ-
πτοντας που έπρεπε να ψάξουν. Αν ο παίκτης απαντήσει λάθος δεν υπάρχει αρνητική 
συνέπεια. Φάνηκε, όμως, ότι ίσως χρειαζόταν ένας τρόπος ενθάρρυνσης των μαθητών-
παικτών που δεν ήταν τόσο εξοικειωμένοι ή τόσο «δραστήριοι» στο παιχνίδι. 

Ποσοτικά αποτελέσματα 

Όπως παρατηρήθηκε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των pre και post-test οι 
διδακτικοί στόχοι του παιχνιδιού επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Ενδεικτικά να 
αναφέρεται ότι στα pre test τα παιδιά απάντησαν σωστά σε ποσοστό 31,0% ενώ στο 
post test σε ποσοστό 76,3%. Στο post test μόνο 3 παιδιά (13,6%) έγραψαν το όνομα 
κάποιας βασίλισσας Μακεδονίας, ενώ μετά την ενασχόλησή τους με το παιχνίδι 15 
παιδιά (68,2%) κατάφεραν να γράψουν το όνομα κάποιας από τις βασίλισσες. Στην 
ερώτηση από που αφορά τον τρόπο που έπαιρναν τα ονόματά τους οι Μακεδόνες βα-
σιλιάδες και βασίλισσες στο pre test δεν απάντησε κανένα παιδί σωστά, ενώ στο post 
test σωστά απάντησαν τα 19 παιδιά (86,4%). Θετικό στοιχείο του παιχνιδιού, είναι η 
προώθηση της συνεργατικότητας και όχι του ανταγωνισμού που προωθείται, συχνά, 
στα ψηφιακά παιχνίδια και τις προσομοιώσεις. Μέσω της συνεργασίας και της αλλη-
λοβοήθειας που υπήρξε στο παιχνίδι από τα μέλη των ομάδων, ακόμα και παιδιά, μη 
εξοικειωμένα με τέτοια παιχνίδια, βοηθήθηκαν στο να οργανώσουν την κίνηση και τη 
σκέψη τους στο παιχνίδι όσο και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους. Η παρατήρηση αυτή, 
συμφωνεί και με όσα αναφέρονται  για την κατάκτηση της γνώσης στην «πυραμίδα της 
μάθησης». Η παρέμβαση με το ψηφιακό παιχνίδι έδειξε ότι η συμβολή του ψηφιακού 

1130

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

https://www.dropbox.com/s/9qqmdhwou1u6m96/Pre-%20Post%20test.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wlfjhyygosth6g7/Pre.docx?dl=0


παιχνιδιού «Andronikos» ήταν σημαντική, καθώς βοήθησε στην κατάκτηση των γνω-
στικών στόχων που είχαν τεθεί μέσα από τη «δράση» του ίδιου του μαθητή. Για να 
απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ο μαθητές ανέτρεχαν νοερά σε όσα είχαν κάνει στο 
παιχνίδι, κάτι που επιβεβαιώνει τη θεωρία του Bloom και την «πυραμίδα της μάθησης», 
όπως αναφέρεται στη θεωρητικό κομμάτι της εργασίας αυτής. Η αρχική επιφύλαξη που 
υπήρχε, μήπως το παιχνίδι θεωρηθεί από τους μαθητές «μάθημα μέσω υπολογιστή» 
λόγω των ερωτήσεων και των γραπτών απαντήσεων, όχι μόνο δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά 
τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να το ξαναπαίξουν, κάτι που συμφωνεί και 
με την αξιολόγηση που έγινε ως προς την παικτικότητα του παιχνιδιού. Από τις παρα-
τηρήσεις των μαθητών, τα στοιχεία από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέ-
κυψαν ορισμένες διορθώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για τη βελτίωση του ψηφια-
κού παιχνιδιού. Μια τροποποίηση που θα μπορούσε να γίνει, είναι οι ερωτήσεις των 
φρουρών να είναι πολλαπλής επιλογής και ο παίκτης να δίνει την απάντηση που επιθυ-
μεί με το «άγγιγμα» της αντίστοιχης λέξης ή φράσης. Επίσης, θα ήταν προτιμότερο ο 
παίκτης να μπορεί με ένα τράβηγμα (drag & drop) να τα τοποθετήσει στη σειρά που 
επιθυμεί ονόματα ή χρονολογίες. Μια άλλη αλλαγή που ζήτησαν οι μαθητές- παίκτες, 
είναι οι πληροφορίες που δίνουν τα αντικείμενα να ακούγονται, κάτι που θα βελτίωνε 
τη παιγνιακή εμπειρία. Επίσης, θα μπορούσαν μελλοντικά να προστεθούν κι άλλοι χώ-
ροι και αντικείμενα που μέσω της διάδρασης των παικτών με αυτά, να επιτρέπουν την 
καλύτερη κι ενδεχομένως σφαιρικότερη γνώση για τη ζωή στην αρχαία Μακεδονία το 
ίδιο διάστημα ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη χρονική περίοδο. Τέλος, ένα στοι-
χείο που θα βελτίωνε την παιγνιακή εμπειρία και θα ενθάρρυνε τη δράση των παικτών 
είναι η καταμέτρηση πόντων στο παιχνίδι (σκορ). Η ύπαρξη ενός άλλου avatar δε θα 
βοηθούσε κατά πάσα πιθανότητα το γνωστικό τομέα, όμως θα ενίσχυε τη συνεργατι-
κότητα και την αίσθηση ότι «μαζί μπορούμε καλύτερα». Οι βελτιώσεις που αναφέρθη-
καν παραπάνω είχαν συμπεριληφθεί και στον αρχικό σχεδιασμό του παιχνιδιού. Οι δυ-
σκολίες, όμως, που υπήρξαν, είτε γιατί δε δίνεται η δυνατότητα από την πλατφόρμα 
του Open Simulator, είτε λόγω έλλειψης γνώσεων σχετικά με την πλατφόρμα δεν κα-
τέστησαν δυνατό να πραγματοποιηθούν. Ο σχεδιασμός του «Andronikos» έχει γίνει, 
όπως ήδη αναφέρθηκε, με βάση τα νέα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ για το Δημοτικό Σχολείο, η 
ένταξή του στη σχολική τάξη, όμως, δεν καθιστά αναγκαία κάποια προϋπάρχουσα 
γνώση. Αντίθετα, στόχος είναι το παιχνίδι να μπορεί να αποτελέσει ανεξάρτητη πηγή, 
μέσα από την οποία ο παίκτης να μπορέσει να γνωρίσει τη μακεδονική κοινωνία.  Η 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε είναι πολύ μικρής κλίμακας. Για να μπορούμε να έ-
χουμε ασφαλή συμπεράσματα είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν επιπλέον έρευ-
νες μεγαλύτερης κλίμακας. 
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Ανάπτυξη και παρουσίαση εφαρμογής «Το ράλι της προπαίδειας»  

 

 

 

 

 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια με την ένταξη και τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαί-
δευση διαμορφώνεται ένα νέο πεδίο της διδακτικής πράξης που συνεχώς εξελίσσεται, 
επηρεάζοντας τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζονται. Η παρούσα εργασία α-
φορά στην παρουσίαση της εφαρμογής «Το ράλι της Προπαίδειας» που δημιουργή-
θηκε για την εξάσκηση των μαθητών της Β΄ Τάξης του Δημοτικού σχολείου στην εύ-
ρεση των γινομένων της προπαίδειας. Αποτελεί μία εφαρμογή βασισμένη στο λογι-
σμικό οπτικού προγραμματισμού Scratch, το οποίο αναδεικνύει τη χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών, ώστε η διδασκαλία να είναι πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική μέ-
σα σε ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον. 

Λέξεις - Kλειδιά: Προπαίδεια, Εφαρμογή, Οπτικός προγραμματισμός, Scratch  

Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. αποτελεί χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής στην οποία 
ζούμε. Εφαρμόζονται σήμερα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της εκπαίδευσης, κα-
θένα από τα οποία τις χρησιμοποιεί για την αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση των 
στόχων που θέτει. Ο Κόμης (2005) αναφέρει πως οι μαθητές δε θα πρέπει να περιορί-
ζονται στην επαφή τους με τον υπολογιστή μόνο κατά τη διδασκαλία του μαθήματος 
της Πληροφορικής, αλλά είναι απαραίτητο η χρήση του να συνοδεύει καθημερινές 
εργασίες τους στα πλαίσια της σχολικής τάξης. Έτσι, λοιπόν, η Πληροφορική θεωρεί-
ται πλέον εργαλείο μάθησης που καλύπτει όλο το εύρος του αναλυτικού προγράμμα-
τος και αναδεικνύει μία ολιστική και διαθεματική προσέγγιση της μάθησης, καταρ-
γώντας τον διαχωρισμό των γνωστικών αντικειμένων ως αυτόνομα (Κόμης, 2001). 

Κάθε σύγχρονη κοινωνία θέτει ως θεμελιώδη επιδίωξή της τον τεχνολογικό αλφαβη-
τισμό με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού της συστήματος. Ταυτόχρονα, η ε-
φαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να διευρύνουν 
το έργο τους και να αναδεικνύουν τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών (Κωνστα-
ντίνου, 2005). Η χρήση των Τ.Π.Ε. μπορεί να αντιμετωπίσει ισότιμα τους μαθητές, 
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παρέχοντας τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους, μέσα από ένα σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας 
που εκπληρώνει τους σκοπούς του εκπαιδευτικού έργου (Κόμης, 2001).  

Η εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιεί εκπαιδευτικά μέσα, αλλά και μεθόδους που 
περιγράφουν εκπαιδευτικές πρακτικές. Ο συνδυασμός αυτών των δύο στοιχείων μπο-
ρεί να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα στη διδασκαλία των μαθητών, όταν λαμβά-
νονται υπόψη τόσο το περιεχόμενο όσο και οι στόχοι που θέτει ο/η εκπαιδευτικός. Ως 
εκπαιδευτικά μέσα περιγράφονται και τα εκπαιδευτικά λογισμικά που μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός για να υποστηρίξει τη μέθοδο διδασκαλίας (π.χ. εργα-
σία σε ομάδες, ανακαλυπτική μάθηση, διδασκαλία υποβοηθούμενη από υπολογιστή 
κτλ.) (Σολομωνίδου, 1999; Καραντζής & Μάνεσης, 2013). 

Όσον αφορά στα Μαθηματικά υπάρχει μια πληθώρα εκπαιδευτικών λογισμικών τα 
οποία αξιοποιούν και υποστηρίζουν τις διάφορες έννοιες που προσεγγίζονται κάθε 
φορά. Τα λογισμικά αυτά μπορεί κάποιος να βρει στο ελεύθερο εμπόριο, καθώς και 
σε διάφορες εκπαιδευτικές σελίδες του διαδικτύου. Αποτελούν προϊόντα εκπαιδευτι-
κών ερευνών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, τα οποία μπορεί 
κάποιος/α να χρησιμοποιήσει ελεύθερα και δωρεάν στη διδακτική του/της πρακτική.  

Ένα λογισμικό χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία με πολλούς τρόπους με 
σκοπό την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, την ταχεία επεξεργασία μεγάλου 
μεγέθους πληροφοριών και την παρουσίασή τους με τρόπο αλληλεπιδραστικό και 
σύγχρονο. Έτσι, οι μαθητές συμμετέχουν με τρόπο ενεργό στη διαδικασία της μάθη-
σης, κατανοούν καλύτερα τις βασικές μαθηματικές έννοιες, ανταλλάσσουν ιδέες, 
σκέψεις και συναισθήματα, με αποτέλεσμα η μάθηση να γίνεται πιο συμμετοχική, 
αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματική και διασκεδαστική. Το εκπαιδευτικό λογισμικό 
κατασκευάζεται με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί 
να επιτύχει με αποτελεσματικό τρόπο συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους και που η 
εφαρμογή του ξεπερνά την παραδοσιακή μαθησιακή διδασκαλία, δηλαδή τη χρήση 
του μαυροπίνακα, του χαρτιού και του μολυβιού (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας 
& Πιντέλας, 2005). 

Για τον λόγο αυτό σχεδιάσαμε την εφαρμογή «Το Ράλι της Προπαίδειας», με το λογι-
σμικό οπτικού προγραμματισμού Scratch, το οποίο είναι εύκολο στη χρήση του, στις 
βασικές τουλάχιστον λειτουργίες του, από τους μαθητές. Πρόκειται για μία εφαρμογή 
που χρησιμοποιεί τις αρχές των λογισμικών εξάσκησης και πρακτικής (drill and prac-
tice). Έχει ως στόχο την άσκηση των μαθητών σε συγκεκριμένες ενότητες της διδα-
κτέας ύλης και έχει απλή γραμμική μορφή. Ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως εργα-
λείο από τους μαθητές για να εφαρμόσουν και να επαναλάβουν γνώσεις που έχουν 
μάθει από άλλη πηγή και με διαφορετικό τρόπο. Έτσι, ο μαθητής εξασκεί τις δεξιότη-
τές του και επιβεβαιώνει τον βαθμό κατάκτησης της γνώσης που αποκτήθηκε (Κόμης 
& Μικρόπουλος, 2001). Η εφαρμογή προσαρμόζεται στο γνωστικό επίπεδο των μα-
θητών και παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών επαναλήψεων της ίδιας ή των ίδιων 
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ασκήσεων. Γενικότερα, τα λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice) 
διαθέτουν αυξημένη χρηστικότητα, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από παι-
διά πολύ μικρής ηλικίας, καθώς δεν απαιτούν καμία ιδιαίτερη πρότερη γνώση. Ταυ-
τόχρονα, έχουν το πλεονέκτημα να μπορούν να ανανεώσουν τις προτεινόμενες ασκή-
σεις (ειδικά στην περίπτωση των μαθηματικών), σε αντίθεση με τα παραδοσιακά 
σχολικά εγχειρίδια (Depover, Κarsenti & Κόμης, 2010). Παρόλα αυτά έχουν και 
μειονεκτήματα, αφού δεν αξιοποιούν τις λαναθασμένες απαντήσεις των μαθητών κα-
τά τη φάση της ανατροφοδότησης και απλουστεύουν και εκφυλίζουν τη διαδικασία 
της μάθησης στο δίπολο ερέθισμα – απάντηση (Κυρίδης, Δρόσος & Ντίνας, 2003). Η 
εφαρμογή είναι συναφής με την ηλικία των μαθητών της Β΄ τάξης του Δημοτικού 
σχολείου και ταυτόχρονα, υποστηρίζεται από ένα όμορφο περιβάλλον εργασίας, με 
σκοπό να πλησιάζει στα καθημερινά βιώματα των μαθητών, προσφέροντας μια χα-
ρούμενη διάθεση κατά τη διάρκεια της χρήσης της.  

Στόχος, συνεπώς, της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της εφαρμογής «Το 
Ράλι της Προπαίδειας», των βασικών χαρακτηριστικών της, του τρόπου που μπορεί 
να γίνει η αξιοποίησή της στη διδακτική πρακτική, καθώς και του ρόλου του εκπαι-
δευτικού στη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής.  

Περιεχόμενο της εφαρμογής «Το ράλι της Προπαίδειας» 

Η εφαρμογή «Το Ράλι της Προπαίδειας» δημιουργήθηκε με το λογισμικό οπτικού 
προγραμματισμού Scratch, αφορά στο μάθημα των Μαθηματικών και απευθύνεται σε 
μαθητές των μικρότερων τάξεων του Δημοτικού και πιο συγκεκριμένα στους μαθητές 
κυρίως της Β΄ τάξης. Πρόκειται για μία εφαρμογή τύπου εξάσκησης και πρακτικής 
(drill and practice) και στοχεύει στην παροχή άσκησης για τους μαθητές με σκοπό να 
αναπτυχθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε μαθη-
τές οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι και γνωρίζουν την προπαίδεια από το ένα έως το 
δέκα ή επιμέρους προπαίδειες των αριθμών. Μέσω της προτεινόμενης εφαρμογής γί-
νεται έλεγχος και αξιολόγηση των σχετικών γνώσεών τους.  

Εικ. 1 & Εικ. 2 
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Η αρχική οθόνη της εφαρμογής εισάγει τους μαθητές σε ένα όμορφο περιβάλλον, στο 
οποίο απεικονίζεται το στάδιο της Barcelona, όπου γίνονται και οι πραγματικοί αγώ-
νες ράλι. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές ήδη μπαίνουν σε ένα κλίμα αγωνιστικό που 
τους κεντρίζει το ενδιαφέρον (βλ. παραπάνω, εικ. 1, 2). 

Όσον αφορά στην αρχική οθόνη αυτή, στο στάδιο υπάρχει ένας διαιτητής, ο οποίος 
τους καλωσορίζει και τους δίνει τις απαραίτητες οδηγίες. Στη συνέχεια, τους ζητάει 
να πληκτρολογήσουν την προπαίδεια στην οποία θέλουν να αγωνιστούν. Έχουν τέσ-
σερις επιλογές: από το ένα έως το δέκα, από το ένα έως το πέντε, από το έξι έως το 
δέκα, καθώς και τον αγώνα όλων των προπαιδειών από το ένα έως δέκα. Οι μαθητές 
ανάλογα με τις γνώσεις τους πληκτρολογούν τον αγώνα της προπαίδειας στον οποίο 
θέλουν να διαγωνιστούν με έναν άλλο συμμαθητή τους, αφού είναι απαραίτητη η 
συμμετοχή δύο παικτών.  

Κατόπιν, οι μαθητές οδηγούνται στην πίστα προκειμένου να διαγωνιστούν. Δίνεται η 
εκκίνηση και απαντούν στις ερωτήσεις της προπαίδειας που εμφανίζονται στο κάτω 
μέρος της οθόνης (βλ. παρακάτω, εικ. 3, 4).  

Εικ. 3 & Εικ. 4 

Οι μαθητές αναλαμβάνουν τον ρόλο «1ος Παίκτης» και «2ος Παίκτης» και παίζουν 
εναλλάξ. Δίνεται στον πρώτο παίκτη μία ερώτηση προπαίδειας στην οποία καλείται 
να βρει το σωστό αποτέλεσμα και να το πληκτρολογήσει στον κατάλληλο χώρο. Αν 
το αποτέλεσμα είναι σωστό τότε αρχίζει να αναβοσβήνει μία πράσινη ένδειξη σε 
σχήμα «ν» στο κάτω μέρος της οθόνης και το βελάκι που βρίσκεται στη μέση περι-
στρέφεται προς τα δεξιά δείχνοντας την πράσινη αυτή ένδειξη. Την ίδια στιγμή ακού-
γεται ένα ηχογραφημένο μήνυμα που συγχαίρει τον παίκτη που βρήκε το σωστό απο-
τέλεσμα και αυξάνει την ένταση του παιχνιδιού. Ακόμα, το αυτοκίνητο με το οποίο 
παίζει ο πρώτος παίκτης και το οποίο βρίσκεται στον πάνω διάδρομο μετακινείται 
προς τα εμπρός ένα συγκεκριμένο μήκος (βλ. εικ. 5).  

Αν το αποτέλεσμα που θα πληκτρολογήσει ο πρώτος παίκτης είναι λανθασμένο, αρχί-
ζει να αναβοσβήνει μία κόκκινη ένδειξη σε σχήμα «χ» στο κάτω μέρος της οθόνης, 
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ενώ το βελάκι που βρίσκεται στη μέση περιστρέφεται προς τα αριστερά δείχνοντας 
την ένδειξη αυτή. Την ίδια χρονική στιγμή ακούγεται ένα ηχογραφημένο μήνυμα που 
προσπαθεί να εμψυχώσει τον παίκτη ο οποίος δεν απάντησε σωστά, ωθώντας τον να 
προσπαθήσει καλύτερα την επόμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή, το αυτοκίνητο με 
το οποίο αγωνίζεται ο παίκτης παραμένει στην ίδια θέση και δε μετακινείται προς τα 
εμπρός. Επιπλέον, κάθε φορά που ο παίχτης δίνει μία λανθασμένη απάντηση, κοκκι-
νίζει και μία από τις πράσινες ενδείξεις που αποτελούν το πλήθος των δυνατών λαν-
θασμένων απαντήσεών του. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ερώτηση για τον δεύτερο 
παίκτη, ο οποίος πρέπει επίσης να βρει το σωστό αποτέλεσμα ώστε να μετακινηθεί 
εμπρός το αυτοκίνητό του, το οποίο βρίσκεται στον κάτω διάδρομο (βλ. εικ. 5, 6).  

Εικ. 5 & Εικ. 6 

Για τον δεύτερο παίκτη ισχύουν όλες οι παράμετροι που περιγράφηκαν και αφορούν 
στον πρώτο παίκτη. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές κάθε φορά που απαντούν σωστά 
βλέπουν το αυτοκίνητο με το οποίο αγωνίζονται να μετακινείται μπροστά, ενώ στην 
αντίθετη περίπτωση βλέπουν το αυτοκίνητό τους να χάνει την ευκαιρία να μετακινη-
θεί. Ο αγώνας, λοιπόν, βασίζεται στην προσπάθεια δύο μαθητών να βρουν όσο το δυ-
νατόν περισσότερα σωστά αριθμητικά δεδομένα της προπαίδειας για να οδηγήσουν 
το αυτοκίνητό τους στον τερματισμό.  

Για να τερματίσει το κάθε αυτοκίνητο απαιτούνται δεκαπέντε (15) σωστές απαντή-
σεις ανεξάρτητα αν αυτές είναι συνεχόμενες ή ενδιάμεσα παρεμβάλλονται και λαν-
θασμένες, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι περισσότερες από πέντε. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του αγώνα υπάρχει η δυνατότητα το ένα αυτοκίνητο να προηγείται του άλ-
λου, ανάλογα με τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές. Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει 
δοθεί προσοχή να είναι ίδιο το μήκος των δύο αυτοκινήτων, όπως και το μήκος που 
προχωράει με κάθε σωστή απάντηση το κάθε όχημα έτσι ώστε να δίνει την αίσθηση 
του δίκαιου αγώνα. Συνεπώς, η όποια διαφοροποίηση παρατηρηθεί ανάμεσα στους 
δύο παίκτες οφείλεται στο πλήθος των σωστών και λανθασμένων απαντήσεών τους. 
Όταν ένας παίκτης καταφέρει να βρει σωστά τα γινόμενα που απαιτούνται για να 
φτάσει στο τέλος, τότε το παιχνίδι σταματάει και εμφανίζεται το αποτέλεσμα του α-
γώνα στη θέση της καρό σημαίας του τερματισμού. Αν ο πρώτος παίκτης τερματίσει 
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πρώτος εμφανίζεται στον πάνω διάδρομο η ένδειξη «1st» και στον κάτω διάδρομο η 
ένδειξη «2nd» και αντίθετα (βλ. εικ. 7, 8). Οι δύο παίκτες έχουν τη δυνατότητα να ξε-
κινήσουν έναν νέο γύρο αγώνα, όπως τους πληροφορεί και το ηχητικό μήνυμα που 
ακούγεται στο τέλος του αγώνα. 
 

Για να είναι πεπερασμένος ο χρόνος που θα παιχτεί ένας αγώνας έχει υπάρξει πρό-
βλεψη, όπως προαναφέρθηκε, να επιτρέπονται έως πέντε λανθασμένες απαντήσεις για 
κάθε παίκτη. Έτσι, αν ένας παίκτης δεν καταφέρει να απαντήσει σε πέντε ζητούμενα 
γινόμενα, τότε το αυτοκίνητο με το οποίο αγωνίζεται ακινητοποιείται στη θέση που 
βρίσκεται εκείνη τη στιγμή και δεν έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί πλέον. Ταυτό-
χρονα, εμφανίζεται η ένδειξη «Game Over» στον διάδρομο που τρέχει το όχημά του 
και ακούγεται ηχητικό μήνυμα με το ίδιο περιεχόμενο. Ο άλλος παίκτης μπορεί, αν 
δεν έχει συμπληρώσει το όριο των πέντε λανθασμένων απαντήσεων, να συνεχίσει να 
απαντάει σωστά και να μετακινεί εμπρός το όχημά του. Αν καταφέρει να φτάσει στον 
τερματισμό εμφανίζονται τα μηνύματα που περιγράφηκαν πριν. Αν δεν το καταφέρει 
ούτε αυτός τότε εμφανίζεται και σε αυτόν η ένδειξη «Game Over» και το παιχνίδι 
σταματά. Αν οι μαθητές επιθυμούν μπορούν να ξεκινήσουν έναν νέο αγώνα από την 
αρχή με τα ίδια ή με διαφορετικά γινόμενα (βλ. εικ. 9, 10).  

  
Εικ. 9 & Εικ. 10 

  
Εικ. 7 Εικ. 8 
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Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα με το πάτημα της πράσινης ση-
μαίας να οδηγηθούν στην αρχική οθόνη και να επιλέξουν να διαγωνιστούν στην εύ-
ρεση του ίδιου ή κάποιου διαφορετικού γινομένου.  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Η παρούσα εφαρμογή δημιουργήθηκε όπως προαναφέρθηκε με το λογισμικό Scratch 
και περιλαμβάνει δύο επιφάνειες που διαδοχικά εμφανίζονται στους μαθητές. Στην 
πρώτη επιφάνεια εμφανίζονται οι επιλογές που έχουν οι μαθητές στη διάθεσή τους 
για να εκκινήσουν τον αγώνα τους και που αποτελούν τη βάση των ερωτήσεων με τις 
οποίες θα αγωνιστούν. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής γινομένων του 1, του 2, κλπ., 
έως το 10 αλλά και η δυνατότητα συνδυασμένων γινομένων. Η εμφάνιση των γινομέ-
νων κατά τη φάση της διεξαγωγής του αγώνα γίνεται με τυχαίο τρόπο και δεν είναι 
προκαθορισμένη. Αυτό το στοιχείο γίνεται αντιληπτό από τους μαθητές, αφού επιλέ-
γοντας την ίδια προπαίδεια βλέπουν ότι εμφανίζονται τα γινόμενα με διαφορετική 
σειρά. 

Στη δεύτερη επιφάνεια οι μαθητές εισέρχονται στο αγωνιστικό μέρος της εφαρμογής 
και προσπαθούν να βρουν τα σωστά αποτελέσματα των γινομένων που τους δίνονται. 
Συνεπώς, η εφαρμογή δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη γνώση από την πλευρά των μαθη-
τών για να τη χρησιμοποιήσουν, αφού η μόνη δεξιότητα που απαιτείται είναι η πλη-
κτρολόγηση αριθμών από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.  

Επίσης, η εφαρμογή δεν απαιτεί εγκατάσταση αφού μπoρεί να χρησιμοποιηθεί απλά 
και μόνο με τη σύνδεση του υπολογιστή, μέσω φυλλομετρητή, στη σχετική ιστοσελί-
δα. Με τον τρόπο αυτό ο αγώνας της προπαίδειας, με την απαίτηση μόνο της σύνδε-
σης με το διαδίκτυο δεν προσθέτει όγκο στο δίκτυο των υπολογιστών του σχολικού 
εργαστηρίου. 

Τέλος, η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης της ικανότητας εύρεσης των 
γινομένων της προπαίδειας από τους μαθητές και, συνεπώς, με την αξιοπιστία αυτής 
της εφαρμογής υπάρχει ανατροφοδότηση που βοηθάει τους μαθητές να αναγνωρί-
σουν την αναγκαιότητα της μεγαλύτερης προσπάθειας για την επίτευξη του στόχου.  

Παιδαγωγικά Χαρακτηριστικά 

Το «Ράλι της Προπαίδειας» είναι μια εφαρμογή που ευθυγραμμίζεται με το ΑΠΣ της 
Β΄ τάξης του δημοτικού σχολείου και της διδακτέας ύλης που διδάσκεται στο μάθημα 
των Μαθηματικών και σχετίζεται με την εκμάθηση της προπαίδειας. Είναι κατάλληλη 
για το γνωστικό επίπεδο των μαθητών της συγκεκριμένης τάξης και αξιολογεί συγκε-
κριμένους διδακτικούς στόχους. Όπως ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα οι μαθητές 
χρειάζεται να έρθουν σε επαφή με το σύμβολο του πολλαπλασιασμού, να εξοικειω-
θούν με τη συνήθη προφορική πρακτική του νοερού πολλαπλασιασμού (προπαίδεια) 
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και των γραπτών οριζόντιων γινομένων και να γνωρίσουν την αντιμεταθετική ιδιότη-
τα του γινομένου.  

Σήμερα η μάθηση των απλών πολλαπλασιαστικών πράξεων θεωρείται περισσότερο 
δηλωτική παρά διαδικαστική, αφού η επιτυχημένη εύρεση των απλών γινομένων φαί-
νεται να στηρίζεται κυρίως σε διαδικασίες μνημονικής συγκράτησης (Λεμονίδης, 
2005). Έτσι, συνδυάζονται νοερά οι πράξεις του πολλαπλασιασμού με συγκεκριμένες 
απαντήσεις που είναι ορθές ή λανθασμένες και δε φαίνεται να χρησιμοποιείται μία 
ακολουθία ενδιάμεσων βημάτων για την εύρεση του σωστού αποτελέσματος. Συνε-
πώς, τα πιθανά προβλήματα οφείλονται στις διαδικασίες της μνήμης που επιτρέπουν 
ή δυσκολεύουν τους μαθητές κατά τη φάση της λύσης τέτοιων γινομένων.  

Η εφαρμογή αντιμετωπίζει το λάθος των μαθητών με ευχάριστο τρόπο και τούς δίνει 
την ευκαιρία να συνεχίσουν την προσπάθεια για την εύρεση των γινομένων. Επίσης, 
κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών, αφού το περιβάλλον της είναι αρκετά κοντά στα 
ενδιαφέροντά τους. Παρόλα αυτά αν και είναι περισσότερο προσανατολισμένη σε 
άρρενες μαθητές δε χάνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και από 
μαθήτριες.  

Ακόμα, είναι μια εφαρμογή που χάρη στη φύση της να περιέχει χαρακτηριστικά λογι-
σμικών πρακτικής και εξάσκησης, βασίζεται σε συμπεριφοριστικές θεωρήσεις για τη 
μάθηση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και σε μαθητές με ήπιες μα-
θησιακές δυσκολίες (ΗΜΔ), αφού μπορούν να εξασκηθούν με παιγνιώδη τρόπο στην 
εύρεση των γινομένων που δυσκολεύονται.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί από όλους τους μαθη-
τές της τάξης ανεξαρτήτου γνωστικού επιπέδου. Συγκεκριμένα, δεν απαιτεί την ανά-
γνωση γραπτών μηνυμάτων, καθώς αυτό θα δημιουργούσε δυσκολίες στους μαθητές 
που έχουν μειωμένη αναγνωστική ικανότητα. Τα μηνύματα που χρησιμοποιούνται 
παρέχονται σε ακουστική μορφή, γεγονός το οποίο βοηθά στην άμεση κατανόηση 
των μηνυμάτων και των στόχων που θέτει η επαφή με την εφαρμογή.  

Επιπλέον, η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε δίνει τη δυνατότητα για την 
επιλογή διαβαθμισμένης δυσκολίας αγώνων προπαίδειας, κάτι που βοηθάει στην πα-
ράλληλη χρήση της με το σύνολο της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό. Χρησιμο-
ποιεί αγώνες μικρότερων, μεγαλύτερων ή και συνδυαστικών γινομένων, που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας της προπαίδειας από τον εκ-
παιδευτικό τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος για την αξιολόγηση της ικανότητας των 
μαθητών.  

Τέλος, η χρήση της εφαρμογής υποβοηθά τον σύγχρονο ρόλο του/της εκπαιδευτικού 
ο οποίος κατευθύνεται προς μία διδακτική πορεία που πλαισιώνεται από την ένταξη 
της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία του. Ο ρόλος του είναι βοηθητικός και 
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εμψυχωτικός, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες συνάψεις ανάμεσα σε μία στοχευμένη 
διδασκαλία και σε μία εκπαιδευτική εφαρμογή προς όφελος των μαθητών του. Ο/η 
εκπαιδευτικός είναι αυτός/ή που θα επιλέξει το σημείο εισαγωγής της εφαρμογής στη 
διδασκαλία του έτσι ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο που θα υπο-
στηρίξει αποτελεσματικά τη διαδικασία της μάθησης.  

Συζήτηση 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά αποτελούν καινοτόμες εφαρμογές στην εκπαιδευτική δια-
δικασία που συνοδεύονται από όλα τα θετικά στοιχεία που παρέχουν τα σύγχρονα 
ψηφιακά εργαλεία. Υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία με τρόπο ευχάριστο και 
δημιουργικό, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των μαθητών σε περιβάλλοντα που γίνο-
νται εύκολα αντιληπτά από αυτούς. Πρέπει να σημειωθεί πως η επιλογή και η αξιο-
ποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών/εφαρμογών είναι αναγκαίο να γίνεται με αυ-
στηρά διδακτικά κριτήρια έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι συγκεκριμένοι διδακτικοί 
στόχοι που θέτει ο/η εκπαιδευτικός. Η χρήση, λοιπόν, λογισμικών και εφαρμογών δεν 
πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μία συνεχή διαπίστωση των στόχων που ικανο-
ποιεί και της συγκεκριμένης θέσης του μέσα στην εξέλιξη της διδασκαλίας. Η διδα-
σκαλία των Τ.Π.Ε. δε θα πρέπει να αποτελεί τον απόλυτο στόχο των αναλυτικών 
προγραμμάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Κυρίδης, Δρόσος & Ντίνας, 2003). 
Η αποτελεσματικότητα της ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν 
πρέπει να παραβλέπει και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο το εκπαιδευτικό λο-
γισμικό ως εκπαιδευτική καινοτομία αναπτύσσεται, ολοκληρώνεται και χρησιμο-
ποιείται (Μακράκης, 2005). Το στοιχείο αυτό προβάλλει τη σύγχρονη θεώρηση του 
εκπαιδευτικού ως ενορχηστρωτή της διδασκαλίας που χρησιμοποιεί τις παιδαγωγικές 
αρχές της μεθοδολογικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων σε συνάρτηση με 
την επιλογή των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών λογισμικών μέσα από ένα υπάρχον 
πλήθος τους. Υπό αυτές τις αρχές σχεδιάστηκε και η εφαρμογή «Το Ράλι της Προ-
παίδειας» δίνοντας βαρύτητα στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών της Β΄ τάξης του 
δημοτικού σχολείου μέσα από μια διαδικασία συνεχούς ανατροφοδότησης που επι-
τρέπει τη βελτίωσή τους μέσα σε ένα περιβάλλον συναγωνισμού. Με τον τρόπο αυτό, 
ο σχεδιασμός της εφαρμογής και η φύση της ως εκπαιδευτικό ψηφιακό εργαλείο μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί ενισχυτικά από τον εκπαιδευτικό για την υλοποίηση της διδα-
σκαλίας του και να εμπλουτίσει τα ερεθίσματα προς τους μαθητές, προκαλώντας το 
ενδιαφέρον τους για μάθηση.  
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Περίληψη 

Η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελμάτων στον 21ο αιώνα θα απαιτούν τον ψη-
φιακό εγγραματισμό. Πολλές θέσεις εργασίας, τις οποίες τα σημερινά νήπια θα έχουν 
σε 10 με 20 έτη, δεν έχουν εφευρεθεί ακόμη. Επιπρόσθετα, η γνώση της Επιστήμης 
των Υπολογιστών ή η Υπολογιστική Σκέψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους 
κλάδους για την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργία νέας γνώσης και τη βελτίωση 
της κατανόησης της δύναμης και των περιορισμών των υπολογιστών στη σύγχρονη 
εποχή. Ως εκ τούτου, δεν προξενεί εντύπωση ότι ο Προγραμματισμός θεωρείται ο νέ-
ος γραμματισμός. Ούτε προξενεί εντύπωση ότι οι προηγμένες χώρες με τη βοήθεια 
νέων εργαλείων εισάγουν τον Προγραμματισμό και στην προσχολική εκπαίδευση. 
Ένα πρόσφατο εργαλείο είναι το ScratchJr, την παρουσίαση του οποίου θα επιχειρή-
σουμε στην παρούσα εργασία. 

Λέξεις - Κλειδιά: ScratchJr, Υπολογιστική Σκέψη, Νηπιαγωγείο, Προγραμματισμός  

Εισαγωγή 

Ο Thomas Friedman, ήδη από το 2006, στο βιβλίο του με τίτλο «The World is Flat», 
αναφέρει ότι η οικονομία χρειάζεται «Versatilists», ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι έ-
χουν εξειδικευτεί σε κάποιον τομέα αλλά και στην Πληροφορική. Σύμφωνα με τον 
ίδιο συγγραφέα, η Επιστήμη των Υπολογιστών είναι ο συνδετικός ιστός ο οποίος κα-
θιστά ικανή για τους «Versatilists» τη γεφύρωση της επαγγελματικής τους εξειδίκευ-
σης με την τεχνολογική καινοτομία (Seehorn et al., 2011). 

Πριν από το συγκεκριμένο συγγραφέα, και άλλοι ερευνητές είχαν αναφερθεί στην 
αναγκαιότητα κατανόησης της Επιστήμης των Υπολογιστών, χρησιμοποιώντας τον 
όρο Computational Thinking (CT). Η Υπολογιστική Σκέψη (ΥΣ), όπως θα μεταφρά-
ζαμε στα Ελληνικά τον αντίστοιχο αγγλικό όρο, θεωρείται ότι μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί σε όλους τους κλάδους και τομείς για την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργία 
νέας γνώσης, και τη βελτίωση της κατανόησης της ισχύος και των περιορισμών των 
υπολογιστών στη σύγχρονη εποχή. Στην εκπαίδευση, η ΥΣ επιτρέπει σε όλους τους 
μαθητές να αντιλαμβάνονται καλύτερα, να αναλύουν και να επιλύουν σύνθετα προ-
βλήματα μέσω της επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων στρατηγικών και εργαλείων, 
τόσο στον εικονικό όσο και στον πραγματικό κόσμο (Semenov, 2005; Unesco, 2005; 
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Pougatchev, 2007). 

Παρότι δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός της ΥΣ, θα λέγα-
με ότι πρόκειται για μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων με έναν τρόπο ο οποίος 
μπορεί να εφαρμοστεί με έναν υπολογιστή (Barr & Stephenson, 2011; Grover & Pea, 
2013). Στον εκπαιδευτικό τομέα, μέσω της ΥΣ, οι μαθητές δε γίνονται μόνο οι χρή-
στες ενός εργαλείου, αλλά και οι κατασκευαστές του εργαλείου αυτού. Οι μαθητές 
χρησιμοποιούν διαδικασίες, όπως η αφαίρεση, η αναδρομή και η επανάληψη, για την 
επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, καθώς και για τη δημιουργία πραγματικών 
και εικονικών τεχνουργημάτων. Η ΥΣ είναι μια μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων 
η οποία μπορεί να αυτοματοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί σε όλο το φάσμα του 
Προγράμματος Σπουδών (Barr & Stephenson, 2011), επιτρέποντας τη συνδυαστική 
χρήση της Επιστήμης των Υπολογιστών με όλους τους επιστημονικούς κλάδους, πα-
ρέχοντας ένα μέσο για την ανάλυση και την ανάπτυξη λύσεων για όλα τα προβλήμα-
τα τα οποία μπορούν να επιλυθούν υπολογιστικά (Seehorn et al., 2011). 

Η χρήση του Προγραμματισμού στην Προσχολική εκπαίδευση 

Στα πρώτα χρόνια εισαγωγής των υπολογιστών στις σχολικές μονάδες, υπήρχε έντονη 
διαμάχη σχετικά με την αναπτυξιακή καταλληλότητα της χρήσης της Τεχνολογίας 
στην προσχολική και στην πρωτοσχολική τάξη (Clements & Sarama, 2005). Ωστόσο, 
σήμερα οι αρχικοί ενδοιασμοί και αφορισμοί έχουν εξαλειφθεί, με αποτέλεσμα όχι 
μόνο η εισαγωγή των υπολογιστών αλλά ακόμη και η διδασκαλία του Προγραμματι-
σμού, να θεωρείται αποδεκτή στις μικρές ηλικίες.  

Ο Προγραμματισμός θεωρείται ως ο νέος γραμματισμός. Η διδασκαλία του Προ-
γραμματισμού και η χρήση αντίστοιχων γλωσσών και περιβαλλόντων Προγραμματι-
σμού έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια στις δυτικές χώρες. 
Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, ομοσπονδιακά προγράμματα εκπαίδευσης και ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες, όπως ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Code.org (www.code.org), έ-
χουν αναγάγει τη διδασκαλία της Επιστήμης των Υπολογιστών και τον τεχνολογικό 
αλφαβητισμό, προτεραιότητα για τους μαθητές νεαρής ηλικίας (Portelance, 2015; 
Strawhacker, Lee, Caine, & Bers, 2015a). Πλέον δεν προξενεί καμία εντύπωση στις 
αγγλοσαξονικές χώρες η εισαγωγή της διδασκαλίας της ΥΣ ακόμη και στο Νηπιαγω-
γείο. Ήδη από το Σεπτέμβριο του 2014, στα Δημοτικά σχολεία της Μ. Βρετανίας δι-
δάσκεται με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και ο Προγραμματισμός. Παιδιά ηλικίας 5 
έως 7 ετών απαιτείται να γνωρίζουν τη χρήση απλών εντολών αλλά και να προβλέ-
πουν τη συμπεριφορά απλών προγραμμάτων, ενώ παιδιά ηλικίας 7 έως 11 ετών θα 
πρέπει να γνωρίζουν να εφαρμόζουν την επανάληψη, την επιλογή και τη χρήση των 
μεταβλητών (European Schoolnet, 2015). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Α-
ναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Μεγάλης Βρετανίας, «μια υψηλής ποιότητας εκ-
παίδευση στην επιστήμη των υπολογιστών εξοπλίζει τους μαθητές στην κατανόηση της 
υπολογιστικής σκέψης και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους, προκειμένου να 
κατανοήσουν και να αλλάξουν τον κόσμο» (Department for Education, 2013). Ωστόσο, 
όσο και αν φαίνεται παράξενο, η διδασκαλία του προγραμματισμού στα παιδιά δεν 
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είναι κάτι νέο. Αντίθετα, έχει τις ρίζες της στις δεκαετίες 1970 και 1980, με πιο αξιο-
σημείωτες, ίσως, τις πρωτοβουλίες του καθηγητή του MIT, Seymour Papert. Ο Papert 
εισήγαγε τη διδασκαλία της γλώσσας Προγραμματισμού Logo στις σχολικές μονάδες 
και συνέβαλε στην ανάπτυξη της θεωρίας του κονστρουκτιβισμού, δηλαδή την από-
κτηση της γνώσης μέσω της πράξης (Barseghian, 2013). 

Τα παιδιά όλων των ηλικιών αγαπούν τον Προγραμματισμό. Όταν τους δίνεται η ευ-
καιρία, τα μικρά παιδιά απολαμβάνουν την αίσθηση δεξιοτεχνίας και τη «μαγεία» 
που τους προσφέρει ο Προγραμματισμός. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές ενθου-
σιάζονται από τη συνδυασμένη χρήση της τεχνολογίας η οποία συναντάται στην ορ-
θολογική χρήση της αφήγησης, του σχεδιασμού, του Προγραμματισμού και της από-
λαυσης που προέρχεται από τη δημιουργία των δικών τους προγραμμάτων και εικονι-
κών κόσμων. Συνδυάζοντας την επιστήμη των υπολογιστών με άλλα αντικείμενα του 
Προγράμματος Σπουδών, παρέχονται στους μαθητές πλούσιες ευκαιρίες για μάθηση 
(Seehorn et al., 2011; Strawhacker et al., 2015b). 

Η διεθνής έρευνα έχει δείξει ότι τα παιδιά, ήδη από την ηλικία των τεσσάρων ετών, 
μπορούν να καταλάβουν τις βασικές έννοιες στον Προγραμματισμό υπολογιστών και 
αντίστοιχα μπορούν να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν απλές ρομποτικές 
κατασκευές (Cejka, Rogers, & Portsmore, 2006). Επιπρόσθετα, έρευνες με τη γλώσσα 
Προγραμματισμού Logo, έδειξαν ότι ο Προγραμματισμός, όταν εισάγεται με ένα δο-
μημένο πλαίσιο, μπορεί να βοηθήσει ακόμη και τα παιδιά νεαρής ηλικίας στην ανά-
πτυξη μιας ποικιλίας γνωστικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών 
αριθμητικών εννοιών, των γλωσσικών δεξιοτήτων και της οπτικής μνήμης (Sarama & 
Clements, 2004). Επειδή ο Προγραμματισμός προσφέρει μια σειρά από παρατηρήσι-
μες ενέργειες αιτίας-αποτελέσματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια πλατφόρμα για 
την ενασχόληση των παιδιών με αφηρημένες ιδέες (Kazakoff & Bers 2012). Ποικίλες 
έρευνες έχουν δείξει ότι ο Προγραμματισμός επιτρέπει στα νήπια να αναπτύξουν έν-
νοιες σχετικές με την αλληλουχία, την ταξινόμηση και τη λογική, με προσιτούς για 
αυτά τρόπους και να εφαρμόσουν αυτές τις θεμελιώδεις έννοιες στην επαφή τους με 
την Τεχνολογία στον πραγματικό κόσμο (Strawhacker et al., 2015b). 

Για ένα παιδί, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που αποκομίζει κατά την ενασχόλησή του 
με τον Προγραμματισμό, δεν είναι να γίνει άριστος γνώστης μιας γλώσσας Προγραμ-
ματισμού ή απλά να προετοιμαστεί για μια καριέρα στον Προγραμματισμό. Μια 
γλώσσα Προγραμματισμού δεν είναι παρά το μέσο, μέσω του οποίου το παιδί παίρνει 
μια αφηρημένη έννοια και τη μετασχηματίζει σε ένα τεχνούργημα ψηφιακό ή μη. Το 
πιο σημαντικό ίσως είναι ότι οι αφηρημένες ιδέες «πίσω» από την κωδικοποίηση εί-
ναι πιο ισχυρές από την ίδια τη γλώσσα Προγραμματισμού, καθώς μπορούν να εφαρ-
μοστούν σε όλο το φάσμα του Προγράμματος Σπουδών. Η έρευνα έχει δείξει ότι τα 
παιδιά που συμμετέχουν σε προγραμματιστικές παρεμβάσεις στην τάξη, ακόμη και αν 
αυτές έχουν σύντομη διάρκεια, εμφανίζουν σημαντική βελτίωση σε θεμελιώδεις δε-
ξιότητες όπως δεξιότητες αλφαβητισμού και μαθηματικών, μεγιστοποιώντας τις κι-
ναισθητικές εμπειρίες τους. Επιπρόσθετα, αποκτούν πλούσιες μαθησιακές εμπειρίες 
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με θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και των 
δεξιοτήτων επικοινωνίας τους (Kazakoff & Bers, 2012; Resnick, 2006; Strawhacker, 
et al., 2015b). 

Ο Mitchel Resnick, ερευνητής του ΜΙΤ και ένας από τους δημιουργούς της δημοφι-
λούς γλώσσας Προγραμματισμού για παιδιά, Scratch, τονίζοντας τα πλεονεκτήματα 
της διδασκαλίας του Προγραμματισμού στα παιδιά, αναφέρει ότι τους παρέχει τη δυ-
νατότητα να κάνουν κάτι περισσότερο από το να «διαβάζουν» τις νέες τεχνολογίες, 
να τις «δημιουργούν» (Barseghian, 2013). Αναφέρει δε χαρακτηριστικά ότι «καθώς 
τα παιδιά δημιουργούν έργα με τη γλώσσα Scratch, μαθαίνουν σαφέστατα να προγραμ-
ματίζουν αλλά το κυριότερο κωδικοποιούν τη μάθησή τους. Καθώς μαθαίνουν να προ-
γραμματίζουν, μαθαίνουν πολλά άλλα πράγματα, ανοίγοντας πολλαπλές ευκαιρίες για 
μάθηση. Ξανά είναι απαραίτητο να κάνουμε μία αντιστοιχία ανάμεσα στην ανάγνωση 
και στη γραφή. Όταν κάποιος μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει, του ανοίγονται δυνα-
τότητες να μάθει πολλά διαφορετικά πράγματα. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει με τον Προ-
γραμματισμό. Αν μάθεις να προγραμματίζεις, μπορείς να κωδικοποιήσεις τη μάθησή 
σου» (Spotlight, 2012). 

Ο ίδιος ερευνητής σε άλλη συνέντευξή του δήλωνε ότι «αυτό που είναι πιο σημαντικό 
για μένα είναι ότι τα παιδιά μέσω του προγραμματισμού αρχίζουν να αναπτύσσουν μια 
αίσθηση ελέγχου με τον υπολογιστή νιώθοντας ότι είναι κυρίαρχα. Αυτό που μας ενδια-
φέρει είναι ότι δε θέλουμε να δούμε τον υπολογιστή ως κάτι στο οποίο τα παιδιά απλά 
πατούν το ποντίκι. Θέλουμε να δουν τον υπολογιστή και τις νέες τεχνολογίες ως το μέσο 
προκειμένου να εκφράσουν τους εαυτούς τους» (Barseghian, 2013). Τέλος, επειδή τα 
τελευταία χρόνια υπάρχει μια σχετική διαμάχη σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι εγ-
γράμματος στον 21ο αιώνα σύμφωνα με τον Resnick, διδάσκοντας τα παιδιά Προ-
γραμματισμό, είναι συνώνυμο με το να διδάξουμε τα παιδιά μιας άλλης γενιάς να μά-
θουν να γράφουν. Στον 21ο αιώνα δεν είναι αρκετό να είναι σε θέση κάποιος να αλ-
ληλεπιδράσει με τις νέες τεχνολογίες, θα πρέπει να είναι ικανός να δημιουργήσει με 
τις νέες τεχνολογίες (Spotlight, 2012). 

ScratchJr και Προγραμματισμός 

Ήδη υπάρχει μια πληθώρα προγραμματιστικών εργαλείων όπως το Bee-Bot, το 
Cubelets robots, το ToonTastic και το Daisy the Dinosaur, τα οποία ωστόσο απευθύ-
νονται σε παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 7 - 8 ετών (Flannery, Kazakoff, Bontá, 
Silverman, Bers, & Resnick, 2013). Για παράδειγμα, η αξιόλογη εφαρμογή «Daisy 
the Dinosaur» απαιτεί από τα παιδιά ένα βασικό επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού για 
την ανάγνωση και σύνταξη των προγραμματιστικών εντολών (European Schoolnet, 
2015), αποκλείοντας, όπως είναι αναμενόμενο, τα παιδιά μικρότερων ηλικιών. 

Η βασική ιδέα δημιουργίας του ScratchJr (http://www.scratchjr.org/) βασίζεται στην 
πεποίθηση ότι τα παιδιά ήδη, από την ηλικία του Νηπιαγωγείου, μπορούν πράγματι 
να μάθουν και να εφαρμόσουν έννοιες του Προγραμματισμού και επίλυσης προβλη-
μάτων, για τη δημιουργία διαδραστικών κινουμένων σχεδίων και ιστοριών (Flannery 
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et al., 2013). Ως εκ τούτου, ο σκοπός της ανάπτυξης του ScratchJr είναι «η ανάπτυξη 
και η μελέτη της επόμενης γενιάς καινοτόμων τεχνολογιών και διδακτικού υλικού για 
τη στήριξη της ολοκληρωμένης μάθησης STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) στην προσχολική εκπαίδευση» (The Scratch Wiki, 2015). Η δημιουργία 
του ScratchJr προέκυψε από την έλλειψη αναπτυξιακά κατάλληλου λογισμικού για 
την ψηφιακή δημιουργία και τον Προγραμματισμό στην Προσχολική Εκπαίδευση. Οι 
δημιουργοί του ScratchJr, πέραν του λογισμικού, παρέχουν και κατάλληλο εκπαιδευ-
τικό υλικό, προκειμένου να υποστηρίζουν τη χρήση του από τους εκπαιδευτικούς 
(Flannery et al., 2013). 

Με το ScratchJr, παιδιά νεαρής ηλικίας (5 έως 7 ετών), μπορούν να προγραμματίσουν 
τις δικές τους διαδραστικές ιστορίες και παιχνίδια. Στη διαδικασία, μαθαίνουν να επι-
λύουν προβλήματα, να σχεδιάζουν έργα και να εκφράζουν τον εαυτό τους δημιουργι-
κά μέσω του υπολογιστή ή των φορητών συσκευών (ScratchJr, 2015). Κατά τη διαδι-
κασία σχεδιασμού και προγραμματισμού έργων με το ScratchJr, τα παιδιά αναπτύσ-
σουν μια σειρά από ικανότητες, κοινές και απαραίτητες για όλα τα μαθησιακά αντι-
κείμενα, όπως δεξιότητες προσδιορισμού ενός στόχου, διαμόρφωσης ενός σχεδίου 
δράσης, ανάπτυξης μιας αρχικής προσπάθειας επίτευξης του στόχου, δοκιμών, αξιο-
λόγησης και κοινής χρήσης και τέλος εντοπισμού σφαλμάτων, επεξεργασίας και ανα-
θεώρησης της αρχικής προσπάθειας, με βάση την ανατροφοδότηση που έχουν λάβει. 
Οι δεξιότητες αυτές, οι οποίες διευκολύνονται από την υπολογιστική φύση και τη 
σχεδιαστική προσέγγιση του ScratchJr, είναι θεμελιώδεις για τη μετέπειτα σχολική 
τους επιτυχία (Flannery et al., 2013; Portelance, 2015; Strawhacker et al., 2015a). Ι-
διαίτερα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς χρησιμοποιούν τα μαθηματικά και τη 
γλώσσα σε ένα ουσιώδες και πλούσιο σε κίνητρα μαθησιακό πλαίσιο, οδηγούνται 
στην ανάπτυξη της πρώιμης μαθηματικής ικανότητας και του γλωσσικού και ψηφια-
κού τους γραμματισμού (Zaranis, Kalogiannakis & Papadakis, 2013).  

Χαρακτηριστικά του ScratchJr 

Το ScratchJr είναι ο καρπός της συνεργασίας δύο ερευνητικών ιδρυμάτων στις ΗΠΑ, 
του MIT Media Lab και του Tufts University, καθώς και της ιδιωτικής εταιρείας 
Playful Invention Company (PICO) (Spotlight, 2012). Το ScratchJr βασίζεται στο δη-
μοφιλές προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch (Resnick et al., 2009), αλλά σε αντί-
θεση με αυτό, έχει σχεδιαστεί προκειμένου να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο για παι-
διά ηλικίας 5 έως 7 ετών. Τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του ScratchJr ταιριάζουν 
απόλυτα με τη γνωστική, την προσωπική, την κοινωνική και τη συναισθηματική ανά-
πτυξη των νηπίων (ScratchJr.org, 2015). 

Σε προγραμματιστικό επίπεδο, προκειμένου να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο για τα 
παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, οι σχεδιαστές του ScratchJr εισήγα-
γαν ένα χαμηλό δάπεδο (low floor) για τους νεαρής ηλικίας χρήστες (Flannery et al., 
2013). Είναι εύκολο για τα παιδιά να αρχίσουν τον προγραμματισμό μέσα σε λίγα 
δευτερόλεπτα. Η εφαρμογή, κατά την εκκίνησή της, ανοίγει σε κατάσταση ενεργού 
έργου, στο οποίο υπάρχει ήδη ένας χαρακτήρας (γάτα) στη σκηνή, ενώ τα πλακίδια 
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εντολών που σχετίζονται με την κίνηση του χαρακτήρα, είναι άμεσα ορατά προκειμέ-
νου να χρησιμοποιηθούν (βλ. εικόνα 1). 

Εικόνα 1: Περιβάλλον εργασίας κατά την εκκίνηση νέου έργου 

Τα νήπια μπορούν απλά επιλέγοντας και σέρνοντας (drag & drop), να επιλέξουν ο-
ποιοδήποτε από τα οκτώ μπλοκ κίνησης στην περιοχή σεναρίου και χτυπώντας τα 
απλά με το δάχτυλό τους (tap), να δημιουργήσουν ένα απλό πρόγραμμα. Τα νήπια, 
όπως και με το Scratch, ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν προγράμματα με περισσό-
τερα από ένα πλακίδια, καθώς αυτά ενώνονται με εύκολο τρόπο μεταξύ τους, όπως τα 
κομμάτια ενός παζλ. Σφάλματα σύνταξης είναι αδύνατο να συμβούν στο περιβάλλον 
ScratchJr, διότι τα πλακίδια είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένα, ώστε να επιτρέπουν 
μόνο τις λογικές συνδέσεις μεταξύ τους (βλ. εικόνα 2). 
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Εικόνα 2: Ο κώδικας ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

Οι τελείως αρχάριοι χρήστες μπορούν απλά να σύρουν όσους χαρακτήρες επιθυμούν 
στη σκηνή, και να δημιουργήσουν, για παράδειγμα, ένα κολάζ δίχως να χρειαστεί να 
χρησιμοποιήσουν καθόλου κώδικα. Το ScratchJr αποτελείται από 28 διαφορετικά 
πλακίδια εντολών, μικρός αριθμός συγκριτικά με το Scratch (μόλις το ένα τρίτο), αλ-
λά ικανοποιητικός για την πολυπλοκότητα των έργων που αναμένεται να αναπτυ-
χθούν από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Συνολικά υπάρχουν έξι κατηγορίες πλακι-
δίων, η πλειοψηφία των οποίων είναι παρούσες και στο Scratch. Τα πλακίδια οργα-
νώνονται εντός διαφορετικών κατηγοριών, διαφοροποιημένες ανά χρωματικό συν-
δυασμό. Για παράδειγμα, μια ομάδα από πλακίδια σχετίζεται με την κίνηση των χα-
ρακτήρων, μια άλλη ομάδα με το μέγεθος των χαρακτήρων, ενώ άλλες ελέγχουν και 
αντιδρούν στην πραγματοποίηση ποικίλων συμβάντων. Στην εικόνα 3, παρουσιάζεται 
η ομάδα εντολών του ScratchJr, οι οποίες σχετίζονται με την κίνηση των χαρακτή-
ρων. 
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Εικόνα 3: Ομάδα πλακιδίων τα οποία σχετίζονται με την κίνηση των χαρακτήρων 

Ωστόσο, προκειμένου το ScratchJr να διατηρήσει και τα χαρακτηριστικά «υψηλού 
ταβανιού» (high ceiling) του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch (Παπαδάκης 
& Ορφανάκης, 2014), οι σχεδιαστές του διατήρησαν αρκετά χαρακτηριστικά του έτε-
ρου προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch. Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν 
επιπλέον σελίδες στο έργο τους (project), να εισάγουν έτοιμους χαρακτήρες και σκη-
νές από τις βιβλιοθήκες του περιβάλλοντος, να δημιουργήσουν τους δικούς τους χα-
ρακτήρες με τη χρήση του ενσωματωμένου επεξεργαστή εικόνας, ακόμη και να προ-
σθέσουν κείμενο στη σελίδα, εφόσον κατέχουν τη συγκεκριμένη δεξιότητα. Οι χρή-
στες μπορούν να κάνουν τους χαρακτήρες να κινηθούν, να πηδήξουν, να χορέψουν 
και να τραγουδήσουν. Επίσης, τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους 
φωνές, ακόμη και να εισάγουν δικές τους φωτογραφίες και ήχους, μετατρέποντας την 
ενασχόλησή τους με το ScratchJr σε μια προσωπική εμπειρία μάθησης (ScratchJr.org, 
2015). Στην εικόνα 4, παρουσιάζεται ο ενσωματωμένος επεξεργαστής εικόνας (paint 
editor) του ScratchJr. 
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Εικόνα 4: Ο ενσωματωμένος επεξεργαστής εικόνας (paint editor) 

Επιπρόσθετα, οι σχεδιαστές του ScratchJr άλλαξαν τον κάθετο προσανατολισμό των 
σεναρίων προγραμματισμού σε οριζόντιο, προκειμένου να προσομοιάζει με τη διαδι-
κασία γραφής και, εν μέρει, ανασχεδίασαν το περιβάλλον διεπαφής, προκειμένου να 
είναι σχεδιαστικά αναπτυξιακά κατάλληλο για τα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχο-
λικής ηλικίας (Portelance, & Bers, 2015). Ως γνωστόν, στη νηπιακή ηλικία οι λεπτές 
κινητικές δεξιότητες και οι δεξιότητες οπτικοκινητικού συντονισμού ματιών και χε-
ριών οι οποίες απαιτούνται για τον έλεγχο του ποντικιού ή του touchpad, δεν είναι 
ιδιαίτερα αναπτυγμένες και ως εκ τούτου μπορούν να παρεμποδίσουν την αποτελε-
σματική χρήση του λογισμικού. Τα διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος είναι αρκετά 
μεγάλα, προκειμένου να διευκολύνουν τη στοχοθέτηση τόσο των πλακιδίων όσο και 
των κουμπιών, είτε με το ποντίκι-δείκτη σε έναν υπολογιστή είτε με την άκρη του δα-
κτύλου σε μια ταμπλέτα. Επιπρόσθετα, όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος προσδιο-
ρίζονται από τη χρήση ευδιάκριτων εικονιδίων, προκειμένου οι χρήστες οι οποίοι 
στερούνται την ικανότητα ανάγνωσης, να γνωρίσουν γρήγορα και εύκολα τα στοιχεία 
του εργαλείου. Ακόμη, σε σύγκριση με το Scratch, η διάταξη του περιβάλλοντος έχει 
εξορθολογηθεί με την ύπαρξη των απαραίτητων εργαλείων και δίχως τη χρήση πολύ-
πλοκων μενού. Γενικά, όλες οι λειτουργίες του περιβάλλοντος έχουν σχεδιαστεί προ-
κειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απαιτούμενες κινήσεις τόσο του ποντικιού, όσο και 
των λεπτών κινήσεων του χρήστη (Flannery et al., 2013).  

Συνοπτικά, τα προγραμματιστικά χαρακτηριστικά του ScratchJr είναι τα ακόλουθα 
(Flannery et al., 2013): 

• Χαμηλό πάτωμα – υψηλό ταβάνι (Low Floor - High Ceiling): είναι εύκολο για 
ένα νήπιο να ξεκινήσει τον προγραμματισμό με το ScratchJr. Ωστόσο στο ίδιο 
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νήπιο παρέχεται επαρκής «χώρος» προκειμένου να δημιουργήσει έργα τα ο-
ποία ποικίλουν σε πολυπλοκότητα, διατηρώντας το εργαλείο διαχειριστικό για 
το νοητικό και ηλικιακό εύρος των χρηστών. 

• Διευρυμένα όρια (Wide Walls): το ScratchJr επιτρέπει πολλαπλά «μονοπάτια» 
και ποικίλες μορφές εξερεύνησης, δημιουργίας και μάθησης. 

• Δυνατότητα για εξερεύνηση (Tinkerability): είναι εύκολο για το παιδί σταδια-
κά να δημιουργήσει έργα και να ενισχύσει τις γνώσεις του, μέσω του πειραμα-
τισμού του με νέες ιδέες και χαρακτηριστικά.  

• Φιλικό προς τον χρήση (Conviviality): το περιβάλλον είναι φιλικό, χαρούμε-
νο, φιλόξενο, και παιχνιδιάρικο, ενισχύοντας με θετικό τρόπο το πνεύμα της 
εξερεύνησης και της μάθησης.  

Μια άλλη ουσιώδης διάφορά του ScratchJr σε σχέση με το Scratch, είναι ότι το πρώτο 
εκμεταλλεύεται τη μεγάλη δημοτικότητα των φορητών συσκευών, ιδίως μεταξύ των 
ατόμων νεαρής ηλικίας (Καλογιαννάκης, Παπαδάκης, & Ζαράνης, 2014). Το περι-
βάλλον του ScratchJr προορίζεται για χρήση από φορητές συσκευές με οθόνη μεγα-
λύτερη των 7 ιντσών, σε αντίθεση με το Scratch, το οποίο προορίζεται για χρήση από 
επιτραπέζιους υπολογιστές. Η εφαρμογή για φορητές συσκευές με λειτουργικό σύ-
στημα iOS, δηλαδή τις ταμπλέτες iPad, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2014, ενώ τον 
Απρίλιο του 2015 κυκλοφόρησε η αντίστοιχη εφαρμογή για φορητές συσκευές με 
λειτουργικό Android. Και τα δυο περιβάλλοντα έχουν ακριβώς την ίδια λειτουργικό-
τητα. Τα έργα που δημιουργούνται μπορούν να διαμοιραστούν μεταξύ των συσκευών 
iOS με τη χρήση της υπηρεσίας AirDrop, ή και μεταξύ των δυο λειτουργικών (iOS – 
Android), μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Η δυνατότητα χρή-
σης του ScratchJr, ειδικότερα σε φθηνές φορητές συσκευές (ταμπλέτες) με λειτουργι-
κό σύστημα Android, αναμένεται να επιδράσει θετικά και στη γενικότερη χρήση των 
ΤΠΕ στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο, καθώς ποικίλες έρευνες έχουν επισημάνει την έν-
δεια σε τεχνολογικό εξοπλισμό των Ελληνικών Νηπιαγωγείων (Ορφανάκης & Παπα-
δάκης, 2013; Ορφανάκης & Παπαδάκης, 2015). Τέλος, το προσεχές έτος αναμένεται 
να κυκλοφορήσει και η έκδοση του ScratchJr για επιτραπέζιους υπολογιστές.  

Επίλογος 

Καθώς η απαίτηση για την ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης θα γίνεται ολοένα και 
πιο έντονη, προγραμματιστικά περιβάλλοντα, όπως το ScratchJr, θα κάνουν την εμ-
φάνισή τους για την ενίσχυση της προσπάθειας αυτής. Στα πλαίσια αυτά, η πρόσφατη 
εμφάνιση του ScratchJr, θεωρούμε ότι αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση στο οπλο-
στάσιο του παιδαγωγού για την απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, από το σημερι-
νό μαθητή. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι κατά πόσο η επίσημη Ελληνική 
Πολιτεία θα συνειδητοποιήσει τη σημασία της ανάπτυξης της υπολογιστικής σκέψης 
και από τον Έλληνα μαθητή, προκειμένου να προωθήσει τη χρήση τέτοιων εκπαιδευ-
τικών εργαλείων στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης. 
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Περίληψη 

Εφαρμογές συστημάτων αυτομάτου ελέγχου εξελίσσονται σε βασικά στοιχεία και ερ-
γαλεία της σύγχρονης ζωής ενώ ταυτόχρονα παρέχουν καινοτόμες δυνατότητες αξιο-
ποίησης τους στην εκπαίδευση. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης 
του περιβάλλοντος υλικού και λογισμικού της πλατφόρμας Arduino με μαθητές Δευ-
τεροβάθμιας Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή βασικών εν-
νοιών και αρχών συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Η πλατφόρμα Arduino είναι μια 
ανοιχτού κώδικα και χαμηλού κόστους πλατφόρμα, εύκολη στη χρήση, που υποστηρί-
ζεται από μια μεγάλη και δυναμική κοινότητα χρηστών. Οι μαθητές εργάστηκαν για το 
σχεδιασμό, υλοποίηση και προγραμματισμό απλών κυκλωμάτων αυτομάτου ελέγχου 
με εφαρμογές στην καθημερινή ζωή χρησιμοποιώντας πρακτικά γνώσεις που ήδη κα-
τείχαν αλλά και νέες, σε θέματα ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικών και προγραμματισμού. 
Η ανάλυση των δεδομένων από την εργασία των μαθητών έδωσαν σημαντικές πληρο-
φορίες για τα εκπαιδευτικά οφέλη που μπορούν να υποστηριχθούν από τέτοιες δραστη-
ριότητες αναδεικνύοντας την προστιθέμενη εκπαιδευτική αξία καινοτόμων εργαλείων 
όπως η πλατφόρμα Arduino. 

Λέξεις - κλειδιά: Εκπαιδευτική Ρομποτική, Arduino, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 

Εισαγωγή 

H ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που σχετίζεται με την αυτοματοποίηση και 
μελετά το σχεδιασμό και την λειτουργία συστημάτων αυτόματου ελέγχου. Οι ρομποτι-
κές κατασκευές είναι εφοδιασμένες με αισθητήρες για να λαμβάνουν πληροφορίες από 
το περιβάλλον, με διατάξεις για την επεξεργασία πληροφοριών και κινητήριο σύστημα 
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για την εκτέλεση εργασιών. Οι εφαρμογές συστημάτων αυτόματου ελέγχου σήμερα 
αφορούν από την εξερεύνηση του διαστήματος μέχρι χειρουργικές επεμβάσεις ακρι-
βείας ενώ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ένταξη και 
αξιοποίηση ρομποτικών κατασκευών στην εκπαίδευση (Mubin, et al, 2013). Η ένταξη 
των ρομποτικών κατασκευών στην εκπαίδευση σχετίζεται τόσο με την παρατήρηση και 
τον χειρισμό ενός συστήματος αυτόματου ελέγχου όσο και με πιο απαιτητικές διαδικα-
σίες όπως η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων, δίνοντας στους 
μαθητές την ευκαιρία να εμπλακούν με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο στη διαδικασία 
σχεδιασμού, υλοποίησης και προγραμματισμού της δικής τους κατασκευής βλέποντας 
στην πράξη το αποτέλεσμα (Alimisis, Karatrantou, & Tachos, 2005; Barbero, Demo & 
Vaschetto, 2011; Karatrantou & Panagiotakopoulos, 2012). 

Tέτοιες εφαρμογές αξιοποιούνται σήμερα για τη διδασκαλία εννοιών από τις Φυσικές 
Επιστήμες, τα Μαθηματικά, την Τεχνολογία, την Πληροφορική αλλά και την Ιστορία 
και την Γλώσσα, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (από την Α/θμια έως την Γ/θμια) 
στοχεύοντας κάθε φορά στην ικανοποίηση συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων ανά-
λογων της ηλικίας και των εκπαιδευτικών αναγκών των εμπλεκόμενων μαθητών. Η 
αξιοποίηση των ρομποτικών κατασκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιτυγχάνε-
ται στο πλαίσιο του κατασκευαστικού εποικοδομισμού (constructionism) ενώ η ενα-
σχόληση των μαθητών στο πλαίσιο αυτό έχει θετικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια κρί-
σιμων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως συνεργασία, ομαδική εργασία, επίλυση προ-
βλημάτων, διαχείριση έργου, αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα 
(Eguchi, 2013). Σήμερα είναι διαθέσιμη στην εκπαιδευτική κοινότητα μια μεγάλη ποι-
κιλία ρομποτικών πακέτων (kits) με περισσότερο γνωστά τα πακέτα Lego Mindstorms 
(RCX, NXT, EV3) και την πλατφόρμα Arduino να κατακτά όλο και περισσότερο έδα-
φος αφού εκτός των άλλων υποστηρίζει εκπαιδευτικά και θέματα ηλεκτρολογίας και 
ηλεκτρονικών (Mubin, et al, 2013). Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ σημαντική η επι-
λογή του κατάλληλου ανάμεσα από πολλά διαθέσιμα περιβάλλοντα υλικού και λογι-
σμικού που θα χρησιμοποιηθεί ώστε τα μαθησιακά αποτελέσματα να επιτυγχάνονται 
με τον καλύτερο τρόπο (Karatrantou & Panagiotakopoulos, 2012).  

Στην εργασία αυτή αξιοποιείται η πλατφόρμα Arduino με μαθητές Δευτεροβάθμιας Τε-
χνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή τους σε βασικές έννοιες και 
αρχές συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Οι μαθητές κλήθηκαν να εργαστούν για το 
σχεδιασμό, υλοποίηση και προγραμματισμό απλών συστημάτων με εφαρμογές στην 
καθημερινή ζωή ερχόμενοι έτσι σε επαφή τόσο με νέες γνώσεις όσο και με την πρα-
κτική εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων που έχουν σε θέματα ηλεκτρολογίας, ηλεκτρο-
νικών και προγραμματισμού. 

Αrduino 

Το Arduino είναι μια «ανοικτού κώδικα» πλατφόρμα «πρωτοτυποποίησης» ηλεκτρο-
νικών βασισμένη σε ευέλικτο και εύκολο στη χρήση υλικό και λογισμικό και απευθύ-
νεται σε οποιονδήποτε έχει λίγη προγραμματιστική εμπειρία, στοιχειώδεις γνώσεις η-
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λεκτρονικών και ενδιαφέρεται να δημιουργήσει διαδραστικά αντικείμενα ή περιβάλ-
λοντα. To Arduino μπορεί να συνδεθεί με ολοκληρωμένες πλακέτες (shields) σχεδια-
σμένες ώστε να προσαρμόζονται πάνω στην βασική πλακέτα Arduinο επεκτείνοντας 
την λειτουργικότητά του. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι το χαμηλό κόστος και η 
ύπαρξη μιας μεγάλης κοινότητας που λειτουργεί υποστηρικτικά με αποτέλεσμα να χρη-
σιμοποιείται όλο και πιο συχνά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατασκευής συστη-
μάτων αυτόματου ελέγχου, στην τριτοβάθμια κυρίως εκπαίδευση αλλά τα τελευταία 
χρόνια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε κάποιες δραστηριότητες της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Kushner, 2011). 

 

Εικόνα 1: Η πλακέτα του Arduino 

H γλώσσα προγραμματισμού του Arduino βασίζεται στη γλώσσα Wiring, μια πα-
ραλλαγή C/C++ για μικροελεγκτές αρχιτεκτονικής AVR υποστηρίζει όλες τις βασικές 
δομές της C καθώς και μερικά χαρακτηριστικά της C++. Το Arduino μπορεί να ‘αι-
σθανθεί’ το περιβάλλον προσλαμβάνοντας δεδομένα από μεγάλη ποικιλία αισθητήρων 
και μπορεί να επηρεάσει το χώρο γύρω του με τον έλεγχο φώτων, κινητήρων και άλλων 
συσκευών ή μονάδων, δημιουργώντας εφαρμογές στη μουσική, στην τέχνη, στο μοντε-
λισμό, στο σπίτι, στα παιχνίδια και οπωσδήποτε στην ρομποτική. Παραδείγματα εφαρ-
μογών καθημερινής ζωής όπως ο έλεγχος ποτίσματος μιας έκτασης, ο έλεγχος του φω-
τισμού του σπιτιού, ο απομακρυσμένος έλεγχος οικιακών συσκευών μέσω κινητού τη-
λεφώνου ή ακόμα συστήματα για την προστασία για την κλοπή του οχήματος, προβάλ-
λουν τη χρησιμότητα των προγραμματιζόμενων συσκευών στον πραγματικό κόσμο 
ενώ η αξιοποίησή του στο χώρο της εκπαίδευσης συνδέεται με την διδασκαλία εννοιών 
της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Μηχανικής, των ηλεκτρονικών αλλά 
και του Περιβαλλοντικών (Balogh, 2010; Junior, L., et al, 2013). 

Η εφαρμογή 

Σκοπό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας αποτελεί η εισαγωγή των μαθητών σε βασι-
κές έννοιες και αρχές των συστημάτων αυτόματου ελέγχου και στις πιθανές εφαρμογές 
τους στην καθημερινότητά μας. Επιμέρους στόχους αποτελούν η αναγνώριση βασικών 
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στοιχείων αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων και της λειτουργία τους, η κατανό-
ηση του τρόπου ελέγχου κυκλωμάτων από προγραμματιστικό περιβάλλον και η εισα-
γωγή σε βασικές αρχές και δομές προγραμματισμού, η επαφή με τον σχεδιασμό, υλο-
ποίηση και προγραμματισμό απλών συστημάτων. Επίσης, η υιοθέτηση θετικής στάσης 
απέναντι στην καινοτομία και την χρήση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στην καθη-
μερινή ζωή καθώς και η πρόκληση ενδιαφέροντος για τέτοιες εφαρμογές ως προοπτική 
στην επαγγελματική τους ενασχόληση.  

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε με μαθητές της Γ’ τάξης εσπερινού 
ΕΠΑ.Λ. της Πάτρας που φοιτούσαν στον τομέα της Μηχανολογίας. Συμμετείχαν δώ-
δεκα (12) μαθητές οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις (3) ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων, 
τυχαία αλλά σε μια προσπάθεια ίσης αναλογίας σε αγόρια και κορίτσια. Η κάθε ομάδα 
των μαθητών στον πάγκο εργασίας της προμηθεύτηκε με υπολογιστή, breadboard, 
Arduino boards και κατάλληλα ηλεκτρονικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 
δημιουργία των κυκλωμάτων. Η διάρκειά της ήταν δύο 3ωρες εκπαιδευτικές συναντή-
σεις. Το περιεχόμενο και η εργασία των μαθητών σε αυτές τις συναντήσεις βασίστηκε 
σε πέντε (5) ειδικά διαμορφωμένα φύλλα εργασίας αυξανόμενης δυσκολίας και πολυ-
πλοκότητας. Στα φύλλα εργασίας υπήρχε η περιγραφή της κάθε δραστηριότητας και 
χώρος στον οποίο οι μαθητές σημείωναν τις σκέψεις και τις προσπάθειες τους για τα 
υλικά που θα χρησιμοποιήσουν, το σχεδιασμό του κυκλώματος, το πρόγραμμα για τον 
έλεγχό του, σημεία που τους δυσκόλεψαν κάθε φορά. 

Αρχικά οι μαθητές απάντησαν σε ειδικά διαμορφωμένο εισαγωγικό – διαγνωστικό ε-
ρωτηματολόγιο σχετικά με τις γνώσεις τους στη χρήση υπολογιστών, σε βασικές αρχές 
και δομές προγραμματισμού και σε βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης ηλε-
κτρονικών κυκλωμάτων. Οι μαθητές είχαν διδαχθεί την τρέχουσα σχολική χρονιά θέ-
ματα βασικών ηλεκτρονικών, χωρίς να έχουν ασχοληθεί με δίοδο, τρανζίστορ ή φωτο-
αντίσταση και είχαν ασχοληθεί με έτοιμα κυκλώματα σε breadboard χωρίς να έχουν 
κατασκευάσει οι ίδιοι. Οι περισσότεροι μαθητές είχαν διδαχθεί τα εισαγωγικά μαθή-
ματα του Προγραμματισμού στην Γ ́ Γυμνασίου με χρήση γλώσσας προγραμματισμού 
(LOGO, MicroWorldsPro), ενώ όλοι οι μαθητές είχαν αρκετά καλές γνώσεις πάνω 
στην χρήση των υπολογιστών. Ωστόσο, κανένας δεν είχε διδαχθεί εκτενώς ή ασχοληθεί 
περισσότερο με έννοιες και δομές προγραμματισμού.  

Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν παρατήρηση από δύο εκπαιδευτι-
κούς και προσωπικές σημειώσεις, ηχογράφηση των συζητήσεων των ομάδων των μα-
θητών και σύντομη ημιδομημένη συνέντευξη, ανά ομάδα μαθητών μετά το τέλος της 
δραστηριότητας. Κατά την συνέντευξη οι μαθητές ερωτήθηκαν σχετικά με τις νέες 
γνώσεις που οι μαθητές θεωρούν πως απέκτησαν, για την γνώμη και το ενδιαφέρον 
τους σχετικά με τις δραστηριότητες που υλοποίησαν και για τις δυσκολίες που συνά-
ντησαν κατά την διάρκεια της εργασίας τους. Οι εκπαιδευτικοί σε όλη την διάρκεια 
των επιμέρους δραστηριοτήτων παρατηρούσαν και επενέβαιναν με διακριτικό και συμ-
βουλευτικό τρόπο όταν οι μαθητές χρειάζονταν βοήθεια. 
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Η εργασία των μαθητών – Ευρήματα 

Η δραστηριότητα άρχισε με την περιγραφή της πλακέτας του Arduino και της λειτουρ-
γίας από τον εκπαιδευτικό και ακoλούθησε η αναγνώριση βασικών ηλεκτρονικών στοι-
χείων από τους μαθητές. Χρειάστηκε να γίνει μια αναφορά-επεξήγηση του αναλογικού 
και του ψηφιακού σήματος, των διαφοροποιήσεων μεταξύ τους και της χρησιμότητς 
του καθενός. Οι μαθητές στη συνέχεια εργάστηκαν με το 1ο φύλλο εργασίας και κατά-
φεραν να ρυθμίσουν την λειτουργία ενός ενσωματωμένου στην πλακέτα LED αλλά και 
εξωτερικών LED σχεδιάζοντας και υλοποιώντας το απαιτούμενο κύκλωμα και τροπο-
ποιώντας κατάλληλα το πρόγραμμα ώστε τα LED να αναβοσβήνουν με διαφορικό 
ρυθμό κάθε φορά. Με την συγκεκριμένη εφαρμογή εισάγεται στους μαθητές η έννοια 
της ‘εξόδου’ στα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Πολύ σύντομα ιδέες εκφράστηκαν από τους 
μαθητές ‘Μπορούμε να συνδέσουμε στο Arduino ένα χρονόμετρο;’, ‘Τέτοια κυκλώματα 
τα χρησιμοποιούμε στις ψυκτικές εγκαταστάσεις;’ προκαλώντας συζήτηση και το ενδια-
φέρον τους για τη συνέχεια. 

Το δεύτερο (2ο) φύλλο εργασίας καλούσε τους μαθητές να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν 
και προγραμματίσουν ένα κύκλωμα με το οποίο θα μπορούσαν να ελέγξουν το αναβό-
σβημα ενός LED με το πάτημα ενός διακόπτη. Με την συγκεκριμένη εφαρμογή εισά-
γεται στους μαθητές η έννοια της ‘εισόδου’ στα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Κατά τη 
διάρκεια της εργασίας συζητήθηκαν τα πλεονεκτήματα χρήσης ενός διακόπτη ως εί-
σοδο σε ένα προγραμματιζόμενο σύστημα και οι πιθανές εφαρμογές του, ενώ στο κομ-
μάτι του προγράμματος χρειάστηκε συζήτηση για την λειτουργία της δομής επιλογής 
‘αν’.  
 

   
 

 Εικόνα 2: Σχέδιο μαθητών για το κύκλωμα με την φωτοαντίσταση και κύκλωμα με 
φωτοαντίσταση που υλοποιήθηκε (φύλλο εργασίας 3) 

Το 3ο φύλλο εργασίας καλούσε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν μια φωτοαντί-
σταση, να πειραματιστούν με την λειτουργία της και να παρατηρώντας τις τιμές στην 
σειριακή οθόνη στον υπολογιστή. Οι μαθητές έδωσαν μια ικανοποιητική περιγραφή 
φωτοαντίστασης, αλλά χρειάστηκαν βοήθεια για την σύνδεση της φωτοαντίστασης στο 
κύκλωμα. Οι μαθητές πότε καλύπτοντας και πότε όχι την φωτοαντίσταση με το χέρι 
τους παρακολουθούσαν τις αντίστοιχες μεταβολές των τιμών στην σειριακή οθόνη. Στο 
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τέλος του 1ου 3ωρου, οι μαθητές μοιράστηκαν ιδέες τους για χρήσεις ενός στοιχείου 
όπως η φωτοαντίσταση (‘έλεγχος αυτόματων σκιάστρων’, ‘αναβόσβημα φωτιστικών 
στοιχείων ανάλογα με τις την ένταση του φωτός στο χώρο’ κ.α.).  

Κατά τη διάρκεια του 2ου 3ωρου, οι μαθητές εργάστηκαν πάνω στο κύριο πρόβλημα 
που έπρεπε να λύσουν με βάση το 4ο και 5ο φύλλο εργασίας και αξιοποιώντας ότι είχαν 
μάθει στα προηγούμενα: ‘Ας υποθέσουμε πως βρισκόμαστε διακοπές σε ένα όμορφο νησί 
και θέλουμε όσο διάστημα απουσιάζουμε από το σπίτι, όταν το βραδάκι σκοτεινιάζει να 
ανάβει το φως (λάμπα) στην βεράντα (για λόγους ασφάλειας) και το πρωί που ξημερώνει 
το φως αυτό να σβήνει’. 

Αρχικά οι μαθητές σχεδίασαν, υλοποίησαν και προγραμμάτισαν το σύστημα έτσι ώστε 
η εφαρμογή να λειτουργεί με LED συνδέοντας κατάλληλα την φωτοαντίσταση στο κύ-
κλωμα. Στο (5ο) και τελευταίο φύλλο εργασίας ζητήθηκε από τους μαθητές να τροπο-
ποιήσουν το κύκλωμα, καθώς το πρόγραμμα θα παρέμενε το ίδιο, ώστε να χρησιμοποι-
ηθεί λαμπτήρας (230 V) αντί για LED, ώστε το κύκλωμά τους να αντιπροσωπεύει πι-
στότερα την λύση του προβλήματος που τους τέθηκε. Για να πετύχουν την συνδεσμο-
λογία και την λειτουργία του συστήματος χρειάστηκε να συζητηθεί η λειτουργία του 
ηλεκτρονόμου (Relay). Οι περισσότεροι μαθητές γνώριζαν θεωρητικά την έννοια του 
ηλεκτρονόμου χωρίς να τον έχουν χρησιμοποιήσει πρακτικά και να έχουν δει στην 
πράξη την λειτουργία του και το αποτέλεσμα που επιφέρει. Η υλοποίηση του κυκλώ-
ματος δυσκόλεψε λίγο τους μαθητές, λόγω κυρίως της σύνδεσης πολλών στοιχείων σε 
μικρό χώρο (Breadboard). Οι μαθητές φαίνεται να κατανόησαν τη λειτουργία του συ-
στήματος και στη συνέχεια παρουσίασαν ιδέες για τη χρήση ενός τέτοιου απλού αυτο-
ματισμού σε συνδυασμό με διάφορους αισθητήρες για καθημερινές χρήσεις (‘άνοιγμα-
κλείσιμο ηλεκτρικής τέντας’, ‘έλεγχος στοιχείων ψύξης-θέρμανσης’, ‘έλεγχος στάθμης 
δεξαμενής και γέμισμά της’). 

 

Εικόνα 3: Υλοποίηση συστήματος ελέγχου λαμπτήρα (φύλλο εργασίας 5) 
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Ευρήματα και συζήτηση 

Μετά την ολοκλήρωση της όλης δραστηριότητας κατά την διάρκεια της σύντομης ο-
μαδικής ημι-δομημένης συνέντευξης οι μαθητές έδωσαν στοιχεία για την αξιολόγηση 
της δραστηριότητας και την αποτελεσματικότητά της. Οι μαθητές δήλωσαν πως οι 
πρώτες τρείς εφαρμογές (1ο, 2ο, 3ο φύλλα εργασίας) δεν τους δυσκόλεψαν ιδιαίτερα 
ούτε στο προγραμματισμό αλλά ούτε και στο κατασκευαστικό κομμάτι, στις δυο (4ο 
και 5ο φύλλα εργασίας) τελευταίες εφαρμογές που χρειάστηκαν να συζητήσουν θέματα 
με τον εκπαιδευτικό. Οι μισοί μαθητές δήλωσαν πως δυσκολεύτηκαν στον προγραμ-
ματισμό των συστημάτων. 

Όλοι οι μαθητές βρήκαν την δραστηριότητα πολύ ενδιαφέρουσα, δηλώνοντας ενθου-
σιασμένοι και εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχίσουν να πειραματίζονται με το 
Arduino και τις εφαρμογές του. Οι μαθητές δήλωσαν πως η όλη δραστηριότητα ήταν 
κουραστική αλλά ενδιαφέρουσα και την βαθμολόγησαν με 9 και 10 ως προς το πόσο 
ευχάριστη ήταν. Η βαθμολογία που έδωσαν οι μαθητές στη δραστηριότητα ως προς τη 
χρησιμότητά της, είναι επίσης 9 και 10 δηλώνοντας πως πήραν ιδέες για να φτιάξουν 
εφαρμογές στο σπίτι (πχ. να ενεργοποιούν το ποτιστικό στον κήπο τους, το φωτισμό του 
σπιτιού τους, τα φωτορυθμικά στο πάρτυ, κα). Στην ερώτηση «Μάθατε κάτι καινούργιο 
από αυτές τις δραστηριότητες;», δήλωσαν πως είδαν στην πράξη πως δουλεύουν ηλε-
κτρικά στοιχεία, συσκευές και συστήματα τα οποία γνώριζαν μόνο θεωρητικά, κατά-
λαβαν ποια είναι η βασική ιδέα για τη λειτουργία αυτοματισμών που έβλεπαν γύρω 
τους αλλά δεν καταλάβαιναν το πώς, είδαν μια πρακτική χρήση του προγραμματισμού, 
ενημερώθηκαν πως με τον προγραμματισμό μπορεί κάποιος να ελέγξει συσκευές και 
να εφαρμοστεί στην κατασκευή πολλών εφαρμογών στην καθημερινή ζωή. 

Από την παρατήρηση των ομάδων κατά την εργασία τους, τις ηχογραφημένες συζητή-
σεις τους αλλά και τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας των μαθητών, διαπιστώνουμε 
πως σε όλες τις ομάδες, όλοι οι μαθητές συνεργάζονταν μεταξύ τους. Υπήρχε μέτρια 
κινητικότητα στην αναζήτηση βοήθειας από τα μέλη της ίδιας της ομάδας ενώ σε καμία 
περίπτωση δεν παρατηρήθηκε μαθητής να ζητήσει βοήθεια από άλλη ομάδα. Σε οποια-
δήποτε δυσκολία παρουσιαζόταν, προσπαθούσαν να βρουν τη λύση και όταν αυτό δεν 
ήταν δυνατό ζητούσαν τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Η έλλειψη γνώσης προγραμμα-
τισμού ήταν εμφανής, οι μαθητές όμως κατάφεραν να καταλάβουν τη λογική των προ-
γραμμάτων και τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για να επιτευχθεί ένα 
λειτουργικό αποτέλεσμα. Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των κυκλωμάτων υπήρξε 
ευχέρεια κινήσεων και εκτός από μικρά λάθη που διορθώθηκαν με παρεμβάσεις του 
εκπαιδευτικού, τα κυκλώματα λειτούργησαν σωστά στο σύνολό τους. 

Χαρακτηριστικό της εργασίας των μαθητών είναι ο ενθουσιασμός που έδειξαν, η διά-
θεση τους για εργασία και συνεργασία, οι απορίες που εξέφρασαν και η σύνδεση των 
εφαρμογών του Arduino με πραγματικές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή.  
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Συμπεράσματα 

Σκοπό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας αποτέλεσε η εισαγωγή των μαθητών σε βα-
σικές έννοιες και αρχές των συστημάτων αυτόματου ελέγχου και στις πιθανές εφαρμο-
γές τους στην καθημερινότητά μας. Παρά τις επιμέρους δυσκολίες που αντιμετώπισαν 
οι μαθητές στο προγραμματιστικό ή στο κατασκευαστικό κομμάτι των εφαρμογών 
μπορούμε να θεωρήσουμε πως ο σκοπός ικανοποιήθηκε. Η αμεσότητα και η πρακτική 
εφαρμογή του αντικειμένου με το οποίο εργάστηκαν οι μαθητές τους κέντρισε από την 
πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον και εύκολα κατάφεραν να συνδέσουν τις δραστηριότητες 
των φύλλων εργασίας με εφαρμογές στην καθημερινή ζωή, για την επίλυση απλών 
προβλημάτων ή/και την κατασκευή έξυπνων εφαρμογών. Σε όλες τις ομάδες αναπτύ-
χθηκε κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης μέσα από το οποίο οι μαθητές ανέπτυξαν 
ιδέες και πρωτοβουλίες, αντάλλαξαν απόψεις και λύσεις =, προβληματίστηκαν και αλ-
ληλεπίδρασαν.  

Συμπερασματικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε πως τέτοιες δραστηριότητες και καινο-
τόμα εργαλεία μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματικότητα της εκ-
παίδευσης μέσα σε εκπαιδευτικά πλαίσια οικοδόμησης της γνώσης, ανάπτυξης της κρι-
τικής σκέψης των μαθητών και άμεσης σύνδεσης της γνώσης με τις ανάγκες και της 
εφαρμογές της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής. 
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Από τους ανεμόμυλους στις ανεμογεννήτριες: συνδυάζοντας εκπαιδευτική ρο-
μποτική και εφαρμογές web 2.0 σε μία διαθεματική εκπαιδευτική πρακτική 

 

 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή αναφέρεται σε μια διαθεματική εκπαιδευτική πρακτική, που πραγμα-
τοποιήθηκε με μαθητές της Στ΄ τάξης του Δημοτικού, αξιοποιώντας στη σχολική τάξη 
την εκπαιδευτική ρομποτική και τα εργαλεία του Web 2.0. Οι μαθητές ευαισθητοποι-
ήθηκαν σε περιβαλλοντικά προβλήματα μέσα από την προσπάθειά τους να βρουν λύση 
για την ενεργειακή αξιοποίηση των παραδοσιακών ανεμόμυλων της περιοχής τους. Τα 
αποτελέσματα της εκπαιδευτικής πρακτικής δείχνουν ότι η αξιοποίηση του Web 2.0 
και της εκπαιδευτικής ρομποτικής βοηθά τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σύν-
δεση της Φυσικής με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού τους προγράμ-
ματος και να συνδέσουν όλα τα παραπάνω, προκειμένου να προαγάγουν βιώσιμες λύ-
σεις σε προβλήματα της καθημερινότητάς τους, διασκεδάζοντας και δημιουργώντας.  

Λέξεις - Κλειδιά: εκπαιδευτική ρομποτική, αειφόρος ανάπτυξη, τεχνολογικός εγγραμ-
ματισμός 

Εισαγωγή 

Την τελευταία δεκαετία παρατηρούνται έντονες προσπάθειες ενσωμάτωσης της «εκ-
παίδευσης STEM» σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης, καθώς διαπιστώνεται 
ότι οι μαθητές στην πλειονότητά τους αποφεύγουν τις Θετικές Επιστήμες, τις οποίες 
θεωρούν αντικείμενο δυσνόητο και πολύπλοκο, «αυστηρά οριοθετημένο, αποκομμένο 
από τις υπόλοιπες επιστήμες» (Θωμόπουλος, 2013). Η αιτία της παραπάνω προβλημα-
τικής εντοπίζεται στον τρόπο διδασκαλίας των Θετικών Επιστημών, ο οποίος φαίνεται 
να είναι εντελώς μηχανιστικός. Αυτή η μηχανιστική αντίληψη έχει ως αποτέλεσμα, οι 
μαθητές να μην κατανοούν ότι οι Θετικές Επιστήμες είναι αυτές που τους βοηθούν να 
αντιληφθούν τον φυσικό κόσμο, να ταξινομήσουν, να προβλέψουν, να επιλύσουν προ-
βλήματα της καθημερινότητας και του κόσμου γύρω τους.  

Η «εκπαίδευση STEM» έχει ως απώτερο στόχο να ξεπεράσει αυτή την αναχρονιστική 
αντίληψη διδασκαλίας των Θετικών Επιστημών και να δημιουργήσει αυθεντικά περι-
βάλλοντα μάθησης, τα οποία εκτός από τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, 
της μηχανικής και των μαθηματικών περιλαμβάνουν κι άλλους τομείς, όπως αυτοί των 
κοινωνικών επιστημών: γλώσσα, αισθητική αγωγή, μουσική κλπ (Bybee, 2010; Karim, 
et al., 2015). Η διαθεματική προσέγγιση των Θετικών Επιστημών οδηγεί στην ενοποί-
ηση της σχολικής γνώσης και της σύνδεσής της με πραγματικά προβλήματα – κατα-
στάσεις της καθημερινότητας, καθιστώντας τους μαθητές ικανούς να αναπτύξουν τη 
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δική τους κοσμοθεωρία και να συγκροτήσουν μια ολιστική αντίληψη της γνώσης (Χα-
τζημιχαήλ, 2010).  

Εκπαιδευτική ρομποτική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής, η οποία είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους 
μαθητές, προσφέρει τη δυνατότητα εργασίας σε μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία 
εφαρμόζονται στην πράξη σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, όπως η θεωρία της δρα-
στηριότητας, η μάθηση μέσω σχεδιασμού, οι θεωρίες του κοινωνικού εποικοδομισμού 
αλλά και η κατασκευαστική θεωρία μάθησης του Papert (Karim, et al., 2015).  

Παράλληλα, η χρήση των εργαλείων του web 2.0, της εκπαιδευτικής ρομποτικής και 
της γλώσσας προγραμματισμού scratch δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γίνουν 
οι ίδιοι παραγωγοί ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιακών εφαρμογών και όχι απλοί κα-
ταναλωτές ψηφιακού υλικού, να αναπτύξουν δηλαδή τον τεχνολογικό τους αλφαβητι-
σμό, ένα πολλαπλώς ζητούμενο του 21ου αιώνα.  

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω οδηγεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέ-
δου, όπως η ανάπτυξη της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης, η επίλυση προβλή-
ματος (αναλυτική σκέψη, αφαιρετική σκέψη, μοντελοποίηση λύσεων), η διαχείριση 
της μάθησης, η ανάπτυξη της αυτενέργειας και της ανάληψης πρωτοβουλιών, η συνερ-
γασία, η λήψη αποφάσεων, αλλά και η αποτελεσματική επικοινωνία (Eguchi, 2014; 
Felicia & Sharif, 2014; Kalelioglu & Gulbahar, 2014). Εξάλλου, η μέθοδος εκπαίδευ-
σης STEM και κατά προέκταση η εκπαιδευτική ρομποτική, υποστηρίζουν μαθησιακά 
περιβάλλοντα διαφοροποιημένης αλλά και συνεργατικής και ανακαλυπτικής – δη-
μιουργικής μάθησης (Souza & Duarte, 2015; Ψυχάρης, 2015; Bybee, 2010; Sanders, 
2009). Μαθησιακά περιβάλλοντα όπου η γνώση οικοδομείται, όπου οι μαθητές γνωρί-
ζουν και χρησιμοποιούν στην πράξη επιστημονικές μεθόδους, καθώς υποθέτουν, πει-
ραματίζονται, έρχονται σε γνωστική σύγκρουση, αναιρούν, ανασκευάζουν ή αναπρο-
σαρμόζουν τις αρχικές τους υποθέσεις, γνωρίζοντας, ταυτόχρονα, θεμελιώδεις έννοιες 
της ρομποτικής και του προγραμματισμού (Roy, et al., 2015).  

Τέτοια μαθησιακά περιβάλλοντα βοηθούν τους μαθητές «να μαθαίνουν πώς να μαθαί-
νουν», να αναστοχάζονται τα βήματα που θα τους οδηγήσουν στη λύση του προβλή-
ματος, να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και μεταγνωστικές δεξιότητες, να συνεργάζο-
νται και να σέβονται τις δεξιότητες του συμμαθητή τους -το διαφορετικό- να ενδυνα-
μώσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση τους, να αναπτύσσουν τις δεξιότη-
τες του 21ου αιώνα (Sans-Cope, et al., 2015).  

Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις του 21ου αιώνα είναι η ανάπτυξη ενεργών πο-
λιτών, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις της εποχής μας και να δώ-
σουν ρεαλιστικές και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για θέματα, όπως η κλιματική αλ-
λαγή, η μετανάστευση, το ενεργειακό πρόβλημα και η χρήση των ανανεώσιμων πηγών 
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ενέργειας (Souza & Duarte, 2015; Ψυχάρης, 2015; Eguchi, 2014; Prensky, 2014; Ανα-
γνωστάκης & Μακράκης, 2010; Bybee, 2010). Πολίτες οι οποίοι θα επιθυμούν και θα 
είναι ικανοί να βελτιώσουν τον πραγματικό κόσμο και να ανταπεξέλθουν στις προ-
σκλήσεις της Παγκοσμιοποίησης.  

Λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα παραπάνω σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε την παρούσα 
εκπαιδευτική πρακτική, η οποία προσεγγίζει διαθεματικά τη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα της αιολικής ενέργειας, συνδέοντας την παραδο-
σιακή τεχνολογία με τη σύγχρονη.   

Μεθοδολογία εκπαιδευτικής πρακτικής 

Στην παρούσα εκπαιδευτική πρακτική οι 18 μαθητές της Στ΄ τάξης προσπάθησαν να 
δώσουν μια βιώσιμη λύση σχετικά με την αξιοποίηση των παραδοσιακών ανεμόμυλων 
της περιοχής τους. Για τις ανάγκες της παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό 
πακέτο ρομποτικών κατασκευών των Lego WeDo το οποίο περιέχει τρία ενεργά στοι-
χεία τα οποία προσαρμόζονται στο Lego USB Hub: έναν αισθητήρα απόστασης, έναν 
αισθητήρα κλήσης, ένα μοτέρ, αλλά και δομικά στοιχεία Lego (τουβλάκια, τροχαλίες, 
γρανάζια). Τα ενεργά στοιχεία μπορούν να προγραμματιστούν χρησιμοποιώντας τη 
γλώσσα προγραμματισμού Scratch 1.4 ή 2.0, ενώ όλα τα παραπάνω μπορούν να συν-
δυαστούν με επιπλέον τουβλάκια Lego για να δημιουργηθούν πολλές και διάφορες κα-
τασκευές. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν δωρεάν εφαρμογές του Web 2.0, καθώς και σχε-
τικοί με το θέμα μαθησιακοί πόροι από το «Φωτόδεντρο», το Πανελλήνιου Αποθετη-
ρίου Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση.  

Το μεθοδολογικό μοντέλο το οποίο ακολουθήθηκε για την υλοποίηση της εκπαιδευτι-
κής πρακτικής βασίζεται στο μοντέλο των Carbonaro, Rex & Chambers (2010), το ο-
ποίο περιλαμβάνει πέντε στάδια όπως αυτά έχουν μεταφραστεί από τους Φράγκου & 
Παπανικολάου (2010). Τα περιεχόμενα του κάθε σταδίου έχουν μερικώς τροποποιηθεί, 
βάσει των στόχων της παρούσας εκπαιδευτικής πρακτικής.  

1. Ενεργοποίηση: Εισαγωγή του θέματος, εμπλουτισμός και ανάλυσή του, αναζήτηση 
και αξιοποίηση των προηγούμενων γνώσεων των μαθητών, οργάνωση ερωτημάτων 
/ θεμάτων προς διερεύνηση.  

2. Εξερεύνηση: Αναζήτηση πληροφοριών, καλλιέργεια δεξιοτήτων προκειμένου οι μα-
θητές να καταστούν ικανοί να δώσουν απαντήσεις στο διερευνώμενο θέμα. Για τις 
ανάγκες της παρούσας εκπαιδευτικής πρακτικής στο στάδιο αυτό προστέθηκε η ολο-
κλήρωση και η αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών με χρήση εφαρμογών του 
web 2.0. Η ενέργεια αυτή, η οποία ανήκει στο στάδιο της δημιουργίας, κρίθηκε ανα-
γκαία προκειμένου να γίνει ο διαμοιρασμός και η συζήτηση των νέων πληροφοριών, 
ώστε οι μαθητές να προχωρήσουν στη δημιουργία του ρομποτικού ανεμόμυλου, έχο-
ντας στη διάθεσή τους όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.  

3. Διερεύνηση: Οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που 
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απέκτησαν στο προηγούμενο στάδιο, προκειμένου να υλοποιήσουν σχετικές με το 
θέμα εργασίες. Στην περίπτωσή μας, οι μαθητές στηρίχθηκαν στο προηγούμενο στά-
διο, προκειμένου να αναλύσουν τη βασική τους θεματική ενότητα σε επιμέρους ενό-
τητες και να οργανώσουν την υλοποίηση της κάθε μίας από αυτές.  

4. Δημιουργία: Οι μαθητές συνθέτουν την εργασία τους βάσει των αποφάσεων που πάρ-
θηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση της πορείας 
των εργασιών κατά τη διάρκειά της.  

5. Παρουσίαση: Παρουσίαση της τελικής εργασίας και αξιολόγηση της εργασίας και της 
λειτουργίας των ομάδων.   

Υλοποίηση της εκπαιδευτικής πρακτικής  

Η παρέμβαση, διάρκειας 17 ωρών σε διάστημα 2 εβδομάδων, αποτελεί διαθεματική 
προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων της γλώσσας και της φυσικής της Στ΄ τάξης. 
Η εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει μια ιστοσελίδα (www.schcollaboration.com), όπου 
αναρτά το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά την υλοποίηση της παρέμβασης, ώστε 
όλο το υλικό να είναι συγκεντρωμένο και να αποφεύγονται οι χρονοτριβές. Στην ίδια 
ιστοσελίδα αναρτώνται και οι εργασίες που υλοποιούν οι μαθητές. Οι μαθητές έχουν 
εξοικειωθεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς μέσα από άλλες σχολι-
κές εργασίες με την ομαδική εργασία, με τα εργαλεία του web 2.0 και τα εργαλεία του 
ψηφιακού σχολείου (φωτόδεντρο και ψηφιακά βιβλία) και γνωρίζουν ήδη αρκετές ε-
ντολές της γλώσσας Scratch, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην εβδομαδιαία δράση 
«Ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού», η οποία υλοποιήθηκε από τις 10 έως και 
τις 17 Οκτωβρίου 2014.  

Στάδιο α: Ενεργοποίηση, διάρκεια 3 διδακτικές ώρες 

Στα πλαίσια της μελέτης της ενότητας «Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας» του μαθήματος 
της Φυσικής της Στ΄ τάξης, κάποιοι μαθητές εξέφρασαν την άποψη ότι ο Δήμος θα 
μπορούσε να αξιοποιήσει τους δύο παραδοσιακούς ανεμόμυλους της περιοχής, οι ο-
ποίοι καταστρέφονται με το πέρασμα του χρόνου, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Από τη συζήτηση, που ακολούθησε σχετικά με τους ανεμόμυλους της περιοχής 
μας, προέκυψε η ανάγκη της αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με την ιστορία και τον 
τρόπο λειτουργίας των ανεμόμυλων, πριν προχωρήσει η κατασκευή του ρομποτικού 
ανεμόμυλου.  

Ακολούθησε ένας καταιγισμός ιδεών και η δημιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη από 
την ολομέλεια της τάξης σχετικά με τους ανεμόμυλους, χρησιμοποιώντας την εφαρ-
μογή MindMup του google drive. Αυτή η εννοιολογική χαρτογράφηση στόχευε στη 
διερεύνηση των πρότερων γνώσεων των μαθητών. Στη συνέχεια οι μαθητές επεξεργά-
στηκαν δύο άρθρα σχετικά με τους ανεμόμυλους της περιοχής, τα οποία προέρχονταν 
από τοπικά περιοδικά (ανάγνωση, ανάλυση, πλαγιότιτλοι, εμπλουτισμός αρχικού εν-
νοιολογικού χάρτη). Η ολομέλεια της τάξης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τόσο ο τε-
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λικός εννοιολογικός χάρτης όσο και οι πλαγιότιλοι που τοποθετήθηκαν δίπλα στις πα-
ραγράφους των κειμένων θα μπορούσαν να αποτελούσουν τα πεδία έρευνας του σχε-
δίου εργασίας, τα οποία, τελικά, διαμορφώθηκαν ως εξής: α) ποια είναι τα είδη των 
ανεμόμυλων, β) πώς εξελίχθηκαν οι ανεμόμυλοι στο πέρασμα των χρόνων, γ) ποιος 
είναι ο τρόπος λειτουργίας των ανεμόμυλων, δ) η σχέση των ανεμόμυλων με τις ανε-
μογεννήτριες, ε) οι ανεμόμυλοι στον κόσμο, στ) οι ανεμόμυλοι της Σαλαμίνας.  

Στάδιο β: Εξερεύνηση, διάρκεια 4 διδακτικές ώρες 

Αρχικά, η εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές τη χρήση των αισθητήρων κλίσης και 
κίνησης, ενώ στη συνέχεια τους παρουσιάζει video με κατασκευές LEGO WeDo. Η 
παρουσίαση των video φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς βοήθησε τους μαθητές να 
αντιληφθούν επαρκώς τη λειτουργία των αισθητήρων.  

Οι ομάδες των μαθητών επιλέγουν να ασχοληθούν με μία από τις προαναφερθείσες 
θεματικές περιοχές, αναζητώντας σχετικό υλικό από το διαδίκτυο, κάνοντας χρήση της 
μηχανής αναζήτησης Kidrex, του Φωτόδεντρου και του Youtube. Στη συνέχεια, οι μα-
θητές επέλεξαν την εφαρμογή του web 2.0, την οποία θα χρησιμοποιήσουν για να ορ-
γανώσουν και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, μέσα από τις δια-
θέσιμες επιλογές που έχει αναρτήσει η εκπαιδευτικός στην ιστοσελίδα της τάξης.  

Οι μαθητές επέλεξαν να αποτυπώσουν τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν χρησιμο-
ποιώντας τις εξής εφαρμογές: το “Thinglink” για τη δημιουργία διαδραστικής εικόνας 
σχετικά με τα είδη των ανεμόμυλων, το windows movie maker για τη δημιουργία video 
στο οποίο παρουσιάζεται η εξέλιξη των ανεμόμυλων στο πέρασμα των χρόνων αλλά 
και η σχέση των ανεμόμυλων με την καθημερινή ζωή των κατοίκων της Σαλαμίνας, το 
Google Slides του Google Drive, για να παρουσιάσουν τον τρόπο λειτουργίας των α-
νεμόμυλων, το Tour Builder για να δημιουργήσουν μια εικονική περιήγηση στους ανε-
μόμυλους του κόσμου και ένα ψηφιακό μάθημα στο Blendspace για να παρουσιάσουν 
τη σχέση που έχει η λειτουργία των ανεμόμυλων με τις ανεμογεννήτριες (εικόνα 1). 
Επίσης, δύο ομάδες μαθητών οι οποίες τελείωσαν τις εργασίες τους γρηγορότερα από 
τις υπόλοιπες, επέλεξαν να φτιάξουν ένα μικρό πρόγραμμα σχετικά με τους ανεμόμυ-
λους, χρησιμοποιώντας το οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού Scratch.  

Μετά από την παρουσίαση της κάθε εργασίας στην τάξη, ακολουθούσε συζήτηση και 
αξιολόγησή της με χρήση συγκεκριμένης φόρμας. Η συζήτηση στόχευε στο να κατα-
νοήσουν καλύτερα οι μαθητές τα νέα δεδομένα που αφορούσαν τις θεματικές, που εί-
χαν οριστεί, ώστε στο τέλος να τα λάβουν υπόψη τους και να προχωρήσουν στην κα-
τασκευή του ρομποτικού ανεμόμυλου.  
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Εικόνα 1: εργασίες μαθητών 

Στάδιο, γ: Διερεύνηση, διάρκεια 2 διδακτικές ώρες 

Στο στάδιο αυτό οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν την εμπειρία και τις γνώσεις 
που απέκτησαν σχετικά με τους ανεμόμυλους, τις ανεμογεννήτριες και την αιολική ε-
νέργεια, προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του ρομποτικού τους ανε-
μόμυλου.  

Η εκπαιδευτικός υπενθυμίζει στους μαθητές τη λειτουργία των αισθητήρων κλίσης και 
κίνησης. Ακολουθεί συζήτηση στην οποία οι μαθητές θέτουν τις ενότητες που πρέπει 
να περιέχει η ολοκληρωμένη πρότασή τους «Ενεργειακή αξιοποίηση των παραδοσια-
κών ανεμόμυλων της Σαλαμίνας»: α) Κατασκευή ρομπότ ανεμόμυλου με χρήση του 
πακέτου LEGo WeDo, β) Προγραμματισμός αισθητήρων κίνησης – κλίσης, μοτέρ με 
το ανοιχτό λογισμικό Scratch, γ) Δημιουργία σεναρίου / animation που θα συνοδεύει 
το scratch, δ) κατασκευή μακέτας στην οποία θα τοποθετηθεί ο ανεμόμυλος και θα 
δείχνει πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η ευρύτερη περιοχή των ανεμόμυλων ως χώρος α-
ναψυχής – ψυχαγωγίας, ε) σύνθεση κειμένου στο οποίο θα αναλύονται λεπτομερώς οι 
ιδέες των μαθητών της τάξης.  

Ακολούθως, συζητούνται στην ολομέλεια της τάξης οι λεπτομέρειες της πρότασης και 
ειδικότερα, η λειτουργία των αισθητήρων κλίσης και κίνησης, αλλά και ο τρόπος αξιο-
ποίησης της περιοχής των ανεμόμυλων για λόγους αναψυχής. Χρειάστηκε περίπου μία 
ώρα για να καταλήξουν οι μαθητές στις τελικές τους αποφάσεις: α) ως προς τη λειτουρ-
γία του ανεμόμυλου αποφασίστηκε ότι εκτός από τον ανεμόμυλο θα πρέπει να κατα-
σκευαστεί ακριβώς δίπλα του ένα μικρό κτίριο στο οποίο θα υπάρχουν μπαταρίες, όπου 
θα αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται, όταν ο ανεμόμυλος γυρίζει με τη δύναμη 
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του ανέμου. Η αποθηκευμένη ενέργεια θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση έλλειψης α-
νέμου, προκειμένου να ηλεκτροδοτούνται τα σχολικά κτίρια και οι δημόσιοι δρόμοι 
του κέντρου της Σαλαμίνας, β) ως προς τον αισθητήρα απόστασης αποφασίστηκε ότι 
αυτός θα ελέγχει τη φτερωτή του ανεμόμυλου προς αποφυγή ατυχημάτων, σε περί-
πτωση που κάποιος άνθρωπος πλησιάζει τον ανεμόμυλο σε απόσταση μικρότερη των 
5 μέτρων, γ) ως προς τον αισθητήρα κλίσης θα χρησιμοποιείται από τον χειριστή του 
ανεμόμυλου, για να θέτει σε λειτουργία τις μπαταρίες, όταν δεν υπάρχει αέρας, δ) ως 
προς το χώρο αναψυχής αποφασίστηκε ότι θα φυτευτούν επιπλέον πεύκα, τα οποία 
ευδοκιμούν ιδιαίτερα στη Σαλαμίνα, θα δημιουργηθούν χώροι αναψυχής για παιδιά, 
μονοπάτια πεζοπορίας και μια μικρή λιμνούλα.   

Βάσει των παραπάνω αποφάσεων και των ενδιαφερόντων των μαθητών έγινε αναπρο-
σαρμογή των ομάδων ως προς τον αριθμό και τα μέλη που τις απαρτίζουν. Έτσι, μία 
ομάδα των 3 μαθητών θα προσπαθούσε να φτιάξει το σενάριο / animation που θα συ-
νοδεύει το scratch, μία ομάδα των 4 μαθητών θα ετοίμαζε τη μακέτα του ανεμόμυλου, 
μία ομάδα των 3 μαθητών θα συνέθετε το κείμενο στο οποίο θα ανέλυε λεπτομερώς 
την ιδέα της ενεργειακής αξιοποίησης των ανεμόμυλων, 2 μαθητές θα φωτογράφιζαν 
και θα βιντεοσκοπούσαν τους συμμαθητές τους κατά τη διάρκεια της εργασίας και τέ-
λος μία ομάδα των 6 μαθητών θα ασχολούνταν αρχικά με την κατασκευή του ανεμό-
μυλου με τα τουβλάκια Lego και στη συνέχεια με τον προγραμματισμό των αισθητή-
ρων και με τη διαδραστικότητα του ανεμόμυλου και του Scratch.  

Στάδιο δ: Δημιουργία, διάρκεια 6 διδακτικές ώρες 

Στο στάδιο αυτό οι μαθητές εργάστηκαν βάσει των αποφάσεων του προηγούμενου στα-
δίου. Ιδιαίτερη δυσκολία αντιμετώπισαν οι μαθητές της ομάδας, η οποία είχε αναλάβει 
την κατασκευή του ανεμόμυλου με τα τουβλάκια Lego. Τελικά, η εκπαιδευτικός πρό-
τεινε κάποιες ιστοσελίδες στις οποίες περιέχονταν βήμα βήμα οι οδηγίες κατασκευής 
με τουβλάκια Lego και οι μαθητές κατάφεραν να προσαρμόσουν τις οδηγίες στις δικές 
τους ανάγκες. Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες στον προγραμματισμό των 
αισθητήρων κίνησης και κλίσης, αλλά στον προγραμματισμό του διαδραστικού 
scratch, δηλαδή στο συνδυασμό του ανεμόμυλου με το animation. Στο σημείο αυτό 
ιδιαίτερα χρήσιμες φάνηκαν οι γνώσεις των μαθητών που παίζουν το διαδικτυακό παι-
χνίδι “Minecraft” ως προς τον ορισμό της κίνησης του χειριστή του ανεμόμυλου στον 
άξονα Χ και Υ.  

Στάδιο ε: Παρουσίαση, διάρκεια 1,5 διδακτικής ώρας 

Οι μαθητές παρουσίασαν αρχικά τις εργασίες τους στην ολομέλεια της τάξης, ενώ στη 
συνέχεια ενοποιήθηκαν οι μεμονωμένες εργασίες με στόχο να παρουσιαστεί η πρόταση 
των μαθητών αρχικά στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, 
αλλά και σε εκπροσώπους του Δήμου που προσκλήθηκαν στη μικρή εκδήλωση παρου-
σίασης (εικόνα 2). Ακολούθησε η αξιολόγηση της ενοποιημένης, πλέον, εργασία, τόσο 
ως προς την επίτευξη των στόχων των αρχικών επιμέρους ενοτήτων του θέματος, όσο 
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και ως προς την ομαδική εργασία που πραγματοποιήθηκε (αποτελεσματικότητα συνερ-
γασίας, σεβασμός των απόψεων των μελών της ομάδας, σεβασμός των υπολοίπων ο-
μάδων).  

 

Εικόνα 2: Η μακέτα και ο ανεμόμυλος που κατασκεύασαν οι μαθητές 

Συζήτηση 

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πρακτικής βάσει των δέκα κριτηρίων του STEM 
Education Quality Framework έδειξε ότι η παρέμβαση ανταποκρίθηκε σε μεγάλο 
βαθμό στα μαθησιακά αποτελέσματα της εκπαίδευσης STEM. Ειδικότερα, η όλη εκ-
παιδευτική πρακτική κατάφερε να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών ανεξαρ-
τήτως από τις μαθησιακές τους επιδόσεις, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν 
τα ταλέντα τους αλλά και να ανακαλύψουν νέα. Παράλληλα, οι ποικίλες ομαδικές ερ-
γασίες και η υιοθέτηση σύγχρονων διδακτικών τεχνικών έδωσαν τη δυνατότητα στους 
μαθητές να καλλιεργήσουν ποικίλες δεξιότητες (επίλυση προβλήματος, δημιουργική 
και κριτική σκέψη, συνεργασία), να χρησιμοποιήσουν στην πράξη επιστημονικές με-
θόδους (πειραματισμός, έρευνα), να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των ΤΠΕ και της 
εκπαιδευτικής ρομποτικής και να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά γνωστικά πεδία και 
επαγγέλματα.  

Οι μαθητές εργάστηκαν σε αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες, προκειμένου να 
δώσουν λύση σε πραγματικά προβλήματα, συνδέοντας έτσι τις θετικές επιστήμες και 
κυρίως το γνωστικό αντικείμενο της φυσικής διαθεματικά με άλλα γνωστικά αντικεί-
μενα, όπως της αισθητικής αγωγής και της γλώσσας. Έτσι, τους δόθηκε η δυνατότητα 
να συνειδητοποιήσουν ότι το μάθημα της φυσικής δεν είναι αποκομμένο από τα υπό-
λοιπα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο, ενώ, παράλληλα, ευαισθητοποιήθηκαν 
και σε περιβαλλοντικά θέματα.   

1172

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Συγχρόνως, οι μαθητές μπήκαν στη διαδικασία να αξιολογήσουν και να αξιολογηθούν 
για τις εργασίες και τη συμπεριφορά τους μέσα στην ομάδα, διαδικασία που τους βοή-
θησε να επιχειρηματολογήσουν για να στηρίξουν τις απόψεις τους, να γίνουν κριτικοί 
και ενεργοί ακροατές, να μάθουν να σέβονται τη γνώμη των άλλων τόσο για τη δουλειά 
τους όσο και για τη συμπεριφορά τους με γνώμονα τη διαρκή τους βελτίωση και εξέ-
λιξη.    

Ωστόσο, πάνω απ’ όλα, οι μαθητές έδειξαν να διασκεδάζουν την όλη μαθησιακή δια-
δικασία, η οποία τους έδωσε τη δυνατότητα να ξεφύγουν από τετριμμένες εκπαιδευτι-
κές διαδικασίες και, πάνω από όλα, να αισθανθούν δημιουργοί.  
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Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ένα μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού για τη διδασκα-
λία μαθημάτων Μαθηματικών και Θετικών Επιστημών, με τη χρήση του υπολογιστή 
ως γνωστικού εργαλείου. Το μοντέλο περιλαμβάνει κατηγορίες λογισμικών τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά ως γνωστικά εργαλεία στα πλαίσια α-
νακαλυπτικών και κατασκευαστικών διδακτικών προσεγγίσεων, τα οποία περιλαμβά-
νουν υπερμέσα (Hypermedia), υπολογιστικά φύλλα (Spreadsheets), εργαλεία μοντελο-
ποίησης συστημάτων (Dynamic modeling tools), μικρόκοσμους (Microworlds), εργα-
λεία συζήτησης (Conversation tools) και εργαλεία οπτικοποίησης (Visualization tools). 
Επίσης προτείνεται μία κατηγοριοποίηση των ειδών μάθησης στα μαθήματα των Μα-
θηματικών και των Θετικών Επιστημών, η οποία περιλαμβάνει υπολογιστικές δεξιότη-
τες (Υπολογισμοί), δεξιότητες ερμηνείας και εξαγωγής συμπερασμάτων (Ερμηνείες) 
και δεξιότητες εφαρμογής διαδικασιών και αντιμετώπισης προβλημάτων (Διαδικα-
σίες). Τέλος παρουσιάζονται προτάσεις για το σχεδιασμό και την επιλογή διδακτικών 
προσεγγίσεων, οι οποίες αξιοποιούν κατάλληλα λογισμικά – γνωστικά εργαλεία και οι 
οποίες αντιστοιχούν στα παραπάνω είδη μάθησης.  

Λέξεις - Κλειδιά: Διδακτικός Σχεδιασμός, Γνωστικά εργαλεία, Ανακαλυπτική μά-
θηση, Θεωρία Κατασκευής της Γνώσης, Είδη μάθησης 

Εισαγωγή 

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε ένα μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού (Instructional de-
sign model) για τη διδασκαλία μαθημάτων Μαθηματικών και Θετικών Επιστημών με 
τη βοήθεια του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου. Το μοντέλο βασίζεται στις σύγ-
χρονες απόψεις για τη μάθηση μέσω ανακάλυψης (Discovery Learning), τη θεωρία κα-
τασκευής της γνώσης (Constructivism), τη θεωρία της κοινωνικής ανάπτυξης (Social 
Development Theory) και τη χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού ή νοητικού εργα-
λείου (Cognitive tool ή Mindtool). Το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση, ειδικότερα σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά μα-
θήματα Μαθηματικών και Θετικών Επιστημών, στη μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια (Λυκειακή) Εκπαίδευση, στην Επαγγελματική Εκπαί-
δευση και Κατάρτιση και στην Επιμόρφωση προσωπικού σε θέματα από τα Μαθημα-
τικά και τις Θετικές Επιστήμες.  

Η έννοια του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου, μπορεί να προσφέρει πολλά στην 
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υποστήριξη της διδασκαλίας, εφόσον σύμφωνα με τον Jonassen (2000), οι μαθητές 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία βασισμένα στον υπολογιστή ως διανοητικούς 
συνεργάτες, στη δημιουργία μίας «διανοητικής σκαλωσιάς» (intellectual scaffolding) 
προς τη σκέψη που έχει νόημα (meaningful thinking). Τα γνωστικά ή νοητικά εργαλεία 
μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στα πλαίσια ανακαλυπτικών και κατασκευ-
αστικών προσεγγίσεων.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου διδακτικού σχεδιασμού, τα οποία αποτελούν 
βασικά χαρακτηριστικά οποιασδήποτε θεωρίας ή μοντέλου διδακτικού σχεδιασμού 
(Reigeluth, 1999), είναι:  

α) Είναι προσανατολισμένο στο σχεδιασμό (design oriented) (εστιάζει στα μέσα για την 
επίτευξη δεδομένων στόχων), παρά προσανατολισμένο στην περιγραφή (εστιάζοντας 
στα αποτελέσματα δεδομένων γεγονότων). 

β) Περιγράφει μεθόδους διδασκαλίας, ειδικότερα λογισμικά – γνωστικά εργαλεία και 
διδακτικές προσεγγίσεις (τρόπους για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της μάθησης) 
και τις καταστάσεις στις οποίες ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία και οι 
προσεγγίσεις αυτές, ειδικότερα τα είδη μάθησης τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν. 

γ) Οι μέθοδοι διδασκαλίας αναλύονται σε επιμέρους μεθόδους, οι οποίες περιέχουν πε-
ρισσότερες πληροφορίες προκειμένου να προσφέρουν μεγαλύτερη καθοδήγηση στους 
εκπαιδευτικούς. 

δ) Η επιλογή και η αξιοποίηση των εργαλείων και των προσεγγίσεων είναι «πιθανο-
κρατική», το οποίο σημαίνει ότι αυξάνει τις πιθανότητες της επίτευξης των σκοπών που 
έχουν τεθεί, παρά εξασφαλίζει την επίτευξη τους.  

Σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση στις οποίες βασίζεται το μοντέλο  

Σύμφωνα με τη μάθηση μέσω ανακάλυψης (Discovery Learning) του J. Bruner (1960, 
1966), βασικός ρόλος του δασκάλου είναι να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τους μαθητές 
του να ανακαλύψουν τις διάφορες έννοιες και ιδέες και να αναπτύξουν μία γενικότερη 
στάση εξερεύνησης και πειραματισμού απέναντι στη γνώση.  

Σύμφωνα με τη θεωρία κατασκευής της γνώσης (Constructivism), η οποία βασίζεται 
στις απόψεις του J. Piaget, του E. Von Glasersfeld και πολλών άλλων σύγχρονων θεω-
ρητικών και ερευνητών της Εκπαίδευσης, ο μαθητής κατασκευάζει ενεργητικά τη 
γνώση, χρησιμοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις του. Η γνώση δε μπορεί να με-
ταφερθεί ή να μεταδοθεί στους μαθητές, με την παθητική αποδοχή των απόψεων που 
υποστηρίζει ο δάσκαλος. Είναι μια διαδικασία προσαρμογής με τον κόσμο των εμπει-
ριών. Η μάθηση προκύπτει από την κοινωνική διαπραγμάτευση των νοημάτων, δηλαδή 
η κοινωνική αλληλεπίδραση που συντελείται στις ομάδες στις οποίες ανήκει ο μαθητής 
οδηγεί σε μία κοινωνική κατασκευή της γνώσης (Κορρές, 2007).  
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Σύμφωνα με τη θεωρία κοινωνικής ανάπτυξης (Social Development Theory) του L. 
Vygotsky, κάθε λειτουργία στην πολιτιστική ανάπτυξη του παιδιού εμφανίζεται δύο 
φορές: αρχικά σε κοινωνικό επίπεδο (μεταξύ ανθρώπων) και μετά σε ατομικό επίπεδο 
(εσωτερικά του παιδιού) (Vygotsky, 1978). Η διαδικασία της ανάπτυξης εξαρτάται από 
την κοινωνική αλληλεπίδραση και η κοινωνική μάθηση οδηγεί ουσιαστικά στην γνω-
στική ανάπτυξη, δηλαδή ένας μαθητής μπορεί να εκτελέσει ένα έργο υπό την καθοδή-
γηση ενός ενηλίκου ή με τη συνεργασία των συμμαθητών του, το οποίο δεν θα μπο-
ρούσε να επιτύχει μόνος του («ζώνη επικείμενης ανάπτυξης») (Vygotsky, 1978). Οι 
άνθρωποι, προκειμένου να επικοινωνήσουν με το κοινωνικό τους περιβάλλον, χρησι-
μοποιούν «εργαλεία» τα οποία προέρχονται από μία «κουλτούρα», όπως η ομιλία, ο 
γραπτός λόγος, νοητικά εργαλεία βασισμένα στον υπολογιστή, η εσωτερίκευση των 
οποίων οδηγεί σε ανώτερες δεξιότητες σκέψης (Crawford, 1996).  

Γνωστικά ή νοητικά εργαλεία 

Τα γνωστικά εργαλεία (cognitive tools) ή νοητικά εργαλεία (mindtools) είναι μαθησιακά 
περιβάλλοντα και εργαλεία βασισμένα στον υπολογιστή, τα οποία έχουν αναπτυχθεί ή 
προσαρμοστεί, προκειμένου να λειτουργούν ως διανοητικοί συνεργάτες του μαθητή, 
για να ενεργοποιούν και να διευκολύνουν την κριτική σκέψη (critical thinking) και τη 
μάθηση ικανοτήτων ανώτερης τάξης (higher order learning) (Jonassen, 2000, Κορρές, 
2003).  

Τα γνωστικά εργαλεία είναι εργαλεία γνωστικής ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης 
(Jonassen, 2000). Υπηρετούν πολιτιστικούς σκοπούς και απαιτούν έναν ικανό χρήστη 
προκειμένου να λειτουργήσουν χρήσιμα (Salomon, 1993). Αναδιοργανώνουν (ανακα-
τασκευάζουν ριζικά) τον τρόπο που οι μαθητευόμενοι σκέφτονται (Pea, 1985). Είναι 
γενικεύσιμα υπολογιστικά εργαλεία, τα οποία έχουν ως στόχο να ενεργοποιήσουν και 
να διευκολύνουν τη γνωστική διαδικασία (Kommers, Jonassen & Mayes, 1992) και 
νοητικές και υπολογιστικές συσκευές που υποστηρίζουν, καθοδηγούν και επεκτείνουν 
τις διαδικασίες σκέψης των χρηστών τους (Derry, 1990). Δεν είναι συσκευές τις οποίες 
οι μαθητές χρησιμοποιούν φυσικά χωρίς προσπάθεια («fingertip» tools) (Perkins, 
1993). Είναι συσκευές κριτικής σκέψης μέσω της μοντελοποίησης των ικανοτήτων κρι-
τικής σκέψης στις λειτουργίες τους (Jonassen, 2000).  

Οι κυριότερες κατηγορίες γνωστικών εργαλείων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν στη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών και των Θετικών Επιστημών, εί-
ναι (Κορρές, 2007, Κυριαζής, Ψυχάρης, Κορρές, 2012 και Κορρές, 2012):  

α) Τα υπερμέσα (Hypermedia), τα οποία είναι δομημένες, διασυνδεδεμένες, πολυμεσι-
κές βάσεις γνώσης, οι οποίες χρησιμοποιούν πολυμέσα (multimedia), εργαλεία έκδο-
σης (desktop publishing), υπερκείμενο (hypertext), κατασκευή διαδικτυακών τόπων 
(web sites), CD–ROM και ένα σύνολο σχετικών τεχνολογιών.  
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β) Τα υπολογιστικά φύλλα (Spreadsheets), τα οποία είναι αριθμητικά συστήματα κατα-
χώρησης και αποθήκευσης εγγραφών (record–keeping systems). Αναπτύχθηκαν αρ-
χικά και χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα, περισσότερο για να υποστηρίξουν τη 
λήψη αποφάσεων στο χώρο των επιχειρήσεων (Κορρές, 2007). Μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν ως εργαλεία για υπολογισμούς, ανάλυση και λογικούς συλλογισμούς, για την 
κατανόηση μαθηματικών εννοιών και κανόνων και ως εργαλεία κατασκευής μοντέλων 
προσομοίωσης. 

γ) Τα εργαλεία δυναμικής μοντελοποίησης συστημάτων (Dynamic modeling tools), τα 
οποία περιγράφουν πως οι ιδέες είναι δυναμικά συσχετισμένες μεταξύ τους και χρησι-
μοποιούνται όχι μόνο για να αναπαραστήσουμε δυναμικές σχέσεις, αλλά επίσης για να 
κατασκευάσουμε προσομοιώσεις μοντέλων δυναμικών συστημάτων (Jonassen, 2000).  

Το Modellus δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατασκευάσουν μοντέλα με δια-
λογικό τρόπο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μοντέλων και τη διερεύ-
νηση τους με τη μορφή παρουσιάσεων, γραφημάτων και πινάκων τιμών. Επίσης μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση και ερμηνεία πειραματικών δεδομένων, εφόσον 
διαθέτει εργαλεία για την κατασκευή μοντέλων από εικόνες (φωτογραφίες, γραφή-
ματα) και βίντεο.  

Το GeoGebra είναι ένα δυναμικό σύστημα, υπό την έννοια ότι ο χρήστης μπορεί να 
κάνει κατασκευές με σημεία, διανύσματα, ευθύγραμμα τμήματα, ευθείες, κωνικές το-
μές, επίσης να χειριστεί συναρτήσεις και στη συνέχεια να τροποποιήσει τα παραπάνω 
με ένα δυναμικό τρόπο. Επιτρέπει την απευθείας εισαγωγή εξισώσεων και συντεταγ-
μένων. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να χειρίζεται μεταβλητές, να υπολογίζει 
παραγώγους και ολοκληρώματα συναρτήσεων και να υπολογίζει ρίζες και ακρότατα.  

δ) Οι μικρόκοσμοι (Microworlds), οι οποίοι είναι περιβάλλοντα εξερευνητικής μάθη-
σης (explorative learning environments). Ο όρος «μικρόκοσμος» εισήχθη από τον 
Papert (1980), για τη χρήση της Logo στην υποστήριξη της μάθησης αρχών της Γεω-
μετρίας. Από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές μικροκόσμων είναι το Gabri–Geometry 
και το The Geometer's Sketchpad, τα οποία είναι περιβάλλοντα λογισμικού που υπο-
στηρίζουν την ανάπτυξη μιας διερευνητικής προσέγγισης στη διδασκαλία και μάθηση 
της Γεωμετρίας.  

ε) Εργαλεία συζήτησης (Conversation tools), τα οποία περιλαμβάνουν εργαλεία σύγ-
χρονης επικοινωνίας (sychronous conferencing) και ασύγχρονης επικοινωνίας 
(asychronous conferencing) και τα οποία υποστηρίζουν την κοινωνική μάθηση. Η ρα-
γδαία εξάπλωση του Διαδικτύου (Internet) τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει στην σε 
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό εξοικείωση όλων μας με τα εργαλεία συζήτησης, όπως 
για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E–mail) και τα εργαλεία κοινωνικής δι-
κτύωσης (Facebook, Twitter).  
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στ) Τα εργαλεία οπτικοποίησης (Visualization tools), τα οποία μας επιτρέπουν να συλ-
λογιστούμε λογικά και να αναπαραστήσουμε οπτικά ιδέες. Τα εργαλεία οπτικοποίησης 
είναι επίσης χρήσιμα για την οπτικοποίηση πειραμάτων. Σχεδιάζοντας τη γραφική α-
ναπαράσταση δεδομένων που έχουν προκύψει από πειράματα, μπορούμε να βγάλουμε 
χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις μεταβλητές και τις τιμές τους.  

Τα μαθηματικά πακέτα όπως το Mathematica, το Maple, το MatLab χρησιμοποιούνται 
συχνά για να αναπαραστήσουν οπτικά μαθηματικές σχέσεις σε προβλήματα, ούτως ώ-
στε οι μαθητευόμενοι να δουν τα αποτελέσματα οποιουδήποτε χειρισμού στα πλαίσια 
προβλημάτων.  

Είδη μάθησης των Μαθηματικών και των Θετικών Επιστημών 

Τα είδη μάθησης (kinds of learning) των Μαθηματικών και των Θετικών Επιστημών 
του γνωστικού τομέα (cognitive domain) είναι: 

α) Υπολογιστικές δεξιότητες (Υπολογισμοί), οι οποίες αναφέρονται στην απομνημό-
νευση τύπων, ανάκληση τύπων για δεδομένο ερώτημα, αντικατάσταση ποσών στις με-
ταβλητές, διενέργεια υπολογισμών, επίσης απομνημόνευση κανόνων υπολογισμού, α-
νάκληση και σωστή εφαρμογή κανόνων για δεδομένο πρόβλημα.  

β) Δεξιότητες ερμηνείας και εξαγωγής συμπερασμάτων (Ερμηνείες), οι οποίες αναφέρο-
νται στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, είτε αυτή είναι γεωμετρική στην περίπτωση 
των Μαθηματικών, είτε φυσική ερμηνεία στην περίπτωση της Φυσικής ή ειδική περιο-
χής ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης αναφέρονται στην ικανότητα εξαγω-
γής συμπερασμάτων βασισμένων στη γνώση των ερμηνειών, όπως αναγνώριση σε ένα 
σχήμα των αποτελεσμάτων – λύσεων ενός προβλήματος, αντιστοίχιση σε πολλαπλές 
γραφικές παραστάσεις των αντίστοιχων μαθηματικοποιημένων συναρτήσεων που τις 
περιγράφουν, αναγνώριση μεταβολής γραφικής παράστασης ανάλογα με τη μεταβολή 
των παραμέτρων μίας συνάρτησης, μίας εξίσωσης ή ενός συστήματος κλπ.  

γ) Δεξιότητες εφαρμογής διαδικασιών και αντιμετώπισης προβλημάτων (Διαδικασίες), οι 
οποίες περιλαμβάνουν την εφαρμογή διαδικασιών και αλγορίθμων σε ένα πρόβλημα 
είτε της ίδιας γνωστικής περιοχής, είτε μεταφορά μιας διαδικασίας από ένα γνωστικό 
αντικείμενο σε ένα άλλο για την επίλυση δεδομένου προβλήματος. 

Προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις 

α) Αφηγηματική προσέγγιση εμπλουτισμένη με τις σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση και 
διδασκαλία 

Η αφηγηματική προσέγγιση μπορεί να εμπλουτιστεί με τις σύγχρονες απόψεις σχετικά 
με τη μάθηση και τη διδασκαλία, ώστε οι μαθητευόμενοι να συμμετέχουν περισσότερο 
ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, να καλλιεργείται η διάθεση για έρευνα και πειρα-
ματισμό και να αναπτύσσεται η κριτική τους σκέψη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της 
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συζήτησης και του διαλόγου μεταξύ δασκάλου και μαθητευομένων και των μαθητευ-
ομένων μεταξύ τους. Ο δάσκαλος ενδείκνυται να χρησιμοποιεί την προσέγγιση αυτή 
όταν στόχος της διδασκαλίας είναι η μάθηση θεωρητικών θεμάτων, υπολογιστικών δε-
ξιοτήτων και εισαγωγικά θέματα διαδικασιών.  

β) Ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση με τη χρήση του υπολογιστή ως γνωστι-
κού εργαλείου 

Σύμφωνα με την ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση, οι μαθητευόμενοι κα-
ταλήγουν σε ένα αποτέλεσμα για το οποίο δεν διέθεταν έναν έτοιμο αλγόριθμο, μέσα 
από μια διαδικασία εξερεύνησης και ανακάλυψης. Η μάθηση προκύπτει ως κατασκευή 
μέσω της ενεργητικής ενασχόλησης του μαθητευόμενου με το υπό διαπραγμάτευση 
αντικείμενο, μέσω της αυτενέργειας και του πειραματισμού με τις έννοιες και τις ιδιό-
τητες τους. Επίσης η μάθηση προκύπτει ως κοινωνική κατασκευή μέσω της κοινωνικής 
διαπραγμάτευσης, εφόσον οι μαθητευόμενοι συνεργάζονται με το δάσκαλο και μεταξύ 
τους για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Οι μαθητευόμενοι μπορούν να χρη-
σιμοποιήσουν νοητικά εργαλεία για να συλλέξουν πληροφορίες, να επεξεργαστούν, να 
αναλύσουν και να οργανώσουν τις πληροφορίες αυτές. Επίσης μέσω του πειραματι-
σμού με τις έννοιες μπορούν να διατυπώσουν εικασίες, τις οποίες να ελέγξουν με τη 
βοήθεια του εργαλείου. Μπορούν να διερευνήσουν τα αποτελέσματα και τα συμπερά-
σματα τους ως προς τις μεταβολές ανάλογα με τη μεταβολή των υποθέσεων ή των αρ-
χικών συνθηκών. Η προσέγγιση αυτή ενδείκνυται να χρησιμοποιείται όταν στόχος της 
διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ερμηνείας και εξαγωγής συμπερασμάτων 
(ερμηνείες) και η ανάπτυξη διαδικαστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αντιμετώπισης 
προβλημάτων (διαδικασίες).  

Προτείνουμε τη δημιουργία από τον καθηγητή και χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργα-
σίας στα πλαίσια κάποιου νοητικού εργαλείου. Τα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας ενδεί-
κνυται να περιέχουν: α) Δραστηριότητες σχετικές με τα θέματα υπό διαπραγμάτευση, 
οι οποίες υπό τη μορφή βημάτων, ενεργειών και ερωτήσεων, να καθοδηγούν τους μα-
θητευομένους στον πειραματισμό με τις έννοιες, στη διατύπωση και τον έλεγχο εικα-
σιών και στη διατύπωση μέσω συζήτησης γενικών συμπερασμάτων, β) Βασικές εντο-
λές του νοητικού εργαλείου και τα απαιτούμενα προγράμματα για τα θέματα υπό δια-
πραγμάτευση, γ) Υποδείξεις σχετικά με το μαθηματικό αντικείμενο και τις λειτουργίες 
του νοητικού εργαλείου και δ) Ασκήσεις οι οποίες μπορούν να επιλυθούν με τη χρήση 
και τροποποίηση των υπαρχόντων στο φύλλο εργασίας εντολών και προγραμμάτων 
του νοητικού εργαλείου. Οι μαθητευόμενοι ενδείκνυται να είναι χωρισμένοι σε ομάδες 
των 2 ή 3 ατόμων ανά υπολογιστή. Ενδείκνυται να συνεργάζονται με τα μέλη των ο-
μάδων τους, με τα μέλη άλλων ομάδων και με τον καθηγητή στην αντιμετώπιση των 
προβληματικών καταστάσεων που συναντούν κατά την εργασία τους με το ηλεκτρο-
νικό φύλλο εργασίας.  

γ) Συνεργατική – διαλογική προσέγγιση με εργασία σε ομάδες 
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Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή οι μαθητευόμενοι εργάζονται σε ομάδες, οι οποίες 
μπορούν να διαμορφώνονται είτε από τον καθηγητή είτε από τους μαθητευόμενους και 
οι οποίες εργάζονται σε κάποιο θέμα το οποίο είτε ανατίθεται από το δάσκαλο ή το 
προτείνουν οι ίδιοι και λαμβάνεται η απόφαση από κοινού. Οι μαθητευόμενοι ενδεχο-
μένως να χρησιμοποιούν νοητικά εργαλεία για την υποβοήθηση και υποστήριξη τους 
στα διάφορα στάδια της εργασίας, νοητικά εργαλεία που είτε τα επιλέγουν οι ίδιοι ή 
προτείνονται από τον καθηγητή. Η προσέγγιση αυτή ενδείκνυται να χρησιμοποιείται 
όταν στόχος της διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ερμηνείας και εξαγωγής 
συμπερασμάτων (ερμηνείες) και η ανάπτυξη διαδικαστικών δεξιοτήτων και δεξιοτή-
των αντιμετώπισης προβλημάτων (διαδικασίες).  

δ) Εκπόνηση ατομικών εργασιών με τη χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου  

Η διδακτική προσέγγιση αυτή προϋποθέτει να έχουν οι μαθητευόμενοι παρακολουθή-
σει μία σειρά μαθημάτων στα οποία έχει εφαρμοστεί η ανακαλυπτική – κατασκευα-
στική προσέγγιση με τη χρήση του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου, οπότε να έχουν 
κάποια γνώση σχετικά με το συμβολισμό και τη δομή του νοητικού εργαλείου που θα 
χρησιμοποιήσουν, αλλά να έχουν επίσης έρθει σε επαφή με ένα δυναμικό τρόπο αντι-
μετώπισης της γνώσης, μέσω της αναπαράστασης μεγεθών, της διερεύνησης της μετα-
βολής μεγεθών ανάλογα με τη μεταβολή δεδομένων συνθηκών και της μελέτης του 
συσχετισμού και της αλληλεπίδρασης μεταξύ μεγεθών. Οι μαθητευόμενοι αναλαμβά-
νουν μία ατομική εργασία, το θέμα της οποίας ανατίθεται από το δάσκαλο ή το προτεί-
νουν οι ίδιοι και λαμβάνεται μία απόφαση από κοινού. Η προσέγγιση αυτή ενδείκνυται 
να χρησιμοποιείται όταν στόχος της διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ερμη-
νείας και εξαγωγής συμπερασμάτων (ερμηνείες) και η ανάπτυξη διαδικαστικών δεξιο-
τήτων και δεξιοτήτων αντιμετώπισης προβλημάτων (διαδικασίες).  

ε) Ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση από απόσταση μέσω σύγχρονης επικοι-
νωνίας 

Στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής προτείνουμε την παράλληλη χρήση: i) ηλεκτρονι-
κών φύλλων εργασίας στα πλαίσια ενός γνωστικού εργαλείου, ο καθένας στον υπολο-
γιστή του και ii) ενός συστήματος σύγχρονης επικοινωνίας, μέσω του οποίου, με τη 
χρήση γραπτού κειμένου, οι μαθητευόμενοι μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
και με το δάσκαλο, να συζητούν, να ανταλλάσσουν απόψεις, να διατυπώνουν ιδέες και 
απορίες και να διατυπώνουν συμπεράσματα μέσω του πειραματισμού και της ενεργη-
τικής ενασχόλησης με το φύλλο εργασίας. Το σύστημα σύγχρονης επικοινωνίας ενδεί-
κνυται να προσφέρει δυνατότητες για: α) Αποστολή εγγράφων και αρχείων μεταξύ 
χρηστών, β) Πραγματοποίηση συνομιλίας φωνητικής / μέσω βίντεο (video/voice 
conversation), γ) Χρήση της εφαρμογής «Whiteboard» (μέσω της οποίας ο καθηγητής 
και οι μαθητευόμενοι μπορούν να γράψουν και να σχεδιάσουν ταυτόχρονα σε έναν 
πίνακα σε πραγματικό χρόνο).  

Η προσέγγιση αυτή ενδείκνυται να χρησιμοποιείται όταν στόχος της διδασκαλίας είναι 
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η ανάπτυξη δεξιοτήτων ερμηνείας και εξαγωγής συμπερασμάτων (ερμηνείες) και η α-
νάπτυξη διαδικαστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αντιμετώπισης προβλημάτων (δια-
δικασίες), εφόσον η διδασκαλία θεωρητικών θεμάτων ή υπολογιστικών δεξιοτήτων (υ-
πολογισμοί) μπορεί να πραγματοποιηθεί με εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν οι μαθη-
τευόμενοι να «κατεβάσουν» από κάποιο σύστημα ασύγχρονης επικοινωνίας.  
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Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο προσπαθεί να δώσει μια άλλη οπτική γωνία στην εκμά-
θηση της επαναληπτικής δομής ΟΣΟ_ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ. Εισάγει την εκμάθηση της με τη 
χρήση του λογισμικού App Inventor και προσπαθεί να κάνει την διεξαγωγή του μαθή-
ματος πιο ενδιαφέρουσα αλλά και πιο ελκυστική για τους μαθητές. Γίνεται προσπάθεια 
δημιουργίας εφαρμογών για έξυπνες φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα 
Android από τους μαθητές.  Το διδακτικό σενάριο είναι έτσι δομημένο ώστε οι μαθητές 
να ακολουθούν τα αναλυτικά βήματα και να φτάνουν στην επίτευξη των στόχων.  

Λέξεις - Κλειδιά: εκπαιδευτικό σενάριο, δομή επανάληψης, app inventor. 

Εισαγωγή 

Οι μαθητές από την στιγμή που εισήλθε το μάθημα του προγραμματισμού στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα, να μάθουν να σκέφτο-
νται με προγραμματιστικό τρόπο. Στη διδακτική της πληροφορικής ένα ζήτημα που  
απασχολεί πάντα είναι να βρεθούν τρόποι να βελτιστοποιήσουμε την διδασκαλία των 
εννοιών προγραμματισμού  (Γόγουλου, Γουλή, και Γρηγοριάδου,. 2009). Οι δομές ε-
πανάληψης ΓΙΑ και ΟΣΟ_ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ είναι δύσκολο να κατανοηθούν και να εκτε-
λεστούν από ένα αρχάριο προγραμματιστή (Soloway, 1983; Milne & Rowe, 2002; Γρη-
γοριάδου, Γόγουλου, Γουλή, 2004 ). Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις για να κά-
νει ένας νέος προγραμματιστής τα πρώτα του βήματα και μια από αυτές είναι ο οπτικός 
προγραμματισμός. Υπάρχουν οπτικά αντικείμενα που αναπαρίστανται από σχήματα 
και χρησιμοποιούν διάφορες εντολές (Cranor & Apte, 1994). Η χρήση τους είναι απλή 
(drag & drop) και επιτρέπουν μόνο τις σωστές ενώσεις μεταξύ των μπλοκς. 

Σε πολλές έρευνες για το πώς πρέπει να διδάσκεται ο προγραμματισμός έχουν βρεθεί 
πολλά προβλήματα, ένα από αυτά είναι ότι οι μαθητές δεν το αντιμετωπίζουν σαν ένα 
μάθημά με κύρος (Kolikant, 2004) και ακόμα και οι γλώσσες προγραμματισμού που 
χρησιμοποιούνται  δεν φαίνεται να πείθουν τους μαθητές ότι πρόκειται να μάθουν κάτι 
αξιόλογο. Για παράδειγμα στα μάτια των μαθητών η γλώσσα προγραμματισμού LOGO 
είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με εμπορικές γλώσσες όπως C,C++ ή Java. Οι Kinnunen 
& Malmi (Kinnunen & Malmi, 2006) αναφέρουν πως οι μαθητές έχουν χαμηλά κίνητρα 
για να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό και για αυτό τον απορρίπτουν.  Σύμφωνα 
με τον Papert  (Papert, 1998) ο προγραμματισμός μαθαίνεται πιο αποδοτικά και ελκυ-
στικά αν διδαχτεί μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού  παιχνιδιού. Καθώς η μά-
θηση είναι βασισμένη στην τεχνολογία και μπορεί να γίνει πολύ πιο διασκεδαστική , o 
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μαθητής μπορεί να ικανοποιηθεί  άμεσα και έτσι επιτυγχάνεται ο σκοπός της μάθησης 
(O'Kelly, J. & Gibson, P., 2006). Οι μαθητές αφιερώνουν πολλές από τις ελεύθερες 
ώρες του σε ηλεκτρονικά παιχνίδια και έτσι γίνεται ελκυστικό ως προς τους μαθητές 
(Malone, 1981). Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί εμπεριέχει διάφορα είδη από τεχνολογι-
κούς τομείς όπως θέματα τεχνητής νοημοσύνης, προσομοίωσης και άλλων προσεγγί-
σεων όπως εφαρμογών κινητών τηλεφώνων κ.α.. Σύμφωνα με τον Martocchio 
(Martocchio et al., 1992) οι μαθητές μπορούν να προσεγγίσουν την τεχνολογία με ένα 
πιο εντυπωσιακό στυλ και να αναπτύξουν δεξιότητες στην πληροφορική.  

Το σενάριο που θα δούμε παρακάτω θα μπορούσε να γίνει υπό προϋποθέσεις τόσο στα 
μαθήματα του Γυμνασίου αλλά και στο Λύκειο και ΕΠΑΛ καθώς η δομή επανάληψης 
είναι στην ύλη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές στα πλαίσια του εργαστη-
ρίου θα χωριστούν σε ομάδες των 2-3 ατόμων ανάλογα με τους διαθέσιμους υπολογι-
στές κάθε φορά και μέσω φύλλων εργασιών προσπαθούν να  εμπεδώσουν την έννοια 
της δομής επανάληψης ΟΣΟ.  

Ο καθηγητής έχει υποστηρικτικό ρόλο στην τάξη και δεν αρκείται μόνο στο μοίρασμα  
των φύλλων εργασίας. Ελέγχει τις απαντήσεις των μαθητών και συμβουλεύοντας τους 
καθώς και καθοδηγώντας τους.  Προσπαθεί να βρίσκεται στο χώρο για να βοηθάει τους 
μαθητές και να τους ενθαρρύνει. Θέλουμε οι μαθητές να αναπτύξουν κοινωνικές αλλά 
και συνεργατικές δεξιότητες και να επωφεληθούν από την συνεργατική διαδικασία. 
Είναι γνωστό ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα αλληλοεπιδρώντας με το περιβάλλον 
και τα προβλήματα που συναντούν αλλά και στη συνέχεια επιλύουν είναι η πηγή τις 
γνώσης.  

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει ετοιμάσει από πριν κάποια κομμάτια της εφαρμογής 
ώστε να μην χάνουν χρόνο οι μαθητές.  Για παράδειγμα θα μπορούσε να έχει δημιουρ-
γήσει το σχεδιαστικό κομμάτι της εφαρμογής και να ζητά από τους μαθητές να το προ-
γραμματίσουν έτσι ώστε να παραχθεί και αποτέλεσμα αλλά και γνώση. Το έτοιμα κομ-
μάτια της εφαρμογής θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στον σκληρό δίσκο του τοπικού 
δικτύου και να έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές.  

Το διδακτικό σενάριο 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο θα ασχοληθεί με την εκμάθηση της δομής ε-
πανάληψης ΟΣΟ με την χρήση του λογισμικού App Inventor. Η προβλεπόμενη διάρ-
κεια του σεναρίου είναι 4 διδακτικές ώρες. Αρχικά ο καθηγητής με την τεχνική της 
εισήγησης (Τριλιανός, 2004) προσπαθεί να μεταφέρει στους μαθητές πως όλοι σχεδόν 
έχουν μια εμπειρία χρήσης εφαρμογών κινητών συσκευών. Στη συνέχεια με την τε-
χνική του καταιγισμού ιδεών (Courau, 2000) προσπαθεί να ανακαλύψει ποιες είναι αυ-
τές οι εμπειρίες αλλά ταυτόχρονα να τις συνειδητοποιήσουν οι ίδιοι οι μαθητές. Αφού 
γίνει οι καταγραφεί των εμπειριών ο καθηγητής με την τεχνική των ερωτήσεων και 
απαντήσεων (Τριλιανός, 2004) ρωτάει τους μαθητές πως θα τους φαινόταν να έφτια-
χναν μια εφαρμογή μόνοι τους. Εδώ ο καθηγητής δίνει παραδείγματα από εφαρμογές 
της καθημερινότητας που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν οι μαθητές, με σκοπό να τους 
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κεντρίσει το ενδιαφέρον για το μάθημα.  

Αρχικά ο καθηγητής θα καλύψει το θεωρητικό υπόβαθρο της δομής επανάληψης 
ΟΣΟ_ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, δηλαδή θα εξηγήσει στους μαθητές για το τι είναι η δομή επα-
νάληψης ΟΣΟ_ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, που χρησιμοποιείτε αλλά και πως εφαρμόζεται μέσα 
σε προγράμματα. Ακολούθως θα κάνει μια εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλ-
λον App Inventor και με την τεχνική της επίδειξης (Γρηγοριάδου, Γουλή και Γόγουλου, 
2013) θα δείξει τα κύρια μέρη, καθώς και πως υλοποιείτε μια μικρή εφαρμογή. Στη 
συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται από 
τον καθηγητή ώστε να πειραματιστούν με την χρήση της ΟΣΟ στο λογισμικό App 
Inventor. 

Οι μαθητές για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν αλλά και να υλοποιήσουν το διδα-
κτικό σενάριο θα πρέπει να γνωρίζουν ήδη τι είναι οι μεταβλητές, το πρόβλημα, να 
διακρίνουν διαφορετικούς τύπους δεδομένων (αλφαριθμητικά, αριθμητικά), τους τύ-
πους δεδομένων, εντολές εισόδου-εξόδου, την δομή επιλογής καθώς και ένα εισαγω-
γικό μάθημα για την χρήση του App Inventor. Αν και πολλοί μαθητές μπορεί να μην 
έχουν συνειδητοποίηση όλες τις παραπάνω εννοείς στο έπακρο, το διδακτικό σενάριο 
είναι έτσι δομημένο ώστε να καθοδηγεί βήμα-βήμα για την υλοποίηση του.  

Οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Οι μαθητές θα πρέπει να κατακτήσουν τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις 
από το μάθημα έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήσουν σαν θεμέλιους λίθους για να οικο-
δομήσουν πάνω τους μεταγενέστερες γνώσεις και να έχουν μια ολοκληρωμένη επιστη-
μονική άποψη. Επίσης θα αποκτήσουν και τεχνικές γνώσεις καθώς θα μάθουν τα βα-
σικά του προγραμματισμού-δομή επανάληψης ΟΣΟ_ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, πως χρησιμο-
ποιείται καθώς και πως συνδυάζεται μεταξύ τους για την δημιουργία μιας εφαρμογής 
σε περιβάλλον android.  

Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το εργαλείο App  
Inventor και να υλοποιήσουν την πρώτη τους εφαρμογή. Στη συνέχεια να μπορέσουν 
να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά αλλά και τις λειτουργίες της δομής επανάληψης 
(Όσο…..επανέλαβε). 

Γενικοί στόχοι  

Να καταφέρουν οι μαθητές να λειτουργήσουν τον Σχεδιαστή (Designer) έτσι ώστε να 
μπορέσουν να επιλέξουν τα κατάλληλα αντικείμενα (Components) όπως επίσης να κα-
ταφέρουν να παραμετροποιήσουν τις ιδιότητες των αντικειμένων. Ακολούθως να μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν πολυμεσικά στοιχεία ενσωματώνοντας τα στην  εφαρμογή τους 
αλλά και να μπορέσουν με την χρήση των μπλοκ (blocks) να προγραμματίσουν την 
εφαρμογή. Στη συνέχεια να μπορούν οι μαθητές να  ‘πακετάρουν’ την εφαρμογή (δη-
μιουργία αρχείου .apk) με σκοπό την δημιουργία του κατάλληλου αρχείου για να εγκα-
τασταθεί στην κινητή συσκευή. Το διδακτικό σενάριο στοχεύει επιπλέον να κάνει τους 
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μαθητές να αντιληφθούν αν μια δομή επανάληψης «Όσο…..επανέλαβε» εκτελείται ή 
όχι, αν μια δομή επανάληψης «Όσο…..επανέλαβε» τερματίζει την εκτέλεσή της ή όχι 
καθώς και να εξηγούν πότε τερματίζεται η εκτέλεση της επαναληπτικής δομής 
«Όσο…..επανέλαβε». Τέλος να εφαρμόζουν την επαναληπτική δομή «Όσο…..επανέ-
λαβε» στην επίλυση ενός προβλήματος με την χρήση του AppInventor. 

Ειδικοί στόχοι 

Γνωστικοί: Οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της δομής επανάληψης καθώς και 
να γνωρίσουν τον τρόπο υλοποίησης λογικών πράξεων και συνδυασμό με τη δομή επι-
λογής ΟΣΟ. Στη συνέχεια να γνωρίσουν τον τρόπο υλοποίησης όλων των παραπάνω 
στο λογισμικό App Inventor. 

Ψυχοκινητικοί :Να εξασκηθούν στην επίλυση λογικών πράξεων και να αναπτύξουν 
ικανότητες στην δημιουργία εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές. 

Κοινωνικοί: Να αναπτύξουν συν-εργατικότητα με τα μέλη τις ομάδας τους, να κοινω-
νικοποιηθούν με τις άλλες ομάδες και να μάθουν να δέχονται τις διαφορετικές γνώμες 
των άλλων.  

Επιστημονικοί: Να έρθουν σε επαφή με επιστημονικές μελέτες ή άρθρα έτσι ώστε να 
φέρουν σε πέρας την υλοποίηση της εργασίας τους. 

Αισθητικοί: Να δημιουργήσουν μια οικολογική συνείδηση μαθαίνοντας ότι με την δη-
μιουργία εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές αντικαταστούν άλλες ενέργειες που 
έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και άρα  βοηθούν στη μείωση της κατανά-
λωσης ενέργειας άρα και σε πιο οικολογικό περιβάλλον.  

Το διδακτικό υλικό του εκπαιδευτικού σεναρίου  

Η υλοποίηση του σεναρίου θα γίνει στο χώρο του εργαστηρίου της πληροφορικής ανε-
ξαρτήτου τάξης. Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ηλεκτρονικών υπολογιστών με 
σύνδεση στο διαδίκτυο έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα 
του App Inventor και να μπορέσουν να δουλέψουν στο περιβάλλον εργασίας. Επίσης 
στους υπολογιστές θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη η σωστή έκδοση της java. Καλό 
θα ήταν να υπήρχε και ένας βιντεοπροβολέας συνδεδεμένος με τον υπολογιστή του 
καθηγητή και όταν κρίνει σκόπιμο να υποστηρίζει τους μαθητές. Τέλος, οι μαθητές θα 
μπορούν να έχουν μαζί τους κάποια έξυπνη κινητή συσκευή με λειτουργικό σύστημα 
Android (κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα) έτσι ώστε να μπορούν να δουν σε πραγματικό 
χρόνο να τρέχουν στις συσκευές τους. Στη συνέχεια φαίνονται τα φύλλα εργασίας του 
εκπαιδευτικού σεναρίου. 

Φύλλο εργασίας 

Δραστηριότητα 1 
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Στην καθημερινότητα μας υπάρχουν προβλήματα που πολλές φορές πρέπει να τα λύ-
σουμε κάνοντας κάποιες πράξεις πολλές φορές. Για παράδειγμα όταν θέλουμε να 
βρούμε τον μέσο όρο ενός μαθητή στα 12 μαθήματα που έχει στο σχολείο αυτό που 
κάνουμε είναι να προσθέτουμε τους βαθμούς του και στο τέλος να τους διαιρούμε με 
το 12.  Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον αλγόριθμο για να μας κάνει 
αυτή τη δουλεία διαβάζοντας τις βαθμολογίες από το πληκτρολόγιο και το άθροισμα 
τους να το διαιρέσει με το 12 και να μας βγάλει τον μέσο όρο.   

Παρακαλείστε να γράψετε 3 παραδείγματα που χρησιμοποιούμε επαναληπτικές διαδι-
κασίες. 

Τώρα αφού περιγράψατε τις ιδέες σας παρακαλείστε να γράψετε αυτές τις ιδέες σε 
αλγοριθμική μορφή. Οι τελεστές σύγκρισης είναι :  >,<, >=, <=, =, <>και οι λογικοί 
τελεστές είναι ΚΑΙ, Η , ΟΧΙ. 

Δραστηριότητα 2 

Οδηγίες υλοποίησης 

1. Στην πρόταση που ακολουθεί συμπληρώστε τα κενά που λείπουν. Μπορείτε να χρη-
σιμοποιήσετε τις παρακάτω λέξεις: άγνωστος, επαναλαμβάνεται, αληθής,  

Η επαναληπτική δομή της μορφής ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ χρησιμοποιείται όταν είναι 
……….. ο αριθμός των επαναλήψεων, με τη χρήση απλής ή/και σύνθετης συνθήκης 
για τερματισμό του βρόχου. Στην περίπτωση αυτή το σώμα της δομής ………….. όσο 
η συνθήκη είναι ………… 

2. Στην πρόταση που ακολουθεί συμπληρώστε τα κενά που λείπουν. Μπορείτε να χρη-
σιμοποιήσετε τις παρακάτω λέξεις: ψευδής, Τέλος_Ενανάληψης, επανάληψη 

Όταν η λογική συνθήκη είναι από την αρχή ………., τότε προσπερνάμε τις εντολές 
μέσα στην  επανάληψη και εκτελείται κατευθείαν η εντολή μετά το ……………... Ο-
πότε μπορεί να μην γίνει ούτε μία ……….. εάν η συνθήκη είναι από την αρχή ψευδής 

3. Στην πρόταση που ακολουθεί συμπληρώστε τα κενά που λείπουν. Μπορείτε να χρη-
σιμοποιήσετε τις παρακάτω λέξεις: μεταβάλει, συνεχώς, συνθήκη 

Μετά από κάθε επανάληψη ελέγχεται εν νέου η ……….. και πρέπει υποχρεωτικά μέσα 
στο βρόχο να υπάρχει μια εντολή, η οποία να ………… την τιμή της μεταβλητής που 
ελέγχεται με τη συνθήκη. Σε αντίθετη περίπτωση η επανάληψη δε θα τερματίζεται και 
θα εκτελείται ………..  

4. Παρακάτω σας δίδεται η γενική μορφή σύνταξης της δομής επανάληψης ΟΣΟ. Μπο-
ρείτε να συμπληρώσετε τα κενά που λείπουν; 

ΟΣΟ ......................... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
................................. 
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ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Δραστηριότητα 3 

Οδηγίες υλοποίησης 

Σε αυτή τη δραστηριότητα θέλουμε να ασχοληθούμε με την υλοποίηση ενός αλγόριθ-
μου που θα υπολογίζει την προπαίδεια π.χ. του 8. Ας δούμε παρακάτω πως παρουσιά-
ζεται η ανάπτυξη της προπαίδειας του 8. 

 
1 Χ 8 = 8 2 Χ 8 = 16 3 Χ 8 = 24 ....... 9 Χ 8 = 72 10 Χ 8 = 80 

Ένας από τους τρόπου υλοποίησης της προπαίδειας του 8 είναι η δομή επανάληψης 
ΟΣΟ. Παρακαλείστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
1. Ποιος είναι ο αριθμός των επαναλήψεων;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. Ποιος είναι ο μετρητής και ποια η αρχική του τιμή; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Ποια είναι η συνθήκη ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Ποιο είναι το βήμα άθροισης του μετρητή; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Ποια είναι τα σταθερά μέρη που εμφανίζονται σε κάθε επανάληψη; . . . . . . . . . . . . .  

6. Ποια τιμή επηρεάζεται από την μεταβολή της τιμής του μετρητή; . . . . . . . . . . . . . . 

Στην συνέχεια να προσπαθήσετε να συμπληρώσετε το απόσπασμα του αλγορίθμου 

προκειμένου να υπολογίζει την προπαίδεια του 8. 

Ι <- . . . . . . 

ΟΣΟ (. . . . .  <= . . . . . . ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

ΓΡΑΨΕ . . . . , ' Χ 8 = ' , Ι*. . . . . 

Ι <- Ι+. . . . . 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Δραστηριότητα 4 

Οδηγίες υλοποίησης 

Σε αυτή την δραστηριότητα θα δούμε πως μπορούμε να λύσουμε ένα καθημερινό πρό-
βλημα με τη χρήση του App Inventor. Ας υποθέσουμε πως κάποιος μαθητής έρχεται 
αδιάβαστος στο σχολείο και για να τον τιμωρήσει ο καθηγητής του του λέει να γράψει 
100 φορές ότι «δεν θα ξαναέρθω αδιάβαστος». Παρακαλείστε να τοποθετήσετε τα πα-
ρακάτω πλακίδια στη σωστή σειρά ώστε να βγάλετε το ίδιο αποτέλεσμα που υπάρχει 
στον emulator.  
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Αφού κάνετε διάφορες δοκιμές παρακαλείστε να γράψετε τα συμπέρασμά τα σας και 
τι παρατηρείτε όταν τα πλακίδια δε μπαίνουν στη σωστή σειρά.  

Δραστηριότητα 5 

Οδηγίες υλοποίησης 

Όπως είδαμε και στην δραστηριότητα 3 δημιουργήσαμε με την βοήθεια αλγορίθμου 
την προπαίδεια του 8. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να δούμε πως μπορούμε να υλο-
ποιήσουμε τον ίδιο αλγόριθμο με τη χρήση του App Inventor.  

1. Παρακαλείστε να υλοποιήσετε το μπλοκ της while έτσι ώστε να δημιουργήσετε τον 
αλγόριθμο που θα τρέχει 10 φορές και θα εμφανίζει το αποτέλεσμα στην οθόνη του 
emulator.  

2. Παρακαλείστε να περιγράψετε την λειτουργία του μπλοκ set label1.text και να γρά-
ψετε λίγα λόγια για το τι κάνει αυτό το μπλοκ. 

3. Παρακαλείστε να τοποθετήσετε όλα τα πλακίδια στη σωστή σειρά ώστε να βγάλετε 
το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό στον emulator. Επίσης καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας 
ανάλογα με τις διάφορες δοκιμές που κάνατε. 

4. Για να δημιουργήσετε το κατάλληλο αρχείο (.apk) έτσι ώστε να μπορέσετε να το 
εγκαταστήσετε στην κινητή συσκευή σας θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Build πάνω 
αριστερά και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί App (save .apk to my computer)  
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Αξιολόγηση 

Άσκηση 1 

Στην παρακάτω άσκηση παρακαλείσθε να βρείτε ποια από τις παρακάτω εικόνες βγάζει 
σαν αποτέλεσμα το περιεχόμενο του εξομοιωτή (emulator), όπως φαίνεται παρακάτω. 
Χρόνος υλοποίησης 3 λεπτά. 
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Άσκηση 2 

Στην παρακάτω άσκηση καλείσθε τοποθετήσετε όλα τα πλακίδια στη σωστή σειρά ώ-
στε να εμφανίζεται στην οθόνη της κινητής συσκευής σας, μετά το πάτημα του κου-
μπιού ΕΜΦΑΝΙΣΕ, οι αριθμούς μεταξύ του 10 και του 20 . Θα πρέπει να πακετάρετε 
την εφαρμογή στο κατάλληλο αρχείο (.apk) και να την τρέξετε σε μια κινητή συσκευή 
ανά ομάδα. Τέλος το αποτέλεσμα κάθε ομάδας θα παρουσιαστεί στην ολομέλεια. Χρό-
νος υλοποίησης 7 λεπτά. 

 

Συμπεράσματα 

Το παρόν διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε σε μια ομάδα τριών μαθητών της Γ Γυμνα-
σίου. Η διάρκεια του σεναρίου ήταν 4 ώρες. Τα αποτελέσματα που παράχθηκαν από 
την αξιολόγηση ήταν πολύ ενθαρρυντικά καθώς, οι μαθητές έφεραν σε πέρας τις δρα-
στηριότητες με μεγάλη επιτυχία και απόλαυσαν τη διαδικασία. Στο κομμάτι του διδα-
κτικού σεναρίου ένα πρόβλημα που δημιουργείται ήταν η αρκετή καθυστέρηση που 
παρουσιάζει ο εξομοιωτής (emulator) στο να τρέξει τις εφαρμογές αλλά αυτό το πρό-
βλημα λύνεται εύκολα αν υπάρχουν κινητές συσκευές ανά ομάδα ώστε το παραγόμενο 
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αποτέλεσμα να εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα.         

Όπως είναι γνωστό από πολλές έρευνες που έχουν γίνει η εκμάθηση του προγραμματι-
σμού σε νεαρές ηλικίες πολλές φορές είναι μια επίπονη διαδικασία τόσο για τον μαθητή 
όσο και για τον εκπαιδευτικό. Στο παρόν διδακτικό σενάριο χρησιμοποιήθηκε το προ-
γραμματιστικό εργαλείο App Inventor που έχει ένα φιλικό προς του μαθητές γραφικό 
περιβάλλον και είναι απλό στη χρήση του. Μέσω ενός τέτοιου εργαλείου η μάθηση 
γίνεται παιχνίδι και τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Ένας άλλος σημαντικός παρά-
γοντας του App Inventor είναι η αποφυγή των συντακτικών λαθών που συνήθως απο-
τρέπει τους μαθητές να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό. Η δυνατότητα αυτή δίνει 
στους μαθητές την ευκαιρία ακόμα και αν δεν είναι σίγουροι για την σύνταξη των ε-
ντολών να πειραματιστούν και ανάλογα το αποτέλεσμα να φτάσουν στη λύση του προ-
βλήματος οικοδομώντας τη γνώση με ένα πιο διαδραστικό και ευχάριστο τρόπο. 

Το παρόν διδακτικό σενάριο με τις κατάλληλες αλλαγές θα μπορούμε να υλοποιηθεί 
από όλες τις τάξεις τις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται με το μάθημα 
του προγραμματισμού και έχουν στη διδακτέα ύλη τους την δομή επανάληψης ΟΣΟ_Ε-
ΠΑΝΑΛΑΒΕ. Σαν μελλοντική ερευνητική διαδικασία θα μπορούσε να είναι αυτή η 
τροποποίηση του σεναρίου για τάξεις του Γενικού Λυκείου είτε των ΕΠΑΛ. 
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Εικονικά πειράματα Φυσικής για το Γενικό Λύκειο 

Ζαφειριάδης Φώτιος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.01 

fotiszaf@sch.gr  fotiszaf@gmail.com 

Περίληψη 

Η φυσική στο γενικό λύκειο συνοδεύεται από εργαστηριακά πειράματα που για να 
πραγματοποιηθούν απαιτείται χρόνος αρκετά περισσότερος από τον προβλεπόμενο. Η 
σημερινή εισήγηση εμφανίζει κάποια από τα παραπάνω πειράματα με τη μορφή εικο-
νικών πειραμάτων. Ο σκοπός είναι να βοηθήσει στη γρηγορότερη εκτέλεσή τους στο 
εργαστήριο φυσικών επιστημών ή να δώσει μια εναλλακτική λύση εκτέλεσής τους στο 
εργαστήριο πληροφορικής. Επίσης, θέλει να αναδείξει κάποια επιπλέον   πειράματα 
που είναι συμβατά με τη διδασκόμενη ύλη και μπορούν να εκτελεστούν μόνο ως εικο-
νικά πειράματα. Αυτά δημιουργήθηκαν από τον συγγραφέα με το ελεύθερο λογισμικό 
Geogebra και είναι ελεύθερα προς χρήση από τους συναδέλφους, σε έγγραφα, blogs, 
ιστοσελίδες. Δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, τροπο-
ποιούνται όποτε κριθεί απαραίτητο και συνεχώς προστίθενται καινούργια ώστε να κα-
λύψουν τα πειράματα που διδάσκονται στο γενικό λύκειο.  

Λέξεις - Κλειδιά: Φυσική, Εικονικά Πειράματα, Geogebra.  

Εισαγωγή 

Το μάθημα της φυσικής ακολουθείται από εργαστήρια στα οποία μελετάται ένα φυσικό 
φαινόμενο, λαμβάνονται μετρήσεις, γίνονται διαγράμματα,  υπολογίζονται κάποια φυ-
σικά μεγέθη ή γίνεται επιβεβαίωση ενός νόμου ή αρχής. Το αναλυτικό πρόγραμμα προ-
βλέπει ότι σε μια διδακτική ώρα θα πρέπει οι μαθητές να στήσουν την πειραματική 
διάταξη, να πάρουν τις μετρήσεις κι αν υπάρχει χρόνος να δημιουργήσουν πίνακα τι-
μών και διαγράμματα από όπου θα βγάλουν συμπεράσματα για το φαινόμενο που εξε-
τάζουν. 

Τα εργαστήρια φυσικής θα μπορούσαν να υποστηριχτούν από τα εικονικά πειράματα 
με 2 τρόπους: 

• Με την παρουσίαση του εικονικού πειράματος στο εργαστήριο των φυσικών επι-
στημών ταυτόχρονα με την αντίστοιχη πειραματική διάταξη. Έτσι οι μαθητές βλέ-
πουν την πειραματική διάταξη που θα στήσουν και την εξέλιξη του πειράματος που 
πρόκειται να εκτελέσουν. 

• Με το πείραμα να γίνεται αποκλειστικά στο εργαστήριο πληροφορικής και να συ-
νοδεύεται από ένα φύλλο εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, σε κάθε υπολογιστή 
κάθεται μια ομάδα 2 -3 μαθητών κι ο εκπαιδευτικός σε ρόλο συντονιστή, μπορεί 
εύκολα και γρήγορα να λύνει τις απορίες για τη χρήση του λογισμικού και τη συ-
μπλήρωση του φύλλου εργασίας. 
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Εικονικά Πειράματα 

Η εργασία παρουσιάζει μια σειρά τέτοιων εικονικών πειραμάτων που έχουν δημιουρ-
γηθεί από τον συγγραφέα με τη χρήση του λογισμικού Geogebra. Αυτά αναφέρονται 
κυρίως στα εργαστήρια της φυσικής που διδάσκονται στο γενικό λύκειο και στηρίζο-
νται στον αντίστοιχο εργαστηριακό οδηγό με τροποποιήσεις όπου κρίνεται απαραί-
τητο. Είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του συγγραφέα, «τρέχουν» on-line και είναι 
ελεύθερα για χρήση από τους συναδέλφους, είτε για να τα χρησιμοποιήσουν απευθείας 
από την ιστοσελίδα, είτε για να τα ενσωματώσουν σε δικές τους παρουσιάσεις, blog, 
ιστοσελίδες. 

Τα περισσότερα εικονικά πειράματα συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, τα οποία είναι 
επίσης αναρτημένα στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα. Αυτά είναι σύντομα, ενώ καθο-
δηγούν τον μαθητή στη λήψη μετρήσεων και στον υπολογισμό των ζητούμενων φυσι-
κών μεγεθών. 

Εικονικό πείραμα - Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση  
(Βλάχος κ.α. (2010) «Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής Α΄ γεν. λυκ.» σελ.44-48)   

Το εικονικό πείραμα εμφανίζει ένα εργαστηριακό όχημα που με τη βοήθεια νήματος, 
τροχαλίας κι ενός βαριδίου, εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Το ό-
χημα είναι συνδεδεμένο με μια ταινία στην οποία αφήνει ίχνη ένας χρονομετρητής 
που πάλλεται με συχνότητα 50Hz (σχήμα 1). 

 

Σχήμα 1: Εικονικό πείραμα στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 

Όταν το όχημα αρχίζει να κινείται εξαιτίας του βαριδίου, ο χρονομετρητής αφήνει ί-
χνη πάνω στη ταινία, έως τη στιγμή που θα φθάσει στο άκρο του πάγκου. 

Το πρόγραμμα μετά την εκτέλεση του πειράματος, εμφανίζει έναν χάρακα και οι κου-
κίδες που άφησε ο χρονομετρητής μεγεθύνονται και αριθμούνται ανά 5. Η πρώτη 
κουκίδα ονομάζεται κουκίδα (0), η πέμπτη κουκίδα ονομάζεται κουκίδα (1), η δέκατη 
ονομάζεται κουκίδα (2) κ.λ.π., οι οποίες απέχουν χρονικά μεταξύ τους 0,1sec, όπως 
φαίνεται στο σχήμα 2. 
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Σχήμα 2: Μετρήσεις στο εικονικό πείραμα της ευθ. ομ. μεταβαλλόμενης κίνησης 

Με τον χάρακα ο μαθητής μπορεί: 

• Να μετρήσει τις αποστάσεις των αριθμημένων κουκίδων από την κουκίδα (0), και 
να κατασκευάσει το διάγραμμα θέσης – χρόνου. 

• Να μετρήσει για κάθε κουκίδα (π.χ. κουκίδα (4)), την απόσταση Δx των κουκίδων 
που βρίσκονται εκατέρωθεν, (δηλαδή την απόσταση της κουκίδας (3) από την κου-
κίδα (5)), κι έτσι να υπολογίσει την στιγμιαία ταχύτητα που έχει η κουκίδα (4) από 
τη σχέση:  

Δt
x∆

=υ  (1) 

 όπου Δt=0,2sec.  

• Να κατασκευάσει το διάγραμμα ταχύτητας υ – χρόνου t, υ(t) και από την κλίση του 
να υπολογίσει την επιτάχυνση του οχήματος  α.  

Εικονικό Πείραμα – Τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο επίπεδο. 
(Βλάχος κ.α. (2010) «Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής Α΄ γεν. λυκ.» σελ.74-76) 

Αυτό το εικονικό πείραμα αποτελείται από 3 επιμέρους πειράματα. 

Πείραμα 1 

Ένα σώμα αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας 30˚ για 
χρόνο t=2 sec. Το πρόγραμμα εμφανίζει χάρακα με τον οποίο μαθητής μπορεί: 

• Να μετρήσει την απόσταση x που διάνυσε το σώμα το χρονικό διάστημα t=2sec. 

• Να υπολογίσει την επιτάχυνση α του σώματος από τη σχέση:  

2

2
1 tax ⋅=    (2) 
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Σχήμα 3: Εικονικό πείραμα για τη κίνηση σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο 

Πείραμα 2 

Επαναλαμβάνεται η προηγούμενη διαδικασία με τη διαφορά ότι το κεκλιμένο επίπεδο 
δεν είναι λείο. Ο μαθητής μπορεί: 

• Να μετρήσει την απόσταση x που διάνυσε το σώμα στο χρονικό διάστημα t=2sec. 

• Να υπολογίσει την επιτάχυνση α του σώματος από τη σχέση: 

2

2
1 tax ⋅=    (3) 

• Να υπολογίσει τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μ μεταξύ του σώματος και του 
κεκλιμένου επιπέδου, από τη σχέση: 

⇒⋅=°⋅⋅⋅−°⋅⋅⇒⋅=⇒⋅=Σ αmσυν30gmημ30gmαmT-Fx µα xwm  
ασυν30gμ-ημ30g =°⋅⋅°⋅   (4) 

Πείραμα 3 

Το σώμα ρίχνεται προς τα πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο με ταχύτητα υ0=10m/s και η 
προσομοίωση σταματάει όταν το σώμα φθάσει στο ανώτερο σημείο.  
Ο μαθητής μπορεί: 

• Να μετρήσει την απόσταση x που διάνυσε το σώμα έως ότου σταματήσει στιγμιαία. 

• Να υπολογίσει την επιβράδυνση α του σώματος από τη σχέση: 
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α
υ
2

2
0=x       (5) 

• Να υπολογίσει τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μ, από τη σχέση: 

⇒⋅=°⋅⋅+°⋅⋅⋅⇒⋅=+⇒⋅=Σ αmημ30gmσυν30gαmwTF xx mm µα
αημ30gσυν30g =°⋅+°⋅⋅µ      (6) 

Εικονικό Πείραμα – Μελέτη χαρακτηριστικής καμπύλης πηγής 
(Κοψιαύτης κ.α. (2010) «Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής Β΄ γεν. λυκ.» σελ.17-19)   

Αυτό το εικονικό πείραμα αποτελείται από 2 επιμέρους πειράματα 

Πείραμα 1 

Εμφανίζεται ένα κύκλωμα που αποτελείται από πηγή, καλώδια, διακόπτη, και αντί-
σταση.  Ένα αμπερόμετρο συνδέεται σε σειρά στο κύκλωμα για να μετράει την ένταση 
του ρεύματος που διαρρέει την πηγή και ένα βολτόμετρο συνδέεται παράλληλα με την 
πηγή για να μετράει την πολική τάση της. 

 

Σχήμα 5: Εικονικό πείραμα για τον σχεδιασμό της χαρακτηριστικής καμπύλης μιας ηλε-
κτρικής πηγής 

Ο μαθητής μπορεί : 

• Να μεταβάλλει την τιμή της εξωτερικής αντίστασης και να πάρει τις αντίστοιχες  
ενδείξεις του αμπερομέτρου και του βολτομέτρου. 

• Να συμπληρώσει έναν πίνακα τιμών (ένταση ηλεκτρικού ρεύματος Ι - πολική τάση 
πηγής Vπ).  
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• Να κατασκευάσει τη γραφική παράσταση πολική τάση πηγή Vπ – ένταση ηλεκτρι-
κού ρεύματος Ι, Vπ(I). 

• Από την επεξεργασία της γραφικής, να προσδιορίσει την ΗΕΔ της πηγής Ε και την 
εσωτερική της αντίσταση r. 

Πείραμα 2 

Εμφανίζει ένα παρόμοιο κύκλωμα που αποτελείται από μια πηγή με διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, ο μαθητής μπορεί να προσδιορίσει 
ξανά τα χαρακτηριστικά αυτής της πηγής. 

Εικονικό Πείραμα – Μελέτη της οριζόντιας βολής 
(Βλάχος κ.α. (2010) «Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής Α΄ γεν. λυκ.» σελ.62-65) 

Το εικονικό εργαστήριο εμφανίζει έναν διάδρομο τεταρτοκυκλίου όπου κυλίεται μια 
σφαίρα, ένα χρονόμετρο συνδεδεμένο με φωτοπύλη, έναν κατακόρυφο χάρακα για μέ-
τρηση ύψους και έναν οριζόντιο χάρακα για μέτρηση του βεληνεκούς (σχήμα 6). 

 

Σχήμα 6: Εικονικό πείραμα για την οριζόντια βολή 

Το τεταρτοκύκλιο μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικά ύψη και η διάμετρος δ της 
σφαίρας μπορεί να μεταβληθεί. Κατά την εκτέλεση του πειράματος αφήνεται η σφαίρα 
από κάποιο σημείο του διαδρόμου και το χρονόμετρο μετράει το χρόνο διέλευσής της 
Δt από τη φωτοπύλη.  

Σημ: Το ύψος εκτόξευσης h και το βεληνεκές S συνδέονται με τη σχέση: 

0
0

2

2
1

υ
υ SttS

gth

=⇒=

=
⇒








=⇒

2

02
1

υ
Sgh  2

2
02

Sgh
υ⋅

=   (7) 
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Ο μαθητής μπορεί:  

• Να προσδιορίσει την οριζόντια ταχύτητα υ0 με την οποία φεύγει η σφαίρα από το 
τεταρτοκύκλιο, με τη σχέση:  

Δt0
δυ =     (8) 

• Για διαφορετικές τιμές ύψους εκτόξευσης h, να μετρήσει το βεληνεκές της σφαίρας 
S  

• Να συμπληρώσει έναν πίνακα τιμών  ύψος εκτόξευσης h –βεληνεκές S – τετράγωνο 
βεληνεκούς S2. 

• Να κάνει τη γραφική παράσταση, ύψος εκτόξευσης h – τετράγωνο βεληνεκούς S2, 
h(S2) και να υπολογίσει την κλίση της. 

• Σύμφωνα με τη σχέση (7), η κλίση της γραφικής δίνεται και από τη σχέση

2
02 υ

σηκλ
⋅

=
gί , οπότε μπορεί να βρει την επιτάχυνση της βαρύτητας g. 

Εικονικό Πείραμα -   Διατήρηση της ορμής σε μια έκρηξη 
(Βλάχος κ.α. (2010) «Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής Α΄ γεν. λυκ.» σελ.77-79) 

Το εικονικό εργαστήριο αποτελείται από 2 πειράματα 

Πείραμα 1 

Δύο οχήματα που το ένα έχει ενσωματωμένο ελατήριο, τοποθετούνται σε επαφή πάνω 
σε οριζόντιο επίπεδο που στις άκρες του έχει 2 ακίνητα εμπόδια (σχήμα 7).  

 

Σχήμα 7: Εικονικό πείραμα για την επιβεβαίωση της αρχής διατήρησης της ορμής 
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Τα οχήματα μπορούν  να φορτωθούν με επιπλέον μάζες, ενώ ένα σφυράκι μπορεί να 
απελευθερώσει το ελατήριο και τα οχήματα να κινηθούν σε αντίθετες κατευθύνσεις. 
Το πρόγραμμα εμφανίζει δύο χάρακες για την μέτρηση των αποστάσεων που έχουν 
διανύσει τα οχήματα. 

Ο μαθητής μπορεί, για κάποιες μάζες των οχημάτων m1 και m2: 

• να τοποθετήσει τα οχήματα σε τέτοια θέση ώστε αυτά να φθάνουν ταυτόχρονα στα 
2 εμπόδια 

• να μετρήσει τις αποστάσεις x1 και x2 που έχουν διανύσει στο ίδιο χρονικό διάστημα 
t 

• να επιβεβαιώσει την αρχή διατήρησης της ορμής από τη σχέση: 

⇒=⇒=⇒−=
t
xm

t
xmmmmm 2

2
1

1221122110 υυυυ  

2211 xmxm =    (9) 

• να επαναλάβει την παραπάνω διαδικασία για διαφορετικές μάζες m1 και m2. 

Πείραμα 2 

Το δεύτερο όχημα φορτώνεται με μια άγνωστη μάζα Μ η οποία ζητείται να προσδιο-
ριστεί. 

 

Σχήμα 8: Εικονικό πείραμα για τον υπολογισμό άγνωστης μάζας με την Α.Δ.Ο. 

Ο μαθητής γνωρίζοντας την μάζα του πρώτου οχήματος και ακολουθώντας τη διαδι-
κασία του πειράματος 1, μπορεί  να υπολογίσει την άγνωστη μάζα Μ. 

Εικονικό Πείραμα -   Μελέτη ενός εγκάρσιου κύματος 
(Ιωάννου κ.α. (2012) «Φυσική θετ-τεχν γ΄ λυκείου» σελ.44-46) 
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Το εικονικό πείραμα αποτελείται από τρία πειράματα. 

Πείραμα 1 

Ένα εγκάρσιο κύμα δημιουργείται σε ένα γραμμικό ελαστικό μέσο. Εμφανίζεται ένας 
οριζόντιος χάρακας, ένας κάθετος χάρακας κι ένα χρονόμετρο (σχήμα 9).  

Ο μαθητής μπορεί: 

• να μετρήσει το πλάτος της ταλάντωσης Α και το μήκος κύματος λ 

• να μετρήσει τη περίοδο του κύματος T 

• να προσδιορίσει την  εξίσωση του κύματος y(x,t). 

 

Σχήμα 9: Εικονικό πείραμα 1 για το εγκάρσιο κύμα 

Πείραμα 2 

Το εγκάρσιο κύμα διαδίδεται και η προσομοίωση «παγώνει» όταν το κύμα φθάσει σε 
ένα σημείο Κ που απέχει απόσταση 2,5λ από την πηγή. 

Ο μαθητής για αυτή τη χρονική στιγμή μπορεί: 

• Να σχεδιάσει το στιγμιότυπο του κύματος, y(x). 

• Να σχεδιάσει το διάγραμμα της φάσης των σημείων του κύματος σε σχέση με τη 
θέση τους x, φ(x). 

Πείραμα 3 

Το εγκάρσιο κύμα αρχικά φθάνει στο σημείο Κ κι έπειτα διαδίδεται ακόμη δύο μήκη 
κύματος μετά το σημείο Κ (σχήμα 10). 
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Ο μαθητής παρατηρώντας το κύμα σε αυτή τη θέση μπορεί: 

• Να σχεδιάσει τη γραφική παράσταση της ταλάντωσης του σημείου Κ, y(t). 

• Να σχεδιάσει τη γραφική παράσταση της φάσης του σημείου Κ συναρτήσει του 
χρόνου, φ(t). 

 

Σχήμα 10: Εικονικό πείραμα 3  για το εγκάρσιο κύμα 

Εικονικό Πείραμα – Προσδιορισμός της ροπής αδράνειας κυλίνδρου που κυλίε-
ται σε πλάγιο επίπεδο 

(Ιωάννου κ.α. (2012) «Εργαστηρ. Οδηγ. Φυσ. Θετ. κ Τεχν. κατ . γ΄ λυκείου» σελ.29-32) 

Στο εικονικό πείραμα εμφανίζεται ένα κεκλιμένο επίπεδο με ρυθμιζόμενη κλίση,  έ-
νας κύλινδρος, ένα χρονόμετρο, ένας κατακόρυφος χάρακας κι ένας χάρακας κατά 
μήκος του κεκλιμένου (σχήμα 11).  
Ο κύλινδρος αφήνεται στη κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου, κυλίεται χωρίς να ολι-
σθαίνει και διανύει απόσταση L=2m. Η ροπή αδράνειάς του θεωρείται ίση με 

2mDI =     (10) 

Όπου D: σταθερά του κυλίνδρου (σε μονάδες μήκους). 

Ο μαθητής μπορεί για διαφορετικές κλίσεις του κεκλιμένου επιπέδου: 

• Να μετρήσει το χρόνο κίνησης του κυλίνδρου και να υπολογίσει την επιτάχυνσης 
του κέντρου μάζας του αcm, από τη σχέση: 

2

2
1 taL cm ⋅=      (11) 

• Να μετρήσει την κατακόρυφη απόσταση h 

• Να συμπληρώσει έναν πίνακα τιμών, ύψους h – επιτάχυνση του κέντρου μάζας του 
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κυλίνδρου αcm. 

 

Σχήμα 11: Εικονικό πείραμα στον υπολογισμό της ροπής αδράνειας κυλίνδρου 

• Να κατασκευάσει ένα διάγραμμα, επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του κυλίνδρου 
αcm – ύψους h, αcm(h), και να υπολογίσει την κλίση του. 
Σημ. Τα μεγέθη αcm και h, συνδέονται με τη σχέση (12):  

cm

x

a
R

Twm

2

2

γων
2

γων

cmστcmcmx

DmαDmRαΙΣτ

αmT-ημθgmαmF

=Τ⇒⋅⋅=⋅Τ⇒⋅=

⋅=⋅⋅⇒⋅=−⇒⋅=Σ

στστ

στα
⟹

cmam
R
Dm

L
hgm ⋅=−⋅⋅ cm2

2

α ⟹  h
L

R
D

g









+

=
12

2cmα       (12) 

• Η κλίση του διαγράμματος δίνεται και από τη σχέση 
L

R
D

gί









+

=
12

2
σηκλ , οπότε 

μπορεί  να βρει το D. 

• Από τη σχέση (10) να βρει τη ροπή αδράνειας του κυλίνδρου I. 

Εικονικά Πειράματα στο εργαστήριο Πληροφορικής 

Τα εικονικά πειράματα δοκιμάστηκαν στο εργαστήριο πληροφορικής και προέκυψαν 
τα εξής συμπεράσματα: 

Θετικά 

• Οι  μαθητές συνεργάστηκαν μεταξύ τους σχηματίζοντας ομάδες 2-3 ατόμων. 

• Προσαρμόζονται εύκολα στο εικονικό εργαστήριο και επαναλαμβάνουν το πείραμα 
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πολλές φορές αφού είναι εξοικειωμένοι με την χρήση υπολογιστή. 

• Μπορούν εύκολα να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας που είναι δομημένο σύμ-
φωνα με το εικονικό πείραμα. 

• Μπορούν να επαναλάβουν ή και να ολοκληρώσουν το πείραμα από το σπίτι τους. 

 

Σχήμα 12: Εικονικό πείραμα στο εργαστήριο πληροφορικής 

Αρνητικά 

• Οι μαθητές δεν έρχονται σε επαφή με το πραγματικό εργαστήριο οπότε δεν απο-
κτούν δεξιότητα στο στήσιμο της πειραματικής διάταξης και στη λήψη πραγματικών 
μετρήσεων. 

Παρουσίαση των βιβλιογραφικών πηγών 

Βλάχος κ.α. (2010) «Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής Α΄ γεν. λυκ.» 

Κοψιαύτης κ.α. (2010) «Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής Β΄ γεν. λυκ.»   

 Ιωάννου κ.α. (2012) «Εργαστηρ. Οδηγ. Φυσ. Θετ. κ Τεχν. κατ . γ΄ λυκείου» 

Ιωάννου κ.α. (2012) «Φυσική θετ-τεχν γ΄ λυκείου» 
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Εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία του προγραμματισμού 
και της εκπαιδευτικής ρομποτικής σε μαθητές δημοτικού 

Μακρή Βενετία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

M. Sc. Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες-Ηλεκτρονική Μάθηση  
venia.makri@hotmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών ηλικίας από 8 
έως 11 ετών με τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και της ρομποτικής στα πλαί-
σια συνεργατικών δραστηριοτήτων. Για την επίτευξη αυτού, χρησιμοποιείται η μάθηση 
βασισμένη σε σχέδια εργασίας (projects) καθώς συνάδει με την θεωρητική προσέγγιση 
του εποικοδομισμού στην οποία βασίζεται η εκπαιδευτική ρομποτική. Στα πλαίσια των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται κάποια Stages από το μάθημα 3 του 
Code studio, η γλώσσα προγραμματισμού Scratch καθώς και το εκπαιδευτικό πακέτο 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. Τα παιδιά προσπαθούν να επιλύσουν κά-
ποια προβλήματα για να δείξουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται και λειτουργεί 
ένα διαστημικό όχημα. 

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαιδευτική ρομποτική, προγραμματισμός, εκπαιδευτικό σενάριο 

Εισαγωγή 

Καθώς η τεχνολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καθημερινή μας ζωή, η διε-
ρεύνηση νέων πρακτικών και μεθόδων που θα εξοικειώσουν τους μαθητές μας με τη 
λειτουργική χρήση της αποτελεί επιταγή της σύγχρονης εκπαίδευσης. Κατά τη διάρ-
κεια των τελευταίων δεκαετιών, το ενδιαφέρον της επιστημονικής και εκπαιδευτικής 
κοινότητας έχει στραφεί προς την αξιοποίηση της ρομποτικής για την ανάπτυξη των 
γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. (Alimisis, 2013) 

Με τον όρο «εκπαιδευτική ρομποτική» εννοείται ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλ-
λον το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να δημιουργήσει και να κατευ-
θύνει μια τεχνολογική οντότητα, όπως λόγου χάρη ένα ρομπότ, χρησιμοποιώντας κά-
ποια γλώσσα προγραμματισμού με στόχο την επίλυση κάποιου ανοιχτού, αυθεντικού, 
πολυδιάστατου προβλήματος με τη χρήση της τεχνολογίας και φυσικών υλικών. Απο-
τελώντας μια καινοτόμα εκπαιδευτική μεθοδολογία, συνδυάζει στοιχεία βασικών επι-
στημών όπως η φυσική και η μηχανολογία, με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής 
όπως η ανάπτυξη λογισμικού και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και με τη μελέτη της 
συμπεριφοράς του ανθρώπου. (Δελή, 2011 ; Αλιμήσης, 2008). 

Εκπαιδευτικό πρόβλημα 
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Η διδασκαλία του προγραμματισμού σε παιδιά ακόμα και προσχολικής ηλικίας αποτε-
λεί αντικείμενο μελέτης της διεθνούς βιβλιογραφίας αλλά και της εκπαιδευτικής πρα-
κτικής. Αυτό συμβαίνει διότι ο προγραμματισμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών θε-
ωρείται ιδιαίτερα σημαντική ικανότητα στις μέρες μας καθώς συμβάλλει στην καλλιέρ-
γεια ανώτερων μορφών σκέψης και στην ανάπτυξη ικανοτήτων όπως η αλγοριθμική 
επίλυση προβλημάτων. Είναι μια ικανότητα κλειδί που επιτρέπει την κατανόηση και 
την εμβάθυνση πολλών άλλων γνωστικών πεδίων της Πληροφορικής και όχι μόνο. 
(Φεσάκης κ.α., χ.η) Πιο συγκεκριμένα, η διδασκαλία του μπορεί να ενταχθεί σε όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης για τη διδασκαλία διαφόρων εννοιών, κυρίως, από τα Μαθη-
ματικά και τις Φυσικές Επιστήμες αλλά και πολλών γνωστικών αντικειμένων όπως, για 
παράδειγμα, της Γεωμετρίας, της Μηχανικής, της Τεχνολογίας, της Ιστορίας αλλά και 
της Γλώσσας.  

Η εκπαιδευτική ρομποτική έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη εφαρμογών ικανών να 
προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για τις νέες τεχνολογίες. Αυτό επιτυγχάνεται κα-
θώς οι μαθητές συνθέτουν μια μηχανική οντότητα, χρησιμοποιώντας ειδικούς επεξερ-
γαστές, συσκευές εισόδου και εξόδου, αισθητήρες και άλλα δομικά στοιχεία. Προκει-
μένου να κατευθύνουν την κατασκευή τους, δημιουργούν ένα πρόγραμμα με τη χρήση 
κάποιου ειδικά διαμορφωμένου, απλού και εύχρηστου προγραμματιστικού περιβάλλο-
ντος. (Δελή, 2011) 

Το εκπαιδευτικό πρόβλημα που εξετάζεται στο συγκεκριμένο σενάριο με τίτλο «Ανα-
καλύπτοντας νέους πλανήτες…» είναι η εξοικείωση των παιδιών ηλικίας από 8 έως 11 
χρονών με βασικές έννοιες προγραμματισμού στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριο-
τήτων.  

Στόχοι εκπαιδευτικού σεναρίου 

Το πρότυπο εκπαιδευτικό σενάριο είναι διαθεματικό καθώς καλύπτει διάφορα γνω-
στικά αντικείμενα όπως είναι η Γλώσσα, η Πληροφορική, η Μελέτη Περιβάλλοντος, η 
Φυσική και τα Μαθηματικά. Ο γενικός στόχος του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι οι 
μαθητές να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες προγραμματισμού και να κατασκευάσουν 
ρομποτικές κατασκευές στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων. Από την άλλη 
πλευρά, οι ειδικοί στόχοι έχουν βασιστεί στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμ-
μάτων Σπουδών του Δημοτικού (2003) και διατυπώνονται με βάση την ταξινομία του 
B. Bloom. Σύμφωνα με τον Bloom, οι διδακτικοί στόχοι κατηγοριοποιούνται σε τρεις 
περιοχές: τη γνωστική, τη συναισθηματική και τη ψυχοκινητική. (Τριλιανός, 2008)  

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο, η γνωστική περιοχή περιλαμβάνει τους στό-
χους: 

− Γνώση (Knowledge): Οι μαθητές μετά το πέρας της διδακτικής παρέμβασης θα εί-
ναι σε θέση να διαβάζουν συγκεκριμένες εντολές με βάση την εικόνα τους. 
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− Κατανόηση (Comprehension): Να εξηγούν τα βήματα με τα οποία θα κουνήσουν 
έναν ήρωα ή μια ρομποτική κατασκευή. Να κατανοούν δισδιάστατα σχέδια προ-
κειμένου να δημιουργήσουν τρισδιάστατες κατασκευές. 

− Εφαρμογή (Application): Να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εντολές για να μετακι-
νήσουν έναν ήρωα ή μια ρομποτική κατασκευή με βάση προκαθορισμένο στόχο. 

− Ανάλυση (Analysis): Να αποσυνθέτουν ένα γεγονός, πρόγραμμα ή μια δραστηριό-
τητα στα συστατικά μέρη από το οποίο αποτελείται και να εντοπίζουν τυχόν σφάλ-
ματα σε αυτό. Να ελέγχουν, να διορθώνουν και να βελτιώνουν τον κώδικα και τις 
κατασκευές τους.  

− Σύνθεση (Synthesis): Να κατασκευάζουν προγραμματιζόμμενα ρομπότ με τη 
χρήση μοτέρ, αισθητήρων, τροχών, αξόνων και άλλων τεχνικών εξαρτημάτων. Να 
δομούν ένα πρόγραμμα με τη χρήση εντολών στην κατάλληλη θέση. 

− Αξιολόγηση (Evaluation): Να αξιολογούν την πορεία μάθησης τους και τη συνερ-
γασία τους με την ομάδα με βάση προκαθορισμένα κριτήρια.  

Η συναισθηματική περιοχή περιλαμβάνει τους στόχους:  

− Οι μαθητές κατά τη δράση τους σε ομάδες να σέβονται τα υπόλοιπα μέλη ώστε να 
λειτουργούν αρμονικά οι ομάδες.  

− Να επιδεικνύουν επιμονή για την επίλυση ενός προβλήματος. 

Στην ψυχοκινητική περιοχή εντάσσονται οι στόχοι:  

− Να αποκτήσουν την ικανότητα να ταυτίζονται με την ομάδα και να συσχετίζουν τη 
συμπεριφορά τους με το απώτερο κοινό αποτέλεσμα.  

− Να διατυπώνουν υποθέσεις και να ερευνούν ώστε να τις αποδείξουν ή να τις αναι-
ρέσουν.  

− Να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να εκτελέσουν παιχνίδια εξερεύνησης 
και επίλυσης απλών προβλημάτων (ΔΕΠΠΣ, 2003 ; Code.org, 2015)  

Χαρακτηριστικά και ανάγκες μαθητών 

Συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους, κατά τη διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρο-
μποτικής οι μαθητές μέσα από την ενασχόλησή τους με ευχάριστες δραστηριότητες και 
συγκεκριμένα δημιουργώντας τις δικές τους κατασκευές ρομπότ και προγραμματίζο-
ντας τους ήρωές τους, αποκτούν ενδιαφέρον και κινητοποιούνται σε μεγάλο βαθμό 
στην εκμάθηση βασικών εννοιών του προγραμματισμού. (McNamara et al, n.d. ; Δελή, 
2011) 

Αναφορικά με τα γνωστικά χαρακτηριστικά, μπορεί να έχουν διαφορετικό γνωστικό 
υπόβαθρο. Μπορεί δηλαδή κάποιοι να έχουν προϋπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις 
για κάποιες βασικές έννοιες όπως οι κατευθύνσεις, η μέτρηση γωνιών και αποστάσεων, 
που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εσφαλμένες. Σε σχέση με τον υπολογιστή, τα παι-
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διά πιθανόν να μην τον έχουν ξαναχρησιμοποιήσει. Ακόμη, η δυνατότητά τους να χρη-
σιμοποιούν παιχνίδια κατασκευών τύπου Lego και προγραμματιζόμενα παιχνίδια μπο-
ρεί να είναι ανεπτυγμένη αλλά πιθανόν να μην έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι το πρό-
γραμμα τους στο παρελθόν. Σε σχέση με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, τα παιδιά 
συχνά παρουσιάζουν προβλήματα συνεργασίας ενώ μερικά μπορεί να είναι απρόθυμα 
να επιλύσουν προβλήματα. Αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα παιδιά 
μπορεί να έχουν ηλικία από 8 έως 11 χρονών και μπορεί να είναι αγόρια και κορίτσια. 

Στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μελέτες που αναλύουν τις α-
νάγκες των μαθητών της συγκεκριμένης ηλικίας, τόσο για τη χρήση προγραμματιζόμε-
νων παιχνιδιών όσο και για την ικανότητά τους να επιλύουν προβλήματα και να συνερ-
γάζονται. Τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας, κατανοούν καλύτερα τις διαδικασίες 
του προγραμματισμού ενός αντικειμένου όταν εργάζονται σε ένα περιβάλλον πλούσιο 
σε υλικά και ερεθίσματα, που ενθαρρύνει τον πειραματισμό και δίνει τη δυνατότητα να 
παρατηρήσουν το αποτέλεσμα των ενεργειών τους άμεσα και να επωφεληθούν από τα 
λάθη τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η χρήση οπτικοποιημένων εντολών συμβάλλει 
στην μεγαλύτερη και γρηγορότερη κατανόηση των προγραμμάτων, καθώς και στην 
αποφυγή της ανάγκης απομνημόνευσης των συντακτικών κανόνων. 

Τέλος, οι μαθητές συχνά δυσκολεύονται να εκφράσουν και να εξηγήσουν τις ιδέες 
τους. (Δελή, 2011) Όσον αφορά τις ανάγκες των μαθητών για ανάπτυξη δεξιοτήτων 
συνεργασίας, συχνά τα παιδιά δυσκολεύονται να ταυτιστούν με την ομάδα και να ερ-
γαστούν για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. 

Ωστόσο, θεωρείται ότι η μεταξύ τους συνεργασία αναπτύσσει το αίσθημα της συλλο-
γικής σκέψης, το πνεύμα ομαδικότητας και βελτιώνουν την άποψή τους για τις μαθη-
σιακές τους ικανότητες. (Ματσαγγούρας, 2008 ; Δελή, 2011) 

Αξιοποίηση εργαλείων 

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο, οι μαθητές χρησιμοποιούν κάποια από τα 
Stages του τρίτου μαθήματος που προσφέρεται από το Code studio 
(http://studio.code.org/s/course3/).  

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε μαθητές από 8 ετών και άνω και τους δίνει τη δυνα-
τότητα να δημιουργήσουν αλγορίθμους χρησιμοποιώντας εντολές με τη μορφή οπτι-
κών οδηγιών προκειμένου κάποιος ήρωας να φτάσει έναν επιθυμητό στόχο σε έναν 
λαβύρινθο. Παράλληλα με την ανάπτυξη γνώσεων προγραμματισμού, οι μαθητές συ-
νεργάζονται με τους άλλους και αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλήμα-
τος.(Code.org, 2015) 
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Εικόνα 1: Οθόνη από stage του Code studio 

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιείται και μία από τις πιο διαδεδομένες 
γλώσσες προγραμματισμού παγκοσμίως για παιδιά από 8 ετών και άνω, το Scratch, ένα 
έργο του το Kindergarten Group στη MIT Media Lab. Οι μαθητές μπορούν να δημιουρ-
γήσουν δωρεάν το δικό τους διαδραστικό υλικό όπως ιστορίες, παιχνίδια και κινούμενα 
σχέδια και μέσα από την διαδικτυακή κοινότητα του, να τα μοιραστούν με άτομα σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Εκτός των άλλων, συμβάλλει στην καλλιέργεια της δημιουργικής 
σκέψης των παιδιών, της συνεργασίας και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του 21ου 
αιώνα. (Scratch, 2015) 

 

Εικόνα 2: Οθόνη από το Scratch  

Προκειμένου οι μαθητές να λύσουν πραγματικά προβλήματα της ρομποτικής τεχνολο-
γίας μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες, χρησιμοποιείται το εκπαιδευτικό πακέτο 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. Με αυτό, οι μαθητές ενθαρρύνονται να 
δοκιμάσουν, να προγραμματίσουν και να αξιολογήσουν τις δικές τους ρομποτικές κα-
τασκευές, χρησιμοποιώντας έναν ισχυρό μικρό υπολογιστή, το EV3 Intelligent Brick 
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καθώς και δομικά στοιχεία LEGO, αισθητήρες υπερήχων, χρώματος, αφής, γυροσκό-
πιο, μοτέρ, τροχούς, άξονες και άλλα τεχνικά εξαρτήματα.  

 

Εικόνα 3: Εκπαιδευτικό πακέτο LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 

Εκπαιδευτική προσέγγιση 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν ρομποτικές κατα-
σκευές μπορεί να βασιστεί θεωρητικά στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης που υιοθετούν 
αρχές όπως η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες που έχουν νόημα για 
τους ίδιους, η δημιουργία της νέας γνώσης μέσα από την ανακάλυψη, τη δημιουργία, 
τη διατύπωση και τον έλεγχο υποθέσεων, και τον πειραματισμό, η συνεργασία των 
μαθητών και ο διαμοιρασμός ρόλων στα πλαίσια της ομάδας, η καλλιέργεια της δη-
μιουργικότητας, της αυτορρύθμισης, της αυτοπεποίθησης. Παράλληλα, πρέπει να στο-
χεύει μέσω της εκπλήρωσης ενός έργου στην επίλυση μιας αυθεντικής προβληματικής 
κατάστασης αντλούμενης από τον πραγματικό κόσμο. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού, αφού παρέχει την ευκαιρία στους μαθητές να πάρουν μέρος 
σε δραστηριότητες ανακάλυψης, τους ενισχύει στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν 
βασικές έννοιες του προγραμματισμού και τους βοηθά να συνεργαστούν, να εκφρα-
στούν και να αλληλεπιδράσουν σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία. (Δελή, 2011 ; 
Alimisis, 2013 ; Αλιμήσης, 2008) 

Για τους λόγους αυτούς, ο εποικοδομισμός και η κατασκευαστική θεωρία μάθησης 
(constructionism) αποτελούν το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για την εκπαιδευτική ρο-
μποτική. Σύμφωνα με τον S. Papert, οι μαθητές μαθαίνουν ευκολότερα μέσα από την 
κατασκευή (construction) μιας οντότητας, είτε αυτή είναι ένα κάστρο από άμμο είτε 
μια τεχνολογική κατασκευή, ενώ ο Piaget θεωρεί ότι ο χειρισμός αντικειμένων αποτε-
λεί βασική προϋπόθεση ώστε τα παιδιά να οικοδομήσουν τη γνώση τους. Στη συγκε-
κριμένη παιδαγωγική προσέγγιση, δημιουργείται ένα μαθησιακό περιβάλλον τέτοιο, 
όπου ο μαθητής αποτελεί μέρος ενός συνόλου στο οποίο ωστόσο κατέχει ξεχωριστό 
ρόλο, λόγου χάρη, ως κατασκευαστής, προγραμματιστής, συντονιστής κτλ, ενώ ανα-
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πτύσσει κοινωνικές, γνωστικές, μεταγνωστικές αλλά και τεχνικές δεξιότητες στα πλαί-
σια βιωματικών και διασκεδαστικών δραστηριοτήτων. Διαφαίνεται λοιπόν η υψηλή 
παιδαγωγική αξία μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης που περιλαμβάνει εφαρμογές εκ-
παιδευτικής ρομποτικής σε σχέση με τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους. (Αλιμή-
σης κ. α., χ.η. ; Δελή, 2011 ; Alimisis, 2013 ; Αλιμήσης, 2008)  

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο βασίζεται στις φάσεις ενός Σχεδίου Εργασίας 
(Project), οι οποίες είναι:  

1. Συλλογικός προγραμματισμός: Στη φάση αυτή το σχέδιο εργασίας οργανώνεται 
με δραστηριότητες όπως ο προσδιορισμός και η κατανόηση της προβληματικής 
κατάστασης, η συζήτηση και ο προσδιορισμός των υπο διερέυνηση ζητημάτων, 
η οργάνωση των ομάδων και ο προσδιορισμός κριτηρίων αξιολόγησης του έρ-
γου ή της συνεργασίας. 

2. Ενδο-ομαδικός προγραμματισμός: Εδώ καθορίζονται οι πηγές πληροφόρησης 
και το πρωτογενές υλικό, προσδιορίζεται ο ρόλος κάθε μέλους της ομάδας. 

3. Συλλογική διεξαγωγή έργου: η έρευνα υλοποιείται με την αναζήτηση και συλ-
λογή πληροφοριών και την υποστήριξη και παροχή πληροφοριών από τον εκ-
παιδευτικό. Επίσης, επιλέγονται και οργανώνονται τα ευρήματα, αναλύεται και 
αξιολογείται το υλικό στα πλαίσια της ομάδας και δημιουργείται το ομαδικό 
έργο.  

4. Αξιολόγηση: Το ομαδικό έργο αξιολογείται και ο εκπαιδευτικός παρέχει ανα-
τροφοδότηση.  

5. Αναστοχασμός και παρουσίαση τελικού έργου: Με βάση την αξιολόγηση ολο-
κληρώνεται η εργασία με τις τελικές τροποποιήσεις και παρουσιάζεται. (Αλε-
βυζάκη, 2008 ; Τζωρτζάκης, 2009) 

Η διεθνής έρευνα έχει αποδείξει ότι τα θετικά αποτελέσματα από την εκμάθηση της 
εκπαιδευτικής ρομποτικής και του προγραμματισμού στα πλαίσια σχεδίων εργασίας, 
καθίστανται φανερά σε διδασκαλίες που έχουν μεγάλη διάρκεια. Για το λόγο αυτό το 
προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο έχει διάρκεια 30 ώρες. (Δελή, 2011) 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Στην πρώτη φάση (Συλλογικός προγραμματισμός, διάρκεια 10 μαθήματα μιας ώρας), 
ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το πρόβλημα το οποίο είναι «Η ανακάλυψη νέων πλανη-
τών». Τα παιδιά καλούνται να βοηθήσουν την Υπηρεσία Διαστήματος να συλλέξει 
στοιχεία και δεδομένα από έναν καινούριο πλανήτη που ανακαλύφθηκε πολύ μακριά 
από τη Γη. Αρχικά, γίνεται καταιγισμός ιδεών και δημιουργείται εννοιολογικός χάρτης 
για τον προσδιορισμό και τη διερεύνηση των πρότερων ιδεών των παιδιών για το πρό-
βλημα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται αν το πρόβλημα έχει γίνει κατανοητό, 
διαφαίνονται τα ζητήματα που χρήζουν επεξηγήσεων και διατυπώνονται τα κριτήρια 
τα οποία θα πρέπει να πληροί η κατασκευή τους. Οι μαθητές προτείνουν τρόπους για 
την επίλυση του προβλήματος, στα πλαίσια των οποίων προτείνεται και η κατασκευή 
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ενός διαστημικού οχήματος. Ο εκπαιδευτικός διατυπώνει το ερώτημα «με ποιον τρόπο 
θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με αυτό» παρακινώντας τα παιδιά να σκεφτούν 
την αναγκαιότητα της ύπαρξης μιας γλώσσας την οποία θα μπορεί να κατανοήσει το 
ρομπότ. Στο σημείο αυτό, ο εκπαιδευτικός προτείνει να χρησιμοποιήσουν κάποια 
Stages του τρίτου μαθήματος που προσφέρεται από το Code studio 
(http://studio.code.org/s/course3/) και τους ενθαρρύνει να συνεργαστούν μεταξύ τους 
για την ολοκλήρωσή τους. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε μάθημα ο εκπαιδευτικός θα ε-
πεξηγεί τις βασικές έννοιες που θα ανακαλύψουν, όπως λόγου χάρη την αλγοριθμική 
σκέψη, τις συναρτήσεις, τις μεταβλητές, τις συνθήκες, τις επαναλήψεις και βρόγχους 
του τύπου «μέχρις ότου», και θα οι μαθητές θα προσπαθούν ατομικά στον υπολογιστή 
τους να ολοκληρώσουν τα Stages. Σε περίπτωση που δεν καταφέρουν κάποιο θα πρέπει 
πριν ρωτήσουν τον εκπαιδευτικό να συμβουλευτούν δύο συμμαθητές τους. Ο εκπαι-
δευτικός προσδιορίζει τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθούν οι μαθητές όσον α-
φορά στις συνεργατικές τους δεξιότητες.  

Στη δεύτερη φάση (Ενδο-ομαδικός προγραμματισμός, διάρκεια 9 μαθήματα μιας ώ-
ρας), παρουσιάζεται η γλώσσα προγραμματισμού Scratch. Στα πέντε πρώτα μαθήματα, 
αφού εντοπιστούν οι ομοιότητες και διαφορές με την προηγούμενη πλατφόρμα, οι μα-
θητές εξοικειώνονται με το πρόγραμμα. Για να γίνει αυτό, χωρίζονται σε δυάδες και 
δίνονται από τον εκπαιδευτικό μικρές αποστολές οι οποίες προσομοιώνουν διάφορες 
συνθήκες με θέμα τη διαστημική αποστολή. Για παράδειγμα, καλούνται να προγραμ-
ματίσουν το όχημα τους να κινείται με τα βελάκια του πληκτρολογίου, να εμφανίζει 
συγκεκριμένα μηνύματα όταν έρχεται σε επαφή με διάφορα αντικείμενα και χρώματα 
κτλ. Αναγκαίος κρίνεται ο προσδιορισμός του ρόλου κάθε μέλους της ομάδας. Κάποιος 
μαθητής θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος για τη συγγραφή του κώδικα, κάποιος άλλος 
για την αποσφαλμάτωση του κοκ. Στα επόμενα 5 μαθήματα, τα παιδιά στις ομάδες τους 
καλούνται να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα- προσομοιωτή για ένα διαστημικό όχημα με 
πιθανές δυσκολίες, στόχους και εμπόδια. Για την αποφυγή διαπληκτισμών προτείνεται 
να δημιουργήσουν εξ αρχής ένα συμβόλαιο μεταξύ τους για το σκοπό και τις λεπτομέ-
ρειες αυτού.  

Στο πρώτο μάθημα της τρίτης φάσης (Συλλογική διεξαγωγή έργου, διάρκεια 9 μαθή-
ματα μιας ώρας), στην ολομέλεια της τάξης, πραγματοποιείται η συλλογή πληροφο-
ριών με την κατάλληλη υποστήριξη του εκπαιδευτικού. Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτι-
κός παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πακέτο LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 
και γίνεται συζήτηση για τα δομικά στοιχεία και τα εξαρτήματα που το απαρτίζουν. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους αισθητήρες και τη λειτουργία τους με σχετικά παρα-
δείγματα από την καθημερινή ζωή. Στο επόμενο μάθημα, οι μαθητές δημιουργούν τη 
βασική κατασκευή του διαστημικού οχήματος ακολουθώντας τις κατάλληλες οδηγίες 
των σχεδίων. Στα επόμενα πέντε μαθήματα, συμπληρώνουν την κατασκευή με τους 
κατάλληλους αισθητήρες, δημιουργούν και προγραμματίζουν το ρομπότ να κινείται 
και να στρίβει, να εντοπίζει και να μετακινεί εμπόδια, να ακολουθεί ίχνη, να αναγνω-
ρίζει χρώματα και να εμφανίζει διάφορα μηνύματα. Στα τελευταία δύο μαθήματα, συν-
δυάζουν τα προγράμματα που δημιούργησαν και ολοκληρώνουν την κατασκευή τους 
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εξοπλίζοντάς τη με τους κατάλληλους αισθητήρες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη 
φάση αυτή είναι καθοριστικός καθώς θα πρέπει να τονίσει το γεγονός ότι τα λάθη μας 
βοηθάνε να προχωρήσουμε και πως η συνεργασία είναι απαραίτητη όταν δυσκολευό-
μαστε. 

Στην τέταρτη φάση (Αξιολόγηση, διάρκεια 1 μάθημα μιας ώρας), ο εκπαιδευτικός πα-
ρέχει ανατροφοδότηση, γίνεται συζήτηση για το αν η κατασκευή πληροί τις αρχικές 
προδιαγραφές και τα παιδιά συμπληρώνουν κατάλληλη ρουμπρίκα αξιολόγησης για να 
αυτό-αξιολογήσουν την επίδοσή τους σχετικά με το βαθμό στον οποίο αξιοποίησαν τις 
δεξιότητες συνεργασίας.  

Πέμπτη φάση, (Αναστοχασμός και παρουσίαση τελικού έργου, διάρκεια 1 μάθημα μιας 
ώρας), γίνεται ανοικτό μάθημα στο οποίο παρουσιάζουν τις δυνατότητες του ολοκλη-
ρωμένου διαστημικού οχήματος στους γονείς (αθροιστική αξιολόγηση). 

Συμπεράσματα 

Οι θετικές επιπτώσεις της διδασκαλίας του προγραμματισμού στα παιδιά εκτός από το 
γνωστικό τομέα διαφαίνονται στο συναισθηματικό - αφού αναπτύσσεται η αυτοεκτί-
μηση και η αυτοπεποίθηση - και στο κοινωνικό – καθώς συμβάλλει στην κοινωνικο-
ποίηση και στην αλληλεπίδραση. Παράλληλα, αναπτύσσονται και οι λεγόμενες δεξιό-
τητες του 21ου αιώνα, όπως η ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, 
σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση), η καινοτομία, η διαχεί-
ριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων κ.α), οι δεξιότητες επικοι-
νωνίας αλλά και πολύτιμες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δη-
μιουργικότητα, κριτική σκέψη κ.α). Η εκπαιδευτική δυναμική της ένταξης τέτοιων 
πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, έγκειται στη διαθεματική προσέγγιση των 
γνωστικών αντικείμενων, κάτι που ισχύει και στην περίπτωση του προγραμματισμού. 
Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει την 
μάθηση εκτός από την πληροφορική, στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά, στην 
τεχνολογία, στη Γλώσσα κτλ. Έτσι, εκτός από τη διδασκαλία της ως ξεχωριστό γνω-
στικό αντικείμενο μπορεί να ενταχθεί και στη διδασκαλία και άλλων μαθημάτων. 
(Alimisis, 2013 ; Jacek, 2011 ; Matarić, 2004) 
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Ευρετική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Γυμνασίου 
«Ιστορία Α΄- Γ΄» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

Κατσιούρας Δημήτρης1, Κατσαντώνη Ερμιόνη1 
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dkatsiou@hotmail.com, ermikats@hotmail.com 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά στην ευρετική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Ιστορία Α΄-Γ΄» για το Γυμνάσιο (Τεχνική Στήριξη 
Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων, 2011). Διεξήχθη στα πλαίσια του 
μαθήματος «Χρήση & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού» του Μ.Π.Σ. «Πληρο-
φορική στην Εκπαίδευση» του Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α., με διδάσκοντα τον κ. Γ. Κουτρο-
μάνο. Εξετάζεται η διεπαφή και η ευχρηστία της online έκδοσης του λογισμικού. Σκο-
πός της εργασίας είναι να αναδείξει τα όποια προβλήματα ευχρηστίας του λογισμικού, 
με ταυτόχρονη αξιολόγηση από ειδικούς αξιολογητές και από τελικούς χρήστες-μαθη-
τές, βάσει των δέκα ευρετικών κανόνων των Nielsen & Molich (1990). Προτείνεται 
πλήθος βελτιώσεων για το συγκεκριμένο λογισμικό και συμπεραίνεται ότι οι ειδικοί 
αξιολογητές είναι αναγκαίοι για μια επιτυχημένη ευρετική αξιολόγηση. 

Λέξεις- Κλειδιά: εκπαιδευτικό λογισμικό, ευρετική αξιολόγηση 

Περιγραφή εκπαιδευτικού λογισμικού 

Το προς αξιολόγηση εκπαιδευτικό λογισμικό είναι η «Ιστορία Α΄-Γ΄» Γυμνασίου (Τε-
χνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων, 2011). Φορέας υλο-
ποίησής του, είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και αφορά στη διδασκαλία της Ιστορίας 
για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.  

Το διδακτικό υλικό που πραγματεύεται η εφαρμογή, επιδιώκει να καλύψει το σύνολο 
της ύλης του μαθήματος στο Γυμνάσιο συνοδευόμενο από πολυμεσικές εφαρμογές. Το 
λογισμικό, περιλαμβάνει κείμενα ιστορικής αφήγησης, ιστορικές πηγές, βιογραφίες, 
εικόνες, video, χάρτες, συνδέσεις με ιστοσελίδες και επιλεγμένους διαδικτυακούς τό-
πους. Επιπρόσθετα, περιέχει διαθεματικά σχέδια εργασίας για τους εκπαιδευτικούς και 
δραστηριότητες αξιολόγησης για τους μαθητές.   

Η προσπέλαση στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση του βασικού μενού και των χαρτών 
πλοήγησης που υπάρχουν σε κάθε ενότητα του λογισμικού. Ο σχεδιασμός του είναι 
βασισμένος στη συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης, καθώς σε κάθε ενότητά του, πα-
ρουσιάζεται το προς μάθηση υλικό με ανάλογες δραστηριότητες εμπέδωσης. Επομέ-
νως, η «Ιστορία Α΄-Γ΄» συνιστά λογισμικό καθοδήγησης. 
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Μεθοδολογικός σχεδιασμός αξιολόγησης 

Σκοπός και στόχοι αξιολόγησης 

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα ευ-
χρηστίας του εκπαιδευτικού λογισμικού «Ιστορία Α΄-Γ΄ Γυμνασίου», με την ταυτό-
χρονη αξιολόγηση τόσο από την πλευρά του ειδικού αξιολογητή, όσο και από την 
πλευρά του χρήστη-μαθητή, βάσει των δέκα ευρετικών κανόνων των Nielsen & Molich 
(1990).  

Επιμέρους στόχοι της αξιολόγησης είναι η ανάλυση των ερωτηματολογίων (βλ. εδώ)  
που έχουν διανεμηθεί στους αξιολογητές -ειδικούς και μη- και η μελέτη των αποτελε-
σμάτων που προκύπτουν ώστε να εντοπιστούν τα επιμέρους προβλήματα ευχρηστίας 
του λογισμικού και να μελετηθούν ως προς τη σχέση τους και την αξιοπιστία τους τα 
ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα μεταξύ ειδικών αξιολογητών και τελικών χρηστών-
μαθητών. 

Θεωρία-μοντέλα, κριτήρια και εργαλεία αξιολόγησης 

Η ευρετική αξιολόγηση μπορεί να συντελεστεί κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του 
εκπαιδευτικού λογισμικού και αφορά κυρίως στην εξέταση της ευχρηστίας της διεπι-
φάνειάς του. Για τη διαδικασία αυτή χρειάζεται μια ομάδα αξιολογητών που θα αξιο-
λογήσουν τη διεπαφή του λογισμικού βάσει των κανόνων που θέσπισαν το 1990 οι 
Nielsen και Molich, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:  

1.  ο μινιμαλισμός που χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό λογισμικό,  

2.  η χρήση απλών, φυσικών διαλόγων και κατανοητής γλώσσας,  

3.  η ελαχιστοποίηση μνημονικού φορτίου,  

4.  η συνέπεια που διέπει το σύνολο του λογισμικού,  

5.  η παροχή ανάδρασης,  

6.  η παροχή ξεκάθαρα επισημασμένων εξόδων από το λογισμικό,  

7.  η παροχή συντομεύσεων,  

8.  η παροχή σαφών μηνυμάτων λάθους,  

9.  η αποτροπή σφαλμάτων του χρήστη και  

10.  η παροχή επαρκούς υποστήριξης και βοήθειας του χρήστη.  

Βάσει των κανόνων αυτών, σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο ως κύριο εργαλείο της 
παρούσας αξιολόγησης. Το ερωτηματολόγιο (βλ. εδώ) αποτελείται από τριάντα ερω-
τήσεις, τρεις για κάθε κανόνα. Έτσι, επιδιώκεται η αύξηση του βαθμού κατανόησης 
του αξιολογητή που χρησιμοποιεί το ερωτηματολόγιο. Παράλληλα, οι επιμέρους ερω-
τήσεις θέτουν τα πλαίσια, στα οποία επιθυμούν οι υπεύθυνοι της αξιολόγησης να αντα-
ποκριθούν και να λάβουν υπόψη κατά τις απαντήσεις τους οι αξιολογητές.  
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Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι ποσοτικοποιημένες βάσει πεντάβαθμης κλί-
μακας Likert (1974): 1-καθόλου, 2-λίγο, 3-μέτρια, 4-πολύ, 5-πάρα πολύ. Επιπροσθέ-
τως, ο αξιολογητής έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει σχόλια και παρατηρήσεις στο 
τέλος κάθε ερώτησης, τεκμηριώνοντας το βαθμό στον οποίο κατέληξε. 

Επιπλέον, ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε στο σχεδιασμό υπαρχόντων 
ερωτηματολογίων, όπως το «Ερωτηματολόγιο Διεπιφάνειας Χρήστη» του Ελληνικού 
Ανοιχτού Πανεπιστημίου (2007) και το Heuristic Evaluation-A System Checklist 
(http://goo.gl/iXt1qc). Για αυτό, δεν κρίθηκε αναγκαία η  στάθμιση του ερωτηματολο-
γίου. 

Δείγμα 

Για την ευρετική αξιολόγηση του λογισμικού, επιλέχθηκαν έξι ειδικοί αξιολογητές και 
δέκα μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου.  

Το σύνολο των ειδικών αξιολογητών είχε στην κατοχή του ή παρακολουθούσε κάποιο 
κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, σχετικό με την Πληροφορική και τις Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Δύο εξ’ αυτών πραγματοποιούσαν 
επιμορφώσεις Β΄ επιπέδου σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02, ενώ ένας αξιολογητής είχε 
εργαστεί  επί μια δεκαετία στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπου συμμετείχε σε ομάδες 
αξιολόγησης εκπαιδευτικών λογισμικών. Όλοι δε, εξαιρουμένων των δύο επιμελητών 
της παρούσας έρευνας, είχαν ως πρώτη ή δεύτερη ανάθεση το μάθημα της Ιστορίας και 
ήταν εξοικειωμένοι με εκπαιδευτικά λογισμικά και web 2.0 εργαλεία, τα οποία και 
χρησιμοποιούσαν τακτικά κατά τις διδασκαλίες τους. Επομένως, το δείγμα των ειδικών 
αξιολογητών θεωρήθηκε κατάλληλο για την επιτυχή ολοκλήρωση της ευρετικής αξιο-
λόγησης, καθώς υπήρχε η σχετική γνώση και εμπειρία από πλευράς των αξιολογητών. 

Όσον αφορά στο δείγμα των δέκα μαθητών/τριών που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν 
στην παρούσα αξιολόγηση, όλοι ήταν μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου, τέσσερα αγόρια 
και έξι κορίτσια. Η επιλογή τους έγινε βάσει της υπευθυνότητας, της συνέπειας και της 
αξιοπιστίας που είχαν επιδείξει κατά τη συμπεριφορά τους στο σχολείο, στοιχεία που 
θεωρήθηκαν εχέγγυα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης. Η επιλογή 
πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Πληροφορικής, ο οποίος αφού έλαβε τις σχετι-
κές άδειες από τους κηδεμόνες τους, προχώρησε στην ενημέρωση των μαθητών επί της 
διαδικασίας. Λόγω της έλλειψης διδακτικού χρόνου, η αξιολόγηση από την πλευρά των 
μαθητών διενεργήθηκε κατά μόνας στις διακοπές των Χριστουγέννων. 
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Η διαδικασία της αξιολόγησης 

Αφού επιλέχθηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό και η μέθοδος αξιολόγησης, οι υπεύθυνοι 
της αξιολόγησης σχεδίασαν το ερωτηματολόγιο, το οποίο στηρίχθηκε στους δέκα κα-
νόνες της ευρετικής αξιολόγησης (Nielsen & Molich, 1990). Για την πληρέστερη ανά-
λυση του κάθε κανόνα, αλλά και τη βέλτιστη κατανόησή του από τον αξιολογητή, α-
ναπτύχθηκαν ανά κανόνα τρεις επιμέρους ερωτήσεις. 

Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν οι ειδικοί αξιολογητές και οι μαθητές, οι οποίοι, ως αντι-
προσωπευτικοί χρήστες, θα αξιολογούσαν την ευχρηστία της διεπιφάνειας του εκπαι-
δευτικού λογισμικού «Ιστορία Α΄-Γ΄». Το ερωτηματολόγιο, τα στοιχεία του προς αξιο-
λόγηση λογισμικού και οι οδηγίες συμπλήρωσης διανεμήθηκαν σε όλους ηλεκτρονικά. 
Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες προφορικά τόσο στους ειδικούς αξιολογητές όσο και 
στους μαθητές.  

Από τους ειδικούς αξιολογητές, πρώτοι κλήθηκαν να εξετάσουν το λογισμικό οι ίδιοι 
οι υπεύθυνοι της αξιολόγησης, με σκοπό να εντοπιστούν/προβλεφθούν τυχόν ανακρί-
βειες ή ασάφειες του ερωτηματολογίου αλλά και επιμέρους λεπτομέρειες της διαδικα-
σίας. Αφού διορθώθηκαν τα πιθανά προβλήματα του εργαλείου της αξιολόγησης, αυτό 
διανεμήθηκε στους υπόλοιπους αξιολογητές.  

Οι ειδικοί αξιολογητές, όπως και οι μαθητές/τριες, έδρασαν ανεξάρτητα ο ένας από τον 
άλλο, στο ατομικό τους περιβάλλον. Τα ερωτηματολόγια των αξιολογητών συγκεντρώ-
θηκαν μετά το πέρας των ημερομηνιών κατάθεσής τους και αναλύθηκαν από τους υ-
πεύθυνους της αξιολόγησης.    

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Οι ποσοτικές απαντήσεις κάθε ερωτηματολογίου καταγράφηκαν σε σχετικούς πίνακες 
στο Excel, από τους οποίους προέκυπταν αυτόματα οι μέσοι όροι των βαθμών ανά ε-
ρώτηση, ανά κανόνα και του συνόλου του λογισμικού. Επίσης, σχεδιάστηκε πίνακας 
στο ίδιο πρόγραμμα για την αυτόματη καταμέτρηση ανά αξιολογητή του πλήθους: των 
αναπάντητων ερωτήσεων και ενοτήτων, των ερωτήσεων και ενοτήτων με αξιολόγηση 
μικρότερη του 3, των ερωτήσεων και ενοτήτων με αξιολόγηση ίση του 3, των ερωτή-
σεων και ενοτήτων με αξιολόγηση μεγαλύτερη του 3. 

Επίσης, μελετήθηκαν μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS, οι γραμμικές συσχετίσεις 
(Pearson r) μεταξύ των αξιολογητών (ειδικών και μη) καθώς και σε σχέση με το μέσο 
όρο, τόσο ανά ερώτηση όσο και ανά ενότητα-κανόνα. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη 
μελέτη της συσχέτισης των βαθμολογιών μεταξύ των ειδικών αξιολογητών και των 
μαθητών/τριών. 

Παράλληλα, ομαδοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των ειδικών αξιολογη-
τών (οι μαθητές- αξιολογητές δεν είχαν συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία) ανά ερώ-
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τηση, ώστε να προκύψουν τα καταγεγραμμένα προβλήματα διεπιφάνειας με τη μεγα-
λύτερη συχνότητα εμφάνισης στις απαντήσεις των αξιολογητών και συμπερασματικά 
να προταθούν συγκεκριμένες βελτιώσεις του λογισμικού. 

Αποτελέσματα 

Η αξιολόγηση δεν είχε θετικά αποτελέσματα σε καμία από τις δύο ομάδες αξιολογη-
τών. Οι μέσοι όροι που προέκυψαν ήταν αντίστοιχα 2,06 και 2,48. Η συνολική απαντη-
τική εικόνα των ειδικών αξιολογητών παρουσιάζεται εδώ και εκείνη των μαθητών εδώ. 
(Το σύνολο των απαντημένων ερωτηματολογίων εμφανίζεται εδώ) 

Γραφικά, η τελική αξιολόγηση των δέκα ευρετικών κανόνων, όπως αυτή προκύπτει 
από τους αντίστοιχους μέσους των δέκα ενοτήτων ανά ομάδα αξιολογητών, περιγρά-
φεται από τα διαγράμματα 1& 2:  

 
Διάγραμμα 1 

 
Διάγραμμα 2 
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Επιπλέον, υπήρξαν πολλά ερωτήματα- περισσότερα από τα μισά στους ειδικούς αξιο-
λογητές- που αξιολογήθηκαν με βαθμό μικρότερο του 3 και ελάχιστα με βαθμό μεγα-
λύτερο του 3 (βλ. εδώ για μία περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων).  

Θα πρέπει να σημειωθεί πως από το σύνολο των αξιολογητών, δεν αξιολογήθηκαν τρία 
συγκεκριμένα ερωτήματα (Ε20-Ε21-Ε25), με το σκεπτικό ότι δεν παρέχονται από το 
λογισμικό οι δυνατότητες που κρίνονται από αυτά. Επιπλέον, οι περισσότεροι χρήστες-
μαθητές δεν αξιολόγησαν το ερώτημα Ε13. (βλ. εδώ) Μετά από προφορική επικοινω-
νία μαζί τους, εξήγησαν πως δε συμπλήρωσαν το ερώτημα διότι το λογισμικό δεν δια-
θέτει χρονοβόρες διαδικασίες. Ως εκ τούτου, τα ερωτήματα αυτά θα μπορούσαν να 
αφαιρεθούν από το ερωτηματολόγιο ευρετικής αξιολόγησης σε επόμενες χρήσεις του 
όσον αφορά στο συγκεκριμένο λογισμικό. 

Ως προς την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της έρευνας, εκτίμησή μας είναι πως κυ-
μαίνεται σε υψηλά επίπεδα, κυρίως λόγω του μεγάλου δείγματος των ειδικών αξιολο-
γητών, αλλά και της συνεισφοράς ενός σχετικά επαρκούς πλήθους μαθητών. Η εκτί-
μηση αυτή επιβεβαιώνεται και από τη μελέτη των συσχετίσεων και παρατηρήσεων που 
ακολουθούν. 

Μια πρώτη παρατήρηση είναι πως, κυρίως μεταξύ των ειδικών αξιολογητών, αλλά και 
σε μεγάλο ποσοστό μεταξύ των τελικών χρηστών, υπήρξε υψηλός βαθμός ταύτισης 
στη βαθμολόγηση τόσο των επιμέρους ερωτημάτων όσο και των αντίστοιχων ενοτή-
των-κανόνων. Τούτο διαφαίνεται από το βαθμό των μεταξύ τους συσχετίσεων (δείκτης 
συνάφειας Pearson) που σε όλες τις περιπτώσεις των ειδικών αξιολογητών, αλλά και 
στις περισσότερες των μαθητών ξεπερνά το 0,70. Η ανάλυση του βαθμού ταύτισης με-
ταξύ ειδικών και μη αξιολογητών διαφαίνεται εδώ. 

Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν ακραίες βαθμολογήσεις σε καμία από τις δύο ομάδες α-
ξιολογητών, αφού εμφανίζεται πολύ ισχυρή συνάφεια (r > 0,87 για τους ειδικούς αξιο-
λογητές και r > 0,82 για του μαθητές) μεταξύ των βαθμών στα ερωτήματα και των 
αντίστοιχων μέσων όρων που προέκυψαν από αυτά (Πίνακες 1 & 2). 

 
Πίνακας 1 

 
Πίνακας 2 

ΣΤ΄Α΄ Β΄ Γ΄

Συσχέτιση των 30 βαθμών κάθε αξιολογητή με το Μέσο Όρο των βαθμών

0,95 0,87 0,91 0,89 0,90 0,94

Αξιολογητές

Δ΄ Ε΄

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,82 0,92 0,94 0,91 0,88 0,91 0,89 0,86 0,89 0,91

Μαθητές
Συσχέτιση των 30 βαθμών κάθε μαθητή με το Μέσο Όρο των βαθμών
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Τέλος, τονίζεται πως υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ειδικών αξιολογητών 
και των τελικών χρηστών-μαθητών. Όπως φαίνεται στους αντίστοιχους πίνακες και 
διαγράμματα (βλ. εδώ), ο συντελεστής συσχέτισης Pearson κυμάνθηκε σε χαμηλά επί-
πεδα τόσο μεταξύ των μέσων όρων των 30 ερωτημάτων, όσο και των 10 ενοτήτων-
κριτηρίων.  

Συμπεράσματα 

Στην ευρετική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Ιστορία Α΄-Γ΄ Γυμνασίου» 
συμμετείχαν έξι ειδικοί αξιολογητές και δέκα μαθητές της Γ΄ τάξης του 38ου Γυμνασίου 
Αθηνών. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, το συγκεκριμένο λο-
γισμικό δεν ικανοποίησε το σύνολο των αξιολογητών ως προς τους δέκα ευρετικούς 
κανόνες των Nielsen & Molich (1990) βάσει των οποίων εξετάστηκε και βαθμολογή-
θηκε με τελικό μέσο όρο 2,28. Συγκεκριμένα, η μοναδική ενότητα-κανόνας που ίσως 
διασώθηκε, είναι αυτή της Γλώσσας & Ορολογίας με βαθμό 3,37 ενώ όλες οι υπόλοιπες 
βαθμολογήθηκαν κάτω του μετρίου. Οι μέσοι όροι βαθμολογίας των αξιολογητών ανά 
ενότητα προβάλλονται εδώ. 

Επομένως, είναι ανάγκη να δοθεί περισσότερη προσοχή στο σχεδιασμό της διεπιφά-
νειας του λογισμικού, ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας κατά τη 
χρήση του.  

Συνοπτικά, αναφέρονται οι παρακάτω ενδεικτικές βελτιώσεις:  

1.  Ενσωμάτωση περισσότερων πολυμεσικών στοιχείων,  

2. Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς καθώς και χρήση τυπογραφικής δια-
φοροποίησης,  

3.  Ελαχιστοποίηση του όγκου της κειμενικής πληροφορίας με τον επιμερισμό 
της σε περισσότερες υποενότητες,  

4.  Ανανέωση των ανενεργών υπερσυνδέσμων,  

5.  Χρήση σαφών εικονιδίων πλοήγησης,  

6. Χρήση περισσότερων διαδραστικών δραστηριοτήτων με δυνατότητα ανά-
δρασης,  

7.  Δυνατότητα εξόδου από την εφαρμογή,  

8.  Δυνατότητα μετάβασης στην αρχική οθόνη επιλογών,  

9.  Παροχή συντομεύσεων,  

10. Αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών,  

11.  Τα κείμενα να μην απαιτούν την ύπαρξη του επεξεργαστή κειμένου Word,  

12.  Βελτίωση του αρχείου βοήθειας, ώστε να παρέχει και άμεση βοήθεια,  

13.  Δυνατότητα αναζήτησης με συγκεκριμένα κριτήρια. 
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Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί η ύπαρξη αμφιβολιών για το κατά πόσο οι μαθητές-
τελικοί χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν με επιτυχία ένα λογισμικό, αφού σημειώ-
θηκαν αρκετές αποκλίσεις μεταξύ αυτών και των ειδικών αξιολογητών. Οι μαθητές 
φάνηκαν λιγότερο αυστηροί και συμπλήρωσαν πιο πρόχειρα τα ερωτηματολόγια, γε-
γονός που αποδεικνύεται από την έλλειψη σχολίων, τα οποία θα μπορούσαν να συμ-
βάλλουν στο σχηματισμό προτάσεων βελτίωσης. Μάλιστα, εν αντιθέσει με τους ειδι-
κούς αξιολογητές, υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι βαθμολογήσεις τους παρουσίαζαν μέ-
τρια συσχέτιση. 

Συμπεραίνεται, λοιπόν, πως δεν επαρκούν για την ευρετική αξιολόγηση του λογισμικού 
μόνον οι τελικοί χρήστες. Είναι απαραίτητοι και οι ειδικοί αξιολογητές, οι οποίοι μέσα 
από μια πιο ουσιαστική προσέγγιση, με καίρια σχόλια και παρατηρήσεις, συμβάλλουν 
στη βελτίωση του λογισμικού. 
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Η διδασκαλία των μαθημάτων Λογιστικού περιεχομένου στο Επαγγελματικό Λύ-
κειο με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων εκπαιδευτικού λογισμικού. 

Μυλωνάς Δημήτριος 
Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων Π.Ε.09 

Διδάκτορας 
dimmylonas@gmail.com 

Περίληψη 

Η διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στο Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση 
σύγχρονων εκπαιδευτικών λογισμικών καλύπτει τις περιοχές της Λογιστικής της Οικο-
νομίας και της Διαχείρισης Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Πρακτορείων. 
Η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών, που χαρακτηρίζονται ειδικότητας και γίνονται 
στο εργαστήριο της σχολικής μονάδας βελτιώνει το επίπεδο των παρεχόμενων γνώ-
σεων, οδηγεί στη μετάδοση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων με τρόπο σαφή, 
στοχευμένο, πρακτικό, χρηστικό, ιδιαίτερα αποτελεσματικό και αποδεκτό, μετατρέπει 
το περιβάλλον της τάξης και αλλάζει το κλίμα και το αποτέλεσμα της διδασκαλίας, 
διαμορφώνει και μετασχηματίζει το ρόλο του οικονομολόγου εκπαιδευτικού από απλό 
μεταδότη γνώσεων σε συνεργάτη και οργανωτή της μάθησης. Η χρήση και εφαρμογή 
του εκπαιδευτικού-επαγγελματικού λογισμικού στη διδασκαλία των μαθήματος των 
Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Τουριστικές Εφαρμο-
γές, καθιστά τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών με τη συνδρομή και του λογισμικού 
αυτού πιο αποτελεσματική, πιο αποδοτική, περισσότερο ενδιαφέρουσα, λιγότερο πλη-
κτική, πιο χρηστική και σαφώς πιο στοχευμένη, μεστή και ουσιαστική. 

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαιδευτικό Λογισμικό, αποτελεσματική μάθηση, Επαγγελματική 
Εκπαίδευση 

Εισαγωγή  

Στο σταυροδρόμι του κόσμου της εκπαίδευσης και της εργασίας, η εκπαίδευση γενικό-
τερα και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση ειδικότερα αντιμετωπίζει την επίδραση 
της οικονομικής αβεβαιότητας, η οποία με τη σειρά της προκαλεί κοινωνικές πιέσεις. 
Την ίδια στιγμή, η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση υποβάλλεται σε πιέσεις, ώστε 
να ακολουθήσει τη λογική της αγοράς, να εμπλακεί με την κατάρτιση και να παγιδευτεί 
στις ανάγκες πιστοποίησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των απαιτήσεων του 
επαγγέλματος. Από την άλλη μεριά, είναι δυνατό να σχεδιαστεί Επαγγελματικό Λύκειο 
χωρίς να ληφθούν υπόψη τα επαγγέλματα για τα οποία προετοιμάζεται ο μαθητής; 
Πόσο σημαντικός είναι ο λεπτομερής καθορισμός των διαφόρων επιπέδων, οι ειδικό-
τητες των επαγγελμάτων και οι ανάγκες της αγοράς στη φάση της σχεδίασης ενός Ε-
παγγελματικού σχολείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο συνεχώς μεταλλασ-
σόμενο περιβάλλον μάθησης ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει, 
πέρα από τις παραδοσιακές μεθόδους και τεχνικές, εκπαιδευτικά μέσα που είναι ικανά 
να βελτιώσουν, ή και σε ορισμένες περιπτώσεις να μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Η ραγδαία αύξηση της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της πρόσβασης 
στο διαδίκτυο οδήγησε σε μια αντίστοιχη αύξηση της παραγωγής εκπαιδευτικού λογι-
σμικού. Η χρήση και εφαρμογή εκπαιδευτικών λογισμικών στη διαδικασία της μάθη-
σης έχει ένθερμους υποστηρικτές. Εντούτοις παρουσιάζονται και ορισμένες επιφυλά-
ξεις ως προς την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους. Έρευνες που έχουν γίνει σε 
σχολικές μονάδες διαπιστώνουν ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των οικονο-
μικών μαθημάτων καθιστά αποτελεσματικότερη τη μάθηση και βοηθά τους μαθητές 
να βελτιώσουν την επίδοσή τους. 

Μέθοδοι – Μέσα – Εκπαιδευτικές τεχνικές διδασκαλίας 
των Οικονομικών μαθημάτων στο Επαγγελματικό Λύκειο 

Τα μαθήματα που διδάσκονται από Οικονομολόγους καθηγητές στη Δευτεροβάθμια 
Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Σε 
μαθήματα με θετικό προσανατολισμό, που από τη φύση τους περιλαμβάνουν μεγάλο 
όγκο υπολογισμών, πράξεων, λογιστικών εγγραφών και εφαρμόζουν μαθηματικά μο-
ντέλα, όπως είναι τα Οικονομικά Μαθηματικά και η Στατιστική, η Λογιστική, οι Λο-
γιστικές Εφαρμογές. Κάποια από τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται Θεωρητικά, κά-
ποια Εργαστηριακά, και κάποια άλλα μικτά (ένα μέρος των προβλεπόμενων ωρών κα-
λύπτεται θεωρητικά και το υπόλοιπο εργαστηριακά). Σε μαθήματα με κοινωνιολογικό 
προσανατολισμό, που προσανατολίζονται περισσότερο στην μελέτη των οικονομικών 
ατομικών και κοινωνικών συμπεριφορών, όπως είναι οι Δημόσιες Σχέσεις και οι Αρχές 
Οργάνωσης και Διοίκησης και σε μικτά μαθήματα που κατά ένα μέρος απαιτούν υπο-
λογισμούς, δεδομένα και εφαρμογή μαθηματικών μεθόδων και κατά το υπόλοιπο βα-
σίζονται στην μελέτη της συμπεριφοράς των ατόμων όπως οι Αρχές Οικονομικής Θε-
ωρίας Ι και ΙΙ (μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά στο Γενικό Λύκειο και στο 
Επαγγελματικό Λύκειο αντίστοιχα). Για τα μαθήματα με θετικό προσανατολισμό απαι-
τείται η χρήση και η αξιοποίηση λογισμικού με υπολογιστικές και σχεδιαστικές δυνα-
τότητες, όπως τα υπολογιστικά φύλλα, τα προγράμματα κατασκευής γραφικών, τα λο-
γιστικά πακέτα, οι βάσεις δεδομένων. Για τα μαθήματα με λογιστικό προσανατολισμό, 
όπως το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές – Μηχανογραφημένη Λογιστική απαιτείται 
εφαρμογή, χρήση και αξιοποίηση ενός επαγγελματικού λογισμικού, ειδικά προσαρμο-
σμένου στην εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο να παρέχει τα επαγγελματικά εφόδια, 
ώστε οι απόφοιτοι του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης των ΕΠΑ.Λ να είναι έτοιμοι 
να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας. 

O όρος Μάθηση στα Οικονομικά είναι η απόκτηση οικονομικής γνώσης, η οποία θα 
διατηρηθεί και θα χρησιμοποιηθεί σε νέες δραστηριότητες ως εργαλείο επίλυσης προ-
βλημάτων. Η ουσιαστική μάθηση, δηλαδή η μάθηση που δίνει έμφαση στη σωστή κα-
τανόηση (απόκτηση, διατήρηση και μεταβίβαση γνώσης) απαιτεί ενεργό συμμετοχή 
του μαθητή (Μπούσιου & Τσόπογλου, 2001: 13-17). Οι καθηγητές των Οικονομικών 
μαθημάτων, κυρίως στο Επαγγελματικό Λύκειο θα πρέπει να κάνουν χρήση όλου του 
φάσματος των διαθέσιμων μέσων και διδακτικών στρατηγικών με σκοπό την προαγωγή 
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της ενεργητικής μάθησης. Η Οικονομική Εκπαίδευση στηρίζεται σε ποσοτικές αναλύ-
σεις, γραφήματα και προσομοιώσεις. Οι βασικοί τρόποι κατηγοριοποίησης των εκπαι-
δευτικών τεχνικών είναι: Τεχνικές εκπαίδευσης πάνω στη δουλειά, Τεχνικές για μαθή-
ματα σε αίθουσες διδασκαλίας, Τεχνικές εκπαίδευσης από απόσταση και Τεχνικές αυ-
τοεκπαίδευσης. 

Οι σημαντικότερες εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται και στη Δευτεροβάθ-
μια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι (Whitehead & Μπούσιου, 2000): Διά-
λεξη, Διατύπωση Ερωτήσεων και Καταιγισμός ιδεών, Ομαδική Εργασία, Συζήτηση και 
Λεκτικές Αντιπαραθέσεις, Εξατομικευμένη και Προγραμματισμένη Μάθηση, Μελέτες 
Περιπτώσεων, Ρόλοι και Προσομοιώσεις, Ερευνητικές Εργασίες, Χρήση Επισκεπτών-
Ομιλητών και Σχολικά Συνέδρια, Χρήση Εγχειριδίων και άλλων Γραπτών μέσων, Σύν-
δεση με τον Επιχειρηματικό κόσμο, Χρήση Επισκέψεων σε εργοστάσια και Έρευνες 
πεδίου. Παρά την ύπαρξη πολλών μεθόδων και τεχνικών για τη διδασκαλία των Οικο-
νομικών μαθημάτων, στην πράξη η διδασκαλία των Οικονομικών μαθημάτων κυριαρ-
χείται από την μέθοδο της διάλεξης, την οποία χρησιμοποιούν οι περισσότεροι Οικο-
νομολόγοι καθηγητές. Οι υπόλοιπες μέθοδοι εφαρμόζονται περιστασιακά (Μπούσιου 
& Τυροβούζης, 2002: 584-593). Παρά την ύπαρξη πολλών μεθόδων και τεχνικών για 
τη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων και την πεποίθηση ότι προσφέρουν τα 
μέσα σε κάθε διδάσκοντα να αυξήσει την μάθηση και το ενδιαφέρον στο διδακτικό 
αντικείμενο στην πράξη η διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων κυριαρχείται από 
τη μέθοδο της διάλεξης, την οποία χρησιμοποιούν οι περισσότεροι οικονομολόγοι κα-
θηγητές (Becker & Watts, 1996: 446-451). 

Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και χρήση των Επαγγελματικών και Εκπαιδευ-
τικών Λογισμικών ειδικότητας στο εργαστήριο διδασκαλίας Οικονομικών μαθη-

μάτων στο Επαγγελματικό Λύκειο 

Η εκπαιδευτική τεχνολογία με τη σημερινή της μορφή ως Τεχνολογία της Πληροφο-
ρίας και της Επικοινωνίας παρέχει ευκαιρίες για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της 
μάθησης χωρίς γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς. Οι υπολογιστές στην Οι-
κονομική Εκπαίδευση παρέχουν τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα (Lumsed & Scott, 
1988: 353-362): 
• Δημιουργία μοντέλων προσομοίωσης, δηλαδή μπορούν να μας δείξουν τα πιθανά α-

ποτελέσματα μιας μεταβολής ή μιας απόφασης. 
• Επεξεργασία, αποθήκευση πληροφοριών και διαχείριση μεγάλης ποσότητας αριθμη-

τικών ή άλλων δεδομένων. 
• Εγχειρίδια σε ηλεκτρονική μορφή, βάσεις δεδομένων και ερωτήσεις πολλαπλής επι-

λογής, μετατοπίσεις γραφικών παραστάσεων στην οθόνη. 

Το Διαδίκτυο αποτελεί το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό και ερευνητικό δίκτυο και ο ρόλος 
του υπολογιστή ως εκπαιδευτικό εργαλείο αναβαθμίζεται συνεχώς. Το διαδίκτυο απο-
τελεί ισχυρότατη πηγή γνώσης και έρευνας για τους Οικονομολόγους εκπαιδευτικούς. 
Η διδασκαλία με χρήση PCs έχει καλύτερα αποτελέσματα στη διδασκαλία, σε αντίθεση 
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με μεγάλα υπολογιστικά συστήματα. Απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για ενοποίηση 
της διδασκαλίας μέσα στη τάξη, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη χρήση νέων 
σχολικών βιβλιοθηκών.  

Στον τομέα του λογισμικού οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν αφορούν το λογι-
σμικό παραγωγικότητας (productive software) και το λογισμικό ειδικότητας (Μπού-
σιου & Τυροβούζης, 2002: 584-593). Λογισμικό παραγωγικότητας αποτελεί το λογι-
σμικό εκείνο που μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τους καθηγητές όλων των 
ειδικοτήτων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους και στην καθημερινή σχολική 
λειτουργία και πρακτική. Λογισμικό ειδικότητας είναι εκείνο το λογισμικό με το οποίο 
κατασκευάζονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μια συγκεκριμένη ειδικότητα ή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων.  

Οι Agarwal & Day (1998: 99-110) έδειξαν ότι οι μαθητές, που παρακολούθησαν μα-
θήματα στα οποία είχαν ενσωματωθεί τεχνολογίες του διαδικτύου «...ανέφεραν μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον, καλύτερη χρήση του χρόνου της τάξης και διάχυση των ιδεών και 
βαθμολόγησαν θετικότερα το ενδιαφέρον και την επανατροφοδότηση του διδάσκοντα 
καθηγητή προς τους μαθητές...» 

Οι δεξιότητες σε Λογισμικό και οι Δικτυακές υπηρεσίες ειδικότητας για τον Οικονο-
μολόγο καθηγητή στο Επαγγελματικό Λύκειο αναφέρονται στα παρακάτω σημεία 
(Μπούσιου & Τυροβούζης, 2002: 584-593): Λογισμικά μαθημάτων, Λογιστικά Πα-
κέτα, Λογισμικά κατασκευής προγραμμάτων Μάρκετινγκ, Λογισμικά κατασκευής επι-
χειρηματικών σχεδίων, Υπολογιστικά Φύλλα, Δικτυακοί τόποι Οικονομικών δεδομέ-
νων, Εργαλεία κατασκευής διαγραμμάτων, Προσομοιώσεις-Εικονικοί κόσμοι. 

Μεθοδολογία έρευνας 

Για τη διερεύνηση των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων με τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών και κυρίως τη μελέτη της εφαρμογής και αξιοποίησης των νέων λογισμι-
κών στη διδασκαλία του μαθήματος των Λογιστικών Εφαρμογών πραγματοποιήθηκε 
πρωτογενής έρευνα στο χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου 2013 έως και 15 Ιανου-
αρίου 2014 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο απαντή-
θηκε από καθηγητές Οικονομολόγους που διδάσκουν το μάθημα Λογιστικές Εφαρμο-
γές. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα είναι όλοι όσοι διδάσκουν τo αντί-
στοιχo μάθημα στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής και Ανατολι-
κής Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν συνολικά 39 καθηγητές (το 100% 
του πληθυσμού των οικονομολόγων που δίδασκαν κατά το σχολικό έτος 2013-2014 το 
μάθημα των Λογιστικών Εφαρμογών σε πρώτη και δεύτερη ανάθεση). Είκοσι έξι από 
τους συμμετέχοντες ήταν γυναίκες εκπαιδευτικοί και οι υπόλοιποι δεκατρείς άντρες. Ο 
μέσος όρος ετών διδασκαλίας στο μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές είναι 12 έτη περίπου. 
Για να καλύψουν τις εργαστηριακές ανάγκες του μαθήματος έχουν διδάξει αρκετοί εκ-
παιδευτικοί το μάθημα με τη χρήση κυρίως του Λογισμικού Κεφάλαιο, άλλοι με τη 
χρήση του Λογισμικού Eurofasma, ή του λογισμικού Accountant και λιγότεροι με άλλα 
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λογισμικά της αγοράς. Τα λογισμικά αυτά είτε τα παραχωρούσαν οι εταιρείες συνήθως 
σε μορφή demo (δυνατότητα περιορισμένων εγγραφών), είτε τα αγόραζαν οι σχολικές 
μονάδες, συνήθως μέσω των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, είτε τα αντέγραφαν 
για δική τους χρήση οι διδάσκοντες και στη συνέχεια τα δίδασκαν στο εργαστήριο. 

Σε κάθε σχολική μονάδα μέχρι και το σχολικό έτος 2009-2010 διδασκόταν το «Λογι-
στικό λογισμικό» που γνώριζε ο κάθε διδάσκων. Ο βαθμός γνώσης αυτού είχε εξάρ-
τηση από την προσωπική «διάθεση» του εκπαιδευτικού και την εμπειρία αυτού πριν 
διοριστεί στη Δημόσια εκπαίδευση. Ολοκληρωμένη και θεσμική διαδικασία επιμόρ-
φωσης, ακόμη και στο νέο λογισμικό δεν υπήρξε. Το Υπουργείο Παιδείας έχει χαρα-
κτηρίσει το μάθημα εργαστηριακό, χωρίς να εξασφαλίσει την απόκτηση του ίδιου λο-
γισμικού από τις σχολικές μονάδες και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα το 
διδάξουν. Η απόκτηση του Λογισμικού Accountant από όλα τα ΕΠΑ.Λ της χώρας έ-
λυσε το πρώτο πρόβλημα. Ολοκληρωμένη επιμόρφωση των διδασκόντων οικονομολό-
γων εκπαιδευτικών δεν υπήρξε. Το λογισμικό σε άλλες μονάδες εγκαταστάθηκε επιτυ-
χώς και χρησιμοποιείται, σε άλλες δε χρησιμοποιείται. Προσπάθειες επιμόρφωσης σε 
τοπικό επίπεδο υποστηρίζονται από το Σχολικό Σύμβουλο των Οικονομολόγων με συ-
νεχείς επιμορφώσεις σε «κυκλικές» προγραμματισμένες και πιστοποιημένες επιμορ-
φωτικές διαδικασίες. Η εκμάθηση της χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού πρέπει 
να γίνει απ’ όλους τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας, γεγονός που απαιτεί την υλο-
ποίηση πολλών και τακτικών επιμορφωτικών σεμιναρίων.  

Βασικά ευρήματα έρευνας 

 
Γράφημα 1: Βαθμός δυσκολίας των μαθητών στην κατανόηση της θεωρίας του μαθή-

ματος 

 
Γράφημα 2: Βαθμός δυσκολίας των μαθητών στην κατανόηση λογιστικών εννοιών 
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Γράφημα 3: Βαθμός δυσκολίας των μαθητών στην εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου 

 
Γράφημα 4: Βαθμός δυσκολίας των μαθητών στην αποτύπωση των δεδομένων στις α-

ντίστοιχες λογιστικές εγγραφές 

Παρατηρείται από την ανάλυση των γραφημάτων 1, 2, 3 και 4 ότι οι μαθητές δυσκο-
λεύονται αρκετά (25% αυτών) στην κατανόηση της θεωρίας του μαθήματος Λογιστικές 
Εφαρμογές. Ένα ποσοστό των μαθητών της τάξης του 45% δυσκολεύεται, αλλά σε 
μέτριο βαθμό, ενώ ένα ποσοστό γύρω στο 5% δυσκολεύεται πάρα πολύ. Συνεπώς πε-
ρίπου 8 στους 10 μαθητές αντιμετωπίζει προβλήματα κατανόησης του μαθήματος.  

Η ίδια περίπου εικόνα εμφανίζεται και στο ζήτημα της κατανόησης βασικών λογιστι-
κών εννοιών (περίπου το 75%).  

Τα πράγματα δυσκολεύουν στο θέμα της μελέτης του βαθμού δυσκολίας της εφαρμο-
γής του Λογιστικού Σχεδίου. Το 80% των μαθητών που παρακολουθεί το μάθημα Λο-
γιστικές Εφαρμογές αντιμετωπίζει προβλήματα κατανόησης στον τρόπο, τις τεχνικές 
και τις διαδικασίες εφαρμογής των αρχών, κανόνων και διαδικασιών του Λογιστικού 
Σχεδίου.  

Το 85% των μαθητών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Επαγ-
γελματικού Λυκείου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην αποτύπωση (καταχώ-
ρηση, ανάλυση) των λογιστικών δεδομένων (λογαριασμών) στις Λογιστικές ημερολο-
γιακές εγγραφές. 
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Γράφημα 5: Χρησιμότητα για τους μαθητές ενός εκπαιδευτικού λογισμικό για χρήση στο 

σπίτι 

Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα αυτό από τους διδάσκοντες του 
μαθήματος και αφού είχε προηγηθεί συζήτηση με τους μαθητές τους, φαίνεται ξεκά-
θαρα ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και αποτελεσματικό (σχεδόν το 100% των μαθητών 
– αν θεωρηθεί και η μέτρια ανάγκη για χρησιμότητα ως σημαντική) ένα λογισμικό σε 
πλήρη έκδοση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι. 

 
Γράφημα 6: Βαθμός βαρύτητας του λογισμικού για το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές 

Το λογισμικό του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές πρέπει να δίνει μεγάλη βαρύτητα 
στη θεωρία (15%), τη μεθοδολογία εκμάθησης των λογιστικών τεχνικών (21%), την 
εκμάθηση του Λογιστικού Σχεδίου (20%), αλλά τη μεγαλύτερη βαρύτητα στις εφαρ-
μογές, ασκήσεις, λογιστικές εγγραφές (49%). 

 
Γράφημα 7: Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για τις λογιστικές εγγραφές 
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Σχετικά με τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για τις λογιστικές εγγρα-
φές το λογισμικό πρέπει να δείχνει-διδάσκει πως γίνεται σταδιακά μια λογιστική εγ-
γραφή (29% των ερωτηθέντων), να παρουσιάζει αναλυτικά τις οδηγίες εκμάθησης και 
χρήσης του λογισμικού (22% των ερωτηθέντων), να επιτρέπει τη διαδραστική παρέμ-
βαση του διδάσκοντος στη διαδικασία των λογιστικών εγγραφών (16% των ερωτηθέ-
ντων) και να είναι εύχρηστο, αλλά και λειτουργικό το περιβάλλον εργασίας του συγκε-
κριμένου λογισμικού (33% των συμμετεχόντων στην έρευνα). 

 
Γράφημα 8: Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για έλεγχο της απόδοσης 

των μαθητών 

Σχετικά με τη δυνατότητα και τα χαρακτηριστικά του λογισμικού να «ελέγχει» συ-
μπληρωματικά την απόδοση των μαθητών, αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν το λογισμικό 
θέτει ερωτήματα και ασκήσεις διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, τα οποία και αξιο-
λογεί σε συγκεκριμένο χρόνο (π.χ. 8 στις 10 σωστές απαντήσεις σε ένα τεστ ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής) και διορθώνει τις λανθασμένες απαντήσεις ή δίνει τη δυνατότητα 
επανάληψης συμπλήρωσης της λανθασμένης απάντησης (42% των ερωτηθέντων), αν 
μπορεί να προσφέρει διαγωνίσματα με βαθμούς δυσκολίας ανά κεφάλαιο ή θεματική 
ενότητα (30% των συμμετεχόντων στην έρευνα), αν παρέχει διαγώνισμα σε όλη την 
ύλη του μαθήματος, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο αξιολόγησης του μαθήμα-
τος (15% των ερωτηθέντων) και αν δίνει τη δυνατότητα να αξιολογούνται οι μαθητές 
σε διδακτέα ύλη που καθορίζουν οι ίδιοι (13% των ερωτηθέντων). 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Τα βασικά συμπεράσματα και οι προτάσεις, που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έ-
ρευνα, εστιάζονται στην αποτελεσματικότητα της χρήσης του ειδικού «επαγγελματι-
κού λογισμικού» για το μάθημα των Λογιστικών Εφαρμογών, αποτυπώνουν εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το λογισμικό για να αποτελεί ένα σύγχρονο δι-
δακτικό εργαλείο, ικανό να δράσει συμπληρωματικά, αλλά και στρατηγικά στο έργο 
του διδάσκοντος ως προς την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας μάθησης και παρα-
τίθενται συνοπτικά ακολούθως: 
• Αντιπροσωπευτικές ασκήσεις - εφαρμογές ανά διδακτική ενότητα, με σταδιακό τρόπο 

από τη δημιουργία της εταιρείας μέχρι το κλείσιμο των εργασιών του έτους. 
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• Δυνατότητα πρόσθεσης από το διδάσκοντα επιπλέον ασκήσεων, λογιστικών γεγονό-
των και εγγραφών και ερωτήσεων, διαφόρων βαθμών και επιπέδων δυσκολίας. 

• Προσαρμογή στην αντίστοιχη διδακτέα ύλη του μαθήματος, όπως αυτή ορίζεται από 
το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, δίνοντας βαρύτητα στη μεθοδολογία και τις τε-
χνικές επίλυσης των ασκήσεων – εφαρμογών του κάθε κεφαλαίου. 

• Δυνατότητα λήψης από το λογισμικό ενημερώσεων με βάση τις αλλαγές στη φορολο-
γική και λογιστική νομοθεσία. 

• Βαρύτητα στη μεθοδολογία και τις τεχνικές καταχώρησης των λογιστικών γεγονότων. 
• Δυνατότητα παρέμβασης από το διδάσκοντα στα δεδομένα των εφαρμογών και στην 

καταχώρηση των σχετικών λογαριασμών στο Ημερολόγιο και στη συνέχεια τη μετα-
φορά αυτών στο Καθολικό και το Ισοζύγιο. 

• Εύχρηστο λογισμικό, εύκολο στη χρήση του, με ευέλικτο και λειτουργικό περιβάλλον 
εργασίας. 

• Διαδραστικό λογισμικό, προετοιμασία εφαρμογών και λογιστικών εγγραφών ανάλογα 
με την πορεία και το επίπεδο της τάξης και συμμετοχή στην κατάρτιση αυτών και από 
τους μαθητές. 

• Δυνατότητα αξιοποίησης του λογισμικού και στη μέτρηση της απόδοσης των μαθη-
τών, μέσω διαβαθμισμένων τεστ αξιολόγησης ανά εκπαιδευτική ενότητα και στην πα-
ρουσίαση, και ανάλυση τυχόν λαθών και παραλείψεων.  

• Συνεχής και όχι αποσπασματική εκπαίδευση και κατάρτιση των καθηγητών οικονο-
μολόγων στην αποτελεσματική εφαρμογή του εκπαιδευτικού λογισμικού και των συ-
νεχών εκδόσεων (αναβαθμίσεων) αυτού. 

• Πιστοποιημένη εκπαίδευση των οικονομολόγων εκπαιδευτικών που διδάσκουν το 
μάθημα από θεσμοθετημένους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης και ανάθεση δι-
δασκαλίας του εργαστηριακού αυτού μαθήματος μόνο στους κατέχοντες την ειδική 
γνώση και τεχνική της διδασκαλίας του συγκεκριμένου λογισμικού. 

Ορισμένοι θεωρούν ότι ένας εκπαιδευτικός καλείται να εφαρμόσει ένα ρόλο πολύ δύ-
σκολο και ότι πρέπει να διαθέτει υπερφυσικές ικανότητες προκειμένου να εξασφαλίσει 
την επιτυχία. Με τη διευκρίνιση του ρόλου, την κατανόηση της σημασίας του και τον 
εντοπισμό των απαραιτήτων χαρακτηριστικών, το λειτούργημα του εκπαιδευτικού 
παίρνει μια πιο συγκεκριμένη μορφή. Ο γενικότερος ρόλος του Οικονομολόγου εκπαι-
δευτικού καθορίζεται ως εξής: 
• Να αναπτύξει και να καλλιεργήσει πνευματικά μια ομάδα ανθρώπων, παρέχοντας 

γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία. 
• Να μεταφέρει αποτελεσματικά στους μαθητές ένα ουσιαστικό μήνυμα, που έχει προ-

σεκτικά προετοιμάσει, εμπλουτίζοντας τη γνώση και επηρεάζοντας θετικά τις αντιλή-
ψεις των μαθητών. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν στον εκπαιδευτικό τη διατήρηση της ευ-
θύτητας, της φυσικότητας και του αυθορμητισμού του, αλλά και τη χρήση μιας ζωντα-
νής και παραστατικής γλώσσας. Ένας τέτοιος εκπαιδευτικός γίνεται αποδεκτός από την 
ομάδα των μαθητών του, ως ηγέτης, εφόσον καταφέρνει (Philipps, 2001:77-79): 
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• Να εφαρμόσει σύνθετες και ποικίλες εκπαιδευτικές τεχνικές. 
• Να διαμορφώσει ένα συμμετοχικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
• Να μεταδώσει άριστα τα μηνύματα που έχει προετοιμάσει. 
• Να συντονίσει δημιουργικά τις απόψεις των συμμετεχόντων και να παροτρύνει το 

δημιουργικό διάλογο. 
• Να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά προβληματικές καταστάσεις. 
• Να επιτύχει τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχει προγραμματίσει. 
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Η εφαρμογή ελεύθερου λογισμικού δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών στη δι-
δασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο 

Λιαρής Ιωάννης  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, MSc, Cert.Couns 

jliaris@yahoo.gr 

Περίληψη 

H χρήση των νέων τεχνολογιών και του ελεύθερου λογισμικού έχουν καθιερωθεί 
πλέον στο χώρο της εκπαίδευσης (τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθ-
μια) στη διδασκαλία των περισσότερων μαθημάτων και ο λόγος είναι, ότι η μάθηση 
ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και αυτό το γεγονός της προσδίδει έναν ιδιαίτε-
ρο χαρακτήρα. Οι Εννοιολογικοί Χάρτες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργα-
λεία στην κατανόηση των βασικών εννοιών κάθε μαθήματος και βασίζονται στο γε-
γονός, ότι ο ανθρώπινος νους, για να φτάσει αποτελεσματικά στη νέα γνώση κωδικο-
ποιεί καλύτερα με αυτόν τον τρόπο τις νέες πληροφορίες και δεδομένα. Με τη χρήση 
τους, ο μαθητής μαθαίνει να δομεί σωστά τη γνώση του και πάνω από όλα να συσχε-
τίζει εύκολα αυτές τις νέες για αυτόν έννοιες. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να 
αναδειχθούν οι τρόποι, με τους οποίους μπορεί ένας καθηγητής Πληροφορικής να 
ενσωματώσει στη διδασκαλία του μαθήματος του ελεύθερο λογισμικό δημιουργίας 
εννοιολογικών χαρτών στο Γυμνάσιο. Επίσης, θα συγκριθούν και τα λογισμικά που 
χρησιμοποιούνται περισσότερο για τον παραπάνω σκοπό. 

Λέξεις - Κλειδιά: Εννοιολογικοί χάρτες, ελεύθερο λογισμικό, λογισμικό Creately, 
Πληροφορική Γυμνασίου 

Εισαγωγή 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν εισέλθει στη ζωή των νέων και αυτό το γεγονός αντικατο-
πτρίζονται στην επιθυμία που έχουν οι μαθητές αυτές οι νέες τεχνολογίες να εφαρμό-
ζονται και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, όταν ο εκπαι-
δευτικός έχει ως κεντρική ιδέα στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού του σεναρίου την 
αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού. Αν αυτό είναι και εργαλείο του Παγκόσμιου Ι-
στού 2.0, τότε το κέρδος είναι διπλό. Η μεγάλη πρόκληση για τον εκπαιδευτικό είναι 
να δημιουργήσει ενδιαφέροντα και απαιτητικά περιβάλλοντα μάθησης στα οποία εν-
θαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών (Βασιλοπούλου, 2001). 

Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν ένα τέτοιο αποτελεσματικό μοντέλο έκφρασης με 
κύριες έννοιες του μαθήματος και επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση των γνώσεων σε νέα 
πλαίσια, αλλά και την ενδεχόμενη διατήρησή τους για μεγάλες χρονικές περιόδους. 
Στο μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο μπορεί επίσης να αποτελέσει έναν 
πόλο έλξης του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη διδασκαλία θεωρητικών 
κεφαλαίων της ύλης που όμως τώρα μπορούν να συνδυαστούν με ένα συνεργατικό 
και πρακτικό περιβάλλον. 
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Οι εννοιολογικοί χάρτες δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να μάθουν αποτελε-
σματικότερα, βοηθώντας τους να κατανοήσουν και να οργανώσουν καλύτερα το δι-
δακτικό αντικείμενο. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους εννοιολογικούς χάρτες ως 
μαθησιακό και γνωστικό εργαλείο για να αναπτύξουν εκείνες τις στοχαστικές διαδι-
κασίες που είναι απαραίτητες για ουσιαστική μάθηση και μπορούν να συγκεντρωθούν 
περισσότερο στο στόχο κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους συμμαθητές τους, 
όταν έχουν μπροστά τους ένα κοινό «οπτικό» αντικείμενο παρά μια αφηρημένη έν-
νοια (Hmelo-Silver, 2003).  

Είναι άξιο αναφοράς, ότι έχουν αναπτυχθεί τελευταία αρκετά ελεύθερα λογισμικά 
πάνω στο συγκεκριμένο θέμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτι-
κό εποικοδομητικά, και με διαφορετικούς τρόπους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ελεύθερο λογισμικό και Παγκόσμιος Ιστός 2.0 

Το ελεύθερο λογισμικό ορίζεται ως λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να με-
λετηθεί να τροποποιηθεί και να διανεμηθεί χωρίς περιορισμό. (ορισμός Free Software 
Foundation). Το ελεύθερο λογισμικό θα έπρεπε να το χρησιμοποιούν όλοι οι καθηγη-
τές στη διδασκαλία των μαθημάτων τους, εντάσσοντας το στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, για να μπορέσουν να υιοθετήσουν αυτήν τη φιλοσοφία και οι μαθητές τους. Το 
ελεύθερο λογισμικό μας προσδίδει τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών στην 
καθημερινή μας εργασία. Αυτό όμως συνδυάζεται πολλές φορές με την έννοια που 
ονομάζουμε Παγκόσμιος Ιστός 2.0. 

Οι υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν πολλά 
περισσότερα από την απλή ανάγνωση πληροφοριών. Τέτοιες σελίδες προσφέρουν 
ευρύτερη αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους χρήστες. Όλοι συμμετέχουν σε μια η-
λεκτρονική κοινότητα, όπου ο ένας αλληλεπιδρά με τον άλλον. Μαθαίνουν να επικοι-
νωνούν, να μοιράζονται γνώση, να ψηφίζουν την καλύτερη εργασία, να συζητούν κ.α. 
Ο Παγκόσμιος Ιστός 2.0 δεν έχει διαφορετική δομή από τον Παγκόσμιο Ιστό που 
γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, αλλά διαφορετικά όρια. Θεωρείται ως ένας πυρήνας. Αυτός 
μπορεί να οπτικοποιηθεί ως ένα σύνολο αρχών και πρακτικών που συνδέουν μαζί ένα 
σύνολο ιστοσελίδων που ικανοποιούν ορισμένες ή όλες από αυτές τις αρχές, σε μι-
κρότερη ή μεγαλύτερη απόσταση από τον πυρήνα (O’Reilly, 2005). 

Εννοιολογικοί χάρτες και ελεύθερο λογισμικό 

Η έννοια του εννοιολογικού χάρτη δημιουργήθηκε από τον J. Novak, o oποίος βασί-
στηκε στη θεωρία της ουσιαστικής μάθησης του Ausubel (Αusubel, 1968). Αποτελεί 
ουσιαστικά μια στρατηγική μάθησης που πρωταρχικό στόχο έχει να ενισχύσει την 
μάθηση. Ένας εννοιολογικός χάρτης αποτελείται από κόμβους, που είναι συνήθως 
ουσιαστικά και τοποθετούνται σε πλαίσια ενός συγκεκριμένου σχήματος, για παρά-
δειγμα ορθογώνια. Αποτελείται ακόμη από συνδέσμους, που είναι βέλη τα οποία κα-
θορίζουν στον χάρτη, την εννοιολογική κατεύθυνση της πρότασης και από συνδετικές 
προτάσεις, που είναι συνήθως ρήματα που βρίσκονται ανάμεσα σε κάθε σύνδεσμο 
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και περιγράφουν τη σχέση μεταξύ των εννοιών. Οι συνδετικές προτάσεις δεν είναι 
απαραίτητο να υφίστανται. 

Ένας εννοιολογικός χάρτης ασχολείται με περισσότερες από μία ιδέες για ένα συγκε-
κριμένο θέμα. Είναι ιδανικοί για την αρχική κατανόηση της θεωρίας κάποιου μαθή-
ματος, όσο και για τη σύνδεση αυτού με προηγούμενα κεφάλαια. Για αυτούς τους εν-
νοιολογικούς χάρτες έχουν δημιουργηθεί αρκετές διαδικτυακές υπηρεσίες που βασί-
ζονται σε ελεύθερο λογισμικό και στόχο έχουν να προωθήσουν την ιδέα της εφαρμο-
γής αυτών των εύχρηστων και σημαντικών εργαλείων. Πραγματοποιήθηκε μια ενδε-
λεχή εφαρμογή κάποιων λογισμικών και θα παρουσιαστούν οι μεταξύ τους διαφορές 
στην εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σύγκριση ελεύθερων λογισμικών δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών 
στην εκπαίδευση 

Αυτές οι διαδικτυακές υπηρεσίες δημιουργίας και διαχείρισης εννοιολογικών χαρτών 
αποτελούν κοινότητες. Διέπονται από το χαρακτηριστικό, ότι είναι δωρεάν για τον 
χρήστη, παρόλο που υπάρχει και η δυνατότητα επί πληρωμή λογαριασμού με επιπρό-
σθετα εργαλεία και δυνατότητες. Σε αυτές είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της δια-
δικασίας εγγραφής. 

Το πρώτο λογισμικό – διαδικτυακή υπηρεσία που θα αναλύσουμε είναι το λογισμικό 
Creately. Αυτό το λογισμικό μπορεί κάποιος να το βρει στην ιστοσελίδα 
www.creately.com. Είναι υποχρεωτική η δημιουργία λογαριασμού, για να μπορέσει 
κάποιος να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί εννοιολογικούς χάρτες, αλλά και δια-
γράμματα άλλων ειδών, όπως νοητικοί χάρτες, διαγράμματα ροής κ.α. Αυτό το λογι-
σμικό χρησιμοποιήθηκε εργαστηριακά, αλλά και στην τάξη για τη διδασκαλία του 
μαθήματος της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου κατά την τρέχουσα 
χρονιά. 

Τα πλεονεκτήματα που έχει το Creately ως ελεύθερο λογισμικό δημιουργίας εννοιο-
λογικών χαρτών είναι σημαντικά και αυτό το γεγονός, το καθιστά ένα ιδιαίτερα χρή-
σιμο εργαλείο με πολλαπλά οφέλη που θα αναλυθούν παρακάτω, τόσο για τη διδα-
σκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής, όσο και για τη διδασκαλία οποιουδήποτε 
άλλου μαθήματος. Το πιο σημαντικό είναι ότι συγκεκριμένο ελεύθερο λογισμικό εί-
ναι εύκολο στην εκμάθηση του, τόσο από τον διδάσκοντα όσο και από τον μαθητή. Η 
ευκολία του έγκειται επίσης στη δημιουργία πρωτότυπων εννοιολογικών χαρτών, 
τους οποίους είναι σε θέση οι μαθητές να μορφοποιήσουν εύκολα και γρήγορα με την 
εισαγωγή πολλών πολυμεσικών στοιχείων, όπως εικόνες, βίντεο, αρχεία σχεδιοκίνη-
σης κ.α. Εκτός από αυτά, υπάρχει και η δυνατότητα εξαγωγής της εργασίας μας σε 
αρχεία τύπου .pdf και η χρησιμοποίηση τους τοπικά σε οποιοδήποτε υπολογιστικό 
σύστημα. Είναι αυτονόητο, ότι οι εννοιολογικοί χάρτες που υλοποιούμε μπορούν να 
δημοσιευτούν στην διαδικτυακή κοινότητα της εν λόγω υπηρεσίας και με αυτόν τον 
τρόπο, να υπάρχει διάλογος και αλληλεπίδραση για τη γνώση που δημιουργήθηκε. 
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Εκτός από αυτό το ελεύθερο λογισμικό στον Παγκόσμιο Ιστό 2.0, είναι σε θέση κά-
ποιος να βρει και να χρησιμοποιήσει και άλλα ελεύθερα, ανοιχτά εργαλεία της ίδιας 
θεματολογίας. Παρακάτω θα γίνει μια σύντομη σύγκριση των κυριότερων από αυτά. 

Μια δεύτερη διαδικτυακή υπηρεσία για εννοιολογικούς χάρτες είναι αυτή του Min-
domo (www.mindomo.com), η οποία διατίθεται δωρεάν. Αυτό το λογισμικό μπορεί 
να τροποποιήσει τον κάθε εννοιολογικό μας χάρτη σε παρουσίαση και να χρησιμο-
ποιηθεί και ως υλικό παρουσίασης θεωρίας του εκάστοτε μαθήματος. Διαθέτει μια 
δική του πλούσια βιβλιοθήκη με έτοιμες εικόνες και γραφικά, τις οποίες ο χρήστης 
επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει στην εργασία του. Ο χειρισμός του περιβάλλοντος του 
λογισμικού είναι εύκολος και δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό μέσα από αυ-
τήν τη διαδικτυακή υπηρεσία να δημιουργήσει και να διαχειριστεί μια εικονική τάξη 
με λογαριασμούς μαθητών – εκπαιδευτικού, οι οποίοι θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 
Από την άλλη πλευρά στους εννοιολογικούς χάρτες που δημιουργούνται με αυτό το 
ελεύθερο λογισμικό δεν μας επιτρέπεται η εισαγωγή αρχείων βίντεο, και επίσης η ε-
πεξεργασία τους πραγματοποιείται μόνο διαδικτυακά και όχι τοπικά στον υπολογιστή 
μας. Ακόμα, δεν υποστηρίζεται και η εξαγωγή αρχείων σε τύπους αρχείων που μπο-
ρούν να εκτυπωθούν, όπως στο λογισμικό Creately. 

Ένα σχετικά καινούριο ελεύθερο λογισμικό για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών 
είναι το Mindmeister (www.mindmeister.com), το οποίο θεωρείται ότι διαθέτει το πιο 
φιλικό περιβάλλον χρήσης και ο καθένας μπορεί σε λίγα λεπτά, να δημιουργήσει τον 
εννοιολογικό χάρτη που επιθυμεί. Η δυνατότητα εισαγωγής πολλών και διαφόρων 
πολυμεσικών αρχείων αποτελεί ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του. Όλοι οι 
εννοιολογικοί χάρτες τροποποιούνται γρήγορα σε αρχεία παρουσιάσεων, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Υ-
πάρχει και η δυνατότητα εξαγωγής των αρχείων σε διάφορες μορφές, οι οποίες μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν είτε για εκτύπωση είτε για περαιτέρω επεξεργασία τοπικά 
σε κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό που δεν είναι τόσο θετικό σε αυτό το ε-
λεύθερο λογισμικό, είναι το γεγονός, ότι σε κάθε λογαριασμό (που έχει δημιουργηθεί 
δωρεάν) μπορούν να υπάρχουν μέχρι τρία αρχεία – εννοιολογικοί χάρτες και όχι πα-
ραπάνω. Παρόλα αυτά, αποδεικνύεται στην πράξη, ότι και αυτή η υπηρεσία μπορεί 
να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην εκπαιδευτική διαδικασία και περισσότερο στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Η εφαρμογή εννοιολογικών χαρτών στη διδασκαλία του μαθήματος 
της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο 

Μια κινέζικη παροιμία μας λέει: «Μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις». Ο ρόλος των 
εννοιολογικών χαρτών μόνο καταλυτικός μπορεί να αποδειχτεί για τους εκπαιδευτι-
κούς σε ότι αφορά το διδακτικό τους υλικό είτε ως προς την οργάνωση είτε ως προς 
την παρουσίαση του. Σύμφωνα με τη Βασιλοπούλου (2001) οι εννοιολογικοί χάρτες 
μπορούν να έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία ως οργανογράμματα της 
εκάστοτε ενότητας του μαθήματος. Στη διδασκαλία του μαθήματος μπορεί να αξιο-
ποιηθεί ως εισαγωγικός ή κύριος χάρτης του μαθήματος είτε ως επαναληπτικός. Η 
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δόμηση της νέας γνώσης απεικονίζεται στους εννοιολογικούς χάρτες, όπου περιγρά-
φονται οπτικά οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών και ο μαθητής μπορεί να εστιάσει εκεί 
που αυτός θεωρεί, ότι χρειάζεται. Έτσι οι μαθητές οργανώνουν πιο αποδοτικά τη 
σκέψη τους γύρω από μια γνωστική περιοχή. Για παράδειγμα στα πλαίσια του μαθή-
ματος της Πληροφορικής στην παράδοση της ενός κεφαλαίο της θεωρίας χρησιμο-
ποιήθηκε ο παρακάτω εννοιολογικός χάρτης ως κύριος χάρτης (Εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1: Εννοιολογικός χάρτης ενότητας της θεωρίας Πληροφορικής Α' Γυμνασίου 

Η γενική του χρήση σε αυτό το πλαίσιο οριοθετείται ως οργανωτής προώθησης της 
νέας γνώσης που βιώνει ο μαθητής. Επίσης μπορεί και επιβάλλεται να χρησιμοποιη-
θεί ως κριτήριο αξιολόγησης. Οι εννοιολογικοί χάρτες ως κριτήριο αξιολόγησης είναι 
κάτι νέο για τον μαθητή που του κεντρίζει το ενδιαφέρον να συμμετάσχει με αμείωτο 
ενδιαφέρον. Ειδικά, όταν τα κριτήρια αξιολόγησης στα πλαίσια του μαθήματος της 
Πληροφορικής μπορούν να υλοποιηθούν και σε εργαστηριακό επίπεδο, τότε το εν-
διαφέρον του μαθητή αναθερμαίνεται ακόμα περισσότερο. Σε ένα άλλο παράδειγμα 
κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης για το προαναφερθέν κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκε 
ο παρακάτω εννοιολογικός χάρτης, τον οποίο οι μαθητές έπρεπε να συμπληρώσουν 
ηλεκτρονικά στο εργαστήριο της Πληροφορικής. Σε αυτήν την περίπτωση οποιοσδή-
ποτε εννοιολογικός χάρτης δημιουργήθηκε με το ελεύθερο λογισμικό Creately (Εικό-
να 2). Το λογισμικό που επιλέχθηκε, διδάχθηκε και εργαστηριακά στους μαθητές της 
Α΄ Γυμνασίου, για να είναι σε θέση να συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης, 
αλλά και να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά τους εννοιολογικούς χάρτες σε παρου-
σιάσεις ή εργασίες τους σε άλλα μαθήματα. 
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Εικόνα 2: Παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη ως κριτηρίου αξιολόγησης 

 

Εικόνα 3: Παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη σε καταιγισμό ιδεών 

Εκτός από τις προαναφερθείσες εφαρμογές των εννοιολογικών χαρτών στη διδασκα-
λία του μαθήματος της Πληροφορικής, οι εννοιολογικοί χάρτες μπορούν να αξιοποι-
ηθούν και ως μέσο έκφρασης σε ένα στάδιο καταιγισμού ιδεών (brainstorming) στην 
υλοποίηση μιας ομαδικής εργασίας (project). O καταιγισμός ιδεών τοποθετεί σε ένα 
χάρτη πολλές ιδέες που αρχίζουν να έχουν σχέση η μία με την άλλη. Αυτές οι νέες 
ιδέες μπορεί να συνδεθούν με τις υπάρχουσες και να προκαλέσουν νέες συνδέσεις 
που θα οδηγήσουν και σε άλλες ιδέες. Και σε αυτό το σημείο θέλουμε να αναφερ-
θούμε στο παραπάνω παράδειγμα και στην εφαρμογή του στην τάξη. Στο τελευταίο 
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εργαστηριακό μάθημα της παραπάνω ενότητας υλοποιήθηκε ένας καταιγισμός ιδεών 
από τους μαθητές, οι οποίοι είχαν χωριστεί σε ομάδες. Αυτοί κλήθηκαν στο τέλος, να 
αποτυπώσουν τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας σε έναν εννοιολογικό χάρτη και 
να τον παρουσιάσουν στην τάξη. Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας από μια τυχαία 
ομάδα φαίνεται στην Εικόνα 3. 

Συμπεράσματα 

Τα εργαλεία που προσφέρει o Παγκόσμιος Ιστός 2.0 είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν 
σε μεγάλη κλίμακα στην εκπαίδευση. Ένα από αυτά είναι το λογισμικό για τη δη-
μιουργία εννοιολογικών χαρτών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από 
τον εκπαιδευτικό στη διαδικασία της μάθησης. Τα αποτελέσματα στην ενίσχυση της 
μάθησης όσον αφορά τους καθηγητές, αλλά και τους μαθητές είναι αρκετά. Ο εκπαι-
δευτικός εφαρμόζει μεθόδους που βοηθούν τους μαθητές του στην αποτελεσματική, 
αλλά και εύκολη μάθηση. Η χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών καθιστά το μάθημα 
του πιο ελκυστικό για τους μαθητές του. Διαφοροποιείται από την συνηθισμένη δια-
δικασία διδασκαλίας. Στο δικό μας παράδειγμα που το λογισμικό χρησιμοποιήθηκε 
στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής, οι μαθητές αποτύπωσαν μέσω ερω-
τηματολογίων την άποψη τους για την χρήση λογισμικού δημιουργίας εννοιολογικών 
χαρτών και η άποψη τους ήταν θετική. Στην πλειοψηφία εγκρίνουν τη χρήση των εν-
νοιολογικών χαρτών σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θεωρούν, 
ότι και αυτοί θα χρησιμοποιήσουν ένα παρόμοιο λογισμικό για να επεξηγήσουν ή να 
αναλύσουν κάποιες θεωρητικές έννοιες στο μέλλον με την πρώτη ευκαιρία. 
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Περίληψη 

Στη παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του διδακτικού Μοντέλου 
της Μεταφοράς Ενέργειας, που αποτελεί μια νέα πρόταση για τη διδασκαλία της έν-
νοιας της ενέργειας στη υποχρεωτική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, 
περιγράφεται ο τρόπος που οι ΤΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν τα δυναμικά χαρακτη-
ριστικά του διδακτικού μοντέλου με τη βοήθεια κατάλληλα σχεδιασμένων αλληλεπι-
δραστικών προσομοιώσεων. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Mod-
ellus για κατασκευή πρωτότυπων δυναμικών αναπαραστάσεων της έννοιας της ενέρ-
γειας σε καταστάσεις της καθημερινότητας. Με τις προτεινόμενες αναπαραστάσεις 
«οπτικοποιήθηκε» η Ενέργεια, η οποία αναγνωρίζεται ως μια «ημιυλική» οντότητα, 
ενώ αναδείχθηκαν ακόμη και οι σημαντικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της ό-
πως είναι η μεταφορά της, η αποθήκευση της, η διασπορά της και η διατήρηση της. 
Ταυτόχρονα όμως αναδείχθηκαν οι υποβαθμισμένες και άγνωστες πολλές φορές δυ-
νατότητες του συγκεκριμένου λογισμικού, αυξάνοντας έτσι την προστιθέμενη αξία 
του. Τέλος παρουσιάζονται οι προσομοιώσεις δύο φαινομένων, η φωτοβολία μιας 
λάμπας και η θέρμανση υγρού, που περιγράφονται και ερμηνεύονται στο πλαίσιο του 
Μοντέλου Μεταφοράς Ενέργειας.  

Λέξεις - Κλειδιά: Μεταφορά ενέργειας, μοντέλο, προσομοιώσεις, Modellus 

Εισαγωγή 

Εδώ και δεκαετίες η διδασκαλία της έννοιας της Ενέργειας βρίσκεται στο επίκεντρο 
του προβληματισμού για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Solomon, 1982; 
Arons, 1999; Sefton, 2004; Liu & Τang, 2004; Özcan & Kocakülah, 2010). Κύρια αι-
τία των προβλημάτων κατανόησης και λειτουργικής εφαρμογής της έννοιας της Ε-
νέργειας φαίνεται να αποτελεί η έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου για τον ορι-
σμό, τις ιδιότητες και τους βασικούς νόμους της (Solomon, 1992; Σπύρτου, 2002; Ta-
ber, 2008; Guobin, 2009; Duit, 2014).  

Μια νέα, λειτουργικότερη, επιστημονικά ορθή και παιδαγωγικά ωφέλιμη προσέγγιση 
φαίνεται να είναι το διδακτικό Μοντέλο Μεταφοράς Ενέργειας (Μο.Μ.Ε), κεντρική 
ιδέα του οποίου αποτελεί η έννοια της μεταφοράς Ενέργειας, ενώ οι έννοιες της μετα-
τροπής και των μορφών Ενέργειας που κυριαρχούν στο παραδοσιακό μοντέλο διδα-
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σκαλίας της Ενέργειας παύουν να έχουν νόημα στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου 
(Ellse, 1988; Beynon, 1990; Chisholm, 1992; Millar, 2014; Pallas, Stayridou & Tri-
antafillou, 2007). Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστι-
κά και οι ιδιότητες του Μο.Μ.Ε ενώ περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά 
καινοτόμων δυναμικών αναπαραστάσεων που περιέχονται σε προσομοιώσεις σχεδια-
σμένες με το λογισμικό Modellus, όπως επίσης και ο τρόπος που αυτές οι δυναμικές 
αναπαραστάσεις συνδέονται και «αισθητοποιούν» τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστι-
κά του Μο.Μ.Ε.  

Συνοπτική περιγραφή του Μο.Μ.Ε. 

Σύμφωνα με το Μοντέλο Μεταφοράς Ενέργειας, η ενέργεια θεωρείται ότι είναι εντο-
πισμένη «κάπου» και, όταν συμβαίνει «κάτι» ή παρατηρείται κάποια κατάλληλη αλ-
λαγή, αυτή (η ενέργεια) μεταφέρεται με κάποια διαδικασία από το ένα μέρος στο άλ-
λο. Τυπικά παραδείγματα είναι οι εκφράσεις: «Η ενέργεια της μπαταρίας μεταφέρεται 
στη λάμπα με το ηλεκτρικό ρεύμα (ηλεκτρικά) και από τη λάμπα στο περιβάλλον με 
το φως και με τη θέρμανση (θερμικά)» ή «Η ενέργεια από τον ήλιο μεταφέρεται στα 
φυτά με ακτινοβολία.» κ.λπ.  
Η προσέγγιση του Μο.Μ.Ε. εστιάζει σε ερωτήσεις, όπως :  
Που ήταν η ενέργεια στην αρχή και στο τέλος του φαινομένου; και Πώς πήγε εκεί; 
Στην ορολογία του προτεινόμενου μοντέλου τρεις είναι οι βασικές έννοιες - κλειδιά : 

o Οι αποθήκες ή πηγές ενέργειας (αποθήκευση ενέργειας) 
o Οι τρόποι μεταφοράς ενέργειας (μεταφορά ενέργειας μηχανικά, ηλεκτρικά, 

φωτεινά, θερμικά και «μαζικά») 
o Οι εναλλάκτες ενέργειας (αλλάζουν τον τρόπο μεταφοράς ενέργειας) 

Επίσης σε κάθε μεταφορά ενέργειας από το ένα μέρος στο άλλο, ένα ποσό θα δια-
σπείρεται στο περιβάλλον και θεωρείται μη διαθέσιμη ενέργεια, σε αντίθεση με την 
ενέργεια που βρίσκεται αποθηκευμένη σε μέρη που μπορεί να αξιοποιηθεί ή να μετα-
φερθεί και θεωρείται διαθέσιμη.  

Στην εικόνα 1 φαίνεται ο τρόπος που οι τρεις παραπάνω έννοιες - κλειδιά οικοδομούν 
το μοντέλο της ενεργειακής μεταφοράς. 

 

 
Εικ. 1. Σχηματική αναπαράσταση του Μοντέλου Μεταφοράς της Ενέργειας (Μο.Μ.Ε.) 
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Τα χαρακτηριστικά των προσομοιώσεων του Μο.Μ.Ε. με το Modellus 

Για τον σχεδιασμό των προσομοιώσεων ελήφθησαν υπόψη πέντε (5) βασικές προϋ-
ποθέσεις κάτω υπό τις οποίες είναι αποτελεσματική η χρήση των προσομοιώσεων στη 
διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών (Stern, 2000; Choi & Park, 2003; 
Εng, 2005; Solomonidou, 2009). 

Πρώτον, οι προσομοιώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, όταν τα πειράματα δεν 
μπορούν να πραγματοποιηθούν για πολλούς και διάφορους λόγους, όπως είναι η έλ-
λειψη χρόνου, η επικινδυνότητα τους, η αδυναμία «οπτικοποίησης» αφηρημένων εν-
νοιών κ.λπ.. (Doerr, 1997). Δεύτερον, οι προσομοιώσεις με υπολογιστή θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς και διδακτικούς στόχους. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η συμβολή τους στην κατανόηση των επιστημονικών εννοιών και ανά-
πτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων τίθεται σε αμφισβήτηση. Προσομοιώσεις π.χ. με πο-
λύπλοκες οθόνες και πολλά αντικείμενα χειρισμού στην επιφάνεια τους αποδείχθηκαν 
αναποτελεσματικές στην διδασκαλία (Songer & Linn, 1991; Wieman & Perkins, 
2006). Τρίτον, η αποτελεσματικότητα των προσομοιώσεων στη διδασκαλία αυξάνε-
ται, όταν οι μαθητές/ριες εργάζονται συνεργατικά στο πλαίσιο μιας ομάδος, παρά αν 
εργάζονται ατομικά. (Noh, Cha & Kim, 1999; Finkelstein et.al, 2006). Τέταρτον, ε-
πειδή η γνώση είναι μια κοινωνική διαδικασία, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο 
του/ης διδάσκοντα/ουσας και στις αλληλεπιδράσεις του με τους/ις μαθητές/ριες. Για 
να μπορούν οι μαθητές/ριες να συμμετέχουν ενεργά στο περιβάλλον μάθησης που 
δημιουργούν οι προσομοιώσεις, θα πρέπει οι διδάσκοντες να δρουν όχι απλώς ως ερ-
γαστηριακοί βοηθοί, αλλά ως ουσιαστικοί/ές καθοδηγητές/ριες και ρυθμιστές της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας (Rogers & Wild, 1996; Barton, 1997; Clark & Mayer, 2007). 
Τέλος, σημαντική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία των προσομοιώ-
σεων θεωρείται η ενεργός συμμετοχή των ίδιων των μαθητών/ριών στον σχεδιασμό 
και την κατασκευή τους. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές/ριες θα αντιληφθούν ότι οι 
προσομοιώσεις αντανακλούν τον πραγματικό κόσμο (Riley, 1990; Doerr, 1997).  

Αν και το Modellus είναι γνωστό για τις εφαρμογές μοντελοποίησης μέσω του ορι-
σμού μεγεθών, των εξισώσεων και τον άμεσο χειρισμό των μεταβλητών που προσφέ-
ρει, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε για να προσομοιωθούν διάφορες πειρα-
ματικές διατάξεις και εικόνες καθημερινότητας. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιήθηκε η 
δυνατότητα των συμβολικών και απεικονιστικών αναπαραστάσεων που προσφέρει, 
αλλά κυρίως η δυνατότητα εισαγωγής και επεξεργασίας εικόνων και video, μια δυνα-
τότητα που μάλλον έχει υποβαθμιστεί για το συγκεκριμένο λογισμικό από τους σχε-
διαστές εκπαιδευτικών σεναρίων στο χώρο των Φυσικών επιστημών. Έτσι, μπορεί να 
«αισθητοποιηθεί» η μεταφορά, η διασπορά και η αποθήκευση της ενέργειας, όπως 
αυτή εμφανίζεται σε διάφορες οικείες καταστάσεις από την καθημερινότητα, αλλά 
και σε πειραματικές διατάξεις.  

Επιγραμματικά, τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό και 
υλοποίηση των προσομοιώσεων με το Modellus ήταν : 

1. Χρήση φωτογραφιών για τις αναπαραστάσεις των φαινομένων.  
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2. Δυναμικές αναπαραστάσεις των αποθηκών ενέργειας. 
3. Δυναμικά βέλη που αναπαριστούν τη μεταφορά της ενέργειας.  
4. Ψηφιακοί δείκτες για τις απαραίτητες μετρήσεις και υπολογισμούς.  
5. Αναπαράσταση της ενεργειακής αλυσίδας του φαινομένου.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται με περισσότερες λεπτομέρειες οι ιδιότητες και η συμ-
βολή του καθενός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά.  

Στο φόντο των προσομοιώσεων χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες που απεικόνιζαν την 
πραγματική πειραματική διάταξη, ώστε να αυξηθεί η ρεαλιστικότητα του φαινομέ-
νου. Για αντικείμενα που έπρεπε να αλλάζουν ή να μετακινούνται κατά τη διάρκεια 
του φαινομένου χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές, όπως διαφορετικές φωτογρα-
φίες του ίδιου του αντικειμένου ή αξιοποιήθηκαν με έξυπνο τρόπο οι μαθηματικές 
δυνατότητες του λογισμικού. Σημαντικό χαρακτηριστικό της προσομοίωσης είναι η 
παράλληλη απεικόνιση στην ίδια οθόνη της αναπαράστασης της ροής ενέργειας κατά 
τη διάρκεια του φαινομένου (ενεργειακή αλυσίδα). Στην οθόνη δηλαδή παρουσιάζε-
ται δίπλα στο φαινόμενο που εξελίσσεται και μια σειρά από αποθήκες και δυναμικά 
βέλη σε διάταξη αλυσίδας που αναπαριστά τη ροή ενέργειας από το ένα μέρος στο 
άλλο. Έτσι, μπορεί κανείς να παρατηρεί - παράλληλα με την εξέλιξη του φαινομένου 
- και την αλλαγή διαφόρων φυσικών μεγεθών και τις αλλαγές στην ποσότητα ενέρ-
γειας, αλλά και τον τρόπο που η ενέργεια μεταφέρεται από μια αποθήκη σε μια άλλη.  

Στις προσομοιώσεις χρησιμοποιούνται δυο ειδών κατακόρυφοι μεταβλητοί δείκτες 
μέτρησης στάθμης ή μπάρες, που επιλέγονται από τις δυνατότητες του προγράμμα-
τος. Η μπάρα με το πράσινο περιεχόμενο και η μπάρα με το κόκκινο. Η ενέργεια που 
βρίσκεται αποθηκευμένη στα διάφορα σώματα (αποθήκες ενέργειας) και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί (να μεταφερθεί) οποιαδήποτε χρονική στιγμή θεωρείται «διαθέσιμη» 
ή «χρήσιμη» ενέργεια και απεικονίζεται με μπάρες πρασίνου χρώματος, ενώ η ενέρ-
γεια που διασπείρεται στο περιβάλλον και άρα δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί 
(ενέργεια διασποράς) θεωρείται «διασπειρόμενη» και απεικονίζεται με μπάρες κόκκι-
νου χρώματος. Το ύψος και πλάτος της κάθε ενεργειακής μπάρας είναι τέτοια, ώστε 
το εμβαδόν της να αντιστοιχεί στην ποσότητα ενέργειας που περιέχει (δες Εικ. 2).  

 
 

Εικ. 2. Αναπαραστάσεις των δυο ενεργειών 

Λίγες είναι σχετικά οι βιβλιογραφικές αναφορές αναφορικά με την χρήση των δει-
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κτών μέτρησης στάθμης (μπάρες) στην διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των 
μεγεθών που σχετίζονται με αυτή. Σε μια σχετική έρευνα (Horner, Jeng & Lindell, 
2007), η συμβολική αναπαράσταση της κατακόρυφης μπάρας θεωρήθηκε καταλλη-
λότερη για την απεικόνιση των διαφόρων «μορφών» ενέργειας, ενώ αυτή της οριζό-
ντιας για την οπτικοποίηση της αρχής διατήρησης της ενέργειας. Σε μια άλλη έρευνα 
(Heuvelen & Zou, 2001), η χρήση των κατακόρυφων ραβδογραμμάτων βοήθησε 
τους/ις φοιτητές/ριες να επιλύσουν προβλήματα μηχανικής σύμφωνα με το θεώρημα 
κινητικής ενέργειας – έργου (ΘΜΚΕ) και να κατανοήσουν ποιοτικά την αρχή διατή-
ρησης της ενέργειας. Όμως, καμία από τις δυο έρευνες δε χρησιμοποίησε για τα φαι-
νόμενα που μελετήθηκαν προσομοιώσεις ή γενικότερα Τ.Π.Ε. ούτε συνέδεσε τα στοι-
χεία που συμμετείχαν στα φαινόμενα με σαφή, αναπαραστατικό και δυναμικό τρόπο 
με τα ραβδογράμματα. Αντιθέτως, τα ραβδογράμματα ήταν έξω από το πλαίσιο που 
εξελισσόταν τα φαινόμενα, παρίσταναν τόσο την αποθηκευμένη όσο και την μεταφε-
ρόμενη ενέργεια, έπαιρναν αρνητικές τιμές κ.λπ.. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά των 
ραβδογραμμάτων ήταν ίσως η αιτία των δυσκολιών κατανόησης που εμφανίστηκαν. 
Αντιθέτως, στις προτεινόμενες προσομοιώσεις τα κατακόρυφα ραβδογράμματα απει-
κονίζουν την αποθηκευμένη ενέργεια (και δεν παίρνουν αρνητικές τιμές), συνδέονται 
στενά με τα αντικείμενα όπου υπάρχει ενέργεια, ενώ ο δυναμικός χαρακτήρας τους 
επιτρέπει την «οπτικοποίηση» της ροής της ενέργειας και μπορεί να οδηγήσει τους/ις 
εκπαιδευόμενους/ες να διατυπώσουν τα συμπεράσματα της διατήρησης και διασπο-
ράς της ενέργειας.  

Η χρήση από την προσομοίωση δυναμικών αναπαραστάσεων για την μεταφορά της 
ενέργειας είναι μια άλλη σημαντική και καινοτόμος ιδέα. Έτσι, για την απεικόνιση 
της μεταφοράς ενέργειας από το ένα μέρος στο άλλο χρειάστηκε να κατασκευαστούν 
δυναμικά βέλη διαφορετικού χρώματος και πλάτους. Αυτό έγινε κατορθωτό με συν-
δυασμό μιας τεχνικής κατασκευής κινούμενων εικόνων από ένα άθροισμα ακίνητων 
που εκμεταλλεύεται το αίσθημα του μετεικάσματος και μιας δυνατότητας που παρέ-
χεται από το λογισμικό. Το διαφορετικό χρώμα αναφέρεται στο διαφορετικό τρόπο 
που μεταφέρεται η ενέργεια. Με γκρι χρώμα απεικονίζεται η μεταφορά ενέργειας με 
το ηλεκτρικό ρεύμα (ηλεκτρικά), με κόκκινο χρώμα η μεταφορά ενέργειας με θέρ-
μανση (θερμικά) και με κίτρινο η μεταφορά ενέργειας με την ακτινοβολία (φωτεινά). 
Σε άλλες προσομοιώσεις που αναφέρονται σε μηχανικά φαινόμενα, η μεταφορά ενέρ-
γειας με το έργο δύναμης (μηχανικά) απεικονίζεται με βέλος με μπλε χρώμα, ενώ, 
τέλος, με καφέ χρώμα απεικονίζεται η μεταφορά ενέργειας με μεταφορά μάζας (μαζι-
κά). Π.χ. στην εικόνα 3 απεικονίζεται το βέλος της μεταφοράς ενέργειας με ακτινο-
βολία. 

 
Εικ. 3. Μεταφορά ενέργειας με ακτινοβολία 
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Ο δυναμικός χαρακτήρας των βελών σχετίζεται με την δυναμική αναπαράσταση της 
μεταφοράς ενέργειας. Για κάθε βέλος υπάρχουν τέσσερις ελαφρώς διαφοροποιημένες 
εικόνες του, οι οποίες εναλλάσσονται με τέτοιο ρυθμό, ώστε δίνεται η εντύπωση ότι, 
ενώ το ίδιο το βέλος παραμένει ακίνητο, στο εσωτερικό του μια ποσότητα ενέργειας 
(τετράγωνο με πράσινο χρώμα) μετακινείται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Με τον 
τρόπο αυτό, αποτυπώνεται στην οθόνη η ροή ή η μεταφορά ενέργειας από την αρχή 
του βέλους προς την κατεύθυνση που δείχνει η μύτη του (δες Εικ. 4).  
 

 
 

Εικ. 4. Δυναμική αναπαράσταση της ροής ενέργειας 
 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των βελών είναι η μεταβλητότητα του πλάτους των, ενώ 
όλα έχουν το ίδιο μήκος. Η επιλογή των βελών μεταβλητού πλάτους στηρίχθηκε και 
σε παλαιότερη έρευνα (Ametller & Pinto, 2002) με στατικές εικόνες βελών διαφορε-
τικού πλάτους, που ανέφερε ότι, όταν το πλάτος των βελών μεταβάλλεται, οι μαθη-
τές/ριες αντιλαμβάνονται ότι αυτό δεν αναπαριστά μόνο ότι η ενέργεια μεταφέρεται 
αλλά ότι μεταφέρεται και διαφορετική ποσότητα. Αξιοποιώντας με τον καλύτερο 
τρόπο τις τεχνικές που εφαρμόζονται στα προγράμματα επεξεργασίας εικόνων σε 
συνδυασμό με τις περιορισμένες, στον τομέα αυτό δυνατότητες του λογισμικού, κα-
τορθώθηκε να ρυθμίζεται το πλάτος του κάθε βέλους με βάση συγκεκριμένες μετα-
βλητές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το πλάτος του βέλους συνδέεται με τον 
τρόπο αυτό άμεσα και ανάλογα με την παράγωγη έννοια της ενέργειας, την ισχύ. Αυ-
ξομειώσεις στο πλάτος των βελών σημαίνουν αυξομειώσεις στο ρυθμό με τον οποίο 
μεταφέρεται η ενέργεια. Έτσι, το μέγεθος της ισχύος «αισθητοποιείται» και γίνεται 
συγκρίσιμο με τις τιμές ισχύος που αναπαρίστανται με άλλα βέλη, βοηθώντας έτσι 
τους/ις διδασκόμενους/νες να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα για φαινόμενα στα 
οποία εμπλέκονται οι έννοιες της ισχύος και της ενέργειας ταυτόχρονα (δες Εικ. 5). 
Ακόμη, η διαφορά στο πλάτος των βελών που αναπαριστούν την ροή ενέργειας που 
εισέρχεται και εξέρχεται από τις διάφορες συσκευές είναι σημαντικό βοήθημα στην 
προσπάθεια που κάνουν να βγάλουν συμπεράσματα για την απόδοση αυτών των συ-
σκευών.  
 

 
 

Εικ. 5. Δυναμική αναπαράσταση της ροής ενέργειας 
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Για την ένδειξη της ποσότητας ενέργειας που μεταφέρεται ή αποθηκεύεται χρησιμο-
ποιούνται αποκλειστικά ψηφιακοί δείκτες. Τέτοιοι υπάρχουν είτε στην άκρη του βέ-
λους και απεικονίζουν το ποσό ενέργειας που έχει μεταφερθεί από την έναρξη του 
φαινομένου μέχρι εκείνη τη στιγμή είτε στη βάση μιας αποθήκης ενέργειας και απο-
τυπώνουν το ποσό της ενέργειας που είναι αποθηκευμένο στο σώμα ή σύστημα σω-
μάτων ή έχει μεταφερθεί εκεί από την έναρξη του φαινομένου. Οι ψηφιακοί δείκτες 
χρησιμοποιούνται, επίσης, για την αποτύπωση των τιμών άλλων φυσικών μεγεθών 
που σχετίζονται με την ενέργεια, όπως είναι η μάζα, το ύψος, η θερμοκρασία κ.λπ., αν 
και σε μερικές περιπτώσεις κρίνεται καταλληλότερο οι δείκτες να είναι αναλογικοί, 
όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ταχύτητας που η τιμή της αποτυπώνεται σε ανα-
λογικό δείκτη που έχει πολλές ομοιότητες με την οθόνη ενός ταχυμέτρου (κοντέρ). 
Παράλληλα με τους δείκτες, ψηφιακούς ή αναλογικούς, που συνδέονται με τα όργανα 
μέτρησης ή υπάρχουν στην οθόνη σε κατάλληλα σημεία, για να είναι ορατές οι ενδεί-
ξεις τους στους/ις διδασκόμενους/ες, υπάρχουν και δείκτες με τους οποίους ρυθμίζο-
νται, κατά βούληση, οι τιμές άλλων μεγεθών, όπως η φωτεινότητα της λάμπας, η έ-
νταση μιας φλόγας, η απόδοση ενός γερανού κ.α. 

Αντιστοιχία των χαρακτηριστικών του Μο.Μ.Ε. και των προσομοιώσεων 

Στον παρακάτω πίνακα 1 παρουσιάζεται η αντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των βασι-
κών θέσεων και αρχών του μοντέλου μεταφοράς ενέργειας (Μο.Μ.Ε.) και των δυνα-
μικών αναπαραστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν στις προσομοιώσεις με το Modellus 
(Π.Μ.), στην προσπάθεια «αισθητοποίησης» και λειτουργικής κατανόησης των πα-
ραπάνω αρχών.  

 

Μο.Μ.Ε. : Η ενέργεια θεωρείται μια μετρήσιμη οντότητα. 
Π.Μ : Η τιμή της ενέργειας που αποθηκεύεται συμβολίζεται με μπάρες. Το εμβαδόν της 
κάθε μπάρας είναι ανάλογο της αποθηκευμένης ενέργειας, που η τιμή της απεικονίζεται 
με ψηφιακούς μετρητές. 

Μο.Μ.Ε. : Η ενέργεια βρίσκεται αποθηκευμένη σε διάφορα σώματα ή συστήματα 
σωμάτων (αποθήκες ή πηγές ενέργειας). Η αποθηκευμένη στα διάφορα σώματα ή 
συστήματα ενέργεια, που μπορεί (υπό προϋποθέσεις) να χρησιμοποιηθεί, θεωρείται 
«χρήσιμη» ενώ αυτή που διασπείρεται στο περιβάλλον και δεν μπορεί (συνήθως) να 
ξαναχρησιμοποιηθεί θεωρείται “διασπειρόμενη” . 
Π.Μ. : Η χρήσιμη ενέργεια παριστάνεται με κατακόρυφες μπάρες πρασίνου χρώματος, 
ενώ η διασπειρόμενη στο περιβάλλον με κατακόρυφες μπάρες κόκκινου χρώματος. 

Μο.Μ.Ε. : Η ενέργεια μεταφέρεται από το ένα σύστημα στο άλλο μηχανικά (έργο 
δύναμης), θερμικά (θέρμανση), ηλεκτρικά (ηλεκτρικό ρεύμα) και φωτεινά (φως). 
Π.Μ. : Η ροή της ενέργειας απεικονίζεται με δυναμικά βέλη σταθερού μήκους, τεσσά-
ρων διαφορετικών χρωμάτων (μπλε, γκρι, κόκκινο και κίτρινο), ανάλογα με τον τρόπο 
μεταφοράς, ενώ το πλάτος του βέλους είναι ανάλογο της ισχύος. 
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Μο.Μ.Ε. : Κατά την μεταφορά ενέργειας από το ένα σύστημα στο άλλο, ένα ποσό 
ενέργειας διασπείρεται στο περιβάλλον. 
Π.Μ : Κατά την μεταφορά ενέργειας, ένα δυναμικό βέλος μεταφοράς ενέργειας με κόκ-
κινο χρώμα συνδέεται με την κόκκινη μπάρα, που απεικονίζει την ενέργεια του περι-
βάλλοντος, η οποία και αυξάνεται. 

Μο.Μ.Ε. : Αποτέλεσμα της μεταφοράς και της αποθήκευσης ενέργειας είναι η αλλα-
γή του μέτρου των ενεργειακών δεικτών. 
Π.Μ. : Στις προσομοιώσεις υπάρχουν ψηφιακοί και αναλογικοί μετρητές που δείχνουν 
τις μεταβολές των φυσικών μεγεθών ή ενεργειακών δεικτών κατά τη μεταφορά και α-
ποθήκευση της ενέργειας. 

Μο.Μ.Ε. : Η ενέργεια ενός κλειστού συστήματος παραμένει στην αρχή, σε μια τυχαία 
στιγμή και τέλος του φαινομένου σταθερή. Αν το σύστημα ή σώμα αλληλεπιδρά με 
άλλα συστήματα ή το περιβάλλον, τότε η αύξηση (ή μείωση) στην ενέργεια του θα 
είναι ίση με το ποσό ενέργειας που μεταφέρθηκε σε (ή από) αυτό μηχανικά, με θέρ-
μανση, με ακτινοβολία ή ηλεκτρικά. Η παραπάνω πρόταση αποτελεί την έκφραση 
του 1ου Θερμοδυναμικού Νόμου ή Αρχή Διατήρησης της ενέργειας (Α.Δ.Ε). Επίσης, 
η συνολική ενέργεια του περιβάλλοντος αυξάνεται και η διαθέσιμη ενέργεια μειώνε-
ται. 
Π.Μ. : Το άθροισμα των πρασίνων και κόκκινων μετρητών στάθμης (μπάρες) είναι 
σταθερό στην αρχή, μέση και τέλος του φαινομένου (η συνολική ενέργεια διατηρείται). 
Το άθροισμα των πράσινων όμως μετρητών στο τέλος του φαινομένου είναι μικρότερο 
απ’ αυτό στην αρχή του φαινομένου. Δηλαδή η διαθέσιμη ενέργεια μειώνεται. 

  
Πίνακας 1. To διδακτικό Μοντέλο Μεταφοράς ενέργειας και η σχέση του με τα 

χαρακτηριστικά των προσομοιώσεων 
 

Παραδείγματα Προσομοιώσεων του Μο.Μ.Ε. με το Modellus 

Με την βοήθεια του Modellus έχουν σχεδιαστεί αρκετές προσομοιώσεις φαινομένων 
της καθημερινής ζωής, αλλά και εργαστηριακών διατάξεων όπως είναι η ανύψωση 
ενός κιβωτίου με γερανό, η ρίψη βέλους από το τοξοβόλο, η ελεύθερη πτώση πέτρας, 
η θέρμανση νερού, η φωτοβολία λάμπας κ.λπ. Οι προσομοιώσεις αυτές θεωρούνται 
κατάλληλες για τη διδασκαλία της ενέργειας στο πλαίσιο του Μο.Μ.Ε. και στην υπο-
χρεωτική εκπαίδευση κατά περίπτωση. Παρακάτω παρουσιάζονται και περιγράφονται 
οι οθόνες δύο χαρακτηριστικών προσομοιώσεων που είναι η θέρμανση νερού και η 
φωτοβολία μιας λάμπας.  

Θέρμανση υγρού (Εικ. 6) : Σύμφωνα με το Μο.Μ.Ε. ενέργεια από το γκαζάκι μετα-
φέρεται θερμικά (με τη θέρμανση) στο νερό και αποθηκεύεται. Ταυτόχρονα ένα μέ-
ρος της ενέργειας διασπείρεται κατά τη μεταφορά στο περιβάλλον. Μεταβάλλοντας 
την ένταση της φλόγας και την απόδοση της συσκευής, μέσω των αντίστοιχων δει-
κτών, μπορεί να ρυθμιστεί το πλάτος των βελών, δηλαδή ο ρυθμός μεταφοράς ενέρ-
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γειας, αλλά και η ενέργεια που διασπείρεται στο περιβάλλον κατά τη μεταφορά της 
στο νερό. Τέλος, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι ενώ το συνολικό ποσό ενέργειας 
που βρίσκεται στις διάφορες αποθήκες παραμένει σταθερό, η διαθέσιμη ενέργεια στα 
καύσιμα μειώνεται, ενώ η διασπειρόμενη στο περιβάλλον αυξάνεται.  

 

Εικ. 6. Προσομοίωση του Μο.Μ.Ε. στη περίπτωση της θέρμανσης υγρού 

Φωτοβολία λάμπας (Εικ. 7) : Ένα άλλο φαινόμενο που προσομοιώθηκε είναι αυτό της 
φωτοβολίας μιας λάμπας. Στην προσομοίωση διακρίνεται η μεταφορά ενέργειας  

 Εικ. 7. Προσομοίωση του Μο.Μ.Ε. στη περίπτωση της φωτοβολίας λάμπας  
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από την μπαταρία στην λάμπα ηλεκτρικά με την δυναμική αναπαράσταση ενός γκρι 
βέλους, όπως επίσης και η μεταφορά ενέργειας από την λάμπα στο περιβάλλον θερ-
μικά και φωτεινά (κόκκινο και κίτρινο δυναμικό βέλος). Η συνολική ενέργεια που 
είναι το άθροισμα αυτής που υπάρχει στην μπαταρία και αυτής που διασπείρεται στο 
περιβάλλον είναι σταθερή (αρχή διατήρηση της ενέργειας), ενώ η διαθέσιμη που υ-
πάρχει στην μπαταρία μειώνεται (αρχή διασποράς της ενέργειας). Ακόμη, υπάρχει η 
δυνατότητα να αυξομειωθεί η ένταση της φλόγας και να αυξομειωθεί έτσι η ισχύς 
μεταφοράς της ενέργειας από την μπαταρία προς την λάμπα ή από την λάμπα προς το 
περιβάλλον, ενώ η αντικατάσταση της λάμπας με άλλη υψηλής απόδοσης (ηλεκτρο-
νική) θα μειώσει το πλάτος των κόκκινων βελών που αναπαριστούν την ενέργεια που 
διασπείρεται στο περιβάλλον.  

Όπως προαναφέρθηκε, σχεδιάστηκαν προσομοιώσεις, κατάλληλες για τη διδασκαλία 
της ενέργειας στο πλαίσιο του Μο.Μ.Ε. στην υποχρεωτική τουλάχιστον εκπαίδευση. 
Όλες οι προσομοιώσεις εκμεταλλεύονται τα καινοτόμα δυναμικά χαρακτηριστικά που 
ενσωματώθηκαν στο λογισμικό Modellus και εμπλουτίζουν με τον τρόπο αυτό τον 
προβληματισμό που υπάρχει για την χρήση των πολλαπλών αναπαραστάσεων στη 
διδασκαλία της Ενέργειας (Zou, 2000; Van der Meij, 2007; Ryoo & Linn, 2012; Altan 
& Sağlam, 2014). Ταυτόχρονα όμως, για την επίτευξη του μέγιστου μαθησιακού απο-
τελέσματος πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα φύλλα εργασίας με σαφείς οδηγίες για τις 
δραστηριότητες επικεντρωμένες στους διδακτικούς στόχους (Kirschner, Sweller & 
Clark, 2006). 

Συζήτηση – επίλογος 

Οι προσομοιώσεις με το Modellus ανέδειξαν τις δυνατότητες των ΤΠΕ να υποστηρί-
ξουν το διδακτικό μοντέλο για τη διδασκαλία της έννοιας Ενέργεια στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση. Ταυτόχρονα δημιούργησαν προστιθέμενη αξία για ένα λογισμικό που η 
χρήση του για τον σχεδιασμό αλληλεπιδραστικών προσομοιώσεων στον χώρο των 
Φυσικών Επιστημών ήταν περιορισμένη. Με τον τρόπο αυτό επανέφεραν στο προ-
σκήνιο μια βασική αρχή της Διδακτικής ότι ένα διδακτικό μέσο κρίνεται από τον 
τρόπο και τον βαθμό που συμβάλλει στην επίτευξη των διδακτικών στόχων που τίθε-
νται. Ήδη, η προσομοίωση του ηλεκτρικού κυκλώματος βιντεοσκοπήθηκε και ενσω-
ματώθηκε στο διαδραστικό ηλεκτρονικό βιβλίο της Φυσικής Β’ Γυμνασίου 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B200/530/3512,14409/, ενώ 
άλλες προσομοιώσεις χρησιμοποιούνται πειραματικά για την διδασκαλία της Ενέρ-
γειας στην ίδια τάξη και στο πλαίσιο του Μο.Μ.Ε., με τα πρώτα αποτελέσματα να 
κρίνονται ενθαρρυντικά. Ακόμη, θετικά κρίθηκαν και τα αποτελέσματα της διδασκα-
λίας του Μο.Μ.Ε. σε φοιτητές/τριες του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πάλ-
λας, 2011). Να σημειωθεί τέλος, ότι είναι σε εξέλιξη η μετατροπή των προσομοιώσε-
ων σε νεώτερα λογισμικά γραμμένα σε java, χωρίς όμως αυτό να μειώνει την αξία 
του λογισμικού Modellus, ενός λογισμικού που έχουν την άδεια χρήσης όλα τα δημό-
σια σχολεία της ελληνικής επικράτειας.  
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Περίληψη 

Ο ηλεκτρονικός ταχυδρόμος είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που απευθύνεται σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Δημιουργήθηκε ως υποστηρικτικό υλικό για τα ολοήμε-
ρα νηπιαγωγεία έτσι ώστε να αξιοποιηθεί για την υποστήριξη της διδασκαλίας της 
γλώσσας. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συμπληρώνουν το αναλυ-
τικό πρόγραμμα σπουδών και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά: α. να εξασκηθούν στο 
γραπτό και προφορικό λόγο και στην ανάγνωση, β. να γνωρίσουν ποικίλους τρόπους 
επικοινωνίας μέσα από τον Η/Υ, γ. να εξασκήσουν την κριτική τους σκέψη σε θέματα 
που αφορούν στα ενδιαφέροντά τους και δ. να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των δια-
δραστικών εργαλείων του λογισμικού. Το περιεχόμενο του λογισμικού προάγει τη 
σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης, μέσα από διαδικασίες παρατήρησης, περιγραφής 
και προβληματισμού. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά, να αντιληφθούν ότι δεν 
υπάρχει μόνο ένας τρόπος προσέγγισης της γνώσης, αλλά μπορούν να προσεγγίσουν 
ένα θέμα με ποικίλους τρόπους, όπως στην περίπτωσή μας, μέσα από ένα εκπαιδευτι-
κό λογισμικό. 

Λέξεις - Κλειδιά: εκπαιδευτικό λογισμικό, γλώσσα, πολλαπλές διδακτικές προσεγγί-
σεις. 

Εισαγωγή 

Οι Νέες Τεχνολογίες με την εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν περιο-
ρίζονται σε ένα ρόλο καθορισμένο εκ των προτέρων και δεν αποτελούν απλώς ένα 
νέο διδακτικό εργαλείο ή μια νέα μορφή διδακτικής μεθοδολογίας. Λειτουργούν κυ-
ρίως ως ένα νέο επικοινωνιακό μέσο και δημιουργούν νέες δυναμικές επικοινωνιακές 
καταστάσεις, τροποποιώντας τόσο το επικοινωνιακό πλαίσιο και τη δομή της διδα-
σκαλίας, όσο και τους όρους της παιδαγωγικής τάξης και της διαδικασίας μάθησης 
(Κυρίδης & Δρόσος, 2000). Με την εισαγωγή των Ν.Τ. στην εκπαιδευτική διαδικασία 
επαναπροσδιορίζονται οι εκπαιδευτικοί ρόλοι και η διαδικασία μάθησης, επηρεάζεται 
ο τρόπος αντίληψης και σκέψης, οδηγούμαστε σε μια αναδιοργάνωση ολόκληρου του 
εκπαιδευτικού συστήματος και επιπλέον σε μια καινοτομία ως προς τις ανθρώπινες 
διαδικασίες (Μεϊμάρης, 1992, Κυνηγός & Ξένου, 2000, Μηλιώνης, 2001, Κοντάκας, 
2002, κ.ά.). Η προσχολική εκπαίδευση (ΔΕΠΠΣ, 2003), ακολουθεί τις εξελίξεις και 
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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. Όλο 
και περισσότερο πλέον, τα εκπαιδευτικά λογισμικά χρησιμοποιούνται ως συμπλήρω-
μα στην παραδοσιακή διδασκαλία και χρησιμεύουν για την πραγματοποίηση ασκή-
σεων και δραστηριοτήτων που δεν συνδέονται απαραίτητα μόνο με την ίδια την επι-
στήμη της Πληροφορικής, αλλά και με άλλες μαθησιακές περιοχές (Κασκάλης, 
2002). Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εποπτικό μέσο σε όλα τα μαθήματα, 
από τη γλώσσα και τα μαθηματικά μέχρι τα καλλιτεχνικά και να προωθήσουν τη συ-
νεργατική και τη διαθεματική προσέγγιση της μάθησης. Με τα κατάλληλα εκπαιδευ-
τικά λογισμικά παρατηρούνται ευνοϊκά αποτελέσματα ακόμα και σε μαθητές με μέ-
τρια και κακή επίδοση, οι οποίοι μπορούν να τύχουν εξατομικευμένης διδασκαλίας 
και να βελτιώσουν τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά τους στην καθημερινή δράση 
της τάξης (Κακλαμάνης, 2004), με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πιθανότητες περι-
θωριοποίησής τους (Ράπτης & Ράπτη, 1998). Τα τελευταία χρόνια, τα εκπαιδευτικά 
λογισμικά άρχισαν να εισάγονται στην εκπαίδευση ως υποστηρικτικό υλικό των υπο-
λοίπων μαθημάτων (Κωτσαλίδου, 2011) και γι’ αυτό το σκοπό δημιουργήθηκαν αρ-
κετά 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 «Ηλεκτρονικός Ταχυδρόμος» που δημιουργήθηκε ως υποστηρικτι-
κό υλικό για τη γλώσσα στο ολοήμερο νηπιαγωγείο (ΥΠΕΠΘ/ΚΠΣ, 2008). Ας μην 
ξεχνάμε όμως, ότι παρότι προσφέρουν νέες δυνατότητες επικοινωνίας και ανακάλυ-
ψης της γνώσης, εν τούτοις δεν είναι πανάκεια, αλλά απλά, ένα χρήσιμο εργαλείο στα 
χέρια εκπαιδευτικών και μαθητών (Κοντάκας, 2002, Σταυρίδου & Σολομωνίδου, 
2002). 

Ο Ηλεκτρονικός ταχυδρόμος 

Ο «Ηλεκτρονικός ταχυδρόμος», είναι το εκπαιδευτικό λογισμικό, που δημιουργήθηκε 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και διανεμήθηκε στα ολοήμερα νηπιαγωγεί-
α, ως υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της γλώσσας. Αποτελεί ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων με πολυποίκιλους στόχους και προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά, 
να εφαρμόζουν δραστηριότητες γλώσσας (γραφή, ανάγνωση) στην καθημερινή πρα-
κτική και συμβάλει σε μια προοπτική καλύτερης προετοιμασίας των παιδιών για την 
ένταξή τους σε μια κοινωνία γραπτής επικοινωνίας, όπως η σημερινή. Η εφαρμογή 
της παραγωγής γραπτού λόγου μέσα από τις Ν.Τ. άνοιξε πρωτόγνωρα μαθησιακά και 
διδακτικά μονοπάτια για μαθητές αλλά και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Επιπλέον 
έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν «πράξη» βασικές παιδαγωγικές αρχές που ήταν δύ-
σκολο να εφαρμοσθούν με το συμβατικό τρόπο διδασκαλίας π.χ. κύριο πρόσωπο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας καθίσταται πλέον ο ίδιος ο μαθητής, προάγονται οι κοινω-
νικές δεξιότητες, ενθαρρύνεται η μάθηση σε ομάδες, η αυτοπεποίθηση και η ικανότη-
τα λύσης προβλημάτων μέσα από τη συμμετοχή και αλληλεπίδραση στη συλλογική 
εργασία. Με τις δραστηριότητες του λογισμικού, επιτυγχάνονται οι στόχοι του ανα-
λυτικού προγράμματος και διαμορφώνονται ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις, 
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ώστε τα παιδιά να εξηγούν και να ερμηνεύουν το γραπτό λόγο και να βελτιώνουν και 
εμπλουτίζουν τον προφορικό. Επίσης, τα παιδιά έρχονται αβίαστα σε επαφή με δια-
φορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, επιγραφές, 
ταυτότητες κ.τ.λ) και τους δίνονται ευκαιρίες ώστε: να αναγνωρίζουν τις βασικές εκ-
δοχές του γραπτού λόγου με βάση τα εξωτερικά – τυπογραφικά χαρακτηριστικά και 
το περιεχόμενο, να συνειδητοποιούν ότι οι διαφορετικές αυτές εκδοχές μεταφέρουν 
μηνύματα με διαφορετικό τρόπο και χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους. Υιοθε-
τούν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήματος γραφής (π.χ. ότι 
διαβάζουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω, ακούν και 
κατανοούν μία διήγηση, έναν κανόνα παιχνιδιού ή αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο 
περιβάλλον και παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές όπως αφίσες, ταινίες, σή-
ματα, έργα τέχνης, στις οποίες συνυπάρχουν γραπτός λόγος και εικόνα. Ο Ηλεκτρονι-
κός Ταχυδρόμος, με τις παρατηρήσεις του, βοηθά τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι 
ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και η εικόνα είναι αναπαράσταση 
του κόσμου και να κατανοήσουν τα γενικά στοιχεία από τη σχέση προφορικού-
γραπτού λόγου. Επίσης, μέσα από τις δράσεις και τα παιχνίδια του λογισμικού, συ-
νειδητοποιούν την κοινωνική διάσταση του γραπτού λόγου και κατανοούν τη σημα-
σία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών, μεταφοράς πληροφοριών 
και ως πηγής ευχαρίστησης και απόλαυσης. Τα παιδιά καλούνται να γράφουν το όνο-
μά τους, με κεφαλαία ή και πεζά γράμματα, να αντιγράφουν λέξεις και γενικά να 
γράφουν όπως μπορούν (απολαμβάνοντας τη διαδικασία γραφής). Παράλληλα, με τη 
χρήση του, επιτυγχάνεται: α. η εξοικείωση των παιδιών με το πληκτρολόγιο και το 
ποντίκι, β. η χρήση των επιλογών: αντιγραφή, επικόλληση, αποθήκευση, εκτύπωση, 
γ. η χρήση των εργαλείων του προγράμματος της ζωγραφικής, της επεξεργασίας κει-
μένου και της περιήγησης στο διαδίκτυο και δ. η εξοικείωση με τις βασικές λειτουρ-
γίες του Η/Υ, όπως: έξοδος, έναρξη και άνοιγμα φακέλου (Βιδάκη, 2002) και η γνω-
ριμία με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που αποτελεί πλέον το πιο σύγχρονο και σύ-
ντομο μέσο επικοινωνίας σε όλο τον κόσμο. Το σενάριο εκτυλίσσεται με τη βοήθεια 
ενός αφηγητή (του ηλεκτρονικού ταχυδρόμου) ο οποίος απευθύνεται στα παιδιά με 
απλό και περιγραφικό λόγο και τα παρακινεί να παρατηρήσουν, να προβληματιστούν, 
να ανακαλύψουν, να δράσουν. Το σενάριο, σε ολόκληρο το λογισμικό, ακολουθεί μια 
σταθερή πορεία και μέθοδο, με την οποία φέρνει το χρήστη σε επαφή με την κάθε 
θεματική ενότητα και με αφορμή αυτή, το παιδί καλείται να δράσει ανάλογα. Ένα 
παιδί από την Αφρική, ο Άμπντελ, θέλει, όταν μεγαλώσει, να έρθει στην Ελλάδα να 
σπουδάσει γιατρός. Ψάχνει φίλους μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θέλει 
να επικοινωνήσει με τα παιδιά του νηπιαγωγείου. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού 

Ο ηλεκτρονικός ταχυδρόμος, είναι ένα κλειστό λογισμικό, στο οποίο ο χρήστης ακο-
λουθεί καθορισμένη πορεία, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις, έχει την ευκαιρία να δρά-
σει ελεύθερα και να αυτοσχεδιάσει. Στην ηλικία των 4 έως 6 ετών, το παιδί έχει ανά-
γκη, περισσότερο την «ασφάλεια» του κλειστού λογισμικού και την «ασφαλή» καθο-
δήγηση του εκπαιδευτικού (Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευ-
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τικών, 2007-13). Ο αφηγητής ενισχύει θετικά το χρήστη να προσπαθεί ξανά, κάθε 
φορά που κάνει κάποιο λάθος και τον επιβραβεύει κάθε φορά που τα καταφέρνει.  

Η αρχική σελίδα του λογισμικού αποτελείται από τέσσερις ενότητες (οι οποίες πα-
ρουσιάζονται στην οθόνη ως φάκελοι αλληλογραφίας και μοιάζουν με τους φακέλους 
αποθήκευσης των αρχείων του υπολογιστή και διαχωρίζουν το εκπαιδευτικό υλικό σε 
τέσσερις επιμέρους ενότητες). Κάθε επιμέρους ενότητα, περιέχει ειδικά περιβάλλο-
ντα, σχετικά με την εκάστοτε ενότητα, με την οποία καλούνται τα παιδιά να πραγμα-
τοποιήσουν διάφορες δραστηριότητες. Στο κάτω μέρος της οθόνης, δίνονται οι επιλο-
γές: περιεχόμενα, εκτύπωση, ήχος, βοήθεια, χάρτης πλοήγησης (εικόνα 2) και η έξο-
δος. Το λογισμικό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εγκατάσταση και λειτουργεί σε οποιονδή-
ποτε υπολογιστή αντιγραφεί. 

 

Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα του λογισμικού 

Ξενάγηση στο λογισμικό 

Ο ηλεκτρονικός ταχυδρόμος περιέχει 4 ενότητες δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι από-
λυτα συμβατές με το πρόγραμμα σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003). Ειδικότερα: 

1. Η πρώτη ενότητα αντλεί τα θέματά της από το ίδιο το παιδί (εγώ). Καλεί το χρήστη 
να αυτοπαρουσιαστεί, να συστηθεί, έτσι όπως γίνεται άλλωστε σε κάθε είδους επικοι-
νωνία, εμπλέκοντάς τον ταυτόχρονα σε κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς. 
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Εικόνα 2: Τα παιδιά ζωγραφίζουν την οικογένειά τους και επιλέγουν τις λέξεις που ται-
ριάζουν για το κάθε μέλος της (οι λέξεις εκφωνούνται) 

2. Η δεύτερη ενότητα (εικόνα 3) ξεφεύγει από το «εγώ» και απλώνεται στους «άλ-
λους» που βρίσκονται κοντά στο παιδί και αποτελούν το ευρύτερο κοινωνικό του πε-
ριβάλλον. 

 

Εικόνα 3: Τα παιδιά επιλέγουν τις λέξεις που ταιριάζουν σε κάθε εικόνα 

3. Η τρίτη ενότητα (εικόνα 4) διαπραγματεύεται τη φύση και το φυσικό περιβάλλον. 
Το παιδί καλείται να δράσει πάνω σε φανταστικές εικόνες της φύσης, να θαυμάσει 
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την ομορφιά της και να νιώσει την αλληλεξάρτηση των πάντων πάνω στον πλανήτη 
γη. 

 

Εικόνα 4: Τα παιδιά αντιστοιχούν τις λέξεις με τα καιρικά φαινόμενα 

4. Η τέταρτη ενότητα (εικόνα 5), αντλεί τα θέματά της από τα αγαπημένα παιχνίδια 
των παιδιών. Όχι όμως τα συνηθισμένα παιχνίδια, αλλά παιχνίδια που αφορούν τα 
γράμματα, τις συλλαβές, τις καταλήξεις, τις λέξεις, τίτλους παραμυθιών, παιχνίδια με 
το ρυθμό, το θέατρο και τη μουσική. 

 

Εικόνα 5: Τα παιδιά παρατηρούν τα ίδια γράμματα των λέξεων και τα αντιγράφουν 
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Σε κάθε δραστηριότητα, δίδεται η δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, καθώς 
και επανάληψης της δραστηριότητας. 

Παρατηρήσεις  

Ο ηλεκτρονικός ταχυδρόμος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί α. ως αφόρμηση και εισαγωγή 
στο εκάστοτε θέμα, β. ως εξάσκηση κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, γ. ως α-
ξιολόγηση και εμπέδωση των νέων γνώσεων στο τέλος των δραστηριοτήτων, δ. ως 
επιπλέον εξάσκηση 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. παρακινήσει τα παιδιά να συνεργάζονται μεταξύ τους μέσα στην τάξη, αλλά και εξ 
αποστάσεως, μέσω διαδικτύου, να ανταλλάσσουν και να συγκρίνουν ποικίλα δεδομέ-
να και β. ενθαρρύνει τον πειραματισμό, την εξερεύνηση και την επαφή με προγράμ-
ματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Επιλογικά  

Το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να λειτουργήσει ως μια επιπρόσθετη εναλλακτική 
πηγή γνώσης και πληροφόρησης και συνεπώς να μειώσει τη λειτουργική – τεχνοκρα-
τική εξάρτηση των μαθητών από τους δασκάλους τους. Η ενασχόληση με το λογισμι-
κό είναι δημιουργική και οι μαθητές νιώθουν ευχαρίστηση διότι είναι ενεργοί αντί να 
είναι απλοί εκτελεστές των εντολών του δασκάλου. Προκαλεί ικανοποίηση, η ερευ-
νητική διαδικασία για τη μάθηση μοιάζει με παιχνίδι, νιώθουν τη χαρά της ανακάλυ-
ψης καινούργιων πραγμάτων. Το εκπαιδευτικό λογισμικό παρέχει στον διδασκόμενο 
δυναμικά εργαλεία που του δίνουν τη δυνατότητα έκφρασης, εξωτερίκευσης, διερεύ-
νησης, πειραματισμού και μετασχηματισμού των διαισθήσεων, των σκέψεων και των 
ιδεών του· έτσι ο μαθητής μπορεί να χτίσει πάνω σε ό,τι ήδη γνωρίζει και να διερευ-
νήσει το υπό μελέτη γνωστικό αντικείμενο· έχει την ευκαιρία α) επιλογής του δικού 
του ρυθμού μάθησης, β) γενίκευσης, γ) ανάπτυξης της αφαιρετικής του ικανότητας 
και δ) εσωτερίκευσης των διαδικασιών πραγμάτωσης της μάθησης (Αργύρης, 2002). 
Ο εκπαιδευτικός δεν στερείται ρόλου αλλά συμμετέχει ενεργά στην όλη διαδικασία 
της μάθησης ως σύμβουλος και συνεργάτης των μαθητών. Εμπλέκεται προσωπικά 
στη μαθησιακή διαδικασία συμβάλλοντας έτσι στη μετεξέλιξη των ανθρώπινων δια-
δικασιών, συνηθειών, στάσεων και αντιλήψεων. Μετατρέπεται σε έναν «έμπειρο 
συμμαθητή» που υποστηρίζει την ανάπτυξη της μεταγνωστικής δεξιότητας του μαθη-
τή και παρέχει τη διασύνδεση της μάθησης με τον αληθινό κόσμο. Η σύγχρονη επο-
χή, πλέον προστάζει την αλλαγή των μεθόδων εργασίας και τη χρήση όλων των εργα-
λείων των νέων τεχνολογιών για την πιο ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στην α-
νακάλυψη της γνώσης (Ράπτης & Ράπτη, 1998). Ο εκπαιδευτικός αναδεικνύεται ως ο 
καθοριστικός παράγοντας που ενστερνίζεται ή απορρίπτει, δίνει κύρος ή ακυρώνει 
την εκπαιδευτική προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσεται από δια-
μεσολαβητή σε συνδιαμορφωτή των καινοτομικών παρεμβάσεων (Γλέζου, 2002). Η 
σύμπραξη επίσης των εκπαιδευτικών φορέων, η συνεχής παιδαγωγική και υλικοτε-
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χνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και η ανά-
πτυξη συνεργασίας, γόνιμης ανταλλαγής και αξιοποίησης ιδεών και εμπειριών αποτε-
λούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ουσιαστική ένταξη των τεχνολογικών εργα-
λείων στη μαθησιακή διαδικασία. Ο υπολογιστής και τα μέσα που τον συνοδεύουν, 
πέρα 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 τάσεων και δεξιοτή-
των. Επιπροσθέτως, πέρα από την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων όπως η κα-
τανόηση και η μνήμη, αναπτύσσονται επιπλέον δεξιότητες, όπως η μεταφορά από τη 
συγκεκριμένη στη συμβολική αναπαράσταση της σκέψης. Με τη χρήση μάλιστα κα-
τάλληλων λογισμικών, αναπτύσσονται γρηγορότερα οι δεξιότητες γραφής και έκφρα-
σης της γλώσσας. 
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Παρουσίαση διδακτικής ιστοσελίδας ανώτερων μαθηματικών 

Σάλτας Βασίλειος 
Διδάκτορας Διδακτικής 

Μαθηματικών  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.03  
coin_kav@otenet.gr 

Κουφάκη Ιωάννα 
Μηχανικός Πληροφορικής 

ΤΕ  
Π.Ε.20 

ioankouf@teiser.gr 

Μπαταρλής Δημήτριος 
Μηχανικός Πληροφορικής 

ΤΕ 
Π.Ε.20  

jimyb3@yahoo.gr 

Περίληψη 

Για τη δημιουργία της διδακτικής ιστοσελίδας ανώτερων μαθηματικών, αξιοποιήθη-
καν οι βασικές τεχνολογίες ανάπτυξης ιστοσελίδων (HTML, PHP και CSS) και τεχνι-
κές ανάπτυξης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων (SQL). Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως 
εργαλεία ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Τα δε αποτελέσματα 
της κατασκευασμένης ιστοσελίδας είναι διαθέσιμα και μέσω διαδικτύου, στη διεύ-
θυνση http://www.imathsite.net. 

Λέξεις - Κλειδιά: ιστοσελίδα, μαθηματικά, λογισμός, GeoGebra, Mathematica 

Εισαγωγή 

Βασικός στόχος της κατασκευασμένης ιστοσελίδας τέθηκε ο σχεδιασμός και η ανά-
πτυξη μιας σύγχρονης ιστοσελίδας, η οποία θα εφοδιάζει τους σπουδαστές και τους 
καθηγητές με βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό για βασικά μαθήματα ανώτερων μαθη-
ματικών και σχετικών μ’ αυτά. 

Μέσω του κατασκευασμένου ιστότοπου ο χρήστης – σπουδαστής θα λαμβάνει χρή-
σιμες πληροφορίες για τα μαθηματικά γενικά, αλλά κυρίως θα εφοδιάζεται με χρήσι-
μο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο βασίζεται στην ύλη ανώτερων μαθηματικών ΤΕΙ. 
Συγκεκριμένα αφορά την ύλη Λογισμός Ι – Γραμμική Άλγεβρα και Λογισμός ΙΙ του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ ΚΜ, αλλά δύναται να χρησιμοποι-
ηθεί για κάθε τμήμα Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών. Επικουρικά έχουν προστεθεί 
και τα μαθηματικά λογισμικά Mathematica και GeoGebra, όπως επίσης και σχετική 
ύλη για τη διδακτική των μαθηματικών. Επίσης, ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα 
να εξασκηθεί και να αξιολογήσει τις γνώσεις του με τη χρήση κάποιων ηλεκτρονικών 
διαγωνισμάτων και όλα αυτά εξ’ αποστάσεως. Συνεπώς μια τέτοια ιστοσελίδα θα α-
ποτελεί επικουρικό εργαλείο και θα καλύπτει τυχόν κενά των σπουδαστών λόγω α-
πουσίας ή μη επαρκής κατανόησης. Ως διακριτικός τίτλος της κατασκευασμένης ι-
στοσελίδας ορίστηκε ο «Διδακτική Μαθηματική Ιστοσελίδα». 

Επιπροσθέτως στην εν λόγω εργασία και πέραν της αναφοράς στον τρόπο δόμησης 
και λειτουργίας της κατασκευασμένης ιστοσελίδας, υπάρχει και αναφορά στον τρόπο 
λειτουργίας των διαφόρων χρησιμοποιημένων βοηθητικών λογισμικών προγραμμά-
των. 

Βιβλιογραφική επισκόπηση  

1266

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

mailto:coin_kav@otenet.gr
mailto:ioankouf@teiser.gr
mailto:jimyb3@yahoo.gr
http://www.imathsite.net/


Όσο αφορά την επιστήμη των μαθηματικών, υπάρχει πληθώρα σχετικών ιστοσελίδων 
στο διαδίκτυο. Οι περισσότερες ελληνικές ιστοσελίδες όμως αφορούν μαθηματικά 
επιπέδου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται 
πιθανότατα στο το ότι όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια διαθέτουν online πλατφόρμες 
ασύγχρονης εκπαίδευσης. 

Μερικές ελληνικές και αγγλόφωνες ιστοσελίδες μαθηματικών με θεματολογία σχετι-
κή με τα μαθηματικά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες: 
www.mathematica.gr, http://17calculus.com/, http://www.calculus.org/, 
www.mfcosmos.com, www.mathman.gr. 

Παρουσίαση δημιουργημένης ιστοσελίδας  

Τα μαθηματικά είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής μας, έχουν 
βάση και ισχύ από τον μικρόκοσμο, άτομα και σωματίδια, έως και τον μεγαλόκοσμο, 
όπως είναι το ολόκληρο σύμπαν. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κόσμο των υπολογι-
στών, σήμερα σχεδόν όλες οι δουλειές χρειάζονται έναν υπολογιστή, όπως και πολλά 
προβλήματα μπορούν να λυθούν με τη βοήθεια ενός υπολογιστή, συμπεριλαμβανομέ-
νου και των διδακτικών μαθηματικών προβλημάτων. Γίνεται λόγος για προβλήματα 
που αφορούν τη διδασκαλία των μαθηματικών με έμφαση την τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση. Γι’ αυτό επιδιώκεται η σύνδεση των δύο αυτών επιστημών σε μία ιστοσελίδα, αλ-
λά με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να είναι ένα ωραίο οπτικό αποτέλεσμα, αλλά και 
λειτουργικό. 

Επίσης επιδιώκεται οι χρήστες, μέσα από την ιστοσελίδα, να μορφωθούν, να αποκτή-
σουν τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται, αλλά και να τη χρησιμοποιούν σαν 
εργαλείο. Για το λόγο αυτό σ’ αυτή θα βρούνε, πέρα από γνώσεις, και διάφορα εργα-
λεία τα οποία μπορούν να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο. Επιπροσθέτως γίνεται 
προσπάθεια η ιστοσελίδα να είναι προσιτή από όλους ανεξάρτητα τη βαθμίδα γνώσε-
ων που κατέχουν, γι’ αυτό είναι χωρισμένη σε ενότητες, τα αναφερόμενα ως «άρ-
θρα». Σ’ αυτά υπάρχουν μαθηματικές έννοιες, θεωρήματα και διευκρινήσεις. Αφού 
τελειώσει η θεωρία παρέχονται υπέρ σύνδεσμοι στο χρήστη, όπου μπορεί να κατεβά-
σει τη θεωρία που διάβασε πιο πάνω σε μορφή .pdf ή παρουσιάσεων (Power Point). 
Στο τέλος του άρθρου ο χρήστης θα βρει ασκήσεις που αν και είναι λυμένες η λύση 
είναι κρυφή, μέχρι να αποφασίσει ο ίδιος να την εμφανίσει. Με αυτόν τον τρόπο μπο-
ρεί να δοκιμάσει στην αρχή να βρει τη λύση και αφού τελειώσει να τη συγκρίνει με 
τη σωστή. 

Η δε δομή της είναι η ακόλουθη: Home, Λογισμός Ι: Εισαγωγή, Συνάρτηση Μιας 
Μεταβλητής, Όριο συνάρτηση Μιας Μεταβλητής, Συνέχεια Συνάρτησης Μιας Μετα-
βλητής, Παράγωγος Συνάρτηση Μιας Μεταβλητής, Βασικά Θεωρήματα Διαφορικού 
Λογισμού, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ορισμένο Ολοκλήρωμα, Εφαρμογές Ορισμένου 
Ολοκληρώματος, Λογισμός ΙΙ: Εισαγωγή, Βασικές Αρχές Συναρτήσεων Πολλών Με-
ταβλητών, Όριο Και Συνέχεια Συνάρτησης Πολλών Μεταβλητών, Μερική Παράγω-
γος Και Διαφορικό Συνάρτησης Πολλών Μεταβλητών, Διπλό Ολοκλήρωμα, Τριπλό 
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Ολοκλήρωμα, Άλγεβρα: Εισαγωγή, Μιγαδικοί Αριθμοί, Μέθοδος Euler, Πίνακες Βα-
σικές Έννοιες, Πράξεις Πινάκων, Διδακτική: Εισαγωγή, Βασικοί Ορισμοί, Διδακτικό 
πλάνο, Mathematica: Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες Και Συμβολισμοί, Μαθηματική 
Ανάλυση, Διαφορικές Εξισώσεις, Γραμμική Άλγεβρα, GeoGebra: Εισαγωγή, Αλγε-
βρική Εισαγωγή, Επιλογές, Εκτύπωση Και Εξαγωγή Σχεδίων, Συντομεύσεις, Μαθη-
ματικά Εργαλεία: Πίνακες, Γραφικές Παραστάσεις, Test Αξιολόγησης: Λογισμός Ι, 
Λογισμός II, Mathematica, Ιστορικό Βαθμολογιών και Profile 

Με τα εργαλεία που προστέθηκαν ως απώτερος στόχος τέθηκε η δημιουργία μιας 
online εφαρμογής χρήσης και υπολογισμών ανώτερων μαθηματικών, η οποία θα είναι 
προσβάσιμη από παντού, από σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές έως smartphone 
και tablet. Γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες οι οποίες λειτουργούν σε όλες τις 
συσκευές χωρίς πρόβλημα, αλλά και αναβαθμίζονται εύκολα. 

Οι διάφορες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να υλοποιηθεί η μαθη-
ματική ιστοσελίδα είναι οι ακόλουθες: Joomla: Χρησιμοποιήθηκε ένα έτοιμο tem-
plate σα βάση, όπου πάνω σ’ αυτό προστέθηκε κώδικας ή τροποποιήθηκε αυτός που 
προϋπήρχε. PHP: Τα αρχεία PHP χρησιμοποιήθηκαν για την επικοινωνία της σελίδας 
με την βάση δεδομένων καθώς είναι ο πιο ασφαλείς τρόπος μέχρι σήμερα. SQL: Μέ-
σα στα PHP αρχεία χρησιμοποιήθηκε SQL για να γραφούν οι εντολές-ερωτήματα 
προς τη βάση δεδομένων. Javascript: Τα εν λόγω αρχεία χρησιμοποιήθηκαν για να 
εκτελούνται διάφορες λειτουργίες από το χρήστη και όχι από τον server, όπως είναι η 
αυτόματη διόρθωση των test που μπορεί να πραγματοποιήσει ο χρήστης. CSS: Δια-
μορφώθηκε η εμφάνιση της σελίδας (χρώματα, διαστάσεις και θέση πολλών στοιχεί-
ων).MathJax: Για την εισαγωγή μαθηματικών συμβόλων. MathJS: Για την υλοποί-
ηση μαθηματικών υπολογισμών. JSXGraph: Για τη δημιουργία γραφικών παραστά-
σεων. Photoshop: Για τη δημιουργία και επεξεργασία εικόνων. Chrome: Για τη δο-
κιμή και επίβλεψη των αλλαγών της σελίδας. Crimson editor: Για την επεξεργασία 
όλων των αρχείων (.html, .php, .js κ.α.). FileZilla: Για το ανέβασμα και κατέβασμα 
των αρχείων που υπάρχουν στον serve. TortoiseSVN: Για την αυτόματη ενημέρωση 
των αλλαγών και από τους τρεις κατασκευαστές της ιστοσελίδας. 

Θα ακολουθήσει ενδεικτικά η ερμηνεία κάποιων σημείων του κατασκευασμένου κώ-
δικα. Η γλώσσα PHP χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την έναρξη και τη λήξη της επι-
κοινωνίας με τη βάση δεδομένων. Παρακάτω φαίνεται η διαδικασία σύνδεσης με τη 
βάση δεδομένων (Σχήμα 1). 
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Σχήμα 1: Διαδικασία σύνδεσης με βάση δεδομένων 

Στις γραμμές 2,4,6,8  δίνουμε τα στοιχεία εισαγωγής στη βάση δεδομένων. Στη 
γραμμή 11 πραγματοποιείται η εν λόγω σύνδεση (Σχήμα 1). 

Παρακάτω φαίνεται ένα δείγμα κώδικα Javascript, όπου η συνάρτηση 
«upperTriangularMatrix» οποίο δέχεται ένα πίνακα και τον μετατρέπει σε άνω τριγω-
νικό, εφόσον ο πίνακας αυτός είναι τετραγωνικός (Σχήμα 2).  

 

Σχήμα 2: Δείγμα κώδικα Javascript 

Στη γραμμή 139 στη μεταβλητή «tableRowLength» καταχωρείται το πλήθος των 
γραμμών του συγκεκριμένου πίνακα. Στη 140 στη μεταβλητή «tableCellsLength» κα-
ταχωρείται το πλήθος των κελιών της γραμμής 0 του συγκεκριμένου πίνακα, ενώ στη 
γραμμή 141, ελέγχεται αν ο πίνακας είναι τετραγωνικός. Σε περίπτωση που ο πίνακας 
δεν είναι τετραγωνικός, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στον χρήστη. Στη δε γραμμή 
144, υλοποιείται η βασική λογική της συνάρτησης «όσο οι γραμμές είναι περισσότε-
ρες από τα κελιά, εισάγονται μηδενικά στα κελιά». Με αυτό τον τρόπο γεμίζει όλη η 
κάτω αριστερή γωνία του πίνακα με μηδενικά. 

Ο επισκέπτης της «Μαθηματικής Διδακτικής Ιστοσελίδας», μόλις εισέρχεται σ’ αυτή, 
βλέπει την αρχική σελίδα. Στην αρχική σελίδα περιγράφεται συνοπτικά ο ρόλος και 
το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, με ένα σύντομο κείμενο καλωσορίσματος (Εικόνα 
3). 
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Εικόνα 3: Αρχική σελίδα 

Κάτω από το λογότυπο και τον τίτλο βρίσκεται το βασικό οριζόντιο μενού, μέσω του 
οποίου έχει πρόσβαση ο χρήστης στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας (Εικόνα 4). Πα-
τώντας την υπερσύνδεση «Μάθετε περισσότερα» ο χρήστης δύναται να λάβει πληρο-
φορίες για τα μαθηματικά λογισμικά Mathematica και GeoGebra. 

 
Εικόνα 4: Βασικό μενού 
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Δεξιά στη σελίδα υπάρχει η φόρμα Login (Εικόνα 1), στην οποία μπορεί ο επισκέπτης 
να κάνει login με τα κατάλληλα στοιχεία εισόδου εάν διαθέτει λογαριασμό στην ι-
στοσελίδα. Εάν ο επισκέπτης δε διαθέτει λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει με την 
επιλογή «Δημιουργία λογαριασμού». Εάν ο χρήστης έχει ξεχάσει usernameή και 
password, υπάρχουν οι επιλογές «Ξεχάσατε τον κωδικό σας;» και «Ξεχάσατε το όνο-
μα χρήστη;», ώστε να σταλεί υπενθύμιση στο email του χρήστη. 

Κάτω από τη φόρμα «Login» υπάρχει ένα απλό πλαίσιο αναζήτησης (Εικόνα 1) όπου 
ο χρήστης ή ο επισκέπτης της σελίδας μπορεί να εισάγει τον όρο ή την πρόταση που 
τον ενδιαφέρει. Με κλικ στο εικονίδιο με το μεγεθυντικό φακό ή πατώντας «Enter» 
πραγματοποιείται η αναζήτηση και ανοίγει μία νέα σελίδα, όπου προβάλλονται τα 
αποτελέσματα σε μορφή συνδέσμων που οδηγούν στα άρθρα, όπου εμφανίζεται ο ό-
ρος αναζήτηση. 

Η «Μαθηματική Διδακτική Ιστοσελίδα», όπως προαναφέρθηκε, είναι μία σελίδα α-
φιερωμένη στα μαθηματικά. Στην αρχική σελίδα υπάρχουν διαθέσιμοι σύνδεσμοι από 
τις επίσημες ιστοσελίδες τμημάτων μαθηματικών από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα, αλλά και από μαθηματικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού (Εικόνα 
1). Οι σύνδεσμοι είναι σε μορφή μικρών banner, τα οποία σχεδιάστηκαν στο λογισμι-
κό επεξεργασίας εικόνων Photoshop με βάση τα επίσημα λογότυπα των ιδρυμάτων. 

Ο κάθε χρήστης είναι διαφορετικός και έχει διαφορετικές ανάγκες. Γι’ αυτό το λόγο 
υπάρχει, στην κορυφή της ιστοσελίδας, ο ρυθμιστής μεγέθους γραμματοσειράς (Ει-
κόνα 5). 

 
Εικόνα 5: Ρυθμιστής μεγέθους γραμματοσειράς  σελίδας 

Ο ρυθμιστής γραμματοσειράς επηρεάζει μόνο τα γράμματα των άρθρων, δηλαδή οτι-
δήποτε εμφανίζεται κάτω από το ImageSlider. 

Για να βελτιωθεί η εμπειρία των χρηστών της ιστοσελίδας, προστέθηκε η λειτουργία 
«Άναψε/σβήσε τα φώτα». Πρόκειται για ένα εικονίδιο – διακόπτης με το οποίο, αλ-
λάζουν τα χρώματα της σελίδας από φωτεινά σε σκοτεινά και αντιστρόφως (Εικόνα 
6).  

 
Εικόνα 6: Ρυθμιστής φωτεινότητας  σελίδας 

Στην Εικόνα 7 παρουσιάζεται ένα άρθρο από τη σελίδα. Tα δε μαθηματικά σύμβολα 
που βλέπουμε είναι με mathJax, δεν είναι εικόνα, αλλά κώδικας σε γλώσσα Latex. 
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Εικόνα 7: Άρθρο σελίδας  

Πέρα από την απλή προβολή μαθηματικών συμβόλων, η βιβλιοθήκη MathJax προ-
σφέρει και τη δυνατότητα μεγέθυνσης των μαθηματικών παραστάσεων με μονό ή δι-
πλό κλικ ή απλό πέρασμα του ποντικιού (hover), αλλά και την προβολή του LaTeX 
κώδικα που υλοποιεί μία συγκεκριμένη μαθηματική έκφραση (Εικόνα 8). 

 
Εικόνα 8: Μεγέθυνση μαθηματικών παραστάσεων 

Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν και ασκήσεις. Οι εκφωνήσεις των ασκήσεων είναι 
εμφανείς ενώ οι προτεινόμενες λύσεις είναι κρυμμένες και εμφανίζονται με ένα κου-
μπί «Λύση» (Εικόνα 9). 

 
Εικόνα 9: Ασκήσεις λυμένες 

Ένα από τα μαθηματικά εργαλεία που δομήθηκαν είναι οι γραφικές παραστάσεις. 
Αυτές εμφανίζονται στην κατασκευασμένη διδακτική ιστοσελίδα ανώτερων μαθημα-
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τικών δημιουργούνται με τη χρήση της Javascript βιβλιοθήκης «JSXGraph». Όλες οι 
γραφικές παραστάσεις διαθέτουν στο κάτω δεξί μέρος τους ένα μικρό panel ελέγχου. 
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, μέσω του panel, να μεταβάλλει το zoom μιας γραφι-
κής παράστασης, αλλά και να κινηθεί κατά μήκος των αξόνων (Εικόνα 10). 

 
Εικόνα 10: Γραφική παράσταση 

Με το κουμπί «Plot», σχεδιάζεται στο σύστημα αξόνων η γραφική παράσταση της 
συνάρτησης που πληκτρολογήθηκε στο πλαίσιο κειμένου. Με το κουμπί «Delete», 
διαγράφεται η γραφική παράσταση, ενώ με το διακόπτη «on/off» κρύβεται ή εμφανί-
ζεται μία γραφική παράσταση που έχει δημιουργηθεί (Εικόνα 11).  

 
Εικόνα 11: Πλαίσιο εισαγωγής μαθηματικής συνάρτησης 

Με το κουμπί «clear all», σβήνουν όλες οι γραφικές παραστάσεις που βρίσκονται στο 
ορθοκανονικό σύστημα αξόνων. Το δε κουμπί «Αποθήκευση εικόνας», ανοίγει ένα 
παράθυρο διαλόγου, όπου ο χρήστης επιλέγει σε ποιο σημείο του υπολογιστή του θα 
αποθηκευτεί σε μορφή .png, το ορθοκανονικό σύστημα αξόνων με τις γραφικές πα-
ραστάσεις που περιέχει. 
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Ένα δεύτερο εξίσου σημαντικό κατασκευασμένο εργαλείο σχετίζεται με τη γραμμική 
άλγεβρα και συγκεκριμένα αφορά τους πίνακες. Αρχικά, ο χρήστης δηλώνει όνομα 
και διαστάσεις για τον πίνακα που θα δημιουργηθεί. Με το κουμπί «Φτιάξε πίνακα» 
δημιουργείται ο πίνακας (Εικόνα 12). 

 
Εικόνα 12: Εργαλείο εισαγωγής πίνακα 

Από προεπιλογή, τα στοιχεία του πίνακα παίρνουν τυχαίες τιμές. Με κλικ πάνω σε 
ένα στοιχείο, μπορεί να καταχωρηθεί η επιθυμητή τιμή. Κάτω από τον πίνακα υπάρ-
χει το κουμπί «Επεξεργασία πίνακα «όνομα πίνακα»». Όταν πατηθεί το κουμπί αυτό, 
εμφανίζονται οι ακόλουθες εντολές (Εικόνα 13): 

 
Εικόνα 13: Δυνατότητες εργαλέιου πίνακα 

Οι εγγεγραμμένοι και μόνο χρήστες, της διδακτικής ιστοσελίδας ανώτερων μαθημα-
τικών, έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους σε τεστ αυτοαξιολόγη-
σης σχετικά με την ύλη των μαθημάτων «Λογισμός Ι» και «Λογισμός ΙΙ» αλλά και 
του βοηθητικού μαθηματικού λογισμικού «Mathematica» (Εικόνα 14).  

 
Εικόνα 14: Διαγώνισμα αξιολόγησης γνώσεων 
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Μόνο εάν όλες οι ερωτήσεις έχουν απαντηθεί υπολογίζεται, αποθηκεύεται στη βάση 
δεδομένων και προβάλλεται η βαθμολογία. Αν δε ο χρήστης ξέχασε να απαντήσει 
κάποια ερώτηση εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Η βαθμολογία προβάλλεται στο χρή-
στη με ένα πλαίσιο το οποίο εμφανίζεται κεντρικά στη σελίδα (Εικόνα 15). 

 
Εικόνα 15: Βαθμός αξιολόγησης γνώσεων  

Στο κέντρο του πλαισίου εμφανίζεται η βαθμολογία από 0 ως 100. Το χρώμα των α-
ριθμών αλλάζει ανάλογα με το βαθμό: κόκκινο για βαθμολογίες κάτω από 50, πορτο-
καλί για βαθμολογίες από 51 έως και 70 και πράσινο για βαθμολογίες από 71 έως και 
100. 

Εκτός από το πλαίσιο (Εικόνα 15) που εμφανίζεται στο χρήστη μετά την ολοκλήρωση 
ενός τεστ αυτοαξιολόγησης, οι βαθμολογίες είναι διαθέσιμες και με άλλους δύο τρό-
πους. Όταν συνδέεται ένας χρήστης στην ιστοσελίδα και για όση ώρα είναι συνδεδε-
μένος, υπάρχουν οι πιο πρόσφατες βαθμολογίες του για τα τεστ αξιολόγησης σε μορ-
φή progressbar στο σημείο του «Loginform» (Εικόνα 16). 

 
Εικόνα 16: Βαθμολογία πολλαπλής αξιολόγησης γνώσεων 

Στη σελίδα «Ιστορικό Βαθμολογιών» παρουσιάζονται σε μορφή λίστας τα αποτελέ-
σματα των τεστ «Λογισμός Ι», «Λογισμός ΙΙ» και «Mathematica», με χρονολογική 
σειρά, σε τρεις διαφορετικές στήλες (Εικόνα 17). 
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Εικόνα 17: Ιστορικό αξιολόγησης γνώσεων 

Συμπεράσματα 

Ο στόχος της εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας σύγχρονης ιστοσελίδας η οποία θα 
πρόσφερε στους χρήστες εκπαιδευτικό υλικό κυρίως για τα μαθηματικά αλλά και 
πληροφορίες για τα γνωστά λογισμικά μαθηματικών, Mathematica και GeoGebra και 
τη Διδακτική των Μαθηματικών. 

Πέρα από ορισμούς, θεωρία και παραδείγματα θεωρήθηκε αναγκαία και η προσθήκη 
επιπλέον λειτουργιών στη «Μαθηματική Διδακτική Ιστοσελίδα» ώστε να γίνει μία 
ακόμη πιο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ιστοσελίδα αλλά και για να μελετηθούν και να 
εφαρμοστούν διάφορες τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών. Έτσι προ-
στέθηκαν τεστ αυτοαξιολόγησης, διαδραστικές γραφικές παραστάσεις και μία μικρο-
εφαρμογή που πραγματοποιεί βασικούς υπολογισμούς πινάκων. 

Όλη η σελίδα αρχικά δημιουργήθηκε με το σύστημα Joomla. Μέσω του Joomla δη-
μιουργήθηκε μία βασική σελίδα η οποία, μετά από ρυθμίσεις και προσθήκη πρωτότυ-
που κώδικα, διαμορφώθηκε στη «Μαθηματική Διδακτική Ιστοσελίδα». Η εγκατά-
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σταση και η χρήση του Joomla δεν είναι δύσκολη. Οι γνώσεις που απαιτούνται για τη 
χρήση του Joomla είναι οι βασικές γνώσεις διαχείρισης ενός προγράμματος.  

Η δημιουργία, της αρχικής ιστοσελίδας ήταν σχετικά εύκολη. Το Joomla ανέλαβε τη 
δημιουργία των βασικών αρχείων και την οργάνωση αυτών σε καταλόγους. Στη συ-
νέχεια, σειρά είχε η διαμόρφωση της ιστοσελίδας και η προσθήκη περιεχομένου. Με 
το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων FileZilla και το πρόγραμμα επεξεργασίας πηγαίου 
κώδικα CrimsonEditor έγινε ουσιαστική διαχείριση της ιστοσελίδας. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε είναι το βασικότερο και συνηθέστερο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι σχεδιαστές διαδικτυακών εφαρμογών: η ιστοσελί-
δα δεν παρουσιάζεται ή λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους web browser. 
Πολλές φορές ένα κομμάτι κώδικα, ενώ δούλευε αρκετά καλά στο Chrome δε δού-
λευε το ίδιο ικανοποιητικά ή και καθόλου στον Internet Explorer ή στο Mozilla Fire-
fox. Σε τέτοιες περιπτώσεις έπρεπε να γραφτούν δύο ή τρεις διαφορετικές εκδόσεις 
του ίδιου κώδικα και στη συνέχεια να προστεθούν επιπλέον έλεγχοι ώστε να εκτελεί-
ται το αντίστοιχο κομμάτι κώδικα ανάλογα με το web browser. 

Ο βιβλιοθήκες JQuery, MathJaxκαι JSXGraph, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν, πέρα 
από το ότι αποτελούν εξαιρετικά εργαλεία σχεδίασης δικτυακών εφαρμογών, έχουν 
και το πλεονέκτημα ότι έχουν εξ αρχής σχεδιαστεί ώστε να τρέχουν τέλεια σε κάθε 
web browser. Προτείνονται ανεπιφύλακτα σε όποιον σκοπεύει να αναπτύξει κάποια 
ιστοσελίδα, ειδικά εάν πρόκειται για ιστοσελίδα σχετική με τα μαθηματικά ή τη φυ-
σική. 

Είναι αδύνατο κανείς να βάλει τελεία σε ένα έργο προγραμματισμού. Οι τεχνολογίες 
ανάπτυξης λογισμικού εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς, οι ανάγκες της αγοράς 
και των χρηστών αλλάζουν συνεχώς και κάθε μέρα υπάρχει κάτι καινούριο στα τε-
χνικά χαρακτηριστικά υπολογιστών, smart phone κ.α. 

Τέλος, αναμένουμε να τεθεί, η κατασκευασμένη ιστοσελίδα, σε λειτουργία έτσι ώστε 
να αξιολογηθεί η όλη διδακτική της προσφορά και να εξαχθούν σημαντικά συμπερά-
σματα που θα βοηθήσουν στη βελτίωσή της.  
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Αναφορές διαδικτύου 

http://www.mathjs.org/ 7 επίσημη ιστοσελίδα του MathJs (15/05/2015) 

https://petalidis.wordpress.com/tag/latex/ γνωριμία με το σύστημα LaTeX 
(15/05/2015) 

http://www.w3schools.com/js/default.asp οδηγοί, παραδείγματα για Javascript 
(15/05/2015) 

http://jsxgraph.uni-bayreuth.de/wiki/index.php/DocumentationJSXGraphWiki 
(25/05/2015) 

http://jquery.com/ επίσημη ιστοσελίδα του JQuery (25/05/2015) 

http://designshack.net/articles/css/5-steps-to-drastically-improve-your-css-knowledge-
in-24-hours/ οδηγός βασικών λειτουργιών της css (25/05/2015) 

http://forum.joomla.gr/index.php επίσημη ελληνική ιστοσελίδα (01/06/2015) 

http://tortoisesvn.net/ επίσημη ιστοσελίδα του TortoiseSVN (03/06/2015) 
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Πειράματα εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με εναλλασσόμενο ρεύμα για 
την ηλεκτρική εμπέδηση και τα παθητικά φίλτρα 
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Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΕΑΠ. 
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Περίληψη 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης στις θε-
τικές επιστήμες και τη μηχανική. Ο εξοπλισμός και η συντήρηση των εργαστηριακών 
χώρων αποτελεί ένα μεγάλο έξοδο για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενώ παράλληλα απαι-
τείται ασφάλεια και διαθεσιμότητα στους εργαστηριακούς χώρους. Μία λύση χαμηλού 
κόστους αποτελούν τα απομακρυσμένα εργαστήρια τα οποία αποδεσμεύουν τις εργα-
στηριακές ασκήσεις από το χώρο και το χρόνο δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε αυτές σε φυσικώς αδυνάτους ή χρήστες της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε μία εργαστηριακή άσκηση που αφορά στη 
μελέτη της συμπεριφοράς ενός κυκλώματος RC στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Παράλ-
ληλα μελετούμε τρόπους με τους οποίους είναι δυνατή η παραγωγή ημιτονικών σημά-
των εναλλασσόμενου ρεύματος μεταβλητής συχνότητας δια μέσω του υπολογιστή για 
χρήση τους στις εργαστηριακές ασκήσεις. 

Λέξεις - Κλειδιά: Εργαστήρια απομακρυσμένης πρόσβασης, εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση, εναλλασσόμενο ρεύμα, ηθμοί, παθητικά φίλτρα. 

Εισαγωγή 

Η πρακτική εργασία και οι εργαστηριακές ασκήσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών. Ο Wellington, (1998) συμπυκνώνει όλα τα 
επιχειρήματα υπέρ της πειραματικής εργασία στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών 
σε τρεις κατηγορίες:  

(α) Γνωστικά επιχειρήματα: κατανόηση της επιστημονικής γνώσης, προώθηση της οι-
κοδόμησης των αρχών της, οπτικοποίηση των νόμων και των θεωριών, απεικόνιση, 
διερεύνηση και επιβεβαίωση των θεωρητικών γνώσεων αλλά και απόρριψη λανθασμέ-
νων ιδεών για τα φαινόμενα. 

(β) Συναισθηματικά επιχειρήματα: η εργασία στο εργαστήριο παρακινεί και ερεθίζει, 
δημιουργεί ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. Βοηθάει τους μαθητές να θυμούνται πιο εύ-
κολα τμήματα του μαθήματος. 
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(γ) Άλλες δεξιότητες όπως χειρισμός των οργάνων και δεξιοτεχνία σε πρακτικές εργα-
σίες (ψυχοκινητικές δεξιότητες) αλλά και υψηλότερου επιπέδου δεξιότητες όπως της 
παρατήρησης, μέτρησης, πρόβλεψης, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερα-
σμάτων τα οποία δεν αφορούν μόνο τους μελλοντικούς επιστήμονες αλλά έχουν επί-
δραση στην καθημερινή ζωή των μελλοντικών πολιτών. 

Στις παραπάνω δεξιότητες εστιάζει και ο Hofstein (2004) που εκτός από τις ψυχοκινη-
τικές αναφέρει τις ευκαιρίες που δίνονται στους μαθητές για την προαγωγή θετικής 
στάσης και στην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μελών 
της ομάδας εργασίας. Οι Murray & Reiss (2005) έδειξαν ότι σε ένα δείγμα με πάνω 
από 1400 μαθητές το 71% βρίσκει το πείραμα μέσα στην τάξη ευχάριστη ενασχόληση 
ενώ το 38% πιστεύει ότι είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό.  

Η εισαγωγή των Η/Υ και του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία δίνει λύσεις σε 
πολλά διδακτικά-μαθησιακά προβλήματα καθώς αποτελούν πολυδύναμα εργαλεία α-
ναζήτησης, επεξεργασίας, επικοινωνίας και διάδοσης της πληροφορίας (Ζαγούρας, και 
συν., 2010, σελ 9-10). Στην περίπτωση των εργαστηριακών ασκήσεων βοηθάει να προ-
σπεραστούν αδυναμίες και μειονεκτήματα δίνοντας την ευκαιρία για εμπλουτισμό της 
εργαστηριακής εκπαίδευσης με νέους τίτλους εργαστηριακών ασκήσεων που θα ήταν 
αδύνατο ή πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν στο σχολικό εργαστήριο. Μία από τις 
συνιστώσες των ΤΠΕ και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι και η δημιουργία των 
απομακρυσμένων εργαστηρίων τα οποία είναι δύο ειδών: Εργαστήρια προσομοίωσης 
(όπως το PHET) και εργαστήρια απομακρυσμένης πρόσβασης που περιλαμβάνουν 
πραγματικές διατάξεις με πραγματικά όργανα, στα οποία γίνονται πραγματικές μετρή-
σεις σε πραγματικό χρόνο, και τις οποίες μπορεί κανείς να χειριστεί μέσω του διαδι-
κτύου. Υπάρχουν και τα υβριδικά εργαστήρια (Hybrid Laboratories) τα οποία περιλαμ-
βάνουν πραγματικά όργανα με πραγματικές τιμές και το interface που χρησιμοποιείται 
από το χρήστη δίνει την αίσθηση του χειρισμού πραγματικών οργάνων. Όμως, στην 
απόδοση των πειραματικών δεδομένων παρεμβαίνει λογισμικό που δίνει σε προσομοί-
ωση ορισμένα από τα αποτελέσματα σε περιπτώσεις όπου τα όργανα είναι ακριβά ή μη 
διαθέσιμα ή περιπτώσεις που τα πειραματικά δεδομένα δεν είναι δυνατόν να οπτικο-
ποιηθούν. Οι Costa et al, (2010) βαθμολογώντας τα είδη των εργαστηρίων σε σχέση με 
την διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία, την ευελιξία, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίη-
σης, την παροχή κινήτρων, τη δυνατότητα συνεργασίας και το κόστος ανθρώπινου δυ-
ναμικού και υποδομών δίνουν την υψηλότερη βαθμολογία στα εργαστήρια απομακρυ-
σμένης πρόσβασης και στα εργαστήρια προσομοίωσης. Τονίζουν βέβαια ότι ο κάθε 
παράγοντας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με διαφορετικό τρόπο ανάλογα τους δια-
θέσιμους πόρους και τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετήσει την αρχιτεκτονική ενός πειράματος 
ελεγχόμενου από απόσταση και να διερευνήσει τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες που 
εμφανίζονται κατά την πραγματοποίησή του. Το πείραμα που δημιουργήθηκε αφορά 
στη συμπεριφορά ενός κυκλώματος, που περιλαμβάνει πυκνωτή και αντιστάτη, στο 
εναλλασσόμενο ρεύμα. 
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Εργαστήρια απομακρυσμένης πρόσβασης  

Οι Ferrero et al., (2003) μελετώντας το RemLab δίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά των 
εργαστηρίων απομακρυσμένης πρόσβασης που δημιουργούνται για σκοπούς εκπαιδευ-
τικούς: Ρεαλισμός, διαθεσιμότητα, ασφάλεια, ευελιξία, χαμηλό κόστος για το μαθητή, 
χαμηλό κόστος για τη δημιουργία και τη συντήρηση και φορητότητα. Παρακάτω σχο-
λιάζονται τα βασικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. 

Πλεονεκτήματα 

(α) Το κόστος λειτουργίας των "πραγματικών" εργαστηρίων είναι υψηλό εφόσον χρειά-
ζεται ένα πλήρες σετ οργάνων ανά εργαστηριακή άσκηση. Τα εργαστήρια απομακρυ-
σμένης πρόσβασης χαρακτηρίζονται ως μεσαίου κόστους σε σύγκριση με τα εργαστή-
ρια προσομοίωσης που θεωρούνται χαμηλού κόστους (Nedic, Machotka, & Nafalski, 
2003), ενώ υπάρχουν και αυτοί που επισημαίνουν ότι και τα εργαστήρια προσομοίωσης 
μπορούν να φτάσουν σε αρκετά υψηλό κόστος (Kolias, Anagnostopoulos & Kayafas, 
2008). 

(β) Τα εργαστήρια απομακρυσμένης πρόσβασης μπορούν να περιλαμβάνουν ασκήσεις 
που απαιτούν όργανα μοναδικά στο είδος τους ή όργανα που δεν μπορούν να υπάρχουν 
σε έναν εκπαιδευτικό χώρο λόγω κόστους, επικινδυνότητας ή έλλειψης χώρου. Σπου-
δαστές που χειρίστηκαν τέτοια όργανα εξ αποστάσεως είναι σίγουροι ή αρκετά βέβαιοι 
ότι με την εμπειρία που απέκτησαν θα μπορούσαν να χειριστούν άνετα τα ίδια όργανα 
και στο πραγματικό εργαστήριο (Scanlon et al, 2004). 

(γ) Ως τμήμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν όλα τα πλεονεκτήματά της. Απο-
δεσμεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία από το χώρο παρέχοντας εργαστηριακή πρό-
σβαση σε άτομα που βρίσκονται μακριά από τους χώρους εκπαίδευσης ή σε άτομα που 
δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στο εργαστήριο λόγω ιδιαιτεροτήτων (Scanlon 
et al, 2004). Αποδεσμεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία από το χρόνο και ο μαθητής 
αποφασίζει τον δικό του ρυθμό εκπαίδευσης σε μία αυτοκαθοδηγούμενη διαδικασία 
μάθησης. Είναι προσβάσιμα σε όλες τις ώρες τις ημέρας, μπορεί κάποιος να τα επανα-
λάβει έτσι ώστε να βρει τις απαντήσεις στα ερωτήματά του ενώ παράλληλα έχει περισ-
σότερο διαθέσιμο χρόνο για να ψάξει στη βιβλιογραφία, να συγκρίνει και να καταλήξει 
σε συμπεράσματα. Ακόμη μπορούν σε αυτά οι μαθητές να επαναλάβουν αργότερα το 
πείραμα που εκπόνησαν στο σχολικό εργαστήριο ή να πάρουν μετρήσεις που έχασαν 
κατά την πειραματική διαδικασία. 

(δ) Παρέχουν ένα εύκολα προσβάσιμο εργαστηριακό περιβάλλον για επίδειξη μέσα 
στην τάξη, σε παρουσιάσεις ή διαλέξεις (Benmohamed, Leleve, & Prévot, 2007). 

(ε) Ευνοούν την συνεργατική μάθηση και τη διδασκαλία μέσω project. Οι μαθητές έ-
χουν ένα ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων, επικοινωνίας, και εργασίας κάτω βέβαια από 
ένα προσεκτικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό εγχείρημα (Collis, 1997). 
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(στ) Παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον για πειράματα στα οποία περιλαμβάνεται επι-
κίνδυνος εξοπλισμός (Nedic  et al, 2003) ή για μαθητές με προβλήματα κίνησης ή όρα-
σης (Colwell et al, 2002). Έχει παρατηρηθεί (Sesen, & Mutlu, 2014) ότι πολλοί μαθητές 
έχουν ένα ιδιαίτερο άγχος για την ασφάλεια του χειρισμού ορισμένων εργαστηριακών 
οργάνων και διατάξεων και ιδιαίτερα στις εργαστηριακές ασκήσεις που περιλαμβάνουν 
χημικές ουσίες με υψηλές περιεκτικότητες. 

Μειονεκτήματα 

(α) Τα εργαστήρια απομακρυσμένης πρόσβασης είναι συνήθως έτσι σχεδιασμένα ώστε 
οι χρήστες να λαμβάνουν πειραματικά δεδομένα που προβλέπονται από τη θεωρία 
(Kolias, Anagnostopoulos & Kayafas, 2008). 

(β) Το εργαστήριo απομακρυσμένης πρόσβασης είναι ένα κλειστό σύστημα και κάθε 
απαιτούμενη αλλαγή συνήθως προϋποθέτει επαναπρογραμματισμό ολόκληρης της διά-
ταξης (Benmohamed, Leleve, & Prévot, 2007). 

(γ) Η εργαστηριακή άσκηση μοιάζει πολύ με αυτήν που πραγματοποιείται σε ένα ερ-
γαστήριο προσομοίωσης ανεξάρτητα του γεγονότος ότι τα δεδομένα είναι πραγματικά 
(Nedic, Machotka, & Nafalski, 2003). 

(δ) Σε πολλές περιπτώσεις η απόκριση των διατάξεων στις εντολές του χρήστη έχουν 
σημαντικές καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να είναι προβληματικός ο χειρισμός των 
οργάνων από απόσταση. Δηλαδή, σε πολλά πειράματα εξ αποστάσεως είναι απαραί-
τητη μία πολύ γρήγορη σύνδεση του διαδικτύου. 

(ε) Είναι προβληματική η δημιουργία απομακρυσμένων εργαστηρίων σε περιπτώσεις 
πειραμάτων που η ανάδραση του συστήματος απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς 
και σε περιπτώσεις που η απουσία φυσικών προσώπων κάνει επικίνδυνη τη χρήση των 
οργάνων. Για το λόγο αυτό δεν  δίνονται δικαιώματα χρήσης σε όλους τους απομακρυ-
σμένους χρήστες. 

(στ) Αν και πολλά εργαστήρια απομακρυσμένης πρόσβασης αποτελούν Web εφαρμο-
γές, οι τροποποιήσεις των φυλλομετρητών και του λογισμικού που τους υποστηρίζει 
πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα προσβασιμότητας. Οι νέες εκδόσεις των λογι-
σμικών αυτών μπορεί να κάνουν αδύνατη ή πολύ δύσκολη την πρόσβαση στα απομα-
κρυσμένα εργαστήρια. 

Η αρχιτεκτονική του πειράματος 

Ο σκοπός του πειραματικού μέρους ήταν να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο υλοποιεί-
ται ένα πείραμα εξ αποστάσεως. Να διερευνηθούν τα τμήματα μίας τέτοιας διάταξης, 
οι δυσκολίες κατασκευής και πραγματοποίησής της και τέλος να περιγραφεί ο τρόπος 
υλοποίησης και τις δυσκολίες αυτές έτσι ώστε μελλοντικά να γίνει δυνατή η ευκολό-
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τερη πραγματοποίηση παρόμοιων εγχειρημάτων. Για την επίτευξη των στόχων επιλέ-
χθηκε μία διάταξη η οποία μετράει την επίδραση του εναλλασσόμενου ρεύματος σε 
κυκλώματα που περιλαμβάνουν απλά στοιχεία όπως αντίσταση, πυκνωτή ή/και πηνίο. 
Το πείραμα ακολουθεί τη συνήθη αρχιτεκτονική των πειραμάτων απομακρυσμένης 
πρόσβασης. Τα βασικά τμήματά του είναι: 

(α) Τα εργαλεία παραγωγής εναλλασσόμενης τάσης μέσω του υπολογιστή. 

(β) Το ηλεκτρικό κύκλωμα. 

(γ) Η δημιουργία του λογισμικού ελέγχου της πειραματικής διάταξης. 

(δ) Η επιλογή ή η δημιουργία λογισμικού επικοινωνίας διάταξης - χρήστη. 

(ε) Το παιδαγωγικό μέρος. 

Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης μέσω του υπολογιστή  

(α) Μέσω software. Αυτός ο τρόπος απαιτεί το συνδυασμό της παραγωγής του λογι-
σμικού ελέγχου της διάταξης με τον προγραμματισμό κατάλληλου software δημιουρ-
γίας της εναλλασσόμενης τάσης. Το λογισμικό που επιλέξαμε για τον έλεγχο της πει-
ραματικής διάταξης στο δικό μας πείραμα ήταν ένα HTML αρχείο. Το αρχείο αυτό 
μπορεί να καλεί ένα εξωτερικό αρχείο γραμμένο σε μία άλλη γλώσσα προγραμματι-
σμού ή  να χρησιμοποιεί εντολές JavaScript μέσα στο HTML αρχείο για την παραγωγή 
ημιτονοειδούς σήματος στην έξοδο του ήχου του υπολογιστή. 

(β) Μέσω μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (DAC). Στo πείραμά μας δοκιμά-
στηκε ο μετατροπέας DAC που διαθέτει η συσκευή Arduino Due, ένας ανοιχτού κώ-
δικα μικροελεγκτής σε μία απλή μητρική πλακέτα (single-board microcontroller. Ο μι-
κροελεγκτής διαθέτει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (integrated 
development environment - IDE)  συμβατό με Windows, Mac OS X και Linux  μέσω 
του οποίου προγραμματίζεται. Η γλώσσα προγραμματισμού είναι αρκετά φιλική, είναι 
βασισμένη και μοιάζει σε αρκετά σημεία με τη γλώσσα C++. 

Αρχικά δόθηκε εντολή στον μικροελεγκτή να λειτουργεί στα 12 bit. Αυτό επιτρέπει ένα 
εύρος 4096 τιμών (0-4095). Κατόπιν δημιουργήθηκε ένας πίνακας 120 τιμών σύμφωνα 
με την ακολουθία που δίνεται από τη σχέση (1). Με μία κατάλληλη εντολή ο IDE του 
μικροελεγκτή μεταφράζει την τιμή της περιοχής 0-4095 σε τάση στις ακίδες DAC0 ή 
DAC1 με τιμή εύρους 0-3,3 V με αναλογικό τρόπο (σχέση (2)). 
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Με μία επαναλαμβανόμενη ρουτίνα το πρόγραμμα, έδωσε περιοδικά τις 120 τιμές στην 
έξοδο DAC0 ή DAC1 με αποτέλεσμα να έχουμε μεταβαλλόμενη τάση χωρίς όμως να 
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αλλάζει η πολικότητα. Μέσω μίας μεταβλητής το πρόγραμμα διαμορφώνει κατάλληλα 
τη συχνότητα της τάσης εξόδου. Ο πυκνωτής του κυκλώματος που χρησιμοποιήθηκε 
στην πειραματική μας διάταξη μετέτρεψε την μεταβαλλόμενη αυτή τάση σε εναλλασ-
σόμενη αφαιρώντας την DC συνιστώσα της. Δοκιμάστηκαν διάφορες τιμές συχνοτή-
των και μετρήθηκαν στην έξοδο με παλμογράφο. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι οι τιμές των 
περιόδων των παραγόμενων τάσεων σε ορισμένες περιπτώσεις (κυρίως στις υψηλές 
συχνότητες) είναι λίγο μεγαλύτερες από τις προγραμματιζόμενες κάτι που ενδεχόμενα 
να οφείλεται στο χρόνο που χρειάζεται η εκτέλεση του βρόχου της επανάληψης του 
προγράμματος. Έτσι για να εξαλείψουμε τα συστηματικά σφάλματα θα πρέπει να λά-
βουμε υπόψη και τους χρόνους αυτούς. 

(γ) Μέσω Διαμόρφωσης Πλάτους Παλμού (Pulse-Width Modulation - PWM). Σε μι-
κροελεγκτές όπως το Arduino υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της τεχνικής PWM. Κατά 
την τεχνική αυτή εάν η διαμόρφωση του πλάτους παλμού ακολουθεί μία ημιτονοειδή 
συνάρτηση το αποτέλεσμα στην έξοδο είναι μία μεταβαλλόμενη τάση που πλησιάζει 
κατά πολύ με αρμονική. Μία τέτοια διαμόρφωση οδηγείται σε χαμηλοπερατό φίλτρο 
(συνήθως RC) κατάλληλης συχνότητας αποκοπής και μπορεί να ενισχυθεί για να φτά-
σει στο επιθυμητό πλάτος. Η μέθοδος αυτή εκτός από την κύρια συχνότητα εναλλασ-
σόμενης τάσης παράγει και άλλες αρμονικές υψηλότερης συχνότητας (θόρυβος) και 
για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται το χαμηλοπερατό φίλτρο. Το μειονέκτημα της μεθό-
δου αυτής είναι ότι η συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης θα πρέπει να είναι σημα-
ντικά μικρότερη της PWM συχνότητας σύμφωνα με τα θεωρήματα που διέπουν τη 
δειγματοληψία σήματος. 

(δ) Μέσω εξωτερικών αρχείων ήχου. Στην πειραματική μας διάταξη ακολουθήθηκε 
ένας απλός τρόπος παραγωγής εναλλασσόμενης τάσης. Δημιουργήθηκαν αρχεία ήχου 
τα οποία περιέχουν έναν ημιτονοειδή ήχο συγκεκριμένης συχνότητας. Ο ήχος όταν ο-
δηγείται στην έξοδο της κάρτας γραφικών του υπολογιστή δίνει μία ημιτονοειδή εναλ-
λασσόμενη τάση αντίστοιχης συχνότητας. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι 
ότι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν αρχεία σε ένα πολύ μεγάλο εύρος συχνοτήτων, 
μπορούν εύκολα να ανακληθούν μέσω software και δίνει τη δυνατότητα σύνθεσης ση-
μάτων διαφορετικών συχνοτήτων. Το μειονέκτημα είναι ότι ο χρήστης δεν μπορεί να 
επιλέγει την τιμή της συχνότητας αλλά μία από τις προσφερόμενες συχνότητες. Η δη-
μιουργία των αρχείων έγινε μέσω ιστοσελίδων οι οποίες είναι προσιτές και εύκολές 
στη χρήση τους: 

(α) http://onlinetonegenerator.com/ 

(β) http://www.audiocheck.net/audiofrequencysignalgenerator_sinetone.php 

Τα αρχεία δημιουργήθηκαν με συχνότητα δειγματολειψίας 44.100 Hz. Από τον περιο-
ρισμό του θεωρήματος Nyquist-Shannon (Oppenheim, & Willsky, 1997 σελ 518) και 
από το γεγονός ότι τα φαινόμενα ακολουθούν εκθετικές συναρτήσεις δημιουργήθηκαν 
16 αρχεία ήχου με τις συχνότητες που φαίνονται στον πίνακα 1. 
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α/α 1 2 3 4 5 6 7 8 
f  (Hz) 10 15 25 40 63 100 150 250 

α/α 9 10 11 12 13 14 15 16 
f  (Hz) 400 630 1000 1500 2500 4000 63000 10000 

Πίνακας 1. Οι συχνότητες των αρχείων ήχου που δημιουργήθηκαν 

Η έξοδος της κάρτας ήχου δίνει ένα σήμα πολύ χαμηλού πλάτους με ενεργές τιμές της 
τάξης των 10 mV η οποία είναι πολύ μικρή για να δώσει καλές μετρήσεις με τα πολύ-
μετρα που χρησιμοποιήθηκαν. Για το λόγο αυτόν χρησιμοποιήθηκε ενισχυτής που υ-
πήρχε σε ηχεία ήχου και έτσι η είσοδος του κυκλώματος RC της πειραματικής μας 
διάταξης τροφοδοτήθηκε με ρεύμα που έδινε ο ενισχυτής σε ένα από τα ηχεία (αφού 
αποκόπηκε το ηχείο από το κύκλωμα). Οι τάσεις που μετρήθηκαν με τον τρόπο αυτόν 
είχαν ανώτερη ενεργό τιμή τα 2 V έτσι ώστε να είναι κατάλληλες για την αντίστοιχη 
κλίμακα μέτρησης των πολύμετρων. Όλες οι τάσεις μετρήθηκαν με παλμογράφο και οι 
περίοδοι των σημάτων ήταν με μεγάλη ακρίβεια ίδιες με τις αναγραφόμενες τιμές τους, 
δηλαδή αν υπήρχαν αποκλίσεις αυτές δεν μπορούσαν να υπολογιστούν με τη διακρι-
τική ικανότητα του παλμογράφου. 

3.2 Τα υπόλοιπα τμήματα του πειράματος  

(α) Το ηλεκτρικό κύκλωμα. Για να μελετηθεί συμπεριφορά ενός απλού παθητικού φίλ-
τρου θα έπρεπε να τροφοδοτήσουμε τη διάταξη με εναλλασσόμενες τάσεις διαφορετι-
κής συχνότητας ώστε η γωνιακή συχνότητα αποκοπής να βρίσκεται στο μέσο περίπου 
των πειραματικών τιμών για να φαίνεται καλύτερα η απόκριση του φίλτρου. Εξαιτίας 
όμως περιορισμών η μέγιστη επιτρεπτή συχνότητα ήταν τα 22000 Hz η οποία δίνει μία 
μεσαία συχνότητα της τάξης των 1000 Hz και μία αντίστοιχη γωνιακή συχνότητα της 
τάξης των δεκάδων χιλιάδων rad/s. Μία διάταξη με συχνότητα αποκοπής κοντά στην 
τιμή αυτή είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί με έναν πυκνωτή και έναν αντιστάτη. Στην  
πειραματική μας διάταξη χρησιμοποιήθηκε κεραμικός πυκνωτής χωρητικότητας C=1 
μF και αντιστάτης R=1000 Ω. Τα στοιχεία αυτά δίνουν γωνιακή συχνότητα αποκοπής: 
ωC=1/RC=1000 rad/s. Δύο πολύμετρα συνδέονται στα άκρα του πυκνωτή και του α-
ντιστάτη για να μετρούν τις τάσεις τους. 

(β) Το λογισμικό που ελέγχει την πειραματική διάταξη σε τοπικό επίπεδο είναι ένα 
αρχείο HTML. Έγινε προσπάθεια έτσι ώστε η επιφάνεια διεπαφής να είναι πολύ φιλική. 
Το λογισμικό ελέγχου, μέσω εντολών του HTML5, καλεί τα αρχεία ήχου τροφοδοτώ-
ντας το κύκλωμα με εναλλασσόμενη τάση και ελέγχει μία web κάμερα με την οποία ο 
χρήστης μπορεί να λαμβάνει τις πειραματικές τιμές. Στην επιφάνεια διεπαφής υπάρ-
χουν διαθέσιμα βοηθητικά αρχεία για την εκτέλεση των πειραμάτων. 
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Εικόνα 1. Η επιφάνεια διεπαφής και διαγράμματα Bode των πειραματικών τιμών 

(γ) Για να χειριστεί κανείς τη πειραματική διάταξη από απόσταση χρειάζεται ένα λογι-
σμικό που να συνδέει τον υπολογιστή του χρήστη με τον υπολογιστή που ελέγχει την 
πειραματική διάταξη. Υπάρχουν αρκετά προγράμματα διασύνδεσης υπολογιστών και 
στην παρούσα εργασία δοκιμάστηκε το TeamViewer το οποίο είναι ελεύθερο για μη 
εμπορική χρήση, και έχει εκδόσεις για τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα.  

(δ) Το παιδαγωγικό μέρος. Προτάθηκαν 3 διαφορετικά πειράματα τα οποία μπορούν 
να πραγματοποιηθούν μέσω της πειραματικής διάταξης και δημιουργήθηκαν αντί-
στοιχα σενάρια με φύλλα εργασίας στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης από την επι-
φάνεια διεπαφής. 

Συμπεράσματα 

Τα εργαστήρια απομακρυσμένης πρόσβασης αποτελούν μία οικονομική λύση με πολλά 
πλεονεκτήματα. Σε παγκόσμια κλίμακα έχουν αναπτυχθεί προγράμματα μέσω των ο-
ποίων δημιουργούνται και αρχειοθετούνται εξ αποστάσεως πειράματα για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς όπως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LiLa. Από την πορεία κατασκευής ενός 
τέτοιου πειράματος έγινε κατανοητό ότι είναι δυνατή η κατασκευή τέτοιων πειραμάτων 
από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η δη-
μιουργία τους θα μπορούσε να αποτελεί και τμήμα εργασιών των μαθητών και σπου-
δαστών των ιδρυμάτων αυτών. Με τη δημιουργία εργαστηρίων απομακρυσμένης πρό-
σβασης δίνεται νέα διάσταση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αξιοποιούνται οι 
δυνατότητες των σχολικών και πανεπιστημιακών δικτύων. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα διαθεματικό διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία 
της δομής επιλογής «if… else» με χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος του 
Scratch και του μικροεπεξεργαστή Arduino. Το σενάριο σχεδιάστηκε για τους μαθητές 
της Γ΄ Γυμνασίου με σκοπό τη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορία και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διδασκαλία της 
δομής επιλογής αποτελεί αφενός πολύ βασική ενότητα στη διδασκαλία του 
προγραμματισμού και αφετέρου ένα αρκετά δύσκολο κεφάλαιο για τους μαθητές. Η 
δυσκολία ίσως οφείλεται στον τρόπο διδασκαλίας και στα διδακτικά περιβάλλοντα που 
χρησιμοποιούνται. Εφαρμόζοντας πιλοτικά το σενάριο σε μια ομάδα μαθητών φάνηκε 
ότι αν και ήταν το μάθημα ελκυστικό για τους μαθητές υπήρξε δυσκολία στη σύνδεση 
των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο χρόνος διδασκαλίας 
των τριών διδακτικών ωρών. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος 
προτείνουμε μια συσκευή η οποία συνδέει όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα εκ των 
προτέρων, αναμένοντας οι μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους στον 
προγραμματισμό. 

Λέξεις - Κλειδιά: Arduino, Scratch S4A, if-else, προγραμματισμός, δομή επιλογής 

Εισαγωγή 

Ο προγραμματισμός από τη φύση του δεν είναι εύκολο αντικείμενο προς μελέτη και 
όπως αναφέρουν οι Lahtinen, Ala-Mutka, & Järvinen (2005) απαιτεί σωστή κατανόηση 
των αφηρημένων εννοιών. Από προγενέστερες έρευνες στην Ελλάδα διαφαίνεται ότι 
τα μαθήματα της πληροφορικής δεν μπορούν να προσεγγιστούν με βάση τα 
παραδοσιακά δασκαλοκεντρικά μοντέλα διδασκαλίας, και θα πρέπει να προχωρήσουμε 
σε μια αλλαγή, όπως αναφέρει στην έρευνα του ο Τσιμογιάννης (2002). Συγκεκριμένα 
αναφέρει ότι το μάθημα της πληροφορικής έχει μειωμένο κίνητρο μάθησης, με χαμηλές 
επιδόσεις των μαθητών και δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών. Σε αυτό το 
πρόβλημα προτείνεται ως λύση η αναδιάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών, ώστε 
να διασαφηνιστούν οι μαθησιακοί στόχοι με έμφαση σε τεχνικές δεξιότητες υψηλού 
επιπέδου, όπως η κριτική σκέψη, η συνθετική ικανότητα, η συνεργατική και 
διερευνητική μάθηση και η διαθεματική προσέγγιση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της μελέτης των Τζιµογιάννη και Κόµη (1999) προέκυψε ότι η πλειονότητα των 
μαθητών αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην κατανόηση και τη λειτουργική εφαρμογή της 
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δομής ελέγχου στη σύνταξη απλών αλγορίθμων. Επιπλέον, καταγράφτηκε δυσκολία 
στη χρήση αλφαριθμητικών μεταβλητών για τη σύνταξη λογικών συνθηκών και 
ανεπαρκή προσέγγιση έργων, αφού οι μαθητές δεν ήταν σε θέση να οργανώσουν 
λογικά βήματα μιας απλής αλληλουχίας. Οι περισσότερες λύσεις των μαθητών 
βασίζονταν σε αποστήθιση και μηχανική μεταφορά εντολών κάτι το οποίο δεν 
οδηγούσε σε σωστή λύση του προβλήματος. Οι Τζιµογιάννης και Κόµης (1999) 
επισήμαναν, ότι αυτές οι δυσκολίες δήλωναν τις περιορισμένες ικανότητες και 
δεξιότητες των μαθητών σε επίλυση προβλημάτων. Επίσης, από έρευνες που 
πραγματοποιήθηκαν από Association for Computing Machinery (ACM) και από το 
Computer Science Teachers Association (2010), και ACM ITiCSE Working Group: 
Informatics in Secondary Education (Hubwieser, et al., 2011) έδειξαν ότι η εκπαίδευση 
της πληροφορικής αντιμετωπίζει προβλήματα αφού δεν δίνει κίνητρα, κάτι που είναι 
σημαντικό για τους δημιουργικούς μαθητές. Αν και οι μαθητές χρησιμοποιούν 
καθημερινά υπολογιστή, δεν είναι σε θέση να καταλάβουν την επιστήμη της 
πληροφορικής και πως αυτή συνδέεται με την αλγοριθμική σκέψη και την επίλυση 
προβλημάτων (Giannakos, Jaccherι & Proto, 2013). 

Στα προβλήματα που προαναφέραμε μια λύση ίσως αποτελεί, μια νέα διαμόρφωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τέτοιο τρόπο ώστε ο μονότονος τρόπος εκπαίδευσης του 
προγραμματισμού να μετατραπεί σε ελκυστικός και να αποτελέσει ένα μέσο έκφρασης 
δημιουργικότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε έναν 
νέο τρόπο με τον οποίο οι μαθητές σχολείου, να μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές 
αρχές προγραμματισμού της C, αναπτύσσοντας ένα διδακτικό σενάριο με το 
πρόγραμμα Scratch (S4Α) και τον μικροεπεξεργαστή Arduino. Οι Ορφανάκης και 
Παπαδάκης (2014), είχαν προτείνει τη διδασκαλία βασικών αρχών προγραμματισμού, 
χρησιμοποιώντας την πλακέτα Arduino και τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch για 
Arduino (S4A). Συμπέραναν ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία 
προσπάθησε να μετατρέψει τον προγραμματισμό από μια βαρετή διαδικασία σε ένα 
διασκεδαστικό εργαλείο,  βοήθησε τους μαθητές «να κατανοήσουν τη λειτουργία 
βασικών δομών προγραμματισμού αλλά και τεχνολογικών εννοιών σε ένα ευχάριστο και 
διαθεματικό περιβάλλον οικοδόμησης της γνώσης». 

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια διδακτική παρέμβαση που στόχο έχει να 
βοηθήσει τους μαθητές Γυμνασίου ή αρχάριους προγραμματιστές να βελτιώσουν τις 
επιδόσεις τους στον προγραμματισμό. Οι εργαστηριακές εργασίες, με τη χρήση του 
Scratch (S4A) και του Arduino, στοχεύουν στην εξοικείωση των μαθητών με βασικές 
εντολές προγραμματισμού, τις οποίες χωρίς τη βοήθεια του Scratch θα έπρεπε να τις 
πληκτρολογήσουν και να τις συντάξουν σε ένα όχι και τόσο εύχρηστο 
προγραμματιστικό περιβάλλον όπως είναι αυτό της Visual C ή του Arduino IDE. Ο 
μικροεπεξεργαστής Arduino επιλέχθηκε για την ευκολία του στη χρήση, για τις 
δυνατότητες του, για την σχετικά χαμηλή τιμή του και για το γεγονός ότι ο 
προγραμματισμός πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση κώδικα με τη βοήθεια του Scratch.  
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Το εκπαιδευτικό λογισμικό Scratch, σύμφωνα με τις κατηγορίες που έχει προτείνει ο 
Κόμης (2004) ανήκει στην κατηγορία «Περιβάλλοντα μάθησης μέσω καθοδηγούμενης 
ανακάλυψης και διερεύνησης». Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το Scratch βασίζεται στις 
κουνστρουκτιβιστικές ιδέες της LOGO και πιο συγκεκριμένα βασίζεται στις 
ψυχολογικές θέσεις του Piaget, κυρίως όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τον Papert σε 
συνδυασμό με τον κοινωνικό εποικοδομισμό του Vygotsky (1978) αλλά και την 
ανακαλυπτική μάθηση του Bruner (1996), συντάξαμε τις δραστηριότητες των φύλλων 
εργασίας. Σύμφωνα με την κατασκευαστική θεωρία της μάθησης του Papert, τα παιδιά 
μαθαίνουν καλυτέρα όταν βρίσκονται σε ενεργό ρόλο σχεδιαστή και κατασκευαστή. 
Τόσο ο Papert όσο και ο Piaget συμφωνούν στην άποψη ότι η γνώση και ο κόσμος 
κατασκευάζονται και συνεχώς ανακατασκευάζονται μέσα από την προσωπική 
εμπειρία. Ο κόσμος δεν περιμένει να αποκαλυφθεί, αλλά διαμορφώνεται σταδιακά και 
μετατρέπεται σε σχήμα μέσω της προσωπικής εμπειρίας του παιδιού ή του επιστήμονα 
(Ackermann, 2001).  

Ο Bruner συνιστά στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν δραστηριότητες 
προσομοίωσης στην τάξη, με σκοπό να προωθούν τη μάθηση με ανακάλυψη και κατ’ 
αυτό τον τρόπο οι μαθητές να συμμετέχουν στο μάθημα, να αναπτύξουν την 
δημιουργική τους σκέψη, να αποκτήσουν κίνητρα και να επιλύουν τα προβλήματα. 
Όπως αναφέρει ο Κόμης (2004), η ανακαλυπτική μάθηση, που υποστήριζε ο Bruner, 
συνιστά μια εποικοδομητικού τύπου προσέγγιση που έχει επηρεάσει τον σχεδιασμό 
των εκπαιδευτικών εφαρμογών που βασίζονται στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών 
και Επικοινωνιών. Επιπλέον, οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες, όπως υποστηρίζουν 
οι θεωρίες του Vygotsky, θα αλληλεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους, οπότε θα 
αντιμετωπίσουν κοινωνιογνωστικές συγκρούσεις και έτσι να αναγκαστούν να 
διατυπώσουν τη γνώμη τους, να εκφράσουν απόψεις, να επιχειρηματολογήσουν, να 
διαφωνήσουν και να εμπλουτίσουν - εκλεπτύνουν τις αρχικές τους αντιλήψεις (ΙΤΥ, 
2007). 

Το αποτέλεσμα αυτής της διδακτικής παρέμβασης αναμένεται να προκαλέσει το 
ενδιαφέρον των μαθητών στην επιστήμη των υπολογιστών, την τεχνολογία και την 
μηχανική και να συναντήσει τις απαιτήσεις της STEM (Science, Technology 
Engineering, Mathematics) εκπαίδευσης. Σε συνέντευξή του ο Edmund M. Clarke που 
παραχώρησε στο ηλεκτρονικό περιοδικό emea.gr και συγκεκριμένα στον κο Διονάτο 
Γ. αναφέρει ότι «Στις ΗΠΑ, το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF - National Science 
Foundation)  πιστεύει ότι η έρευνα στην Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και τα 
Μαθηματικά (STEM) είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ευημερία. Νομίζω ότι 
αυτό το είδος της έρευνας θα είναι σημαντική και στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της 
τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.» (Διονάτος, 2014). Όπως αναφέρουν 
και οι Gianakos, Jaccheri & Proto (2013), αν και υπάρχει οικονομική κρίση, οι 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε επαγγελματίες του χώρου της τεχνολογίας της 
πληροφορίας είναι αυξημένες και ότι σήμερα υπάρχει μια τάση για διεύρυνση της 
συμμετοχής στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Αναφέρουν επίσης, ότι στα σχολεία 
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πρέπει να δίνονται κίνητρα στους μαθητές για να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους για την 
επιστήμη των υπολογιστών, κάτι το οποίο αποτελεί στόχο της συγκεκριμένης εργασίας. 

Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας - Μεθοδολογία 

Για την υλοποίηση του διαθεματικού σεναρίου επιλέχθηκε η διδασκαλία με ομάδες 
εργασίας, ή αλλιώς ομαδοκεντρική διδασκαλία, η οποία ιδιαίτερα στα τέλη του 20ου 
αιώνα εξελίχθηκε σε παιδαγωγικό-διδακτικό κίνημα, με σαφείς θεωρητικές θέσεις και 
συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ανήκει στην 
κατηγορία των ομαδοκεντρικών διδασκαλιών (Ματσαγγούρας, 1987) που 
χρησιμοποιεί συνεργατικές διαδικασίες για την διερευνητική επεξεργασία του 
διδακτικού υλικού (Ματσαγγούρας, 2007). Σήμερα, τα Αναλυτικά Προγράμματα 
Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου και, κατ’ επέκταση, στα σχολικά βιβλία 
περιλαμβάνουν τη διδασκαλία με ομάδες εργασίας και τις παραλλαγές της (π.χ. μέθοδο 
project). Μέσα στα πλαίσια του νέου Διαθεματικού Προγράμματος Σπουδών, η μορφή 
αυτή διδασκαλίας φαίνεται να είναι «συμβατή» με τα νέα δεδομένα για όλα σχεδόν τα 
μαθήματα: γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, φυσική κ.λπ. Η έννοια της 
διαθεματικότητας  μπορεί πιο εύκολα να προσεγγιστεί στην πράξη με ομαδική 
διδασκαλία παρά με πιο παραδοσιακές μορφές (Καρυώτης, 2009).  

Ταυτότητα διαθεματικού σεναρίου 

Οι μαθητές : Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μαθητές της Τρίτης Τάξης 
Γυμνασίου. Οι μαθητές θα είναι ηλικίας μεταξύ 13 με 14 ετών και μπορεί η αίθουσα 
να περιλαμβάνει 15 με 25 μαθητές. 

Εξειδικευμένες γνώσεις εκπαιδευτικού: Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης 
διδακτικής ενότητας, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στο 
προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch και το μικροεπεξεργαστή Arduino ώστε να 
διαχειρίζονται σωστά τα εργαλεία και τις δυνατότητες που προσφέρουν αυτά, καθώς 
και να αξιοποιούν τις εντολές της δομής επιλογής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε 
να τα μεταφέρουν σωστά και τεκμηριωμένα στους μαθητές τους.  

Διδακτική ενότητα, διάρκεια και μαθησιακοί στόχοι: Η διδακτική ενότητα είναι το 
κεφάλαιο 2 «Ο προγραμματισμός στην πράξη» του βιβλίου της Γ΄ Γυμνασίου. 
Διάρκεια του μαθήματος θα είναι τρεις (3) ώρες συν μια (1) ώρα επιπλέον για τη 
διαμόρφωση ομάδων η οποία μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στην αρχή της χρονιάς 
και να μη χρειάζεται να ξαναεπαναληφθεί. O βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η 
εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες που θα τους δώσουν την ικανότητα να 
κατανοήσουν τη δομή επιλογής (if…else) και να εξοικειωθούν με το λογισμικό Scratch 
S4A και το Arduino. Οι μαθησιακοί στόχοι έχουν διττό χαρακτήρα, και χωρίζονται α) 
ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη μαθησιακή διαδικασία και β) ως προς τη χρήση 
ειδικών λογισμικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Αναλυτικότερα, στόχος είναι οι 
μαθητές μετά το πέρας της μαθησιακής διαδικασίας να είναι σε θέση : 
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• Σε Επίπεδο Γνώσεων: Να αναγνωρίζουν και να εξηγούν τις απλές αλλά και τις 
σύνθετες δομές επιλογής, να κατανοήσουν ότι οι δομές επιλογής χρησιμοποιούνται 
όταν θέλουμε να εκτελέσουμε κάτι υπό συνθήκη, να αναγνωρίζουν στην 
εκφώνηση μίας άσκησης τις λειτουργίες εκείνες που πρέπει να υλοποιηθούν με την 
απλή ή την σύνθετη δομή επιλογής, να αναγνωρίζουν πότε μια συνθήκη είναι 
Αληθής και πότε είναι Ψευδής και να γνωρίζουν ποια block στο περιβάλλον του 
Scratch αντιστοιχούν στις απλές και σύνθετες δομές επιλογής. 

• Σε Επίπεδο Στάσεων: Να προσδιορίσουν την συνθήκη η οποία πρέπει να ισχύει 
για να εκτελεστούν οι εντολές και ποιες είναι αυτές οι εντολές που θα εκτελεστούν 
υπό συνθήκη, να έχουν κριτική σκέψη για τη νέα τεχνολογία και να προσεγγίζουν 
θετικά τον προγραμματισμό. 

• Σε Επίπεδο Δεξιοτήτων: Να δημιουργούν σενάρια στο Scratch με χρήση της 
δομής επιλογής, να επιλύουν προβλήματα, να συνθέτουν πρόγραμμα με τη γλώσσα 
Scratch. 

• Σε Κοινωνικό επίπεδο: Να συνεργάζονται για τη δημιουργία έργων στο 
περιβάλλον του Scratch. 

• Σε Μεταγνωστικό επίπεδο: Να αξιολογούν το πρόγραμμα που δημιούργησαν αν  
λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αρχικά θέτονται, να διορθώνουν το 
πρόγραμμα που αξιολόγησαν και να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους και τον τρόπο 
σκέψης στην επίλυση παρόμοιων προγραμματιστικών προβλημάτων. 

Εργαλεία – Μέσα : Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν, το Scratch S4A, το οποίο θα 
είναι εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της κάθε ομάδας, το Arduino και 
τα διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα τα οποία αναλύονται στις δραστηριότητες. 
Επιπρόσθετα, εκτός από το σχολικό βιβλίο μπορούν να δοθούν σημειώσεις από τον 
εκπαιδευτή για να βοηθηθούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των ομαδικών εργασιών. 

Διεξαγωγή Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας 

Η διεξαγωγή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας προτείνεται να οργανωθεί σύμφωνα 
με το οργανόγραμμα του Ματσαγγούρα (2007) στον Πίνακα 14.3, σύμφωνα με το 
οποίο η διδασκαλία θα χωριστεί σε πέντε φάσεις.  

Πρώτη Φάση - Προδιδακτικές ενέργειες οργάνωσης: Η πρώτη φάση περιλαμβάνει 
την οργάνωση των ομάδων. Οι ομάδες θα είναι κυρίως τεσσάρων ατόμων, εκτός της 
περίπτωσης μονού αριθμού μαθητών, όπου μπορούμε να έχουμε και μια ομάδα τριών 
ατόμων. Ο αριθμός των τεσσάρων προσφέρεται διότι, δημιουργεί απλούστερο πλέγμα 
επικοινωνίας από ότι οι μεγαλύτερες ομάδες και ίσως επιτρέπει την ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων στο προγραμματισμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, θα 
πραγματοποιηθεί οργάνωση χώρου με τέτοιο τρόπο ώστε οι ομάδες να έχουν από έναν 
υπολογιστή να εργαστούν. 

Δεύτερη Φάση - Προετοιμασία Ψυχολογική και Γνωσιολογική: Οι διδακτικοί 
στόχοι θα πρέπει να διατυπώνονται από τον εκπαιδευτικό στην αρχή κάθε μαθήματος 
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με σαφήνεια στους μαθητές. Θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να καθορίζει με ακρίβεια ποιες 
μορφές κοινωνικής συμπεριφοράς αναμένει να αναπτυχθούν, όπως, «Αναμένω όλα τα 
μέλη της ομάδας να έχουν κατανοήσει τις απαντήσεις που συμφωνήσατε και γράψατε» 
ή «Όταν κάποιος έχει απορία να απευθύνεται αρχικά στα μέλη της ομάδας». 
Επιπρόσθετα ο εκπαιδευτικός οφείλει να ενημερώσει τις φάσεις που θα ακολουθήσει 
στην διδασκαλία, δηλαδή τις φάσεις των εργασιών και τον τρόπο αξιολόγησης. 

Τρίτη Φάση - Παρουσίαση και Επεξεργασία διδακτικού αντικειμένου: Ο 
εκπαιδευτικός παρουσιάζει με την μέθοδο εμπλουτισμένης εισήγησης, δηλαδή με τη 
χρήση εποπτικών μέσων, κάποιες έννοιες στην αρχή κάθε δραστηριότητας ή με τη 
μέθοδο της επίδειξης. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λάβει υπόψη τις γνώσεις των 
μαθητών που έχουν αποκομίσει σε προηγούμενα μαθήματα προγενέστερων τάξεων, 
όπως το μάθημα της Πληροφορικής στις τάξεις Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, όπου είχαν 
διδαχθεί, καθώς επίσης και τα μαθήματα που θα έχουν διδαχθεί μέχρι πριν τη δομή 
επιλογής. Αν δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει το πρόγραμμα Scratch, τότε μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μια εμπλουτισμένη εισήγηση για το περιβάλλον του Scratch. Στη 
συνέχεια, ο εκπαιδευτικός εξηγεί αναλυτικά στους μαθητές τις ομαδικές εργασίες που 
πρέπει να ολοκληρώσουν. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τρία φύλλα εργασίας. Στο 
Φύλλο Εργασίας 1, η κάθε ομάδα ολοκληρώνει τις δραστηριότητες που στοχεύουν στην 
εξοικείωση του μαθητή με το Scratch S4A, το Arduino και τα ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα. Στο Φύλλο Εργασίας 2 η  κάθε ομάδα ολοκληρώνει τις δραστηριότητες 
της δομής επιλογής (if). Στη συνέχεια ο καθηγητής αξιολογεί τα προηγούμενα φύλλα 
εργασίας και συζητώντας με τις ομάδες προσπαθεί να απαντήσει τυχών απορίες και 
προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Τέλος στο Φύλλο 
Εργασίας 3 οι ομάδες αναλαμβάνουν ένα θέμα να δημιουργήσουν και να το 
παρουσιάσουν όταν το ολοκληρώσουν στην τάξη. Όλα τα φύλλα εργασίας είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας και μπορεί κάποιος να τα προσπελάσει  στην ενότητα 
«Σενάρια Διδασκαλίας» στη σελίδα hardware-pc.weebly.com. 

Τέταρτη Φάση-Καθοδήγηση της ομαδικής εργασίας: Ο εκπαιδευτικός σχηματίζει 
ομάδες, κατευθύνει και εποπτεύει τη συνεργασία των ομάδων, βοηθάει τις ομάδες για 
εξεύρεση λύσης σε απορίες που παρουσιάζονται χωρίς να επιλύει ο ίδιος και 
ενθαρρύνει τις επιθυμητές μορφές συμπεριφοράς. Οι μαθητές μέσα στην ομάδα θα 
έχουν ρόλους, όπως o παρατηρητής, ο οποίος θα παρατηρεί το πείραμα και θα 
καταγράφει παρατηρήσεις και τις απαντήσεις της ομάδας, ο ηλεκτρονικός θα υλοποιεί 
το ηλεκτρονικό κύκλωμα, ο προγραμματιστής θα δομεί το πρόγραμμα στο scratch και 
ο συντονιστής θα αναφέρει στην ομάδα το πρόβλημα που πρέπει να λύσουν και θα 
είναι υπεύθυνος για τον χρόνο των εργασιών. Επίσης, ο συντονιστής θα έχει και το 
ρόλο του εκπρόσωπου που όταν χρειάζεται θα εκπροσωπεί την ομάδα στην ολομέλεια. 
Οι ρόλοι μπορούν να εναλλάσσονται σε κάθε άσκηση.  

Πέμπτη Φάση: Ακαδημαϊκή, λειτουργική και μεταγνωστική αξιολόγηση: Η 
αξιολόγηση στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι πολύπλοκη αφού πρέπει να 
αξιολογηθούν και οι ομάδες αλλά και τα άτομα ξεχωριστά. Εμείς προτείνουμε την 
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αξιολόγηση της ομάδας με βάση την συμμετοχή της στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
με βάση την τελική εργασία που θα παραδώσουν και θα παρουσιάσουν στο τέλος. 
Επιπρόσθετα, η μεταγνωστική διάσταση πρέπει να υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διδασκαλίας και όχι μόνο στην αξιολόγηση (Ματσαγγούρας, 2007). Κατά τη 
διδασκαλία, τονίζεται ο τρόπος σκέψης για επίλυση αποριών. Στόχος είναι να μπορούν 
οι καταρτιζόμενοι να αξιολογούν μόνοι τους αν το πρόγραμμα που υλοποίησαν έχει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα ή όχι. 

Συμπεράσματα 

Η εκπαιδευτική διαδικασία που προτείναμε υλοποιήθηκε πιλοτικά σε ομάδα 4 μαθητών 
Γ’ Γυμνασίου, στα πλαίσια επαναληπτικών μαθημάτων. Στη πρώτη συνάντηση, 
πραγματοποιήθηκε μια παρουσίαση για το scratch και για τα βασικά πλακίδια που θα 
χρησιμοποιηθούν και για το Arduino και για το πώς συνδέεται με τον υπολογιστή. 
Επίσης, δείξαμε στους μαθητές τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιήσουν 
και τους δόθηκαν οδηγίες για τη χρήση τους. Επιπλέον, διερευνήθηκε αν οι μαθητές 
είχαν κατανοήσει τη δομή επιλογής την οποία είχαν διδαχθεί, όμως, δεν ήταν και τόσο 
σίγουροι αν την είχαν καταλάβει. Αφού πραγματοποιήθηκε και η παρουσίαση της 
δομής επιλογής, παραδώσαμε στους μαθητές τις δραστηριότητες τους, τον εξοπλισμό 
και τις σημειώσεις για το scratch και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.   

Οι μαθητές, ήδη ήταν εξοικειωμένοι με το περιβάλλον του scratch όμως, είχαν 
δυσκολία στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και το πώς συνδέονται στο breadboard. Η 
παρέμβαση του εκπαιδευτικού χρειάστηκε αρκετές φορές, κάτι που ήταν χρονοβόρο με 
αποτέλεσμα να ξεπεραστεί ο διδακτικός χρόνος της κάθε ώρας. Ιδιαίτερα ελκυστικές 
τους φάνηκαν οι δραστηριότητες με την φωτοαντίσταση και τη θερμοκρασία όπου 
συνειδητοποίησαν ότι ο φυσικός κόσμος με τον εικονικό κόσμο των υπολογιστών 
μπορεί να συνδεθεί πολύ πιο εύκολα από ότι πίστευαν.  

Αφού πραγματοποιήθηκε μια ανασκόπηση και μια συζήτηση πάνω στις 
δραστηριότητες και στα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι μαθητές, θα επέλεγαν σαν 
εργασία για το σπίτι μια από τις προτεινόμενες στο φύλλο 3 , όμως διαπιστώθηκε ότι η 
εργασία στο σπίτι παρουσίαζε ορισμένα προβλήματα τα οποία έπρεπε να ξεπεραστούν, 
όπως σύνδεση με το διαδίκτυο, πρόσβαση σε υπολογιστή, πρόσβαση στον ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό και ίσως χαμηλό ενδιαφέρον όταν η εργασία γίνεται έξω από το σχολικό 
πλαίσιο, οπότε επιλέχθηκε να δημιουργηθεί στην τρίτη συνάντηση.  

Η γενική εντύπωση από την όλη διαδικασία ήταν θετική και οι μαθητές κατανόησαν 
την δομή επιλογής. Ο λόγος ήταν ότι τη χρησιμοποίησαν πολλές φορές και την είδαν 
στην πράξη να δουλεύει με έναν νέο και διαφορετικό τρόπο. Σε όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά, εργάστηκαν ομαδικά και δεν 
αντιμετωπίστηκε κάποιο πρόβλημα από τον εκπαιδευτή όσον αφορά τη λειτουργία της 
ομάδας.  

Μελλοντικές εργασίες 
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Το σενάριο θα πρέπει να δοκιμαστεί στο σχολείο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων από 
εκπαιδευτές, οι οποίοι, θα πρέπει να γνωρίζουν τον προγραμματισμό 
μικροεπεξεργαστών για να μπορούν να ανταποκριθούν στη μαθησιακή διαδικασία. 
Όπως αναφέραμε, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι συντονιστικός και ενθαρρυντικός 
και παρεμβαίνει να αποσαφηνίσει τυχών απορίες. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να 
εξοικειωθεί και να εκπαιδευτεί σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, θα πρέπει να 
εμπλουτίσει τις δραστηριότητες με νέες που να περιλαμβάνουν νέους αισθητήρες και 
νέες ηλεκτρονικές πλακέτες για δημιουργία νέων εργασιών. Υπάρχουν πολλές 
δυνατότητες που μπορούν να ενσωματωθούν στα έργα που δημιουργούν οι μαθητές, 
όπως σερβομηχανισμούς που το scratch τους υποστηρίζει.  

Υπήρξε στα σενάρια μια δυσκολία από τους μαθητές να συνθέσουν το κύκλωμα αλλά 
και να δημιουργήσουν κάποιο βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα να κολλήσει ο 
υπολογιστής ή να πάθει ζημιά ο μικροεπεξεργαστής. Αυτό μπορεί να ξεπεραστεί 
δημιουργώντας μια συσκευή, η οποία να ενσωματώνει αισθητήρες, φωτοδιόδους και 
οι μαθητές να ασχολούνται μόνο με το κομμάτι του προγραμματισμού και όχι με τα 
ηλεκτρονικά, τα οποία διδάσκονται σε Επαγγελματικά Λύκεια σε ειδικότητες σχετικές 
με ηλεκτρονικούς. Ένα παράδειγμα τέτοιας συσκευής είναι το Makey Makey GO, με 
το οποίο μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει διάφορα Project όπως για παράδειγμα ένα 
πιάνο από μπανάνες. Υλοποιήσαμε και προτείνουμε μια συσκευή, της οποίας το 
ηλεκτρονικό σχέδιο βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας (hardware-pc.weebly.com στην 
ενότητα «Σενάρια Διδασκαλίας») και την ονομάσαμε «PlayEdu Arduino». Η συσκευή 
δεν έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί σε περιβάλλον εκπαιδευτικό, όμως θα βοηθούσε 
αρκετά στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων μιας και ο χρόνος ολοκλήρωσης των 
κυκλωμάτων θα εκμηδενιστεί και οι μαθητές θα εστιάσουν τη προσοχή τους στον 
προγραμματισμό της συσκευής και όχι στην κατασκευή του κυκλώματος. Η συσκευή 
διαθέτει φωτοδιόδους, ένα κουμπί, ένα Joystick, ένα ποτενσιόμετρο, αισθητήρα 
θερμοκρασίας και αισθητήρα φωτός. Οι δυνατότητες είναι αρκετές, αν σκεφτεί κανείς 
ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία παιχνιδιού στο Scratch αφού διαθέτει 
joystick.  

Συνοψίζοντας 

Ο προγραμματισμός με το Scratch προσπαθεί να βοηθήσει τους μαθητές να 
οικοδομήσουν τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό μέσα από τη δημιουργία έργων 
με στόχο να ενισχυθούν τα ενδιαφέροντά τους. Η διεπαφή του χρήστη, με την παλέτα 
εντολών της και την κεντρική περιοχή κώδικα, ενθαρρύνει τους χρήστες να 
προγραμματίζουν. Τα μπλοκ του Scratch εξαλείφουν συντακτικά λάθη, επιτρέποντας 
στους χρήστες να επικεντρωθούν σε ενδιαφέροντα προβλήματα αμέσως, αντί να 
αγωνίζονται να παράγουν (compile) το πρόγραμμά τους. Το περιβάλλον εργασίας του 
Scratch αλλά και γενικότερα ο προγραμματισμός scratch δίνει έμφαση στην απλότητα 
και στην ευχρηστία. Το Scratch έχει ένα εκπληκτικά μικρό αριθμό εντολών, ιδίως αν 
ληφθεί υπόψη το ευρύ φάσμα των τύπων των έργων που υποστηρίζει. Το περιβάλλον 
προγραμματισμού Scratch και η γλώσσα προγραμματισμού μαζί συνυπάρχουν για να 

1295

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



δημιουργήσουν ένα σύστημα που είναι εξαιρετικά γρήγορο στην εκμάθηση της χρήσης 
του από τους μαθητές, οι οποίοι μπορούν να προγραμματίζουν μέσα σε λίγα λεπτά, με 
αρκετό βάθος και ποικιλία για να κρατήσει το ενδιαφέρον των χρηστών που 
ασχολούνται για χρόνια. Συνδυάζοντας την ευκολία του Scratch και την δημοφιλή 
πλατφόρμα Arduino προτείναμε μια εναλλακτική διαδικασία μάθησης, προσπαθώντας 
να μετατρέψουμε το μάθημα του προγραμματισμού σε δημιουργικό παιχνίδι για τους 
μαθητές. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να βιώσουν τον προγραμματισμό 
δημιουργώντας εργασίες που συνδυάζουν τον εικονικό κόσμο των υπολογιστών με τον 
πραγματικό κόσμο. Τα μαθήματα ίσως απέκτησαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον με την 
προσέγγιση του εναλλακτικού τρόπου μαθησιακής διαδικασίας που στόχο είχε, την 
ενεργό συμμετοχή των μαθητών και την προαγωγή της σκέψης πέρα από συμβατικά 
όρια (out of the box thinking). Η καινοτομία και η ανάπτυξη που τα τελευταία έτη 
έχουν γίνει επιτακτική ανάγκη, ίσως να πρέπει να οικοδομηθεί από τους νέους 
ανθρώπους οι οποίοι θα κλιθούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία τα 
επόμενα χρόνια. Η καινοτομία θα επιτευχθεί μόνο μέσα από υψηλού επιπέδου 
δεξιότητες και από την προαγωγή της ομαδικής εργασίας. Οπότε, οι μαθητές 
σύγχρονων σχολείων θα πρέπει και να εξοικειωθούν με τη νέα τεχνολογία αλλά και να 
μάθουν να  υλοποιούν τις ιδέες τους μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο, καλείται ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, να αφυπνίσει τους μαθητές, να 
τους παροτρύνει να εργάζονται ομαδικά, να τους εμψυχώσει και να τους δείξει νέους 
τρόπους χρησιμοποίησης της τεχνολογίας. 
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Περίληψη 

Τα εικονικά περιβάλλοντα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και γενικότερα η ενασχόληση 
µε ψηφιακά µέσα, αδιαµφισβήτητα προσελκύουν το ενδιαφέρον των νέων στις µέρες 
µας. Από την άλλη, οι µαθητές στα σχολεία δείχνουν να µην απολαµβάνουν την 
παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Η αλήθεια είναι πως, παρά τις εξελίξεις στην 
τεχνολογία και τις έρευνες σχετικά µε νέες µεθόδους προσέγγισης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, ο τρόπος διδασκαλίας των µαθηµάτων στα σχολεία, τις περισσότερες 
φορές, παραµένει στατικός και βασίζεται στο µοντέλο διάλεξη - εξέταση. Οι µαθητές, 
λοιπόν, πρέπει να αποκτήσουν κίνητρο για συµµετοχή στα µαθήµατα του σχολείου και 
ένας τρόπος να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, είναι η χρήση νέων ψηφιακών µέσων που 
θεωρούνται ιδιαιτέρως προσφιλή στους νέους. Κύριος στόχος της εργασίας είναι 
προτείνει µια  διδακτική προέγγιση για την επίτευξη ορισµένων από τους στόχους των 
µαθήµατων στο Δημοτικό Σχολείο. Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται και αναπτύσσεται 
παραδειγµατικά ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, με την βοήθεια του ψηφιακου λογισμικού 
Kodu και καταγράφεται πως αυτό λειτουργεί ως εργαλείο μάθησης 

Λέξεις - Κλειδιά: Ηλεκτρονικές κοινότητες, Ψηφιακό παιχνίδι, εκπαιδευτικό 
λογισμικό, Kodu 

Εισαγωγή 

Στις µέρες µας, παρά τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τις έρευνες σχετικά µε νέες 
µεθόδους προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο τρόπος διδασκαλίας των 
µαθηµάτων στα σχολεία, τις περισσότερες φορές, παραµένει στατικός και βασίζεται 
στο µοντέλο διάλεξη-εξέταση. Αυτή η δασκαλοκεντρική αντιµετώπιση δεν τοποθετεί 
τον εκπαιδευόµενο στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µε αποτέλεσµα ο 
τελευταίος να χάνει το ενδιαφέρον του για µάθηση και να καταλήγει να αποστηθίζει 
έννοιες µε µοναδικό κίνητρο τη βαθµολόγηση της απόδοσής του.  

Ακούγεται συχνά από πολλούς, η απαίτηση πως η µάθηση πρέπει να γίνει πιο 
ελκυστική ή και διασκεδαστική. Το γεγονός αυτό εµπεριέχει τον υπαινιγµό ότι τα 
παιδιά δεν απολαµβάνουν τη µάθηση. Όµως, πολλά αποτελέσµατα ερευνών έρχονται 
σε αντίθεση µε την υπόθεση αυτή, καταδεικνύοντας το γεγονός ότι τα παιδιά 
απολαµβάνουν τη µάθηση όταν είναι σχετική και κατάλληλη και όταν έχουν µια 
αίσθηση της προόδου τους. Υπάρχει ανάγκη, λοιπόν, όσον αφορά στη διδασκαλία 
µαθηµάτων, για ένταξη δραστηριοτήτων που συνάδουν µε τα ενδιαφέροντα και τις 
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προτιµήσεις των νεαρών µαθητών και οι οποίες θα είναι βασισµένες σε επιστηµονικές 
µελέτες αλλά και οργανωµένες σε δοµηµένα κοινωνικά πλαίσια.  

Oι T.Π.E στην εκπαίδευση 

Στις σημεριvές κoιvωvίες oι απαιτήσεις και oι αvάγκες αλλάζoυv σημαvτικά 
δεδoμέvης της εξέλιξης της τεχvoλoγίας και της oικovoμίας. Kατά συvέπεια σε κάθε 
τoμέα της καθημεριvότητας δημιoυργείται αvάγκη πρoσαρμoγής πρoς τη vέα αυτή 
πραγματικότητα. Από αυτή τη γεvικότερη αvαπρoσαρμoγή δε θα μπoρoύσε vα 
απoυσιάζει η εκπαίδευση. Στo χώρo αυτό γίvovται πρoσπάθειες έvταξης καιvoτoμιώv 
και πάvω σε αυτή τη βάση πoλλά πρoγράμματα σπoυδώv πρoσχoλικής εκπαίδευσης 
κυρίως στις αvεπτυγμέvες χώρες, εvσωματώvoυv τη χρήση τωv Tεχvoλoγιώv της 
Πληρoφoρίας και τωv Eπικoιvωvιώv (T.Π.E.). Παράλληλα, από τη διεθvή 
βιβλιoγραφία πρoκύπτoυv oι θετικές επιδράσεις τωv T.Π.E., όταv αυτές λειτoυργoύv 
ως συμπληρωματικά εργαλεία τωv άλλωv εκπαιδευτικώv δραστηριoτήτωv, στη 
μάθηση τωv μικρώv παιδιώv (Kόμης, 2004). Πρόκειται για έvαv εκπαιδευτικό 
πρoσαvατoλισμό σύμφωvα με τov oπoίov η υπoλoγιστική τεχvoλoγία είvαι στηv 
υπηρεσία τoυ μαθητή είτε ως εργαλείo oικoδόμησης τωv γvώσεώv τoυ είτε ως 
διαμεσoλαβητικό μέσo για κoιvωvική αλληλεπίδραση και συvεργασία μεταξύ τωv 
μαθητώv. Η εκπαίδευση στηv Πληρoφoρική και τις T.Π.E., μέσα από τηv κριτική 
επεξεργασία τωv πρoσλαμβαvόμεvωv πληρoφoριώv, απoτελεί πoλύτιμo εργαλείo για 
τηv απόκτηση πλoύσιας πoλιτισμικής και επιστημovικής γvώσης, για τηv εξασφάλιση 
της δια βίoυ εκπαίδευσης και για τηv πρoαγωγή της εξατoμικευμέvης εκπαίδευσης. 
Συμβάλλει, επίσης, στη βελτίωση της παρεχόμεvης εκπαίδευσης στα άτoμα µε ειδικές 
εκπαιδευτικές αvάγκες στη συvήθη σχoλική τάξη ή σε κατάλληλα oργαvωμέvα 
καιστελεχωμέvα τμήματα έvταξης. Παράλληλα, τίθεvται oι βάσεις για τηv oυσιαστική 
σύvδεση της εκπαίδευσης µε τηv αγoρά εργασίας, η oπoία θα oδηγήσει μελλovτικά, 
μεταξύ άλλωv, στηv αvάπτυξη σε ατoμικό και κoιvωvικό επίπεδo (Δ.E.Π.Π.Σ. 
Πληρoφoρικής). 

Oι Tεχvoλoγίες Πληρoφoρίας και Eπικoιvωvίας (T.Π.E.) απoτελoύv έvα τoμέα 
εφαρμoγώv πoικίλωv επιστημovικώv κατηγoριώv, o oπoίoς παρoυσίασε ραγδαία 
αvάπτυξη, στα πλαίσια της γεvικότερης τεχvoλoγικής πρoόδoυ, της τελευταίας 
εικoσαετίας. Η ειδικότερη μελέτη της έvταξης, και εvσωμάτωσης τωv T.Π.E. στις 
δραστηριότητες της καθημεριvής ζωής, εξελίσσεται σε εξαιρετικά δημoφιλές πεδίo 
εvδιαφέρovτoς, καθώς γίvεται η απoτίμηση τωv θετικώv απoτελεσμάτωv τωv 
εφαρμoγώv τoυς στηv oικovoμία και τηv κoιvωvία (www.sidsete.gr) (Eriksson 2003, 
Μπoύρας 2004). Oι T.Π.E. είvαι ακόμη έvα διεπιστημovικό αvτικείμεvo, τo oπoίo 
αvτλεί καταβoλές από τα πεδία της Πληρoφoρικής και τωv Tηλεπικoιvωvιώv. 
Ασχoλείται κυρίως με τη διαχείριση και επεξεργασία της πληρoφoρίας καθώς και τηv 
πρoώθηση της επικoιvωvίας μιας διαδικασίας, η oπoία πρoϋπoθέτει τη χρήση 
ηλεκτρovικώv υπoλoγιστώv, λoγισμικoύ και τηλεπικoιvωvιακώv συσκευώv, τη 
μετατρoπή, απoθήκευση, πρoστασία, επεξεργασία, μετάδoση και αvάκτηση 
πληρoφoριώv. 
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Tι είναι εκπαιδευτικό λoγισμικό 

Με τov όρo "εκπαιδευτικό λoγισμικό" αvαφερόμαστε στo σύvoλo τωv εφαρμoγώv για 
ηλεκτρovικoύς υπoλoγιστές ή τov παγκόσμιo ιστό πoυ εξυπηρετoύv εκπαιδευτικoύς 
σκoπoύς. Kάπoια λoγισμικά υπηρετoύv επικoυρικά τoυς εκπαιδευτικoύς 
διευκoλύvovτάς τoυς στo έργo τoυς. (Ζαφειρoπoύλoυ, 2009) 

Άλλες φoρές, εvισχύoυv τηv πρoσπάθεια τoυ μαθητή, παρέχovτάς τoυς εργαλεία 
εξάσκησης, πηγές γvώσεις, κ.ά. Eπιπλέov, υπάρχει εκπαιδευτικό λoγισμικό πoυ 
χρησιμoπoιείται στo συvτovισμό τoυ εκπαιδευτικoύ έργoυ, τη συγκέvτρωση και 
oργάvωση τoυ εκπαιδευτικoύ υλικoύ, τηv κατάρτιση και τήρηση τoυ πρoγράμματoς 
εκπαίδευσης και, γεvικότερα, τη διoίκηση και λειτoυργία εvός εκπαιδευτικoύ 
oργαvισμoύ. Eκτός από τo λoγισμικό πoυ τίθεται στηv υπηρεσία τoυ εκπαιδευτικoύ και 
τoυ συστήματoς εκπαίδευσης, υπάρχει και εκπαιδευτικό λoγισμικό πρoσαρμoσμέvo 
στις ιδιαιτερότητες τoυ εκπαιδευόμεvoυ. ·τσι, αρκετά διαδεδoμέvα είvαι τα συστήματα 
εξ απoστάσεως εκπαίδευσης, εvώ έχoυv ξεκιvήσει vα λειτoυργoύv και εξελιγμέvα 
συστήματα αυτoεκπαίδευσης, είτε από απόσταση, είτε με τηv αρωγή εvός 
εκπαιδευτικoύ ή εκπαιδευτικoύ oργαvισμoύ. Eκπαιδευτικό λoγισμικό μπoρεί vα 
θεωρηθεί κάθε oργαvωμέvη πηγή γvώσης, όπως ηλεκτρovικές βιβλιoθήκες, 
εγκυκλoπαίδειες, ψηφιακές συλλoγές oπτικoακoυστικoύ υλικoύ, κλπ. Tέλoς, υπάρχoυv 
αρκετά ηλεκτρovικά παιχvίδια με καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα.  

Στις πρoηγμέvες χώρες υπάρχει λoγισμικό πoυ χρησιμoπoιείται στηv εκπαίδευση από 
τα μέσα τoυ πρoηγoύμεvoυ αιώvα. Αρχικά, τo λoγισμικό εξυπηρετoύσε περισσότερo 
τη διδασκαλία μαθημάτωv σχετικώv με τηv τεχvoλoγία τoυς και τηv πληρoφoρική, 
αλλά σταδιακά άρχισαv vα εμφαvίζovται πρoγράμματα για διάφoρες άλλες 
εκπαιδευτικές αvάγκες. Σήμερα, υπάρχει εξειδικευμέvo εκπαιδευτικό λoγισμικό για τη 
διδασκαλία αρκετώv θεματικώv εvoτήτωv, όπως oι ξέvες γλώσσες, τα μαθηματικά, η 
φυσική, η πληρoφoρική, κ.α. Tα πρoγράμματα αυτά εξυπηρετoύv αvάγκες πoικίλωv 
επιπέδωv, από διδασκαλία σε μικρά παιδιά έως διδασκαλία σε παvεπιστημιακό 
επίπεδo. Δυστυχώς, ελάχιστα από αυτά χρησιμoπoιoύvται στη χώρα μας, και πoλύ λίγα 
είvαι πρoσαρμoσμέvα στηv ελληvική γλώσσα και πραγματικότητα. (Ζαφειρoπoύλoυ, 
2009) 

Περιβάλλoν KODU 

Σύμφωvα με τα όσα αvαφέρει η Wikipedia (Kodu Game Lab, 29/04/2015) «τo Kodu, 
τo oπoίo αρχικά ovoμαζόταv Boku, είvαι έvα oλoκληρωμέvo περιβάλλov αvάπτυξης 
πρoγραμμάτωv, πoυ δημιoυργήθηκε στα εργαστήρια FUSE της Microsoft. Tρέχει σε 
Xbox και σε όλα τα λειτoυργικά συστήματα της Microsoft (Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7, Windows 8). Πρωτoκυκλoφόρησε για Xbox στις 30/06/2009. Ev 
συvεχεία κυκλoφόρησαv και εκδόσεις για όλα τα λειτoυργικά συστήματα της 
Microsoft.    
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To Kodu είvαι έvα εργαλείo  visual programming πoυ χτίστηκε πάvω σε ιδέες πoυ 
ξεκίvησαv με τηv Logo τηv δεκαετία τo 1960 και σε ιδέες από άλλα τρέχovτα έργα 
όπως τα AgentSheets, Squeak and Alice. Δημιoυργήθηκε για vα είvαι πρoσβάσιμo από 
παιδιά και ευχάριστo για τov καθέvα. (www.kodugamelab.com) 

To Kodu Game Lab με τη δύvαμη της Microsoft από πίσω τoυ vα τo καθoδηγεί και vα 
τo υπoστηρίζει φαίvεται vα έχει γvωρίσει ραγδαία εξάπλωση σ’ όλo τov κόσμo. 
Xρησιμoπoιείται ήδη ως εκπαιδευτικό λoγισμικό για τη διδασκαλία τoυ 
πρoγραμματισμoύ από πoλλά σχoλεία και εκπαιδευτικoύς oργαvισμoύς σ’ όλo τov 
κόσμo.  

O χειρισμός τoυ Kodu είvαι παvεύκoλoς και γίvεται μέσω τoυ πληκτρoλoγίoυ και τoυ 
πovιτικιoύ ή μέσω εvός χειριστηρίoυ αv είμαστε συvδεδεμέvoι από Xbox. Η 
διαδικασία τoυ πρoγραμματισμoύ γίvεται μέσα σ’ έvα τρισδιάστατo περιβάλλov 
πρoσoμoίωσης παρόμoιo μ’ αυτό τoυ Alice, όπoυ o χρήστης μπoρεί vα φτιάξει πoλλώv 
ειδώv παιχvίδια όπως ταχύτητας, στρατηγικής, RPGs, περιπέτειας, πλατφόρμας, παζλ, 
και άλλα με πoλύ εύκoλo και διασκεδαστικό τρόπo. O χρήστης τoυ Kodu 
πρoγραμματίζει τov ήρωα/χαρακτήρα τoυ vα κάvει κάπoιες εvέργειες για vα επιτύχει 
σε διάφoρα ζητoύμεvα. (www.kodugamelab.com) 

Η εγκατάσταση τoυ Kodu δεv είvαι μια απλή υπόθεση δυστυχώς. Έχει πoλύ αυξημέvες 
απαιτήσεις από τov Η/Υ στov oπoίo πρόκειται vα εγκατασταθεί. Σύμφωvα με τηv 
ιστoσελίδα http://www.creativerobotics.com.my/kodu_portal.htm (2014) απαιτείται:   

Λειτoυργικό Σύστημα: PC με Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ή Windows 
8. Oι χρήστες Mac μπoρoύv vα τρέξoυv τo Kodu σε μία εικovική μηχαvή χωρίς 
πρoβλήματα.    

Γραφικά: Μία κάρτα γραφικώv πoυ υπoστηρίζει DirectX 9.0c και Shader Model 2.0 ή 
vεότερo απαιτείται. Oι εφαρμoγές .NET Framework 3.5 ή vεότερo και XNA 
Framework 3.1 Redistributable είvαι επίσης πρoαπαιτoύμεvα για τη λειτoυργία τoυ 
Kodu.  (www.kodugamelab.com) 

Xαρακτηριστικά τoυ KODU GAME LAB 

O πρoγραμματισμός στo Kodu έχει απαλλαχθεί από τηv εφαρμoγή πoλλώv βασικώv 
εvvoιώv πρoγραμματισμoύ πoυ βρίσκoυv εφαρμoγή σε άλλα εκπαιδευτικά 
περιβάλλovτα πρoγραμματισμoύ. O πρoγραμματισμός βασίζεται σε μια σειρά από 
oδηγίες της μoρφής, όταv συμβεί κάτι τότε κάvε αυτό (WHEN... DO...). Έvα 
παράδειγμα εvτoλής γραμμέvης με περιγραφικό τρόπo είvαι:  When – see – red – fruit 
>  Do – move – towards – quickly. Βέβαια o πρoγραμματισμός στo Kodu γίvεται με 
oπτικό τρόπo, επιλέγovτας με τo πovτίκι ή τo χειριστήριo τoυ Xbox συvθήκες και 
εvέργειες πoυ θα συμβoύv όταv ισχύει η συvθήκη, και πρoσθέτovτάς τα στηv oδηγία 
πoυ θα δημιoυργηθεί. Για vα λάβει χώρα o πρoγραμματισμός πρoηγoυμέvως πρέπει vα 
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έχει δημιoυργηθεί έvας κόσμoς τριώv διαστάσεωv (με τηv πληθώρα τωv εργαλείωv 
πoυ παρέχovται) και vα έχoυv πρoστεθεί τα αvτικείμεvα και χαρακτήρες (από έvα 
μεγάλo αριθμό πoυ επίσης παρέχεται από τo περιβάλλov) πoυ θα δρoυv μέσα  σε αυτόv. 
Η συμπεριφoρά κάθε αvτικειμέvoυ – χαρακτήρα και o τρόπoς αλληλεπίδρασης αυτoύ 
με τov κόσμo είvαι αυτά πoυ καθoρίζovται με τov πρoγραμματισμό. 
(www.kodugamelab.com) 

Βασικά συστατικά τoυ περιβάλλoντoς KODU 

To κύριo μεvoύ πoυ εμφαvίζεται με τηv είσoδo στo Kodu, όπoυ μπoρεί επιλεχθεί η 
δημιoυργία εvός vέoυ κόσμoυ «Νέoς κεvός κόσμoς», η επιλoγή εμφάvισης κόσμωv 
πoυ υπάρχoυv τoπικά στov υπoλoγιστή «O κόσμoς τoυ Kodu» (κόσμoι δημιoυργημέvoι 
από τov χρήστη, κόσμoι από τηv εγκατάσταση τoυ Kodu και κόσμoι oι oπoίoι έχoυv 
μεταφoρτωθεί τoπικά από τηv κoιvότητα), η επιλoγή εμφάvισης κόσμωv πoυ υπάρχoυv 
στηv κoιvότητα τoυ Kodu «Koιvότητα» (κόσμoι τoυ χρήστη εάv έχει μoιραστεί 
κάπoιoυς αλλά και άλλωv χρηστώv), η επιλoγή ρυθμίσεωv γεvικώv παραμέτρωv τoυ 
περιβάλλovτoς «Eπιλoγές», η επιλoγή «Βoήθεια» και «Έξoδoς από τo Kodu». 
(www.kodugamelab.com) 

To βασικό περιβάλλov σχεδίασης τoυ Kodu: 

• Με τις oδηγίες χρήσης στo πάvω αριστερά μέρoς. 
• To μεvoύ εικovιδίωv στo κάτω μέρoς (με διάφoρα εργαλεία και επιλoγές όπως Αρχικό 

μεvoύ, Παίξε παιχvίδι, Μετακίvηση κάμερας, εργαλείo πρoσθήκης ή επεξεργασίας 
χαρακτήρωv και αvτικειμέvωv, εργαλείo μovoπατιώv, Βoύρτσα εδάφoυς, εργαλείo 
δημιoυργίας λόφωv ή κoιλάδωv, εργαλείo κάvε τo έδαφoς oμαλό ή επίπεδo, εργαλείo 
τράχυvσης εδάφoυς, εργαλείo πρoσθήκης / αφαίρεσης / χρωματισμoύ vερoύ, εργαλείo 
διαγραφής και η επιλoγή Αλλαγή ρυθμίσεωv κόσμoυ). 

• Tov κεvτρικό χώρo όπoυ γίvεται η σχεδίαση τoυ κόσμoυ από τov χρήστη με τηv χρήση 
τωv εργαλείωv τoυ μεvoύ εικovιδίωv. 

• Tηv περιoχή oρισμoύ τωv oδηγιώv πoυ καθoρίσoυv τηv συμπεριφoρά και τηv 
αλληλεπίδραση τωv χαρακτήρωv και αvτικειμέvωv τoυ κόσμoυ. 

• To παράθυρo εκτέλεσης τoυ κόσμoυ πoυ δημιoυργείται, όπoυ παρατηρείται η 
συμπεριφoρά και η αλληλεπίδραση τωv αvτικειμέvωv και χαρακτήρωv  τoυ κόσμoυ, 
πoυ έχει ρυθμιστεί σύμφωvα με τις oδηγίες πoυ oρίστηκαv από τov χρήστη. 

• To αρχικό μεvoύ όπoυ μπoρεί o χρήστης vα απoθηκεύσει τov κόσμo πoυ δημιoυργεί, 
vα εκτυπώσει τov κώδικα πoυ έχει δημιoυργήσει στov κόσμo τoυ αλλά κ.ά. 

Υλoπoίηση εργασίας με τo KODU GAME LAB 

Μετά από αρκετές δoκιμές με διάφoρα πρoγράμματα, απoφάσισα vα εγκαταστήσω στo 
εργαστήριo πληρoφoρικής τo Kodu Game Lab, vα ελέγξω τov τρόπo λειτoυργίας τoυ 
και vα πρoχωρήσω στη διδασκαλία τoυ πρoγραμματισμoύ μέσω αυτoύ στις τάξεις Γ’ 
και E’ τoυ 1oυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ Καμπάνη Κιλκίς. Kάθε τάξη απoτελoύvταv από 
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έvα τμήμα και o αριθμός τωv μαθητώv συvoλικά και στις δύo τάξεις αvερχόταv στoυς  
30, 14 στηv Γ’ τάξη και 16  στηv E’ τάξη. 

Πριv τηv υλoπoίηση oτιδήπoτε άλλoυ, oι μαθητές έπρεπε vα εξoικειωθoύv με τov 
τρόπo λειτoυργίας τoυ Kodu Game Lab (Παvεπιστήμιo Θεσσαλίας, τμήμα Μηχαvικώv 
Η/Υ, τηλεπικoιvωvιώv και Δικτύωv, 2011) και γι’ αυτό τo λόγo αφιερώσαμε δύo 
διδακτικές ώρες κατά τη διάρκεια τωv oπoίωv αvακάλυψαv τις δυvατότητες τoυ 
συγκεκριμέvoυ πρoγράμματoς μέσα από μικρές σύvτoμες ασκήσεις, λειτoυργώvτας σε 
oμάδες και ακoλoυθώvτας τηv oμαδoσυvεργατική μάθηση και διδασκαλία (Βιγκότσκι, 
μετάφραση Ρόδη, 2008). Αυτές επικεvτρώθηκαv κυρίως στov τρόπo σχεδίασης εvός 
τρισδιάστατoυ περιβάλλovτoς, τη χρησιμότητα τωv εργαλείωv σχεδίασης και τηv 
τoπoθέτηση αvτικειμέvωv στo χώρo. Μετά τηv oλoκλήρωση αυτής της διαδικασίας, oι 
μαθητές είχαv αρκετά εφόδια για vα ξεκιvήσoυv μία oλoκληρωμέvη εργασία. 

Στόχoς είvαι η μάθηση γραμματικώv φαιvoμέvωv και η εξoικείωση με τηv 
oρθoγραφία. Σκoπός vα ελέγξoυμε τo βαθμό κατάκτησης τωv γλωσσικώv δεξιoτήτωv 
και γvώσεωv. Eπίσης σκoπός είvαι o εμπλoυτισμός τoυ μαθήματoς της γλώσσας με τις 
vέες τεχvoλoγίες ώστε vα γίvει πιo ευχάριστo τo μάθημα και vα καταvoηθoύv 
ευκoλότερα τα συvτακτικά και γραμματικά φαιvόμεvα. Tα παιχvίδι τα oπoία 
δημιoυργήσαμε σε συvεργασία με τoυς εκπαιδευτικoύς περιλάμβαvαv επαvαληπτικές 
ασκήσεις από τo σχoλικό εγχειρίδιo τoυ μαθητή της γ τάξης και της ε τάξης. 
(Williamson Shaffer, 2006) 

Μεθoδoλoγία έρευvας 

Στηv αρχή σχεδιάστηκαv δυo παιχvίδια με βάση τo πρόγραμμα Kodu. Έvα πoυ 
απευθυvόταv στα παιδιά της Tρίτης και έvα για τα παιδιά της Πέμπτης Δημoτικoύ 

Πραγματoπoιήθηκε μια σειρά μαθημάτωv, με σκoπό τηv εξoικείωση τωv μαθητώv με 
τo πρoγραμματιστικό περιβάλλov τoυ Kodu και τη χρήση αυτoύ για τη δημιoυργία 
πρoσoμoιώσεωv και παιχvιδιώv, oύτως ώστε vα εξερευvήσoυv τα παιδιά γραμματικά 
και συvακτικά πρoβλήματα. To περιβάλλov τoυ Kodu επιτρέπει στoυς μαθητές vα 
δημιoυργήσoυv αλλά και vα αλληλεπιδράσoυv με τα αvτικείμεvα εvός τρισδιάστατoυ 
κόσμoυ μελετώvτας ζητήματα της γραμματικής και της γλώσσας. Παράλληλα, 
αvακαλύπτoυv βασικές έvvoιες στov πρoγραμματισμό και στo σχεδιασμό παιχvιδιώv. 

Aνάλυση και σχεδιασμός έρευvας 

 Στηv αρχή έγιvε μία διδακτική ώρα, αvα τάξη, όπoυ έγιvε καvovική παράδoση τoυ 
διδαχθέvτoς μαθήματoς, ως πρoέβλεπε τo πρόγραμμα σπoυδώv. Στηv συvέχεια, 
επόμεvη διδακτική έγιvε 15λεπτη επεξήγηση για τo τι πρέπει vα κάvoυv, χωρίστηκαv 
σε oμάδες και τoυς παρoυσιάστηκε τo παιχvίδι. 

Από τα παιδιά ζητήθηκε vα αλληλεπιδράσoυv με τo παιχvίδι και vα πρoσπαθήσoυv vα 
λύσoυv τις απoστoλές. Tέλoς, μετα τηv αλληλεπίδραση με τo παιχvίδι vα 
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συμπληρώσoυv έvα φύλλo αξιoλόγησης και vα καταγράψoυv σε αυτό τις εvτυπώσεις 
τoυς. 

Πoρίσματα από τo φύλλo αξιoλόγησης 

Υπάρχoυv εvδιαφέρovτα ευρύματα πoυ καταγράφoυv τις αvτιδράσεις τωv παιδιώv 
απέvαvτι στo παιχvίδι – μάθημα καθώς και στo αv θέλαv vα τoυς ξαvαγίvει μάθημα με 
παρόμoιo τρόπo. 

Γ΄ τάξη 

• Όσo αφoρά τηv Tρίτη τάξη τo 65% τoυς φάvηκε πoλύ έως πάρα πoλύ εvδιαφέρov σε 
σχέση με τo 14% πoυ ήταv αδιάφoρo ως πρo τo παιχvίδι. Ηδη καταλαβαίvoυμε ότι 
τo Kodu ήδη δείχvει εvδιαφέρov από μερίδα τωv παιδιώv. 

• To 72% τωv παιδιώv τoυς άρεσε τo περιβάλλov τoυ παιχvιδιoύ, τα γραφικά και πως 
ήταv φτιαγμέvoς o κόσμoς τoυ Kodu. Αvτίθετα τo 7% δεv τoυ άρεσε καθόλoυ. 

• To 29% τωv μαθητώv τoυς άρεσε παρα πoλύ τo μάθημα και τo 36% πoλύ με τov 
τρόπo πoυ έγιvε. To 14% μάλλov δυσφόρησε με τov τρόπo 

• To 36% τωv παιδιώv κάπως δυσκoλεύτηκε με τo παιχvίδι και τo 14% πιo πoλύ. 
Παρόλα αυτά τo 29% δήλωσε ότι δεv δυσκoλεύτηκε καθόλoυ. 

E΄ τάξη 

• Όσo αφoρά τηv Πέμπτη τάξη τo 63% τoυς φάvηκε πoλύ έως πάρα πoλύ εvδιαφέρov 
σε σχέση με τo 6% πoυ ήταv αδιάφoρo ως πρo τo παιχvίδι. 

• To 69% τωv παιδιώv τoυς άρεσε τo περιβάλλov  τoυ παιχvιδιoύ, τα γραφικά και πως 
ήταv φτιαγμέvoς o κόσμoς τoυ Kodu. Αvτίθετα τo 6% δεv τoυ άρεσε καθόλoυ. 

• To 25% τωv μαθητώv τoυς άρεσε παρα πoλύ τo μάθημα και τo 31% πoλύ με τov 
τρόπo πoυ έγιvε. To 6% μάλλov δυσφόρησε με τov τρόπo. 

• To 13% τωv παιδιώv κάπως δυσκoλεύτηκε με τo παιχvίδι. Παρόλα αυτά τo 31% 
δήλωσε ότι δεv δυσκoλεύτηκε καθόλoυ εvώ τo 31%. 

 

Διάγραμμα 1 Συvoλική εικόvα 

Γ τάξη

Ε τάξη
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Συvoλικά όπως βλέπoυμε στo διάγραμμα 1 η Πέμπτη τάξη είvαι πιo θετικά 
πρoσκoίμεvη ως πρoς τo Kodu εvαvτι της Tρίτης τάξη. Αυτό φαvτάζει λoγικό γιατι τα 
παιδιά της Πέμπτης Δημoτικoύ είvαι πιo εξoικιωμέvα με τηv τεχvoλoγία oπότε και με 
τo Kodu. 

Συζήτηση - συμπεράσματα 

Συvoψίζovτας αξίζει vα  σηµειωθεί πως σε κάθε στάδιo της εργασίας η  αvτιµετώπιση  
και oι αvτιδράσεις τωv  µαθητώv κατά τη  διάρκεια χρήσης τoυ  περιβάλλovτoς Kodu 
υπήρξαv εvθoυσιώδης και εvθαρρυvτικές. Συγκεκριµέvα, όσov αφoρά τηv πρωτoτυπία  
στηv εµφάvιση και τηv ευκoλία  στηv καταvόηση και χρήση η πλειoψηφία τωv  
µαθητώv τo  χαρακτήρισε πoλύ εύκoλo, πoλύ καταvoητό και εξαιρετικά πρωτότυπo. 
Όσov αφoρά τηv επιλoγή τωv  αvτικειµέvωv  καθώς επίσης και τη διαδικασία 
πρoγραµµατισµoύ  της συµπεριφoράς τoυς η πλειoψηφία τωv  µαθητώv τo 
χαρακτήρισε πoλύ απλό. Oµoίως κατά τη διαδικασία ρύθµισης πoλλώv αvτικειµέvωv 
και τηv καταvόηση της χρήσης τωv πλακιδίωv oι µαθητές σχoλίασαv πως  δεv  
αvτιµετώπισαv ιδιαίτερη δυσκoλία . (Egenfeldt - Nielsen, S. 2007) 

Παρατηρούμε επίσης ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει πιο ενδιαφέρουσα η διαδικασία του 
µαθήµατος και να υιοθετηθούν νέες προσεγγίσεις των προς διδασκαλία εννοιών. Οι 
µαθητές πρέπει να αποκτήσουν κίνητρο για συµµετοχή στα µαθήµατα του σχολείου 
και ένας τρόπος να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η χρήση νέων ψηφιακών µέσων που 
θεωρούνται ιδιαιτέρως προσφιλή στους µαθητές αλλά και στους νέους. 

Ακόμη γίνεται φανερό ότι τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια συμβάλλουν στην 
βελτίωση της ποιότητας της γλωσσικής διδασκαλίας. Τα παιχνίδια που 
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της έρευνας συνέβαλλαν στην ενίσχυση της 
μάθησης και υποστήριξαν τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό 
καθώς σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο και έχουν τα χαρακτηριστικά του Α.Π.Σ 
και του Δ.Ε.Π.Π.Σ. όσον αφορά το περιεχόμενο, την αισθητική και τις γραμματικές 
ασκήσεις. 

Kλείvovτας καλό είvαι vα αvαφερθεί πως πoλλoί από τoυς µαθητές µετά τo τέλoς τoυ  
μαθήµατoς ζητoύσαv vα έχoυv λίγo χρόvo ώστε vα παίξoυv µε «τo παιχvίδι», 
χαρακτηρίζovτάς τo πoλύ διασκεδαστικό! 
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Περίληψη 

Η παρούσα ερευνητική εργασία εστιάζει σε έργο etwinning, το οποίο υλοποιήθηκε 
στο μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας (Project) της Α’ Λυκείου, σε συνάρτηση με το 
μάθημα της Αγγλικής γλώσσας. Στόχος του έργου ήταν η ανεύρεση φωτογραφικών 
στιγμιότυπων, είτε επιλεγμένων από το διαδίκτυο ή «τραβηγμένων» από τους ίδιους 
τους μαθητές και η χρήση τους ως έναυσμα για συζήτηση και παραγωγή γραπτού λό-
γου στην Αγγλική γλώσσα, μετά από εκμαίευση σκέψεων και ιδεών. Οι μαθητές κλή-
θηκαν να συνδέσουν το οπτικό ερέθισμα με τον εαυτό τους και το κοινωνικό και πο-
λιτικό γίγνεσθαι. Επιπλέον, η δύναμη της εικόνας ως πηγή έμπνευσης συναισθημά-
των και λόγου τέθηκε σε αντιπαράθεση με την δύναμη των λέξεων στην επικοινωνία, 
την έκφραση ιδεών και την ανάπτυξη της φαντασίας. Το θέμα επιλέχτηκε με κριτήριο 
την κινητοποίηση των μαθητών σε μια διαδικτυακή μαθησιακή διαδικασία που θα 
τους δώσει την δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες πολύπλευρης σκέψης και να 
βελτιώσουν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες μέσω των ΤΠΕ . Μετά 
την ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες διάχυσης και αποτί-
μησης από τους μαθητές. 

Λέξεις - Κλειδιά: Λύκειο, etwinning, Εικόνα- Λέξεις, TΠΕ, Αγγλική γλώσσα 

Εισαγωγή 

Η βασική ιδέα για τη θεματική επιλογή της παρούσας εργασίας εστίασε στην ευρέως 
αποδεκτή πεποίθηση ότι ζούμε στην εποχή της εικόνας με την δύναμη του γραπτού 
λόγου να μειώνεται συνεχώς. Με αναμφισβήτητη την δύναμη της εικόνας και την έλ-
ξη των εφήβων προς αυτή, η παρούσα εργασία αποσκοπεί να συνδυάσει και τα δύο: 
εικόνες-λέξεις. Η εικόνα χρησιμοποιείται ως πηγή έμπνευσης για την ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης και την παραγωγή γραπτού λόγου (Κόκκος, 2011). 

Η θεματική επιλογή και η υλοποίηση του έργου ενισχύθηκαν από τους παρακάτω πα-
ράγοντες:  

• Παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα: «Εκπαίδευση μέσα από 
την Τέχνη» και εκπόνηση διδακτικού σεναρίου βασισμένου στην μέθοδο «Μετα-
σχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Τέχνη» (Αλέξης Κόκκος, 2011). Στο συγκε-
κριμένο πρόγραμμα έγινε επιμόρφωση στην τεχνική visible thinking (Perkins, 
1994; Project Zero) με κύριες πτυχές την επεξεργασία οπτικών ερεθισμάτων, την 
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παρατήρηση, την διατύπωση κριτικών ερωτημάτων, την έκφραση συναισθημάτων 
και σκέψεων, την ομαδική συνεργασία και τον αναστοχασμό. 

• Την παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος στις ΤΠΕ, όπου παρουσιά-
στηκαν ψηφιακά εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο έργο, όπως το 
costory/jotable.com (πλατφόρμα για συνεργατική ανάρτηση φωτογραφίας-
ιστορίας) και το tricider.com (πλατφόρμα για οργάνωση διαδικτυακής ψηφοφορί-
ας), τα οποία και αποδείχτηκαν πολύτιμα στη διάρθρωση της εργασίας. 

• Παρακολούθηση διαδικτυακού μαθήματος (MOOC) της πλατφόρμας Coursera 
(www.coursera.org) με θέμα: ‘Powerful tools for teaching and learning: Digital 
story telling’ και παραγωγή ψηφιακής ιστορίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην 
εργασία. 

Για την υλοποίηση του έργου «Μια εικόνα χίλιες λέξεις» επιλέχτηκε η συνεργατική 
πλατφόρμα twinspace του etwinning (http://twinspace.etwinning.net/632), ώστε οι 
μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην Αγγλική γλώσσα, μέσω της αλληλε-
πίδρασης με τους εταίρους.  

Η συνεργασία με άλλα σχολεία, η χρήση της Αγγλικής γλώσσας για την παραγωγή 
επικοινωνιακού γραπτού λόγου, η δυνατότητα χρήσης εργαλείων ΤΠΕ για την ανά-
πτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τέλος το άνοιγμα του σχολείου προς τα ‘έξω’ αποτέ-
λεσαν τους βασικούς άξονες της κινητοποίησης των μαθητών σε ενεργή συμμετοχή 
τους. 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία του έργου στηρίχτηκε στις αρχές της βιωματικής μάθησης δηλαδή της 
συναισθηματικής και διανοητικής κινητοποίησης των μαθητών (Δεδούλη, 2002), 
στην τεχνική της εκμαίευσης ιδεών και σκέψεων (visible thinking/Perkins, 1994), 
στην ενεργοποίηση της φαντασίας και της δημιουργικότητας (Guilford, 1986) και τέ-
λος στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (Ματσαγγούρας, 2008). 

Οι μαθητές κλήθηκαν να συνδέσουν το οπτικό ερέθισμα με το κοινωνικό και πολιτι-
στικό γίγνεσθαι του περιβάλλοντός τους δηλαδή την πόλη τους, την χώρα τους αλλά 
και τον ευρύτερο χώρο της Ευρώπης και του κόσμου, σε συνεργασία με τους εταί-
ρους. Ο εννοιολογικός χάρτης της εργασίας σκιαγραφείται ως εξής: 
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Εικόνα 1. Εννοιολογικός χάρτης του έργου 

Σκοπός και στόχοι 

Ο βασικός στόχος του έργου απέβλεπε στην κινητοποίηση των μαθητών σε μια μα-
θησιακή διαδικασία που θα τους δώσει την δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες 
πολύπλευρης σκέψης και να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην Αγγλική 
γλώσσα. 

Οι επιμέρους στόχοι διαρθρώθηκαν βάσει της αναθεωρημένης ταξινομίας του Bloom 
(Krathwol, 2002) ως εξής: 

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο μαθητής θα έχει την δυνατότητα: 

• Να αναπτύξει δεξιότητες παρατήρησης, βαθύτερης σκέψης, προβληματισμού 
και αναζήτησης αιτιών και συνεπειών. 

• Να βελτιώσει τις δεξιότητες παραγωγής διαφορετικών κειμενικών ειδών στην 
Αγγλική γλώσσα (πχ. ιστορία, άρθρο, επιχείρημα, κριτική, περιγραφή).  

• Να βιώσει μια πρωτότυπη και εναλλακτική οπτική ερεθισμάτων. 
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• Να έρθει σε επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας και τις προεκτάσεις της, 
αναπτύσσοντας έτσι το συναίσθημα, την σκέψη, την φαντασία και την δη-
μιουργικότητα του. 

• Να συνδέσει το οπτικό ερέθισμα με το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. 
• Να καλλιεργήσει δεξιότητες έκφρασης, συνεργασίας και επικοινωνίας με τους 

συμμαθητές του. 
• Να έρθει σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες ώστε να αποκτήσει ψηφιακές δε-

ξιότητες αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών. 
• Να αναπτύξει κριτική ικανότητα ώστε να μπορεί να ερμηνεύει, να εξάγει συ-

μπεράσματα και να μοιράζεται κρίσεις και απόψεις με τους συνομηλίκους 
του. 

Συμμετέχοντες και Διάρκεια 

Το έργο «Μια εικόνα, χίλιες λέξεις» υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014-2015 
και διήρκεσε 9 μήνες, με συχνότητα εφαρμογής δύο φορές την εβδομάδα. Συμμετεί-
χαν συνολικά 55 μαθητές από 4 σχολεία: Ένα λύκειο από την Αθήνα , ένα λύκειο από 
τη Γαλλία, ένα λύκειο από την Πολωνία και ένα Αρμένικο Λύκειο της Κωνσταντι-
νούπολης. Ιδρυτές του έργου ήταν η εκπαιδευτικός του λυκείου της Αθήνας που είχε 
και τον συντονισμό του έργου και η εκπαιδευτικός του λυκείου της Κωνσταντινούπο-
λης 

Διαδικασία εφαρμογής 

Δημιουργήθηκε το προσχέδιο του έργου, το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την 
Εθνική Υπηρεσία Στήριξης του etwinning. Στη συνέχεια, δημοσιεύτηκε στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα για την ανεύρεση εταίρων και αφού ορίσθηκε η συνεργασία των 
4 χωρών, οι 55 συνολικά συμμετέχοντες μαθητές έφτιαξαν προσωπικούς λογαρια-
σμούς σύνδεσης και δημιούργησαν τα προφίλ τους, όπου έγινε και η πρώτη παρουσί-
ασή τους και η επικοινωνία με τους εταίρους τους. Η ηλεκτρονική μας τάξη- Twin-
space άρχισε να χτίζεται και να εμπλουτίζεται καθόλη την διάρκεια του σχολικού έ-
τους 2014-2015. Στο σχολείο, χρησιμοποιούσαμε το εργαστήριο Πληροφορικής 2 
ώρες εβδομαδιαίως στο μάθημα της Ερευνητικής εργασίας αλλά οι μαθητές δούλευαν 
και από τους προσωπικούς τους υπολογιστές στο σπίτι. Οι γονείς ενημερώθηκαν και 
έδωσαν ενυπόγραφη συγκατάθεση για την πιθανή ανάρτηση φωτογραφιών των παι-
διών τους στην ιστοσελίδα του έργου. 

Ενότητα 1. Γνωριμία εταίρων 

Η πρώτη ενότητα αποσκοπούσε στην γνωριμία των μαθητών. Βάσει της θεματικής 
του έργου που ήταν «Μια εικόνα χίλιες λέξεις», οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν 
στην υποθετική ερώτηση: «Αν ήμουν μια εικόνα, ποιά θα επέλεγα;». Στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα του Twinspace δημιουργήθηκε Forum όπου οι μαθητές, μαζί με σύ-
ντομη αναφορά στα ενδιαφέροντα τους, περιέγραψαν την εικόνα που νόμιζαν ότι τους 
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αντιπροσώπευε, αναδεικνύοντας στοιχεία της προσωπικότητας τους, τις προτιμήσεις 
τους και τις φιλοδοξίες τους. Στην συνέχεια, οι μαθητές αντάλλαξαν σχόλια και πα-
ρατηρήσεις σχετικά με τις επιλογές των εταίρων τους, εντοπίζοντας τυχόν κοινά ση-
μεία ή εκφράζοντας τις εντυπώσεις τους, δημιουργώντας έτσι κλίμα συνεργασίας και 
οικειότητας ανάμεσά τους.  

Ενότητα 2: Walking down the streets in other people’s shoes 

Ο τίτλος της 2ης ενότητας αποδίδεται ως «περπατάω στην πόλη μου, φορώντας τα πα-
πούτσια άλλων». Ζητήθηκε από τους μαθητές όλων των συνεργαζόμενων σχολείων 
να περπατήσουν στους δρόμους της πόλης τους με τις φωτογραφικές τους μηχανές, 
να εντοπίσουν περαστικούς που θα τους κινήσουν το ενδιαφέρον και να τους απαθα-
νατίσουν. Οι μαθητές του Ελληνικού σχολείου περιηγήθηκαν στο κέντρο της Αθή-
νας- Μεταξουργείο, Μοναστηράκι, Θησείο. Επιστρέφοντας στο σχολείο, οι μαθητές 
κλήθηκαν να επινοήσουν τις ιστορίες των απεικονιζόμενων, αναδεικνύοντας μέσα 
από τις φανταστικές αφηγήσεις τους την καθημερινότητα τους και τον τρόπο με τον 
οποίο αυτή αντανακλά πολιτιστικά και εθιμικά στοιχεία της πόλης τους. Στην πλατ-
φόρμα του Twinspace ενσωματώθηκε μια άλλη πλατφόρμα, η costory/jotable 
(www.costory.com) που έδινε την δυνατότητα στους μαθητές να αναρτούν φωτογρα-
φία και ιστορία, φτιάχνοντας έτσι ένα τεράστιο εικονικό πίνακα με τις συμμετοχές 
από τις 4 πόλεις. 

 

Εικόνα 2: Κολάζ φωτογραφιών των μαθητών Ελλάδας, Τουρκίας. Γαλλίας, Πολωνίας 

Μέσα από τις ιστορίες των μαθητών, η Αθήνα αναδείχτηκε ως μια σύγχρονη πόλη με 
ανθρώπους προβληματισμένους από την οικονομική κρίση, με νέους που κυνηγούν 
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τα όνειρα τους, με ηλικιωμένα ζευγάρια που αναπολούν το παρελθόν και με σκηνές 
μιας πόλης με μεγάλη ιστορία. Για το Colmar της Γαλλίας, οι Γάλλοι μαθητές πρόβα-
λαν χρώματα και γεύσεις της Αλσατίας, καθημερινούς ανθρώπους αλλά και πολιτικές 
διαμάχες, λόγω της επικείμενης συγχώνευσης της Αλσατίας με τη γειτονική Λωρραί-
νη. Για το Biecz της Πολωνίας, οι Πολωνοί μαθητές πρόβαλαν γραφικά μέρη, νέους 
ανθρώπους με όνειρα και έντονη θρησκευτικότητα. Τέλος, η Κωνσταντινούπολη 
προβλήθηκε ως η πόλη των αντιθέσεων με στοιχεία Ανατολής και Δύσης. 

Στη συνέχεια, σε ειδικά σχεδιασμένο Forum, οι μαθητές ανάρτησαν σχόλια ανατρο-
φοδοτώντας τις φωτογραφίες-ιστορίες των εταίρων τους. Επίσης, με λέξεις-φράσεις 
κατέγραφαν το σχόλιο τους στο ενσωματωμένο εργαλείο ανατροφοδότησης answer-
garden (www.answergarden.com), όσον αφορά στις εντυπώσεις τους σχετικά με τη 2η 
ενότητα. 

Τέλος, στο Twinspace ενσωματώθηκε το εργαλείο ψηφοφορίας tricider 
(www.tricider.com), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για διαγωνισμό καλύτερης φωτογρα-
φίας-ιστορίας με 8 νικητές-2 από κάθε χώρα. 

Ενότητα 3: Snapshots that shook the world 

Ο τίτλος της 3ης ενότητας αποδίδεται ως «Στιγμιότυπα που συγκλόνισαν τον κόσμο». 
Ζητήθηκε από τους μαθητές να ερευνήσουν το διαδίκτυο, να επιλέξουν διάσημα φω-
τογραφικά στιγμιότυπα που απεικονίζουν συγκλονιστικά γεγονότα της σύγχρονης 
παγκόσμιας ιστορίας και, αφού τα μελετήσουν, να γράψουν άρθρα εφημερίδας και να 
τα αναρτήσουν στην πλατφόρμα του costory/jotable, οικεία στους μαθητές από την 
προηγούμενη ενότητα.  

 

 

Εικόνα 3: Κολλάζ των αναρτημένων στιγμιότυπων των μαθητών 
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Δόθηκαν οδηγίες αναζήτησης στο διαδίκτυο και συζητήθηκαν οι κανόνες copyright, 
ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν τη διαδικασία ανάρτησης φωτογραφιών, οι οποίες δεν 
υπόκεινται σε περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων, δίνοντας μνεία στον φωτο-
γράφο-δημιουργό. Οι μαθητές έμαθαν την ένδειξη cc (creative commons) και ενημε-
ρώθηκαν για sites, τα οποία δεν υπόκεινται σε περιορισμούς πνευματικών δικαιωμά-
των. Επίσης, δόθηκαν οδηγίες για την συγγραφή άρθρου εφημερίδας (ύφος, αντικει-
μενικότητα, υποκειμενικό σχόλιο). 

Το έναυσμα για την κινητοποίηση των μαθητών στη συγκεκριμένη ενότητα, ήταν ένα 
βίντεο το οποίο είχε δημιουργήσει η εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας την διαδικτυακή 
πλατφόρμα wevideo (www. Wevideo.com),στο πλαίσιο της παρακολούθησης MOOC 
της πλατφόρμας courserα (www.coursera.org) με τίτλο:’Snapshots that shook the 
world’ (https://youtu.be/Li5CF2B0e98). Στο βίντεο περιγράφονται 5 φωτογραφίες 
διάσημων φωτογράφων για τις οποίες τίθενται ερωτήσεις, χωρίς σκόπιμα να δίνονται 
οι απαντήσεις τους. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές ξεκινούν την έρευνα τους. Ανα-
ζητώντας τις απαντήσεις, εισάγονται στον κόσμο της καλλιτεχνικής φωτογραφίας και 
φωτοειδησεογραφίας αλλά και συγκλονιστικών γεγονότων για τα οποία είχαν ελλιπή 
έως ανύπαρκτη ενημέρωση. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα στιγμιότυπα που 
αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα με τα άρθρα τους: Η τρομοκρατική επίθεση της 11ης 
Σεπτεμβρίου, το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνομπίλ και στην Φουκουσίμα, οι προ-
σφυγικοί καταυλισμοί στο Πακιστάν, η εξάπλωση του ιού Ebola, το τείχος του Βερο-
λίνου, ο πόλεμος στο Βιετνάμ, ο άνθρωπος μπροστά από τα τανκς, η δολοφονία του J 
Kennedy κα.  

Σε ειδικά σχεδιασμένο για τη ενότητα αυτή Forum, οι μαθητές αντάλλαξαν μεταξύ 
τους σχόλια για τις αναρτήσεις που τους εντυπωσίασαν περισσότερο. 

Ενότητα 4: Χριστουγεννιάτικες ανταλλαγές 

Η ενότητα αυτή παρεμβάλλεται λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων. Σε ψηφιακό 
καμβά padlet (http://padlet.com/evianagn/xmhunklem80b), οι μαθητές στέλνουν ευ-
χές και απαντούν στην ερώτηση: Τι σημαίνουν για μένα τα Χριστούγεννα; Εδώ ανα-
δεικνύονται προσωπικές πεποιθήσεις αλλά και έθιμα και παραδόσεις κάθε χώρας. 

Ενότητα 5: ‘Milestones of contemporary history’ 

Ο τίτλος της 5ης ενότητας αποδίδεται ως «Ορόσημα της σύγχρονης ιστορίας» και ο 
στόχος ήταν η ανταλλαγή πολιτιστικών και πολιτισμικών πτυχών των 4 χωρών. 

Οι μαθητές κάθε χώρας κλήθηκαν να επιλέξουν φωτογραφίες 5 σημαντικών γεγονό-
των της σύγχρονης ιστορίας της χώρας τους, από τους τομείς της Ιστορίας, της Πολι-
τικής-Κοινωνίας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, του Περιβάλλοντος και να δη-
μιουργήσουν την δικιά τους σελίδα, ανά σχολείο, στην πλατφόρμα twinspace. Η Ελ-
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λάδα επέλεξε: την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορό-
πουλου, την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων, το Νέο Μουσείο της Ακρόπο-
λης και την καταστροφική πυρκαγιά του 2007 στην Πελοπόννησο. Η Γαλλία επέλεξε 
την άνοδο της ακροδεξιάς που ταρακούνησε την Γαλλική κοινή γνώμη το 2002, το 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα το 1998, το τρομοκρατικό χτύπημα στο Charlie Hebdo, το 
Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο και την Πυραμίδα του Λούβρου. Η Πολωνία επέλεξε 
τον Πάπα Ιωάννη-Παύλο II, το κίνημα αλληλεγγύης του Λεχ Βαλέσα, το Επιστημονι-
κό Κέντρο Κοπέρνικος, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2012 και τις πλημμύρες το 
Μάιο του 2010. Τέλος, η Τουρκία επέλεξε: τον Μαραθώνιο της Κωνσταντινούπολης, 
τις διαδηλώσεις στην πλατεία Taksim, το σεισμό του 1999, το πραξικόπημα του1980 
και το Μεγάλο Παζάρι. 

Αφού δημιουργήθηκαν οι 4 σελίδες- Ελλάδα, Τουρκία, Γαλλία, Πολωνία, ζητήθηκε 
από τους μαθητές να ανατρέξουν στο Διαδίκτυο προς ανεύρεση πληροφοριών και πε-
ρισσότερων φωτογραφιών για τα γεγονότα των χωρών των εταίρων τους που απεικο-
νίζονταν στο αναρτημένο οπτικό υλικό, με εξαίρεση τη δική τους χώρα και να γρά-
ψουν σχετικά άρθρα και σχόλια. Επιτεύχθηκε έτσι ουσιαστική διάδραση (interaction) 
και ενασχόληση των μαθητών με σημαντικά γεγονότα των άλλων χωρών για τα οποία 
είχαν ελάχιστη γνώση. 

Με την ολοκλήρωση των σελίδων, οι μαθητές κάθε χώρας ανατροφοδότησαν τους 
εταίρους που εργάστηκαν στη σελίδα τους με ηχογραφημένο ηχητικό μήνυμα 
(www.voki.com) που ανάρτησαν στο τέλος της σελίδας. 

Επισημαίνουμε ότι οι ίδιοι οι μαθητές ήταν διαχειριστές (pupil administrators) της 
σελίδας τους και όχι οι καθηγητές. 

Ενότητα 6: Portraits and Identity 

Στόχος της 6ης ενότητας ήταν η συγγραφή μυθοπλαστικής αυτοβιογραφίας με πηγή 
έμπνευσης τις βιογραφίες επιφανών προσωπικοτήτων. 

 Στη συγκεκριμένη ενότητα αναρτήθηκαν 8 ασπρόμαυρες φωτογραφίες-πορτραίτα 
προσωπικοτήτων από διάφορους χώρους της τέχνης. Από την ζωγραφική επιλέχτηκαν 
οι Salvador Dali και Frida Kahlo, από την μουσική η Patti Smith, από τον κινηματο-
γράφο ο Johnny Depp και ο σκηνοθέτης Alfred Hitchcock, από τον αθλητισμό ο Li-
onel Messi , από τον χώρο της Μόδας η Coco Channel και από τη λογοτεχνία η συγ-
γραφέας J.K.Rowling. 

Αρχικά, ζητήθηκε από τους μαθητές να μελετήσουν τις βιογραφίες των προσωπικο-
τήτων που απεικονίζονταν στα πορτραίτα, να επιλέξουν μία προσωπικότητα και στη 
συνέχεια να γράψουν σε πρώτο πρόσωπο μια φανταστική ιστορία βασισμένη στα 
πραγματικά βιογραφικά στοιχεία της προσωπικότητας που επέλεξαν. Για παράδειγμα, 
οι μαθητές που είχαν μελετήσει τη βιογραφία του Salvador Dali και έγραψαν την φα-
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νταστική αυτοβιογραφία του, είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν και να συγκρίνουν την 
ίδια θεματικά ιστορία από την οπτική γωνία των συμμαθητών τους. Για κάθε πορ-
τραίτο γράφτηκαν 5-8 ιστορίες δοσμένες από τις οπτικές γωνίες (multiple viewpoints) 
των μαθητών που τις έγραψαν. Στη συνέχεια, αφού οι μαθητές είχαν διαβάσει όλες τις 
ιστορίες, οργανώθηκε διαγωνισμός καλύτερης ιστορίας με 16 νικητές, 2 για κάθε 
πορτραίτο, στην πλατφόρμα του tricider που ενσωματώθηκε στο Twinspace. 

 

 

Εικόνα 4: Πορτραίτα επιφανών προσωπικοτήτων 

Ενότητα 7: Pictures and Words. Debate 

«Μια εικόνα, χίλιες λέξεις» είναι μια κοινότοπη ρήση, η οποία αναφέρεται στη 
δύναμη της εικόνας να αντικαταστήσει τις λέξεις. Μπορούν όμως να 
αντικατασταθούν οι λέξεις και η δύναμη τους στην επικοινωνία και την έκφραση 
σκέψεων και συναισθημάτων; Με αυτό το ερώτημα ξεκίνησε η συγκεκριμένη 
ενότητα εκμαιεύοντας τις απόψεις των μαθητών. Στη συνέχεια, οι μαθητές 
παρακολούθησαν την ταινία ‘Words and Pictures’ του Fred Scepisi, (2013) με 
πρωταγωνιστές τους: Juliette Binoche και Clive Owen. Η ταινία αφηγείται την 
ιστορία ενός καθηγητή λογοτεχνίας και μιάς καθηγήτριας τέχνης που συγκρούονται 
κατά την διάρκεια των μαθημάτων για το τι είναι πιο ισχυρό: οι εικόνες ή οι λέξεις; 

Η ταινία παρέχει πληθώρα επιχειρημάτων, υπερ/κατά εικόνας και λέξεων και βοηθάει 
τους μαθητές να εμπλουτίσουν τις σκέψεις τους και να ενισχύσουν τα επιχειρήματα 
τους. Στη συνέχεια, οργανώνεται debate στην πλατφόρμα createdebate 
(www.createdebate.com) που ενσωματώνεται στο Twinspace, όπου οι μαθητές 
γράφουν τα επιχειρήματα τους και δίνουν θετικές/αρνητικές ψήφους στα 
επιχειρήματα των άλλων. Οι εικόνες φαίνεται να υπερτερούν στις προτιμήσεις των 
μαθητών.  
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Εικόνα 5: Αποτελέσματα debate 

 

Ενότητα 8: 1000 words for what picture/s? 

 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας ήταν να εμπλέξει τους μαθητές σε συνεργατική 
συγγραφή ιστορίας με κινητήριο δύναμη τις ίδιες τις λέξεις. 

Για την επίτευξη του στόχου, οι μαθητές από τις 4 συμμετέχουσες χώρες προέβησαν 
σε συλλογική συγγραφή ιστορίας-διηγήματος με προκαθορισμένη από τους καθηγη-
τές σειρά διαδοχής: Ελλάδα-Πολωνία-Γαλλία-Τουρκία.. Δόθηκαν στους Έλληνες μα-
θητές μερικές εισαγωγικές προτάσεις ως αφόρμηση για τη συγγραφή ιστορίας Οι μα-
θητές επέλεξαν την πρόταση που τους ενέπνεε και με κριτήριο την κοινή επιλογή 
πρότασης χωρίστηκαν σε ομάδες, ώστε να γράψουν το πρώτο μέρος μίας ιστορίας 
που θα τη συνέχιζαν οι άλλες χώρες. Στη συνέχεια, επέλεξαν με ψηφοφορία την ιστο-
ρία της ομάδας που θα έστελναν στην επόμενη χώρα που ήταν η Πολωνία. Η Πολω-
νία έστειλε το δεύτερο μέρος στην Γαλλία και αυτή με τη σειρά της έστειλε το τρίτο 
μέρος στην Τουρκία που έγραψε το τέλος της ιστορίας. Οι λέξεις δηλ. έφερναν περισ-
σότερες λέξεις με σκοπό να αντιστραφεί ο τίτλος από «Μια εικόνα χίλιες λέξεις» σε: 
«Χίλιες λέξεις για ποια εικόνα;». Με την ολοκλήρωση δηλ. της ιστορίας, οι μαθητές 
κάθε χώρας έπρεπε να σκεφτούν, να αναζητήσουν και να αναρτήσουν εκείνη την φω-
τογραφία που θα μπορούσε να εμπνεύσει κάποιον, ώστε να γράψει αυτή την ιστορία. 

Το χτίσιμο της ιστορίας διαδοχικά δημιούργησε αναμονή-έκπληξη στους μαθητές α-
φού η αρχική ιδέα που είχαν στο μυαλό τους για την έκβαση της ιστορίας ανετράπη 
από τους εταίρους τους. Η ιστορία- διήγημα των 1000+ λέξεων έχει τίτλο ‘The Last 
chance’ και είναι αναρτημένη στο Twinspace μαζί με τις 4 φωτογραφίες. 
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Ενότητα 9: Αποχαιρετισμός - Αξιολόγηση - Διάδοση 

Στόχος της τελευταίας ενότητας ήταν η αξιολόγηση και διάδοση του έργου. Για την 
επίτευξη του στόχου, αναρτήθηκαν ψηφιακοί πίνακες (padlets) όπου οι μαθητές έ-
γραψαν σχόλια, όσον αφορά στην εμπειρία τους από το έργο και ευχές αποχαιρετι-
σμού. Συγκεκριμένα, σε ειδικό Forum, ζητήθηκε από τους μαθητές να αξιολογήσουν 
το έργο ανά ενότητα και συνολικά και να καταγράψουν τα οφέλη που αποκόμισαν και 
το κατά πόσο το έργο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους. Βάσει των καταγραφών 
των μαθητών έγινε η αποτίμηση από την εκπαιδευτικό, η οποία παρουσιάζεται στην 
επόμενη ενότητα.  

Όσον αφορά στις διαδικασίες διάδοσης, οι μαθητές προέβησαν σε παρουσίαση του 
έργου σε εκδήλωση στο αμφιθέατρο του σχολείου, λίγο πριν την λήξη των μαθημά-
των, παρουσία όλων των μαθητών του Λυκείου, καθηγητών και σχολικών συμβού-
λων. Οι μαθητές εξήγησαν αναλυτικά όλες τις ενότητες μέσω του εννοιολογικού πί-
νακα (εικόνα 1), αφηγήθηκαν την ιστορία ‘The last chance’ με ταυτόχρονη προβολή 
της σε powerpoint, ώστε να γίνει καλύτερη κατανόηση από το κοινό και έδειξαν το 
βίντεο που είχαν φτιάξει 2 μαθήτριες της τάξης με τίτλο: “A picture is worth a thou-
sand words: .Etwinning 2014-2015” (https://youtu.be/1gMjbU-4LEE) χρησιμοποιώ-
ντας moviemaker. Το συγκεκριμένο βίντεο περιέχει όλες τις φωτογραφίες που αποτέ-
λεσαν πηγή έμπνευσης για συγγραφή κατά θεματική ενότητα. 

Αποτίμηση - Συμπεράσματα 

Το έργο «A picture is worth a thousand words» έδωσε την δυνατότητα σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε μία διαδικτυακή, συνεργατική και δημιουργική δια-
δικασία μάθησης με τα κυριότερα οφέλη να συνοψίζονται στα εξής:  

Η παραγωγή γραπτού λόγου στην Αγγλική γλώσσα με πηγή έμπνευσης την εικόνα 
συνέβαλε στη βελτίωση των γλωσσικών και εκφραστικών δεξιοτήτων των μαθητών, 
τόσο στην επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας όσο και στην παραγωγή διαφόρων ει-
δών γραπτού λόγου-άρθρο, αφήγηση, επιχείρημα, σχόλιο, περιγραφή. 

Η δύναμη της εικόνας συνέβαλε στη συναισθηματική και διανοητική κινητοποίηση 
των μαθητών, τους έφερε σε επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας-καλλιτεχνική, φω-
τοειδησεογραφία, πορτραίτο, διεύρυνε τους ορίζοντες τους και τους έδωσε την δυνα-
τότητα να προβληματιστούν και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με πολιτικά και κοι-
νωνικά θέματα της εγχώριας αλλά και παγκόσμιας σκηνής. 

Η συνεργασία, διάδραση και ανταλλαγή απόψεων των μαθητών με τους συνομηλί-
κους τους από διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο τους βοήθησε να αναπτύξουν 
πνεύμα συνεργασίας, πρωτοβουλίας, κριτικής σκέψης αλλά και συνέπειας και υπευ-
θυνότητας, αφού έπρεπε να τηρήσουν χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των δραστη-
ριοτήτων που όφειλαν να φέρουν σε πέρας. 
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Το Etwinning τους έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, 
αφού έμαθαν να κινούνται αυτόνομα στην πλατφόρμα του Twinspace, να δημιουρ-
γούν το προφίλ τους, να αναρτούν και να επεξεργάζονται εικόνες μέσω των εργαλεί-
ων ipiccy και photoshop, να κάνουν εγγραφή και να συμμετέχουν στα ενσωματωμένα 
στο twinspace websites: costory, tricider, createdebate, answergarden, να επικοινω-
νούν με τους εταίρους τους μέσω του forum και του chat, να μεταφέρουν ηχογραφη-
μένο μήνυμα σε voki, να γράφουν σε padlets και να διαμορφώνουν την σελίδα τους 
ως pupil administrators. Τέλος, συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα προσοχής στην 
άντληση πληροφοριών από το Διαδίκτυο και ενημερώθηκαν για τους περιορισμούς 
λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Να σημειωθεί εδώ ότι, πριν αρχίσει το πρόγραμμα, 
οι γνώσεις χρήσης υπολογιστών της πλειονότητας των μαθητών περιοριζόταν μόνο 
στη χρήση του facebook και στοιχειώδους γραφής στο word. 

Συνολικά, θεωρούμε ότι τα πιο επιτυχημένα αποτελέσματα του προγράμματος απορ-
ρέουν από τη γλωσσική και παιδαγωγική του αξία καθώς και τη δυνατότητα που δό-
θηκε στους μαθητές να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες, να «δραπετεύ-
σουν» από τα στενά όρια της τάξης και να συνεργαστούν δημιουργικά με τους εταί-
ρους τους κάνοντας χρήση νέων τεχνολογιών.  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε την κοινή   βιωματική δράση με θέμα τo 
σχολικό εκφοβισμό με την οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων 
του Δημοτικού, τριών διαφορετικών σχολείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Χρη-
σιμοποιήσαμε το μικτό μοντέλο μάθησης, σύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία  και α-
σύγχρονη συνεργασία μέσω ψηφιακών μέσων, την προσέγγιση μέσα από θεατρικές τε-
χνικές του Α. Boal, τη διάδρασή με το ΠΤΔΕ του Α.Π.Θ. και δυναμικές εικαστικές 
αφηγήσεις που δημιούργησαν, ανέβασαν, επεξεργάστηκαν ψηφιακά στην πλατφόρμα 
MoViE και το διαμοιρασμό τους με την κοινότητα. Η δράση πραγματεύεται  τη δη-
μιουργία συνεργατικών ψηφιακών αφηγήσεων με στόχο την εμβάθυνση στο υπό δια-
πραγμάτευση φαινόμενο, θεωρώντας τον ψηφιακό γραμματισμό ως γέφυρα που θα ο-
δηγήσει στην καλλιέργεια  της συναισθηματικής νοημοσύνης και εξίσου σημαντικό 
εργαλείο  για την αυτοοργάνωση, τη δημιουργία περιεχομένου και την κριτική αξιολό-
γησή των δημιουργημάτων (artifacts). Η ευελιξία κατά το σχεδιασμό μέσα από την 
αμφίδρομη σχέση που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε μαθητές-εκπαιδευτικούς, όπως και 
ο επαναπροσδιορισμός των ρόλων τους αποτελούν  επίσης θέματα που μας απασχόλη-
σαν.   

Λέξεις - Κλειδιά: εκφοβισμός, Α. Boal-ενσυναίσθηση, διασχολική συνεργασία, ψη-
φιακή αφήγηση, ψηφιακός γραμματισμός 

Εισαγωγή 

Η αφηγηματική κατασκευή της πραγματικότητας προσφέρει αφηγηματική αληθοφά-
νεια. O τρόπος που ερμηνεύουμε την πραγματικότητα περνά, συνειδητά ή ασυνείδητα, 
μέσα από τις αφηγήσεις μας για αυτήν, είναι η -λεκτική ή μη λεκτική-  αποτύπωση των 
εμπειριών μας. Μέρος των εμπειριών των μαθητών αποτελεί και ο σχολικός εκφοβι-
σμός/σχολική βία.  Θεωρήσαμε σκόπιμο να εργαστούμε συνεργατικά   αναζητώντας τα 
βαθύτερα αίτια του σχολικού εκφοβισμού, καθώς κρίναμε ότι μια τέτοιου είδους δράση 
θα επέφερε βαθύτερες αλλαγές στους μαθητές από την απλή σε εννοιολογικό επίπεδο, 
διαπραγμάτευση. Αυτό που μας απασχόλησε  ήταν κατά πόσο η ψηφιακή (ΨΑ)/ ο-
πτικό-ακουστική (ΟΑ)/ δυναμική εικαστική αφήγηση μπορεί να οδηγήσει στη δη-
μιουργία νέων μαθησιακών εμπειριών, αλλαγή πρότερων στάσεων/απόψεων και κοι-
νωνικής στάσης των μαθητών μέσα από την ανάπτυξη της ικανότητας τους να αναγνω-
ρίζουν τα συναισθήματά τους και τα συναισθήματα των άλλων, να τα χειρίζονται απο-
τελεσματικά, δημιουργώντας κίνητρα για τον εαυτό τους, όπως άλλωστε ορίζει ο 

1320

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Goleman (1995) τη Συναισθηματική  Νοημοσύνη (ΣΝ). Αποτολμήσαμε μια διαφορε-
τική προσέγγιση που συνέδεε τον ψηφιακό κόσμο με τον θεατρικό αυτοσχεδιασμό και 
τις τεχνικές του Augusto Boal για την κατανόηση του εκφοβισμού, την δημιουργία 
ψηφιακού περιεχομένου και την κριτική αξιολόγηση του, χρησιμοποιώντας τα ως γέ-
φυρες που θα μας οδηγούσαν στην καρδιά του ζητούμενου, την αλλαγή στάσης των 
μαθητών απέναντι στο φαινόμενο, καθώς αναγνωρίζοντας πως «οτιδήποτε δεν μπο-
ρούμε να αναδομήσουμε, δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε» (Gombrich, 1969). 

Σχολικός εκφοβισμός 

Η βία ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «η εμπρόθετη  χρήση σωμα-
τικής δύναμης, εξαναγκασμού ή εξουσίας, ως απειλή ή πραγματική, εναντίον του ίδιου 
του εαυτού μας,  άλλου προσώπου, ομάδας ή κοινότητας, η οποία είτε έχει ως αποτέ-
λεσμα ή την υψηλή πιθανότητα να προκαλέσει, τραυματισμό, θάνατο, ψυχολογική 
βλάβη, διαταραχή στην ανάπτυξη ή στέρηση» (Krug et al., 2002). Σε αντίθεση «ένας 
μαθητής γίνεται αντικείμενο εκφοβισμού ή θυματοποιείται όταν υποβάλλεται, κατ ε-
πανάληψη και κατ’ εξακολούθηση, σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή περισσότερους 
άλλους μαθητές» (Olweus, 1991). Κατά την Αμερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία [APA]  
ο εκφοβισμός μπορεί να πάρει τη μορφή της σωματικής επαφής, λεκτικής παρενόχλη-
σης ή πιο δυσδιάκριτης ενέργειας. Ορίζεται ως μια μορφή  επιθετικής συμπεριφοράς 
κατά την οποία κάποιος εσκεμμένα και κατ’ επανάληψη προκαλεί σε ένα άλλο πρό-
σωπο τραυματισμό ή δυσφορία. Είναι προφανές ότι εξ ορισμού μια πράξη για να θεω-
ρείται εκφοβισμός θα πρέπει να πληροί κάποιες συνθήκες. Η ειδοποιός διαφορά ανά-
μεσα στο «πείραγμα» ή το «άγριο παιχνίδι» μεταξύ παιδιών και τον εκφοβισμό είναι 
ότι η πράξη του εκφοβισμού είναι απρόκλητη,  εσκεμμένη και στοχευμένη. Δεν υπάρ-
χει η έννοια του τυχαίου.  Χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια και γίνε-
ται για την επίδειξη δύναμης (Vaillancourt, et al., 2003)  και εξουσίας  από έναν ή 
περισσότερους που υπερτερούν ως προς τους αποδέκτες είτε σωματικά είτε ψυχολο-
γικά, προκαλώντας τους ανησυχία ή φόβο. Για να μιλήσουμε για εκφοβισμό πρέπει να 
υπάρχει διαφορά δύναμης (σχέση ασύμμετρης δύναμης) γεγονός που καθιστά αυτόν 
που δέχεται την επίθεση αδύναμο και αβοήθητο να αντιδράσει. (Olweus, 2009). Στόχος 
γίνεται συνήθως ένας μεμονωμένος μαθητής που τυχαίνει να διαφέρει.  Από τα παρα-
πάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι μορφές με τις οποίες εμφανίζεται το φαινόμενο είναι 
πολλές και ετερόκλητες.   

Συναισθηματική νοημοσύνη 

Οι Salovey & Mayer (1990) ορίζουν τη Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) ως την «ι-
κανότητα να μπορεί κάποιος να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τα συναισθήματά του 
και των άλλων για να σκέφτεται και να δρα». Είναι η ικανότητα με την οποία αντιλαμ-
βανόμαστε, εκφράζουμε και ρυθμίζουμε το συναίσθημα. Μπορούμε να διακρίνουμε 
από πέντε κύριες δεξιότητες: γνώση και διαχείριση προσωπικών συναισθημάτων, ευαι-
σθησία προς τα συναισθήματα των άλλων, συναισθηματική ικανότητα  ανταπόκρισης 
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και διαπραγμάτευσης με τους άλλους, χρησιμοποίηση συναισθημάτων για αυτοοργά-
νωση.   

Ψηφιακός γραμματισμός 

Ο ψηφιακός γραμματισμός (media literacy) αφορά το δημιουργικό πειραματισμό, τη 
συλλογική νοημοσύνη, την αλληλεπίδραση μαθητή-δασκάλου. Δημιουργεί έναν αμφί-
δρομο χώρο μάθησης και για τους δύο. Η χρήση web 2.0 εφαρμογών εξελίσσεται σε 
γέφυρα και όχι σε αυτοσκοπό, είναι η αφορμή, ο διευκολυντής. Δίνοντας την κάμερα 
στα χέρια των μαθητών, δρουν σχηματοποιώντας την κουλτούρα/πολιτισμό μέσα στον 
οποίο ζουν- επηρεάζουν και επηρεάζονται, επιβεβαιώνεται το δικαίωμά τους στο παι-
χνίδι ως μάθηση (όχι σαν παιχνίδι που σε βοηθά να μάθεις), τη φαντασία και τη δη-
μιουργικότητα, τον πειραματισμό  (Bazalgette, 2011). 

Αφήγηση 

Οι αφηγήσεις ή οι ιστορίες δημιουργούνται όταν ένας ή περισσότεροι μοιραστούν εξι-
στορώντας μια εμπειρία ή ένα γεγονός. Τυπικά, η αφήγηση μιας ιστορίας περιλαμβάνει 
ανατροπές, όπως κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, αλλά γενικά έχουν κοινά δομικά 
χαρακτηριστικά. Μπορούν να είναι προφορικές ή γραπτές, να εστιάζουν σε γεγονότα 
και τη σημασία τους για αυτούς που τα αντιμετωπίζουν ή σε καθημερινές εμπειρίες 
τους. Το επίκεντρο των αφηγήσεων είναι ιστορίες που περιγράφουν τις προσωπικές 
εμπειρίες της φτώχειας, της ανισότητας, του σεξισμού, και πολλές άλλες κοινωνικές 
και πολιτισμικές εμπειρίες  (Chase, 2005). Η Reissman (2008) τονίζει πως η αφήγηση 
ιστοριών, τόσο σε προσωπικό όσο και κοινωνικό επίπεδο, είναι δομημένες πρακτικές 
που μπορούν να καλλιεργηθούν από μικρή ηλικία. Υπάρχει μια ακολουθία γεγονότων, 
ένα ή περισσότερα πρόσωπα που αφηγούνται, ένα συγκεκριμένο θέμα, στοιχεία που 
απαντάνε στα τι, ποιος, γιατί, πότε και πού, και συναισθήματα κατά τη διάρκεια της 
πλοκής. 

Ψηφιακή Αφήγηση 

«Οπτικοακουστική Παιδεία (Audiovisual Education) μπορούμε να αποκαλούμε την εκ-
παιδευτική διαδικασία που έχει στόχο να καλλιεργήσει την "οπτικοακουστική συνεί-
δηση" των μαθητών, δηλαδή να εξοικειώσει τα παιδιά με όλες τις περιοχές της Οπτι-
κοακουστικής Έκφρασης (audiovisual expression)» (Θεοδωρίδης, 2013). Αφορά την 
αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (self directed learning), δίνοντας το ρυθμό και την πρω-
τοβουλία στους μαθητές να εξασκήσουν και τελειοποιήσουν ικανότητες δοκιμάζοντας 
υποθέσεις, επινοώντας μεταφορές, κατασκευάζοντας αφηγήσεις, όχι σαν ατομική δρα-
στηριότητα, αλλά σε συνεργασία με συμμαθητές τους, ώστε αλληλεπιδρώντας και 
παίρνοντας ανατροφοδότηση να ενθαρρυνθεί ο στοχασμός και αναστοχασμός που θα 
οδηγήσει στην αλλαγή στάσης απέναντι σε φαινόμενα -στη συγκεκριμένη περίπτωση 
αυτό του εκφοβισμού- δημιουργώντας έναν δυναμικό μαθησιακό χώρο.  
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Με τον όρο ψηφιακή αφήγηση (ΨΑ) αναφερόμαστε στην αφήγηση με ψηφιακά μέσα, 
υπολογιστή/tablet/smartphone/ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, και τη δημιουργία μι-
κρής διάρκειας ιστορίας (μέχρι 5 λεπτά, ιδανικά 2-3 λεπτά) κυρίως με τη χρήση φωτο-
γραφιών και   το διαμοιρασμό της μέσω του διαδικτύου (Lambert, 2013).  

Η οπτική αφήγηση (visual storytelling) (ΟΑ) είναι μια οπτική φόρμα επικοινωνίας ε-
μπειριών και μηνυμάτων. Ιδέες και συναισθήματα εκφράζονται μέσα από αισθητικές 
αναπαραστάσεις. Με τη διαδικασία της επεξεργασίας του ψηφιακού δημιουργήματος 
(digital artiefact) αφηγούμαστε μια ιστορία με συγκεκριμένη δομή, που υπακούει σε 
συγκεκριμένους κανόνες και δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο της αυτοέκφρασης και της 
δημιουργίας, αλλά κυρίως επιφέρει “αλλαγή κατάστασης του δημιουργού (Pimenta & 
Poovaiah, 2010).   Τα βασικά στοιχεία χρήσης της ΟΑ για παιδαγωγικούς λόγους, τα 
οποία και ακολουθήσαμε ως στάδια κατά τη διάρκεια της δράσης, αφορούν τον καται-
γισμό ιδεών, τη δημιουργία storyboard και σεναρίου, το γύρισμα, την επιλογή πολυμέ-
σων και την επεξεργασία (editing) του υλικού από τα γυρίσματα και το διαμοιρασμό 
με το κοινό.  

Η δυναμική ψηφιακή αφήγηση (δημιουργία βίντεο) έχει διαμεσολαβητικό και λυτρω-
τικό  ρόλο, αποτελεί μέσο ατομικής έκφρασης και συλλογικής προσέγγισης που επι-
κοινωνεί συναισθήματα και καταστάσεις άμεσα. Μέσα από την αφήγηση ιστοριών ο 
δημιουργός έχει ένα εργαλείο με το οποίο αναζητά νέους τρόπους έκφρασης, περνώ-
ντας από την ατομικότητα στην καταγραφή της κοινωνικής πραγματικότητας. Στη δική 
μας  εργασία, θα προσθέταμε, ξεπερνώντας στερεότυπα και προκαταλήψεις και χτίζο-
ντας την προσωπική του θέση και στάση απέναντι στο πρόβλημα του εκφοβισμού.  

Η βάση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών των ομάδων, αλλά και της διαχείρισης 
φαινομένων σχολικής βίας βρίσκεται στην ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει και 
να συνειδητοποιεί τα συναισθήματά του και να χρησιμοποιεί την επίγνωση αυτή για να 
χειρίζεται τη συμπεριφορά και τις σχέσεις του. Οι Bradberry & Greaves (2006) κάνουν 
λόγο για τη «συναισθηματική διάσταση της λογικής» και τονίζουν ότι η συναισθημα-
τική νοημοσύνη καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο: α) συμπεριφερόμαστε, β) χειριζό-
μαστε την πολυπλοκότητα των κοινωνικών μας σχέσεων γ) παίρνουμε προσωπικές α-
ποφάσεις που καταλήγουν σε θετικά αποτελέσματα. 

Στόχοι-Μεθοδολογία 

Οι στόχοι  της παρούσης εργασίας μπορούν να αναλυθούν σε γνωστικούς, ψυχοκινη-
τικούς και κοινωνικούς. Οι γνωστικοί στόχοι αφορούσαν την κατανόηση των παραγό-
ντων που γεννούν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, τη δημιουργία/επεξεργασία 
σεναρίων με θέμα το φαινόμενο –κατ επέκταση δημιουργία αφηγηματικών κειμένων-,  
την καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού –μέσα από την δημιουργία ψηφιακών 
οπτικοακουστικών αφηγήσεων. Οι ψυχοκινητικοί στόχευαν στην ανάπτυξη της συναι-
σθηματικής νοημοσύνης, την καλλιέργεια της αυτεπίγνωσης, του αυτοελέγχου, της εν-
συναίσθησης, της αυτορύθμισης, της κατανόησης των άλλων, το σωστό  χειρισμό της 
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διαφορετικότητας. Οι κοινωνικοί τη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ερ-
μηνευτικών ικανοτήτων, αντίληψης της καταλυτικής δράσης όσον αφορά την αλλαγή, 
το χειρισμό  διαφωνιών, την καλλιέργεια δεσμών, τη συνεργασία, την ομαδικότητα 
κατά τη δημιουργία συνεργατικών οπτικών αφηγήσεων ανάμεσα στους μαθητές τριών 
διαφορετικών τμημάτων, τριών διαφορετικών σχολείων.  

Μεθοδολογικά υπήρξε ευελιξία στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μέσα από αμφί-
δρομη σχέση με τους μαθητές με τη δημιουργία ασφαλούς και υποστηρικτικού περι-
βάλλοντος μέσα από τον επαναπροσδιορισμό των ρόλων μαθητή-δασκάλου. Δόθηκαν 
κίνητρα και αυτονομία με διεύρυνση του χώρου μέσα στον οποίο λαμβάνει χώρα η 
μάθηση. Έγινε επαναπροσδιορισμός της σχέσης διδάσκοντα και διδασκόμενου, ώστε 
οι μαθητές να αισθανθούν πιο οικεία με το δάσκαλο και άρα να τον εμπιστευτούν, να 
ανακαλύψουν νέους χώρους για να νιώσουν ασφάλεια και για να αρθρώσουν το δικό 
τους λόγο, να αισθανθούν ότι γίνονται αποδεκτοί και επαρκείς αναπτύσσοντας τα επι-
χειρήματά τους και καλλιεργώντας τις ικανότητές τους, να βελτιώσουν την ικανότητα 
να συνδέονται με τους συμμαθητές τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα των παιδιών και τις αντιλήψεις των παρατη-
ρητών/θυτών/θυμάτων δώσαμε έμφαση στην ανάπτυξη του συναισθήματος της ενσυ-
ναίσθησης στους παρατηρητές, ώστε να αισθανθούν ασφαλείς και να αντιληφθούν την 
αναγκαιότητα της θετικής και εποικοδομητικής δράσης από την πλευρά τους.  

Οι δράσεις οργανώθηκαν στο πνεύμα της ομαδικής και συνεργατικής μεθόδου με έμ-
φαση στη συνδυαστική (blended learning) –σύγχρονη/ασύγχρονη επικοινωνία,   στην 
ανοιχτή από απόσταση μάθηση- με σκοπό την καλλιέργεια των μαθητών, να καταφέ-
ρουν να εκφράσουν τις προσωπικές τους αξίες, και σε δεύτερο επίπεδο να συνειδητο-
ποιήσουν πως η στάση τους, οι πράξεις και οι συμπεριφορές τους δημιουργούν θετική 
ή αρνητική επίπτωση στους συμμαθητές τους. Προσπαθήσαμε να δώσουμε εναύσματα 
και να προκαλέσουμε  συζητήσεις και ανταλλαγή εμπειριών, ώστε οι μαθητές να ανα-
πτύξουν ικανότητες για καλύτερες σχέσεις με τους συμμαθητές τους και μακροπρόθε-
σμα να δημιουργηθούν ασφαλή και υποστηρικτικά μαθησιακά περιβάλλοντα που θα 
βελτιώσουν την ευημερία τους στο σχολικό και προσωπικό τους  χώρο. Κρατήσαμε το 
ρόλο του συντονιστή και διακριτικά επεμβαίνοντα όπου υπήρξε ανάγκη και συν δια-
μορφώσαμε με τους μαθητές δραστηριότητες για να εναρμονισθούν με όσα είχαν πραγ-
ματικά ανάγκη. 

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των ομάδων αλλά και της συνειδητοποίησης του ρόλου 
των προσώπων που απαντώνται σε περιστατικά εκφοβισμού (παρατηρητής, θύτης, 
θύμα) χρησιμοποιήσαμε την τεχνική του Augusto Boal (2002) «θέατρο εικόνων»,  μια 
τεχνική του Θεάτρου του Καταπιεσμένου (Θ.τ.Κ.) που χρησιμοποιεί τα σώματα ως δυ-
ναμικές εικόνες ή tableaux vivant, με στόχο την έκφραση συναισθημάτων, αντίληψης 
της πραγματικότητας, επιτρέποντας την αντιπαράθεση της ομάδας ως προς τις συ-
γκρούσεις και τις καταπιέσεις που την αφορούν. Η δεύτερη τεχνική που χρησιμοποιή-
θηκε ήταν αυτή του «θεάτρου φόρουμ» (forum theatre) σε αυτό δίνεται η δυνατότητα 
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στους θεατές (παρατηρητές) να παρεμβαίνουν στα δρώμενα και να διερευνήσουν τα 
αίτια της σκηνής που παρουσιάζεται και προτείνουν λύσεις σε κάποιο κοινωνικό πρό-
βλημα. Οι τεχνικές έχουν σαν στόχο την ανάδειξη των ρόλων, να μάθουν πώς να συ-
ζητάνε και το κυριότερο όλων να αποκτήσουν την δυνατότητα ατομικής έκφρασης και 
μαθητές που σε πραγματικές συνθήκες δεν θα το κάνουν.  Σε μια προσομοίωση της 
πραγματικότητας, μέσω δυναμικών εικόνων, όπως αναφέρει ο Γκόβας (2001) «διενερ-
γείται μια συζήτηση για το τι είναι δυνατόν να γίνει, πώς μπορεί κανείς πέρα από τα 
ευχολόγια να επιτύχει την αλλαγή και αυτές οι δυνατότητες αλλαγής της πραγματικό-
τητας παίζονται με τη συνδρομή των μαθητών. Το θέατρο λοιπόν γίνεται έτσι ένας 
προστατευμένος χώρος όπου στρατηγικές διαπολιτισμικότητας, ενδυνάμωσης, αποτί-
ναξης της καταπίεσης και της αδικίας και κοινωνικής αλλαγής προβάρονται, για να 
χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως και στην πραγματικότητα». 

Η δράση 

Η εργασία «Buddies or bullies? Σπάμε τον κύκλο της βίας» υλοποιήθηκε από τον Ια-
νουάριο ως το Μάιο 2015 με τη συνεργασία τριών σχολείων, δύο στην Θεσσαλονίκη 
και ενός στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης του Α.Π.Θ. και το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. Το υλικό που παράχθηκε είναι α-
ναρτημένο στις πλατφόρμες MoViE, του ερευνητικού κέντρου Cicero του πανεπιστη-
μίου του Ελσίνκι και στην Wikispaces. Το εμπόδιο της απόστασης μεταξύ των τριών 
τμημάτων προσπελάστηκε μέσω της τεχνολογίας. Χρησιμοποιήσαμε τόσο την επικοι-
νωνία σε πραγματικό χρόνο για να γνωριστούν οι μαθητές μεταξύ τους και να ανταλ-
λάξουν πληροφορίες για τους ίδιους αλλά και για να συνδιαμορφώσουν τα σενάρια για 
τις ΟΑ αφηγήσεις τους, όσο και την ασύγχρονη επικοινωνία για να αλληλεπιδράσουν, 
όταν θα τους το επέτρεπε το ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε σχολείου ή και από το 
σπίτι τους. Οι πρώτες επαφές έγιναν μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων και βίντεο κλή-
σεων της Google Hangouts, ενώ στη φάση της “συν+γραφής” των σεναρίων τους κοινό 
πεδίο  αποτέλεσε η online υπηρεσία της Google,  Google docs, η οποία περιλαμβάνει 
επεξεργαστή κειμένου (Word) και χρησιμοποιήθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις 
ομάδες καθώς η τεχνολογία ενισχύει τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα για μάθηση αφε-
νός και αφετέρου, όντας εύχρηστη, επιτρέπει την ενεργή συμμετοχή  (Blumenfeld et 
al, 1991). 

Για την ασύγχρονη επικοινωνία προτιμήσαμε να στηθεί η εργασία σε ένα wiki, καθώς 
το είχαμε εντάξει ως αναπόσπαστο εργαλείο μάθησης στην καθημερινή μας εκπαιδευ-
τική διαδικασία, και είχαν ήδη εξοικειωθεί τόσο με τη χρήση του όσο και με τα οφέλη 
της δημόσιας έκφρασης –αναστοχαζόμενοι όσα είχαν σημειώσει, και άμεσα παρατη-
ρώντας την εξέλιξη της συγγραφικής διαδικασίας  (Parker & Chao, 2007). 

H εργασία περιελάμβανε τη δημιουργία Οπτικό Ακουστικών (ΟΑ) αφηγήσεων με τη 
χρήση των Νέων Τεχνολογιών και στόχο αφενός την ενημέρωση για το φαινόμενο  της 
σχολικής βίας και το διαχωρισμό του από το σχολικό εκφοβισμό και αφετέρου την 
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσα από τη χρήση ψηφιακών μέσων.  
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Η ενασχόληση με τις ΨΑ χωρίστηκε σε τρία στάδια: πριν την παραγωγή (pre 
production), τα γυρίσματα και μετά την παραγωγή (post production).  

Πριν την παραγωγή οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη χρήση των ψηφιακών μέσων και 
εφαρμογών με τις οποίες θα ήταν δυνατό να γυρίσουν και να επεξεργαστούν την ΨΑ 
τους, την αφηγηματική δομή τόσο των σεναρίων, όσο και της ψηφιακής αφήγησης, την 
ορολογία που θα χρησιμοποιούσαν, τη χρήση της εικόνας και του ήχου. Οι ομάδες μετά 
τον καταιγισμό ιδεών περί του θέματος της δράσης, εργάστηκαν για την παραγωγή των 
ΟΑ αφηγήσεων με έμφαση στη δημιουργία storyboard και κειμένου-σεναρίου πριν από 
τη συλλογή του ψηφιακού υλικού. 

Κατά τη δημιουργία  ΟΑ αφηγήσεων μετασχηματίζεται η πρώτη ύλη, που είναι η 
σκέψη ενώ στη συνέχεια, ο γραπτός λόγος μεταμορφώνεται σε εικόνα, αφού όμως έχει 
πρώτα αποδομηθεί στα αρχικά του συστατικά. Μέσα από την ανταλλαγή ιδεών στις 
ομάδες, καταγράφηκε η προσωπική άποψη/θέση/γνώμη/σκέψη του κάθε μαθητή και 
δημιουργήθηκε αφηγηματικό κείμενο με τη μορφή γραπτού λόγου, το οποίο αποτέλεσε 
το υλικό της ΟΑ αφήγησης. Οι μαθητές μετέτρεψαν τη γραπτή αφήγηση -που οι ίδιοι 
δημιούργησαν σε εικόνα/ήχο, χρησιμοποιώντας έναν νέο κώδικα επικοινωνίας, διαφο-
ρετικό, που ακολουθεί του δικούς του κανόνες, χαρτογραφώντας ένα νέο είδος αφήγη-
σης/γραφής, ψηφιακό αυτή τη φορά, ερμηνεύοντας και συνδυάζοντας ως ομάδα, τα 
φαινόμενα της σχολικής βίας/εκφοβισμού που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά 
τους με το δικό τους προσωπικό τρόπο.  

Κινηματογραφήθηκαν τόσο οι φάσεις των τεχνικών του Θ.τ.Κ, όσο και τα σενάρια των 
μαθητών. Οι ομάδες αυτοογανώθηκαν ως προς το χώρο που θα γυρίσουν, αλλά και 
τους ρόλους που θα αναλάμβαναν τα μέλη. Η επεξεργασία του ψηφιακού υλικού που 
είχαν στα χέρια τους έγινε τοπικά στους Η/Υ των εργαστηρίων των σχολείων μας με 
τη χρήση λογισμικού που ήταν εγκατεστημένο σε αυτούς (windows movie maker), α-
πευθείας στα tablet με την εφαρμογή KineMaster, και με το λογισμικό που χρησιμο-
ποιεί ο κόμβος MoViE του ερευνητικού κέντρου Cicero του Πανεπιστημίου του Ελ-
σίνκι. Οι ομάδες είχαν αναρτήσει το   υλικό τους εκεί και είχαν τη δυνατότητα όχι μόνο 
να μοντάρουν αμιγώς τις δικές τους ΨΑ αλλά και να χρησιμοποιήσουν υλικό άλλων 
ομάδων, δημιουργώντας μια νέα με διαφορετική οπτική γωνία και πλοκή αφήγηση, 
κάνοντας φανερές τις δυνατότητες που δίνει η ΨΑ για δημιουργικότητα και έκφραση.  

Το στάδιο της μετά παραγωγής έκλεισε με το  σχολιασμό  των αφηγήσεων άλλων ομά-
δων. Έτσι υπήρξε αναστοχασμός και κριτική πάνω στις ΨΑ που είχαν δημιουργηθεί. 
Λίγο πριν το κλείσιμο της δράσης, τα σχολεία από τη Θεσσαλονίκη επισκέφτηκαν το 
ΠΤΔΕ του ΑΠΘ, όπου φοιτητές και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδρά-
σουν συνεργαζόμενοι σε μικτές ομάδες και να δημιουργήσουν προφορικά σενάρια με 
θέμα τον εκφοβισμό. Μέσα από τις δραστηριότητες που δημιουργήθηκαν προχώρησαν 
σε ανατροπή της πραγματικότητα, δίνοντας λύσεις στο φαινόμενο, αλλάζοντας τα συ-
νήθη δεδομένα. Οι εκπαιδευτικοί μείναμε διακριτικά παρόντες δίνοντας τον πρώτο 
λόγο στους μαθητές και τους φοιτητές.  
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Την ημέρα δράσης κατά του σχολικού εκφοβισμού, 6 Μαρτίου, το σχολείο στην Αθήνα 
δημιούργησε και υλοποίησε ένα flash mob το οποίο οι μαθητές παρουσίασαν στον Διε-
θνή Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος. 

Τελευταία πτυχή της δράσης αποτέλεσε η δημιουργία και από τα τρία σχολεία ενός 
ραδιοφωνικού σποτ σε 5 γλώσσες, στο οποίο οι μαθητές αφηγούνταν τις σκέψεις και 
τα συναισθήματά τους απέναντι στο φαινόμενο και δίνοντας τη δική τους απάντηση 
έδωσαν και τον τίτλο στην όλη δράση «Σπάμε τον κύκλο της σχολικής βίας». Το σποτ 
παρουσιάστηκε στο European School Radio και ραδιοφωνικό σταθμό. 

Συμπεράσματα 

Σίγουρα σε μια τέτοια δράση δεν περιμένει κανείς ποσοτικά αποτελέσματα, αλλά ποιο-
τικά. Δόθηκε βαρύτητα στην διαδικασία της δημιουργίας και τα τεκταινόμενα, παρά 
στο τελικό προϊόν και την ευρεία διανομή του στον παγκόσμιο ιστό. Ένα από τα οφέλη 
της δράσης ήταν η εφαρμογή της μικτής μάθησης (blended learning), ο συνδυασμός 
τυπικής & άτυπης, ανοικτής & εξ αποστάσεως μορφής εκπαίδευσης, σύγχρονης και 
ασύγχρονης μάθησης και η χρήση υλικών και εφαρμογών Νέων Τεχνολογιών. Στο σχε-
διασμό κύριο μέλημα μας ήταν η ανάμιξη διαφόρων μεθοδολογιών και διδακτικών 
πρακτικών μέσα από ένα ευέλικτο σχέδιο εργασίας το οποίο συνδιαμορφώναμε με τις 
ομάδες.  Οι μαθητές εργάστηκαν ως τμήμα, ως μικτή ομάδα, ατομικά. Για την αξιολό-
γηση στηριχθήκαμε στην παρατήρηση, την τήρηση ημερολογίου και συζητήσεις με 
τους μαθητές, καθώς και σε ερωτηματολόγια που συμπλήρωναν στην αρχή και στο 
τέλος της των δράσεων.  

Μέσα από όσα συγκεντρώθηκαν είναι αντιληπτό ότι οι μαθητές είχαν προηγούμενη 
γνώση για το φαινόμενο του εκφοβισμού. Ένα μικρό ποσοστό ήταν ενήμερο και για τη 
διαφορά μεταξύ σχολικής βίας και εκφοβισμού, από ενδοσχολική ενημέρωση τα προη-
γούμενα χρόνια και μέχρι το τέλος του προγράμματος η εννοιολογική διαφορά ήταν 
σαφής σε όλους τους μαθητές και των τριών τμημάτων.  

Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας των σεναρίων ακούστηκαν οι απόψεις των περισ-
σοτέρων μελών των ομάδων. Η συνεργασία ήταν ομαλή και εποικοδομητική ανάμεσα 
και στα τρία σχολεία. Υπήρξαν, βέβαια, και περιπτώσεις έντασης και έντονης ασυνεν-
νοησίας ανάμεσα στα μέλη ομάδων ενδοσχολικά κυρίως, γεγονός που έκανε απαραί-
τητη τη δική μας πυροσβεστική παρέμβαση. Τα γυρίσματα των ΨΑ αναδείχτηκαν οι  
αγαπημένη τους δραστηριότητα. Χρησιμοποίησαν όχι μόνο το χώρο της τάξης, αλλά 
συνολικά των σχολείων τους και έγινε με δική τους πρωτοβουλία, χωρίς δική μας πα-
ρέμβαση. Παρατηρήσαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν τα storyboards που είχαν δημιουργή-
σει και έγιναν πρόβες και λήψεις, τις οποίες έλεγξαν στο εργαστήριο και σε κοινή προ-
βολή στην ολομέλεια της τάξης για να ανταλλάξουν γνώμες και ιδέες. Υπήρξε αυτο-
οργάνωση, χωρίς προβλήματα στο στάδιο των γυρισμάτων, και καθολική συμμετοχή 
στους ρόλους που μοιράστηκαν. Η επιλογή των ρόλων ακολούθησε ένα μοτίβο. Αγόρια 
και κορίτσια με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ανέλαβαν το ρόλο παρατηρητή. Με αυτή 
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τους τη στάση έκαναν κάποιους “ευάλωτους” μαθητές να συμμετέχουν στο διάλογο 
κατά τη διάρκεια των τεχνικών του Θ.τ.Κ. Οι τεχνικές του Α. Boal ενίσχυσαν τις σχέ-
σεις ανάμεσα στις ομάδες, έγιναν απόλυτα ξεκάθαροι οι ρόλοι (παρατηρητής, θύμα, 
θύτης). Η κινηματογράφηση τους είχε σαν θετικό αποτέλεσμα την εξάσκηση στη 
χρήση ψηφιακών μέσων, και σε  δεύτερο επίπεδο η παρακολούθηση του υλικού για 
σχολιασμό έκανε εφικτή την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης καθώς έχοντας γνώση του 
περιεχομένου και της διαδικασίας, είχαν τη δυνατότητα άσκησης μεταγνωστικού ελέγ-
χου και ελεύθερης έκφρασης. Οι ομάδες που δημιουργήσαμε ήταν μεικτές και διασχο-
λικές, αλλά οι μαθητές, όταν ασχολήθηκαν με τα είδη του σχολικού εκφοβισμού, δη-
μιούργησαν και ομάδες αμιγώς με κορίτσια ή αγόρια.  

Συναντήσαμε δυσκολίες τεχνικής φύσης και χρονικούς περιορισμούς. Η πρόσβαση στο 
διαδίκτυο δεν ήταν πάντα εύκολη, ενώ προβλήματα υλικού (μικρόφωνα-κάμερες) λύ-
θηκαν με αντικατάστασή τους. Οι χρονικοί περιορισμοί λύθηκαν χρησιμοποιώντας 
πέρα από τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης, ώρες από το μάθημα της Γλώσσας για την 
αφηγηματική δημιουργία των σεναρίων, την παρουσίαση της αφήγησης ως λογοτε-
χνικό είδος και της δομής της ΨΑ. Ακόμη χρησιμοποιήθηκαν ώρες από τα μαθήματα 
της Εικαστικής Αγωγής, των Θρησκευτικών και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγω-
γής, καθώς κρίναμε ότι το θέμα άπτεται τόσο της φιλοσοφίας τους όσο  και κεφαλαίων 
της ύλης των μαθημάτων αυτών.  

Κρίνουμε ότι θα ήταν παρακινδυνευμένο να εξάγουμε εύκολα συμπεράσματα ως προς 
το πόσο επιτυχημένη ήταν η δράση, γιατί άλλωστε, αφενός το ζητούμενο δεν είναι 
αυτό, αφετέρου πιστεύουμε ότι για να υπάρξουν οι επιθυμητές αλλαγές χρειάζεται τέ-
τοιου είδους εγκάρσιες δράσεις να έχουν συνέχεια και συνέπεια κατά τη διάρκεια της 
μαθητικής ζωής των μαθητών. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που λει-
τουργεί εν τη απουσία του εκπαιδευτικού. Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν η αλλαγή θέ-
σεων, η ενσυνείδητη αρνητική στάση απέναντι στο φαινόμενο, η αποδοχή  του άλλου, 
ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Προς αυτή την 
κατεύθυνση κρίνουμε ότι η δράση ήταν συνεπής ως προς τους αρχικούς στόχους. Μέσα 
από τις Νέες Τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας σαν γέφυρα την ΨΑ πλησιάσαμε εκπαι-
δευτικοί και μαθητές δημιουργώντας νέες συνθήκες μάθησης.  

Κλείνοντας θα θέλαμε να σημειώσουμε πως «αν οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μά-
θουν πώς να αντιδρούν απέναντι σε κινδύνους, να αναπτύξουν έναν υγιή σκεπτικισμό 
προς όλες τις κυρίαρχες αφηγήσεις, να αναγνωρίζουν τις σχέσεις εξουσίας που τους 
«αναγκάζουν» να εκφραστούν με συγκεκριμένους τρόπους, και είναι πρόθυμοι να α-
ντιμετωπίσουν κριτικά το ρόλο τους ως ενεργοί/σκεπτόμενοι πολίτες, οι οποίοι μπο-
ρούν να εμψυχώσουν μια δημοκρατική κουλτούρα»  (Freire & Giroux, 1989).     
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υπεύθυνη των ελληνικών σχολείων στον κόμβο MoViE του κέντρου Cicero του 
Παν/μίου του Ελσίνκι για την συμπαράσταση και την αμεσότητά της σε όλη τη διάρ-
κεια του προγράμματος. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Γκόβας, Ν. (2001). Για ένα νεανικό δημιουργικό θέατρο: ασκήσεις, παιχνίδια, τεχνι-
κές. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
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Europe, eureka! - Ευρώπη, εύρηκα! Ένα διδακτικό σενάριο για τους Εφευρέτες 
της Ε.Ε. μέσα από τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

Ζηκούλη Κωνσταντινιά 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

zikouli@sch.gr 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται έχει ως στόχο την αξιοποίηση των Τεχνο-
λογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην διδακτική πράξη της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υλοποίηση ενός διαθεματικού προγράμματος 
στο πλαίσιο της δράσης Teachers4Europe. Ο τίτλο του προγράμματος είναι «Europe, 
eureka!- Ευρώπη, εύρηκα!» και θέμα του έχει τους εφευρέτες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (στο εξής Ε.Ε.) προσεγγίζοντας το θέμα εννοιολογικά, ιστορικά και γεωγραφικά 
με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, διαδικτυακών και μη, και ιστοεξερευνήσεων. Έμ-
φαση δόθηκε επίσης, στην καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών στο χειρισμό 
υλικών, της φαντασίας και της εφευρετικότητάς τους μέσα από την δημιουργία των 
δικών τους παιχνιδιών με θέμα την Ε.Ε. και τους εφευρέτες της.  

Λέξεις - Κλειδιά: Σενάριο, εφευρετικότητα, Τ.Π.Ε., παιχνίδι, Πρωτοβάθμια Εκπ/ση 

Εισαγωγή 

Το διδακτικό σενάριο είναι μια σειρά ενορχηστρωμένων δράσεων που εστιάζονται σε 
ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, χρησιμοποιώντας εργαλεία Τ.Π.Ε. αλλά 
και «συμβατικά», δηλαδή ένα υπερσύνολο των σχολικών βιβλίων, των φύλλων εργα-
σίας, του λογισμικού, των θεωριών μάθησης και των διδακτικών πρακτικών. Αναφέ-
ρεται σε όλες αυτές οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που κάνουμε καθημερινά στις 
τάξεις μας και οι ρόλοι που παίζουμε με τους μαθητές μας για να πετύχουμε έναν συ-
γκεκριμένο εκπαιδευτικό στόχο.  

Η σχετική βιβλιογραφία και το Διαδίκτυο βρίθουν από ποικίλες προτάσεις σχετικά με 
τη δομή ενός διδακτικού σεναρίου χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. 
Σε ό,τι αφορά την επιστημονική τεκμηρίωση και τον βασικό προσανατολισμό. Εμείς 
επιλέξαμε να διαρθρώσουμε την παρουσίαση του παρόντος εν πολλοίς βάσει της 
πρόσκλησης του Συνεδρίου και για λόγους δεοντολογίας. 

Η συγκεκριμένη θεματική επιλέχθηκε προκειμένου οι μαθητές να έρθουν σε επαφή 
με σημαντικούς Ευρωπαίους, των οποίων οι εφευρέσεις είτε άλλαξαν τη ζωή της επο-
χής εκείνης, είτε μας επηρεάζουν ως σήμερα. Πολλές από αυτές – παρόλο που δε 
χρησιμοποιούνται πλέον – αποτέλεσαν τη βάση για πολλά σύγχρονα επιτεύγματα. 
Μεταξύ αυτών υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν 
παραδείγματα προς μίμηση για τους μαθητές μας στη σημερινή εποχή που η προβολή 
προτύπων είναι αναγκαία. Επιπλέον, σκοπός του διδακτικού σεναρίου ήταν να προ-
βληματιστούν οι μαθητές σχετικά με την έννοια της εφευρετικότητας και την αντιμε-
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τώπιση των εφευρετών σε διάφορες ιστορικές περιόδους και κυρίως στη σύγχρονη 
εποχή μέσα στην ΕΕ. Ζητούμενο, τέλος, και απόρροια των παραπάνω η αξιοποίηση 
της εφευρετικότητας των ίδιων των μαθητών μέσα από τη δημιουργία επιτραπέζιων 
παιχνιδιών. 

Στοχοθεσία διδακτικού σεναρίου 

Η στοχοθεσία του διδακτικού σεναρίου διακρίνεται σε: α) γενικούς και β) ειδικούς 
στόχους. 

Ως γενικοί στόχοι προσδιορίζονται οι εξής : α) Να γνωρίσουν οι μαθητές την Ευρω-
παϊκή Ένωση, τις δομές και τις πολιτικές της, β) Να διερευνήσουν και να αξιοποιή-
σουν συνδυαστικά ψηφιακές πηγές με κριτική σκέψη, γ) Να καλλιεργήσουν την δη-
μιουργικότητα, φαντασία και εφευρετικότητά τους μέσω του σχεδιασμού και της κα-
τασκευής δικών τους επιτραπέζιων παιχνιδιών. 

Οι ειδικοί στόχοι συγκεφαλαιώνονται στα παρακάτω: α) Να μελετήσουν οι μαθητές 
και να επιλέξουν σημαντικές πληροφορίες από τη ζωή και την προσωπικότητα σημα-
ντικών εφευρετών από διάφορες χώρες της Ευρώπης, β) Να περιγράψουν τις συνι-
στώσες του όρου εφευρετικότητα, γ) Να ενημερωθούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
την πολιτική της αναφορικά με τους σύγχρονους εφευρέτες και την εφευρετικότητα, 
δ) Να αξιοποιήσουν ψηφιακές πηγές και εργαλεία προκειμένου να οργανώσουν τη 
γνώση, να τη διευρύνουν και να τη διαχύσουν στην ευρύτερη σχολική κοινότητα 
(Διαδίκτυο, μεταφράσεις, λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων κ.λ.π.). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το γνωστικό και ψυχοπαιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο έχει βασιστεί το διδακτικό σε-
νάριο βασίζεται στις αρχές του κοινωνικού εποικοδομισμού και της κριτικής σκέψης 
μέσα από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές εργάστηκαν, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του διδα-
κτικού σεναρίου, σε ομάδες των δύο ατόμων που διέθεταν το δικό τους ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Η διδάσκουσα κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια οι ομάδες να είναι 
διαμορφωμένες έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Για το 
σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν τόσο ομοιογενείς – ως προς το γνωστικό επίπεδο των 
μαθητών – όσο και ανομοιογενείς ομάδες, στις οποίες η σύνθεση θα εξασφάλιζε την 
διεύρυνση της «ζώνης εγγύτερης ανάπτυξης» του «αδύναμου» μαθητή με τη βοήθεια 
του «λιγότερο αδύναμου».  

Η σύνδεσή του με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε στο τμήμα Δ1 της Δ΄ τάξης του 1ου 12/θέσιου 
Πειραματικού Δημοτικού Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) και συνδέε-
ται με το Α.Π. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τις Τ.Π.Ε. (Φ.Ε.Κ. 304/Β,13-3-2003, σελ. 4069-
4148) και τις Ενότητες: Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή, Δημιουργώ και εκ-
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φράζομαι με πολυμέσα και παρουσιάσεις, Γνωρίζω το Διαδίκτυο, Μοντελοποιώ με 
εννοιολογικούς χάρτες, Υλοποιώ σχέδια έρευνας. Επίσης, συνδέεται με το μάθημα 
της Μελέτης Περιβάλλοντος (Κόκοτας κ.ά., Μελέτη Περιβάλλοντος, Δ΄ Τάξη , Βιβλίο 
του μαθητή, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.), και συγκεκριμένα με την Ενότητα 7: Οι άνθρωποι 
επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 1: Διαφορετικοί 
λαοί, διαφορετικές γλώσσες. Το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε με τη μορφή διαθε-
ματικού project κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου.  

Μεθοδολογία ανάπτυξης 

Κατά την ανάπτυξη του διδακτικού σεναρίου οι μαθητές ενεπλάκησαν σε ποικίλες 
δράσεις και διδακτικά εργαλεία που μας προσφέρουν οι Τ.Π.Ε.. Αρχικά προσπαθή-
σαμε μέσα από ιστοεξερευνήσεις να φέρουμε σε επαφή τους μαθητές με εφευρέτες 
της Ε.Ε. Διαβάζοντας για τη ζωή και τις εφευρέσεις τους συμμετείχαν σε μια δραστη-
ριότητα καταιγισμού ιδεών και εννοιολογικής χαρτογράφησης της έννοιας της εφευ-
ρετικότητας. Επιστρέφοντας πίσω στον χώρο όπου έζησαν οι εφευρέτες, οι μαθητές 
γνώρισαν την ιστορία τις Ε.Ε. και συζητήθηκε διαχρονικά η στάση της έναντι των 
εφευρετών, ενώ δημιουργήθηκε σχετική ψηφιακή παρουσίαση με το λογισμικό Power 
Point. Στο σημείο αυτό διαπιστώθηκε η άγνοια των μαθητών αναφορικά με την γεω-
γραφία της Ε.Ε. και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε σχετικό φύλλο εργασίας όπου οι 
μαθητές όφειλαν να αναζητήσουν τη θέση κάθε κράτους-μέλους της Ε.Ε. μέσα από 
ιστοεξερεύνηση και να το σημειώσουν στο φύλλο εργασίας. Τους ζητήθηκε να ζω-
γραφίσουν τη σημαία και να γράψουν τη λέξη εφευρετικότητα στη γλώσσα του κρά-
τους. Τέλος, στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού ρόλων τους ζητήσαμε να γίνουν οι ίδιοι ε-
φευρέτες και να εφεύρουν τα δικά τους παιχνίδια. 

Υλοποίηση 

1η φάση: Ιστοεξερεύνηση – Αναζήτηση πληροφοριών 

Οι μαθητές επέλεξαν τυχαία έναν εφευρέτη και με τη βοήθεια ιστοεξερεύνησης σε 
ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες και άλλες πηγές και αναζήτησαν πληροφορίες σχετικά με 
τη ζωή και τις εφευρέσεις του προκειμένου να συμπληρώσουν σχετικό φύλλο εργασί-
ας (Φύλλο εργασίας 1). Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στην ολομέλεια.  

2η φάση: Ανάλυση της έννοια Εφευρετικότητα 

Αξιοποιώντας την τεχνική του καταιγισμού ιδεών οι μαθητές ασχολήθηκαν με την 
ανάλυση του όρου εφευρετικότητα. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά καθώς οι μα-
θητές αναγνώρισαν όχι μόνο την εννοιολογική υπόσταση του όρου εφευρετικότητα 
με έμφαση στις άυλες προϋποθέσεις καλλιέργειάς της (π.χ. προσπάθεια, συγκέντρω-
ση) αλλά και τις υλικές παραμέτρους για την αξιοποίησή της και την υλοποίηση μιας 
καινοτόμου ιδέας (π.χ. χρήματα, εργαστήριο).  
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Οι γνώμες τους καταγράφηκαν αρχικά με τυχαίο τρόπο από τους ίδιους τους μαθητές 
και στην συνέχεια οργανώθηκαν με τη βοήθεια διαδικτυακού λογισμικού δημιουργίας 
εννοιολογικών χαρτών (text2mindmaps). 

 

Εικόνα 1: Καταιγισμός ιδεών – Ανάλυση του όρου εφευρετικότητα 

 

Εικόνα 2: Εννοιολογικός χάρτης  

3η φάση: Γνωριμία με την Ε.Ε. 

Η επόμενη δραστηριότητα επικεντρώθηκε στην ιδέα που γέννησε την Ε.Ε., τις αρχές 
λειτουργίας και τις δομές που την υποστηρίζουν. Ως εισαγωγή η ομάδα παρακολού-
θησε σχετικά βίντεο που δημιουργήθηκαν: α) από τη ΣΤ΄τάξη του Ελληνικού Κολλε-

1334

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



γίου Θεσσαλονίκης και β) το Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χώρας και Νήσου. Με 
αφορμή το οπτικοακουστικό αυτό υλικό συζητήθηκε η ιστορία της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης και η λειτουργία της.  

Η συζήτηση συνεχίστηκε και ανατροφοδοτήθηκε από την παρακολούθηση βίντεο από 
το europarl.tv σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Καλύτερου Εφευρέτη (Ε για 
Εφεύρεση). Από τη συζήτηση διαφάνηκε το ενδιαφέρον και η υποστήριξη της Ε.Ε. 
για τους σύγχρονους εφευρέτες. Στην ολομέλεια προκάλεσε εντύπωση το γεγονός της 
ύπαρξης μη-χρηματικού βραβείου για τους εφευρέτες που ξεχώρισαν στον διαγωνι-
σμό. Επίσης, έγινε σύγκριση τον τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι εφευρέτες 
από την Ε.Ε. στη σύγχρονη εποχή σε σχέση με την αντιμετώπιση κάποιων περιπτώ-
σεων εφευρετών στο παρελθόν π.χ. Γαλιλαίου. Στο σημείο αυτό τονίστηκε το ζήτημα 
της κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων μιας εφεύρεσης το οποίο προωθεί 
συστηματικά η ΕΕ. 

Προκειμένου η τάξη να συγκεκριμενοποιήσει τη γεωμορφολογία της Ε.Ε. και τα ι-
διαίτερα χαρακτηριστικά των χωρών που την απαρτίζουν (νόμισμα, σημαία, πρωτεύ-
ουσα, θέση στο χάρτη κ.λ.π.) συμμετείχαν σε μια ακόμα δραστηριότητα. Επιλέγοντας 
τυχαία μια (ή περισσότερες κατά περίπτωση) σημαίες χωρών κρατών-μελών της Ε.Ε., 
στη συνέχεια, αξιοποιώντας πληροφορίες από την ιστοσελίδα europa.eu, κλήθηκαν να 
εντοπίσουν τη θέση της χώρας στο χάρτη της Ευρώπης και δέκα σημαντικές πληρο-
φορίες για αυτή συμπληρώνοντας σχετικά φύλλα εργασίας (Φύλλο εργασίας 2 και 
Φύλλο εργασίας 3). Σημειώνεται ότι το υλικό που συγκεντρώθηκε θα αξιοποιηθεί 
στην 5η φάση της δημιουργίας του παιχνιδιού). Επίσης, αξιοποιώντας την υπηρεσία 
Google Translate, οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν τον χάρτη της ΕΕ με τη 
λέξη «εφευρετικότητα» στη γλώσσα κάθε κράτους-μέλους δημιουργώντας έτσι μια 
αφίσα.  

 

Εικόνα 3: Δημιουργία αφίσας με την λέξη «Εφευρετικότητα» γραμμένη σε όλες τις 
γλώσσες της Ε.Ε. 
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4η φάση: Δημιουργία ψηφιακής παρουσίασης 

Οι μαθητές του συγκεκριμένου τμήματος αγαπούν πολύ τα ψηφιακά εργαλεία δη-
μιουργίας και επεξεργασίας παρουσιάσεων με το Power Point. Ικανοποιώντας το αί-
τημά τους εντάξαμε το συγκεκριμένο λογισμικό στο διδακτικό σενάριο και τους ανα-
τέθηκε η δημιουργία μιας παρουσίασης για τους εφευρέτες που έζησαν ή κατάγονται 
σε/από κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Φυσικά, δεν ήταν δυνατή η παρουσίαση όλων των συγ-
γραφέων αλλά έγινε προσπάθεια να καλυφθούν όσοι περισσότεροι ήταν δυνατό μέσα 
στο χρονικό πλαίσιο του προγράμματος. Η παρουσίαση δημοσιεύεται στην σχετική 
ιστοσελίδα του Σχολείου:  

http://1dim-uoa.att.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/activities/kainotoma-
programmata-2014-2015/alles-draseis/311-teachers4europe/430-evropi-eyrika-
europe-eureka. 

5η φάση: Δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών 

Τελευταία φάση υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου ήταν η δημιουργία πρωτότυ-
πων παιχνιδιών. Ζητήσαμε από τους μαθητές να γίνουν οι ίδιοι εφευρέτες και να ε-
φεύρουν ένα δικό τους παιχνίδι που θα είχε ως στόχο, είτε την γνωριμία άλλων παι-
διών με την Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη της, είτε με σημαντικούς ευρωπαίους εφευρέτες, 
είτε με συνδυασμό των δύο. Κατατέθηκαν τα παρακάτω παιχνίδια: 

- Ο γύρος της Ε.Ε. κατακτώντας πόλεις 
- Εφευρέσεις της Ε.Ε. 
- Το λεωφορείο της Επιστήμης 
- Βρες τον εφευρέτη 
- Ταξίδι στην Ε.Ε. 
- Πόλεμος στην Ε.Ε. 

Αρχικά οι μαθητές εργάστηκαν με «συμβατικά» μέσα (χαρτί, μολύβι, μπογιές, πλα-
στελίνη κ.λ.π.) προκειμένου να κατασκευάσουν τα παιχνίδια τους τα οποία στη συνέ-
χεια ψηφιοποιήθηκαν. Οι περιγραφές των παιχνιδιών, οι πίστες και οι κάρτες που 
χρειάζονται βρίσκονται στον οδηγό που υπάρχει στην ιστοσελίδα:  
http://1dim-uoa.att.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/activities/kainotoma-
programmata-2014-2015/alles-draseis/311-teachers4europe/430-evropi-eyrika-
europe-eureka  
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Εικόνα 4: Οι μαθητές με «συμβατικά» μέσα δημιουργούν τα δικά τους παιχνίδια 

Τα επιτραπέζια παιχνίδια που δημιούργησαν οι μαθητές αποτελούν και το μέσο διά-
χυσης της γνώσης που απέκτησαν στην ευρύτερη σχολική κοινότητα, καθώς την επό-
μενη σχολική χρονιά θα χρησιμοποιηθούν ως εισαγωγικές δραστηριότητες για διδα-
κτικά σενάρια με ανάλογη θεματολογία. 

Συμπεράσματα 

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε με προφορική συνέντευξη από τους μαθητές. Παραθέ-
τουμε τα αποτελέσματα: 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

1. Σου άρεσε το ότι έφτιαξες τα δικά σου παιχνίδια; 80% 20% 

2. Σου άρεσε η ιστοεξερεύνηση για τους εφευρέτες; 80% 20% 

3. Εμπνεύστηκες από τη ζωή και το έργο των εφευρετών; 60% 40% 

4. Σου δημιουργήθηκαν ιδέες για μια δική σου εφεύρεση; 60% 40% 

5. Σου άρεσε η αναζήτηση πληροφοριών για τα κ-μ της ΕΕ; 80% 20% 

6. Θα συμμετείχες πάλι σε κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα; 90% 10% 

Διαπιστώνουμε αναμφίβολα: α) τη θετική ανταπόκριση των μαθητών στην υλοποίηση 
του προγράμματος (Ερ.6), β) ότι η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία 
προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών και την ενεργό συμμετοχή τους (Ερ.2, Ερ.5), γ) 
ότι επιτεύχθηκε και ο στόχος του να εμπνευστούν οι μαθητές από τους εφευρέτες (Ερ. 
3, Ερ.4) και δ) την θετική ανταπόκριση των μαθητών σε δραστηριότητες προ καλ-
λιεργούν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους (Ερ.1). 

Αναστοχασμός 

Αξιολογώντας από την πλευρά του εκπαιδευτικού το διδακτικό σενάριο πιστεύουμε 
ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και άλλα ψηφιακά εργαλεία όπως εργαλεία δη-
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μιουργίας χρονολογικού άξονα (time line) για τη διασύνδεση του διδακτικού σεναρί-
ου και με το μάθημα της ιστορίας και εργαλεία δημιουργίας κόμικς. 
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Παράρτημα - Φύλλα εργασίας 

 

Φύλλο εργασίας 1: Γνωριμία με τους εφευρέτες 
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Φύλλο εργασίας 2: Γνωριμία με την Ε.Ε. 

 

 

Φύλλο εργασίας 3: Γνωριμία με την γεωμορφολογία Ε.Ε. 
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E- energy: Μια καινοτόμος προσέγγιση της έννοιας της ενέργειας με τη χρήση 
των νέων μέσων 

Πέρρου Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, MSc 
perrou_eleni@hotmail.gr 

Περίληψη  

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μία πρόταση διδασκαλίας της θεματικής ενότητας 
της «Ενέργειας» με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ’ 
Δημοτικού και έχει ως βασικό σκοπό τη γνωριμία και κατανόηση εννοιών που σχετί-
ζονται με την ενέργεια (μορφές ενέργειας, πηγές ενέργειας) και το περιβάλλον (μό-
λυνση- προστασία του περιβάλλοντος). Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο 
σενάριο είναι ομαδικές και στηρίζονται στις αρχές της θεωρίας του εποικοδομισμού 
και του κονστρακτιονισμού. Οι μαθητές, σε ρόλο κατασκευαστή της γνώσης τους, αλ-
ληλεπιδρούν με διάφορα λογισμικά, κατασκευάζουν το δικό τους μικρόκοσμο και ε-
μπλέκονται σε βιωματικές καταστάσεις προσέγγισης της γνώσης. 

Λέξεις - Κλειδιά: κονστρακτιονισμός, διδασκαλία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ψη-
φιακές τεχνολογίες. 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτό ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ 
στη διδασκαλία μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα όσο αφορά στη μάθηση. Απαραί-
τητη προϋπόθεση είναι να μην ενταχθούν οι Νέες Τεχνολογίες στο πλαίσιο της παρα-
δοσιακής διδασκαλίας για να μην αποτελέσουν ακόμη ένα εργαλείο παθητικής μετά-
δοσης της γνώσης (Paas & Creech, 2008). Στην κοινωνία του σήμερα, οι μαθητές εμ-
φανίζονται ως «ψηφιακά ιθαγενείς» όπως τους χαρακτηρίζει ο Prensky (2007) , έχουν 
τρομερή ευχέρεια στη χρήση νέων μέσων και εκδηλώνουν έντονα το ενδιαφέρον τους 
όταν πρόκειται για τη χρήση της ψηφιακών εργαλείων. Το ενδιαφέρον αυτό οφείλει να 
αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός για να πετύχει ισχυρότερα κίνητρα μάθησης και έναν πιο 
ενεργητικό ρόλο για τους μαθητές του. 

Στο συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας ενθαρρύνεται η χρήση και ένταξη των νέων 
μέσων στη διδασκαλία, με βάση της αρχές της κονστρακτιονιστικής προσέγγισης, κατά 
την οποία ο κάθε μαθητής/ τρια δρα, κινητοποιείται, οικοδομεί και κατασκευάζει ο 
ίδιος τη γνώση, μέσα από την παραγωγή διάφορων ψηφιακών προϊόντων που έχουν 
νόημα για τον ίδιο. Οι μαθητές αυτενεργούν, αλληλεπιδρούν και μαθαίνουν μέσα από 
ένα διασκεδαστικό και ελκυστικό τρόπο.  

Βασική έννοια του σεναρίου είναι η έννοια της ενέργειας. Οι μαθητές δυσκολεύονται 
να κατανοήσουν την έννοια της ενέργειας και αυτό οδηγεί στην εγκαθίδρυση λαθεμέ-
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νων αντιλήψεων, τις οποίες συνεχίζουν να έχουν και στις επόμενες βαθμίδες (Δευτε-
ροβάθμια ακόμη και Τριτοβάθμια). Υπάρχει σύγχυση μεταξύ των διάφορων πηγών ε-
νέργειας και οι μαθητές εν γένει δυσκολεύονται να δημιουργήσουν αναπαραστάσεις 
που να συνδέονται με τις αφηρημένες έννοιες της φυσικής. Με το εν λόγω σενάριο 
ευελπιστούμε να υπάρξει μία διασαφήνιση των όρων που σχετίζονται με την ενέργεια, 
παρέχοντας τη δυνατότητα στον κάθε εκπαιδευτικό να εμβαθύνει στα σημεία που δυ-
σκολεύουν τη δική του τάξη. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το συγκεκριμένο σενάριο στηρίχθηκε στις αρχές του εποικοδομισμού, με την παρα-
δοχή ότι οι μαθητές έχουν δημιουργήσει τις δικές τους ιδέες και αντιλήψεις για την 
έννοια της ενέργειας, τις οποίες αναδεικνύουμε, ώστε να έρθουν σε σύγκρουση με τα 
ερεθίσματα του περιβάλλοντος και να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της εξισορρόπη-
σης όπως την αναφέρει ο Piaget, ενσωμάτωσης δηλαδή των νέων στοιχείων στα γνω-
στικά σχήματα που κατέχουν εκ των προτέρων οι μαθητές (Howe & Tolmei, 1999). 
Ακόμη, στηριχθήκαμε στο θεωρητικό δόμημα του κονστρακτιονισμού, δίνοντας έμ-
φαση στην κατασκευή της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές. Τα παιδιά πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να παίζουν και να χειρίζονται αντικείμενα, για να αναπτύξουν 
νέους συλλογισμούς με φυσικό τρόπο, πέρα από την καθιερωμένη εκπαίδευση (Κόμης, 
2004). Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να 
οικοδομούν δικά τους περιβάλλοντα και προϊόντα με νόημα για τους ίδιους (Papert & 
Harel, 1991) και να κατασκευάσουν με αυτόν τον τρόπο ποικίλα νοήματα. Οι μαθητές 
είναι υπεύθυνοι για τη δική τους μάθηση, έχοντας το ρόλο του κατασκευαστή, διατυ-
πώνοντας υποθέσεις και ελέγχοντάς τες, κάνοντας πειράματα και καταλήγοντας σε συ-
μπεράσματα μέσα από το παιχνίδι. Οι ίδιοι ελέγχουν τα λογισμικά και τους μικρόκο-
σμους, εμπλέκονται άμεσα στη μαθητική διαδικασία και κατασκευάζουν τις γνώσεις 
τους. Μέσα από την τεχνική του «μαστορέματος» γίνονται οι ίδιοι εξερευνητές και 
εφευρέτες. Η χρήση των μικρόκοσμων στη διδασκαλία προωθεί τις αρχές του εποικο-
δομητισμού και παρέχει άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές (Μικρόπουλος, 2006). 
Σύμφωνα με τους Resnick & Rosenbaum το μαστόρεμα αποτελεί μία τεχνική κατά την 
οποία οι μαθητές εμπλέκονται με ένα παιχνιδιάρικο, πειραματικό και επαναληπτικό 
ύφος στην κατασκευή ενός προϊόντος, επαναπροσδιορίζοντας συνεχώς τους στόχους 
τους, διερευνώντας νέες κατευθύνσεις και ανακαλύπτοντας νέες δυνατότητες (Kanter 
& Honey, 2013). 

Οι αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (UNESCO, 2006) περί διεπιστημονικής 
και ολιστικής προσέγγισης της γνώσης, με ταυτόχρονη καλλιέργεια της κριτικής σκέ-
ψης και ενθάρρυνση των υποκειμένων για δράση, δεν μπορούν να επιτευχθούν με τους 
μαθητές σε παθητικούς ρόλους. Το σενάριο, που συνδέεται με την περιβαλλοντική εκ-
παίδευση, ακολουθεί τους άξονες που έχουν τεθεί για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
και έχει ως στόχο να μειώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ του σχολείου και της ευ-
ρύτερης κοινότητας που ζουν οι μαθητές. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας περιλαμβά-
νει θέματα που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευόμενους και συνδέονται με την καθημερινή 
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τους ζωή. Η διδασκαλία πρέπει να συνδέεται με την πραγματικότητα για να ανταπο-
κρίνεται στις ανάγκες τους, να είναι περισσότερο ελκυστική στους μαθητές και να 
μειωθούν τα κρούσματα αδιαφορίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Κασσωτάκης & 
Φλουρής, 2005). 

H πρόσθετη παιδαγωγική αξία χρήσης των νέων μέσων εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι 
μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να βρουν υλικό σχετικά με την ε-
νέργεια, τη ρύπανση και τους τρόπους χρήσης των διαφόρων πηγών ενέργειας, με ένα 
δυναμικό και ελκυστικό τρόπο, καθώς και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αναπαρα-
στάσεις γύρω από αυτές τις έννοιες. Η μάθηση γίνεται περισσότερο ελκυστική για του 
μαθητές, καθώς συναντούν στο σχολείο υπολογιστικά και επικοινωνιακά εικονοποιη-
μένα μέσα (Καράκιζα, 2010) που τους θυμίζει το εκτός σχολείου περιβάλλον. Να ση-
μειώσουμε σε αυτό το σημείο, ότι ορισμένες φορές προτάσσεται ως αναγκαία η στο-
χοθετημένη αναζήτηση στο διαδίκτυο (Μικρόπουλος,2006), όμως στο πλαίσιο του συ-
γκεκριμένου σεναρίου επιθυμούμε να αφήσουμε μία ελευθερία στους μαθητές, ώστε 
να μπορέσουν να κρίνουν οι ίδιοι την εγκυρότητα και αξιοπιστία των δεδομένων που 
συλλέγουν, μέσω της σύγκρισής του με των υπολοίπων, της επικοινωνίας και τους δια-
λόγου.  

Οι μαθητές έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μέσα από διάφορες μορ-
φές και συλλογικότητες. Σε πρώτη βάση, συνεργάζονται μεταξύ τους για την αναζή-
τηση πληροφοριών και τη δημιουργία του blog. Όταν όμως φεύγουν από το σχολείο, η 
επικοινωνία δεν σταματάει. Με τα μέσα που διαθέτουν οι μαθητές, κυρίως μέσω του 
διαδικτύου, υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνήσουν μέσω διαφορετικών μορφών 
συλλογικότητας, στο δικό τους χρόνο και χώρο. Οι μαθητές χωρίς καμία πίεση ανα-
στοχάζονται, διορθώνουν, σβήνουν, αποθηκεύουν και ξαναγράφουν το κείμενό τους 
και όταν είναι έτοιμη το δημοσιεύουν. Πιο συγκριμένα η πρόσθετη παιδαγωγική αξία 
έγκειται στο ότι υπάρχει (Καράκιζα, 2010): 

• η δυνατότητα χρήσης των νέων μέσων για τον ίδιο για όλους σκοπό, αλλά σε χωρικές 
και χρονικές συνθήκες που δεν είναι όμοιες για όλους. 

• η δυνατότητα χρήσης τους από τον καθένα ξεχωριστά, με τους δικούς τους ρυθμούς 
ή από μία ομάδα που οικοδομεί σχέσεις συνεργασίας, ευνοούμενες από τον τρόπο 
χρήσης του μέσου. 

Πλαίσιο εφαρμογής του σεναρίου 

Το σενάριο απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν στη ΣΤ’ τάξη δημοτικού, χωρίζεται σε 
τέσσερις φάσεις και έχει εκτιμώμενη διάρκεια 12 διδακτικές ώρες. Προτείνεται να 
πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής ή στη σχολική αίθουσα εάν και εφό-
σον είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ομαδικά και ατομικά εάν το επιθυμούν. 
Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να δημιουργήσουν ομάδες τετραμελείς και 
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διμελείς σε ορισμένες φάσεις της διδασκαλίας. Οι ομάδες είναι ανομοιογενείς, καθώς 
όπως αναφέρουν και οι Κασσωτάκης και Φλουρής (2005) στις διάφορες ομάδες πρέπει 
να τοποθετούνται μαθητές ποικίλων ικανοτήτων και επιδόσεων και διαφορετικής κοι-
νωνικής επιρροής στον πληθυσμό της τάξης. Το πρόβλημα με πολλά λογισμικά που 
παίζονται στον Η/Υ είναι ότι οι μαθητές πρέπει να τα παίζουν μόνοι τους. Όταν όμως 
τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες είναι ικανά να επέμβει ο ένας στις γνώσεις και κατα-
νόηση του άλλου.  

Στόχοι του σεναρίου 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
Γενικός σκοπός του σεναρίου, όσο αφορά το γνωστικό πλαίσιο, αποτελεί η ευαισθητο-
ποίηση των μαθητών ως προς τα περιβαλλοντικά προβλήματα και ενθάρρυνση να υιο-
θετήσουν μία θετική στάση προς το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα: 
− να κατανοήσουν την έννοια της ενέργειας. 
− να γνωρίσουν τις διάφορες πηγές ενέργειας και να μπορούν να τις διακρίνουν σε α-

νανεώσιμες και μη ανανεώσιμες. 
− να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις που επιφέρει στο περιβάλλον η χρήση μη ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας. 
− να αναζητήσουν τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος. 

Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών 
− να αναρτούν τα δεδομένα που βρίσκουν σε blog 
− να χειρίζονται το μικρόκοσμο «Ιστορία μου» και το Scratch. 
− να χρησιμοποιούν το λογισμικό Photo story 3.  
− να δημιουργούν αφίσες μέσω του λογισμικού Shape Collage. 
− να γνωρίσουν εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης. 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
− να δίνουν παραδείγματα χρήσης της ενέργειας στην καθημερινή ζωή. 
− να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους και να τις στηρίζουν με λογικά επιχειρήματα. 
− να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη με σκοπό να αξιολογούν την εγκυρότητα 

των πληροφοριών που βρίσκουν στο διαδίκτυο. 
− να συνεργάζονται για την πραγματοποίηση κοινών δραστηριοτήτων και να κατανοή-

σουν τη σημασία της ομαδικής εργασίας. 

Στόχοι στάσεων 
Να υιοθετήσουν θετική στάση: 
− ως προς τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
− για την προστασία του περιβάλλοντος. 
− απέναντι στην εξοικονόμηση ενέργειας. 
− να υιοθετήσουν αρνητική στάση: 
− για την ρύπανση του περιβάλλοντος. 
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Ανάλυση δραστηριοτήτων 

1η φάση: εισαγωγή στο θέμα 

Σε αυτή τη φάση στόχος μας είναι να εισάγουμε τους μαθητές στο θέμα και να αναδεί-
ξουμε τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με την έννοια της ενέρ-
γειας, καθώς αποτελεί μία θεματική ενότητα που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενη σχο-
λική χρονιά, αλλά και ένας όρος που χρησιμοποιούν αρκετά συχνά στην καθημερινή 
μας ζωή.  

Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η τεχνική του «καταιγισμού ιδεών», με τον εκπαιδευ-
τικό να κάνει μία αναφορά στο θέμα και τους μαθητές να διατυπώνουν λέξεις και φρά-
σεις που τους έρχονται στο μυαλό. Ο εκπαιδευτικός καταγράφει τις ιδέες των μαθητών 
στον πίνακα και καθοδηγεί την συζήτηση που θα ακολουθήσει, με σκοπό να μπορέσουν 
οι μαθητές ομαδοποιήσουν τις ιδέες τους και να τις χωρίσουν σε κατηγορίες. Δημιουρ-
γούνται έτσι ομάδες λέξεων με κοινά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα οι πηγές 
ενέργειας, οι μορφές ενέργειας, οι περιβαλλοντικές καταστροφές και οι τρόποι προστα-
σίας του περιβάλλοντος. 

Για να αποφύγουμε τυχόν συγχύσεις και παρανοήσεις, καλό είναι να υπάρχει διασαφή-
νιση των όρων που έχουν βρεθεί και κατηγοριοποιηθεί μετά τoν καταιγισμό ιδεών. 
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί εντάσσοντας στη διδασκαλία ηλεκτρονικά λεξικά, 
εγκυκλοπαίδειες ή σχετικά άρθρα που καταπιάνονται με αυτές τις έννοιες και υπάρχει 
η σημασία τους. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει προνοήσει για την εύρεση αυτών της 
ιστότοπων ή έντυπων πηγών, ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής του σεναρίου. 

2η φάση: γνωριμία με τις πηγές ενέργειας 

Στόχος αυτής της φάσης είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τις διάφορες πηγές ενέργειας 
και τη σημασία τους για την ανθρώπινη ζωή. Οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες, ανα-
ζητούν πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή (κείμενο, εικόνα, βίντεο, κόμικς, ηχητικό 
μήνυμα κλπ) σχετικά με τις πηγές ενέργειας (το πετρέλαιο, τα τρόφιμα, οι ορυκτοί άν-
θρακες, το φυσικό αέριο, η αιολική ενέργεια, η πυρηνική ενέργεια και οι γεωθερμικές 
πηγές). Ενδείκνυται να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερεις ομάδες και κάθε ομάδα να 
αναλάβει το πετρέλαιο και την πυρηνική ενέργεια, καθώς αποτελούν τις πιο διαδεδο-
μένες στις μέρες μας. Προτείνεται ο χωρισμός να πραγματοποιηθεί ως εξής: 

− Α’ ομάδα: πετρέλαιο, πυρηνική ενέργεια, τρόφιμα και αιολική ενέργεια 
− Β’ ομάδα: πετρέλαιο, πυρηνική ενέργεια και φυσικό αέριο 
− Γ’ ομάδα: πετρέλαιο, πυρηνική ενέργεια και ορυκτοί άνθρακες 
− Δ’ ομάδα: πετρέλαιο, πυρηνική ενέργεια και γεωθερμικές πηγές 

Οι πληροφορίες που θα αναζητήσουν οι μαθητές αφορούν  
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− στον τρόπο χρήσης τους από τον άνθρωπο, 
− στη σημασία του για την καθημερινή ζωή,  
− στις επιπτώσεις που έχει η χρήση τους στο περιβάλλον,  
− στις περιβαλλοντικές καταστροφές που έχουν γίνει και  
− στους τρόπους προστασίας της γης. 

 Στη συνέχεια, μετά από συζήτηση τα παιδιά πρέπει να διαμορφώσουν το κείμενο που 
θα ανεβάσουν στο blog. Το κείμενο πρέπει να είναι περιεκτικό, να έχει συνοχή και να 
αποτελεί έργο των ίδιων των μαθητών (όχι απλή- χωρίς σύνδεση- αναπαραγωγή των 
πηγών που βρήκαν). Η κάθε ομάδα αναρτά το πολυτροπικό κείμενο που έχει παράγει 
στο blog, έτσι ώστε να το δουν οι υπόλοιποι μαθητές τους, να το σχολιάσουν και να 
εκφέρουν τις απόψεις τους. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε να πραγματοποιηθεί ένας 
γόνιμος διάλογος μεταξύ των ομάδων. 

Πιθανές δυσκολίες 

Είναι πιθανό η αναζήτηση πληροφοριών και δημιουργία κειμένου να μην πραγματο-
ποιηθεί στο προγραμματισμένο χρονικό διάστημα, ειδικά εάν οι μαθητές δεν είναι τόσο 
εξοικειωμένοι με αυτή τη διαδικασία ή δεν έχουν καλλιεργήσει δεξιότητες συνεργα-
σίας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός να δημιουρ-
γήσει μία ψηφιακή κοινότητα για την κάθε ομάδα στο yahoo groups, όπου τα μέλη της 
μπορούν να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν μηνύματα με σκοπό να ολοκληρώσουν 
τη δραστηριότητα. Με ανάλογο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η εφαρμογή 
Google drive, στην οποία όμως οι αλλαγές που κάνει κάθε μέλος αποθηκεύονται αυτό-
ματα και είναι φανερά στους υπόλοιπους χρήστες. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί 
κάτι τέτοιο, καλό είναι να αφιερωθεί λίγο χρόνος (περίπου δέκα λεπτά) κατά τη διάρ-
κεια της διδασκαλίας με σκοπό να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον τρόπο χρήσης των 
μέσων, να αντιληφθούν τη σημασία τους για να μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν 
αποτελεσματικά.  

3η φάση: η ρύπανση του περιβάλλοντος και οι οικολογικές καταστροφές 

Δραστηριότητα 1η : οι μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές 

Διάφορα προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος έχουν ήδη αναδειχθεί από την 
προηγούμενη φάση, τώρα εστιάζουμε σε αυτά. Γίνεται χρήση ενός λογισμικού που δη-
μιουργήθηκε στο Αβάκιο, με όνομα «Περιβαλλοντικές καταστροφές», το περιβάλλον 
του οποίου μπορούμε να δούμε στην «Εικόνα 1». Στην επιφάνεια υπάρχει ο παγκόσμιος 
χάρτης, στον οποίο μπορούν να προστεθούν διάφορα σημεία. Τα σημεία αυτά αντι-
στοιχούν σε οικολογικές καταστροφές. Πέρα από την τοποθεσία που συνέβη το ατύ-
χημα της καταστροφής, προστίθενται πληροφορίες που αφορούν στη χρονολογία, την 
αιτία, ποια πηγή ενέργειας αφορά και μία ιστοσελίδα για λήψη περισσότερων πληρο-
φοριών. 
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Εικόνα 1: το περιβάλλον του λογισμικού «Περιβαλλοντικές καταστροφές» 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει προσθέσει ορισμένα βασικά σημεία στο χάρτη με τις 
μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές και τις υπόλοιπες να τις εισάγουν οι μαθητές 
«μαστορεύοντας». Μόλις προσθέσουν όλα τα σημεία που επιθυμούν και την αντί-
στοιχη εικόνα και πληροφορίες στο καθένα, οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν το 
θέμα, θέτοντας ερωτήσεις μέσω των ψηφίδων του μικρόκοσμου (π.χ. πόσες περιβαλ-
λοντικές καταστροφές έχουν συμβεί στην Ευρώπη; Πόσες είναι τα ατυχήματα που συν-
δέονται με τη χρήση πετρελαίου μετά το 1960;). Οι απαντήσεις μπορούν να κωδικο-
ποιηθούν, να ομαδοποιηθούν και να διαγραφούν στη συνέχεια. Το σημαντικό σε αυτή 
τη φάση είναι οι μαθητές μέσω του «μαστορέματος» να δημιουργήσουν το δικό τους 
μικρόκοσμο και να εμπλακούν με αυτόν τον τρόπο στην επεξεργασία του γνωστικού 
αντικειμένου. 

Δραστηριότητα 2η: οι κοντινές μας οικολογικές καταστροφές 

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές επιθυμούμε να εστιάσουν σε διάφορες καταστροφές που 
επηρεάζουν το άμεσο περιβάλλον τους (τη γειτονιά/ το νομό/ τη χώρα τους), και οφεί-
λονται στη αλόγιστη και μη ορθή χρήση συγκεκριμένων πηγών ενέργειας. Τα παιδιά 
ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν μία φωτο- ιστορία, με εικόνες που έχουν τραβήξει 
από τη γειτονιά τους ή έχουν βρει στο διαδίκτυο για τον τόπο τους ή υπάρχουν στο 
αρχείο του σχολείου από άλλα πρότζεκτ ή έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι με το πρόγραμμα 
της «Ζωγραφικής». Η φωτο-ιστορία προτείνεται να δημιουργηθεί με το πρόγραμμα 
Photo Story 3 το οποίο διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο και είναι αρκετά απλό και 
εύκολο στη χρήση. Η φωτο-ιστορία μπορεί να περιλαμβάνει εικόνες, ήχο ή ηχογραφή-
σεις ακόμη και βίντεο ένα το επιθυμούν οι μαθητές. Η κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει 
το δικό της μήνυμα και να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα με τη δημιουργία της δικής 
της φωτο-ιστορίας. Στο τέλος όλες ομάδες θα παρουσιάσουν τις φωτο-ιστορίες που 
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έχουν δημιουργήσει και θα συζητήσουμε για τα συναισθήματα που ανέπτυξαν καθ’ 
όλη τη διάρκεια εργασίας τους και το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει η κάθε ομάδα. 
Καλό θα ήταν να θίξουμε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, 
κάτι που θα μας απασχολήσει στην επόμενη φάση του σεναρίου. 

 

Εικόνα 2: το περιβάλλον του λογισμικού “Photo Story 3”. 

4η φάση: τρόποι προστασίας του περιβάλλοντος 

Δραστηριότητα 1η  

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να δράσουν και να διαδώσουν το μήνυμα της προστασίας 
του περιβάλλοντος. Προτείνεται να δημιουργήσουν μία αφίσα, την οποία θα κολλή-
σουν σε διάφορα σημεία της γειτονιάς του και θα αναρτήσουν στο blog και την ηλε-
κτρονική σελίδα του σχολείου. Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται μία σύνδεση με-
ταξύ του σχολείου και της καθημερινής ζωής. Η κάθε ομάδα μπορεί να φτιάξει τη δική 
της αφίσα ή να δημιουργήσουμε μία αφίσα με την ολομέλεια της τάξης. Οι μαθητές 
κατασκευάζουν κάτι με προσωπικό νόημα και αυτό αυξάνει το βαθμό συμμετοχής 
τους. Για τη δημιουργία της αφίσας προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα 
Shape Collage, που είναι αρκετά εύχρηστο και στην ελληνική γλώσσα. 
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Εικόνα 3: το περιβάλλον του λογισμικού Shape Collage 

Δραστηριότητα 2η  

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το λογισμικό Scratch και τις προηγούμενες γνώσεις τους 
ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν μία πόλη φιλική προς το περιβάλλον, που ταυτό-
χρονα να έχει υψηλά αποθέματα ενέργειας για να καλύπτει τις ανάγκες εύρυθμης λει-
τουργίας της. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα, να αλληλε-
πιδράσουν και να πειραματιστούν δίνοντας εντολές και δημιουργώντας ένα περιβάλλον 
που μπορεί να αλλάξει ακόμη και τη στιγμή που προβάλλεται. Οι μαθητές μπορούν να 
«μαστορέψουν» και να δημιουργήσουν το δικό τους φιλικό και χωρίς ρύπους περιβάλ-
λον. Το περιβάλλον που δημιουργείται από την κάθε ομάδα δίνεται στις υπόλοιπες για 
γόνιμη κριτική και ανατροφοδότηση. Στη συνέχεια, μπορούν και αυτά να αναρτηθούν 
στο blog ή την ηλεκτρονική πύλη του σχολείου. 

Επεκτάσεις/ εξειδικεύσεις σεναρίου 

Α. Η σημασία του πετρελαίου 

Η διδασκαλία μπορεί να επικεντρωθεί περισσότερο στο πετρέλαιο, τη σημασία του για 
τη ζωή του ανθρώπου και την εξάρτηση των σύγχρονων κοινωνιών από αυτό ως πηγή 
ενέργειας. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει ένα υποθετικό σενάριο, κατά το 
οποίο ξεκινάει μία πετρελαϊκή κρίση. Οι μαθητές πρέπει να εισαχθούν σταδιακά σε 
αυτή την υποθετική κατάσταση, να δρουν και να σκέπτονται σαν να ήταν αληθινή. 
Αρχικά, πρέπει να αναλογιστούν για τη σημασία που έχει το πετρέλαιο στην καθημε-
ρινή τους ζωή, ποια προϊόντα που χρησιμοποιούν παράγονται από αυτό και ποια μέσα 
κινούνται με αυτό ως καύσιμο.  

Η επεξεργασία του θέματος μπορεί να ξεκινήσει μέσα στην σχολική αίθουσα, με τους 
μαθητές να αναζητούν πληροφορίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μία κρίση 
πετρελαίου στις ζωές τους. Ο κάθε μαθητής έχει την επιλογή να εργαστεί ατομικά ή να 
συνεργαστεί με τους συμμαθητές τους με σκοπό να εμπλακεί στην όλη διαδικασία, να 
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διατυπώσει υποθέσεις και να διερευνήσει τις πολλαπλές διαστάσεις του φαινομένου. 
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια μίας ψηφιακής κοινότητας συνεχίζουμε την ανάλυση του 
θέματος με τους μαθητές να ασχολούνται στο δικό τους χρόνο και χώρο. Οι μαθητές 
αναρτούν την άποψή τους σχετικά με τη σημασία του πετρελαίου και τις επιπτώσεις 
που θα επιφέρει η κρίση στην καθημερινή ζωή τους, στην κοινότητα και την κοινωνία 
στην οποία ζουν. Επίσης κάνουν εικασίες, τεκμηριώνουν τις απόψεις τους ή/και αμφι-
σβητώντας τες όταν είναι απαραίτητο. 

Στη συνέχεια, μπορούμε να καταπιαστούμε με θέματα που αφορούν στις προηγούμενες 
πετρελαϊκές κρίσεις (πως αντιμετωπίστηκαν τότε από τις κυβερνήσεις και τι συνέπειες 
είχε για τις κοινωνίες. Αν εφαρμόζαμε τα ίδια μέτρα σήμερα θα ήταν αποτελεσματικά; 
Εξαρτόμαστε από το πετρέλαιο και γιατί δεν χρησιμοποιούμε άλλες πηγές ενέργειας;) 
ή θέματα που απαντούν στο ερώτημα ποιες χώρες κάνουν μεγαλύτερη χρήση πετρε-
λαίου. 

Ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήματα, καθοδηγεί τους μαθητές και τους ενθαρρύνει να 
διερευνήσουν περαιτέρω το θέμα. Ο κάθε μαθητής μπορεί να συλλέξει πληροφορίες 
και υλικό από ποικίλες πηγές και να εκφραστεί μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών (δη-
μιουργία βίντεο, εικόνας, φωτο-ιστορίας, κόμικς). Υπάρχει μεγάλη ελευθερία σε αυτό 
το θέμα, ο κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει το εργαλείο που του φαίνεται περισσότερο 
ενδιαφέρον και ταιριάζει με τα ταλέντα του. 

Β. Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Μπορούμε να εστιάσουμε περισσότερο σε αυτό το ζήτημα, ώστε να γίνουν πλήρως 
αντιληπτοί στους μαθητές οι επιπτώσεις που υπάρχουν στο περιβάλλον, μετά την υπερ-
βολική χρήση ορισμένων πηγών ενέργειας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα 
debate. Κατά την αντιπαράθεση (debate) δύο ή περισσότερες ομάδες μαθητών αναλαμ-
βάνουν να παρουσιάσουν στους υπολοίπους ένα περιβαλλοντικό ζήτημα για το οποίο 
εκφράζονται αντιφατικές απόψεις, τις οποίες αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν (Δημη-
τρίου, 2009). Το θέμα μπορεί να είναι το εξής: « Ενδέχεται να κτιστεί ένα εργοστάσιο 
κοντά στην περιοχή σας. Γίνονται διαπραγματεύσεις για το εάν θα είναι εργοστάσιο 
πετρελαίου, πυρηνικής ενέργειας ή ορυκτών καυσίμων». Οι μαθητές χωρίζονται σε ο-
μάδες και υποστηρίζουν με επιχειρήματα την πρόταση της ομάδας τους. Στη συνέχεια, 
οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα βίντεο που να παρουσιάζει τις διάφορες 
μορφές ενέργειας και τα πλεονεκτήματα χρήσης των ανανεώσιμων πηγών. 

Γ. Η προστασία του σχολείου μας 

Οι μαθητές διερευνούν τρόπους ώστε να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείου 
τους. Μπορούν να διερευνήσουν τις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιεί, τις πηγές ενέρ-
γειας που επιλέγουν τα υπόλοιπα σχολεία και πως μπορούν να κάνουν το σχολείου τους 
αειφόρο. Τα διάφορα δεδομένα που συλλέγουν μπορούν να τα αποθηκεύσουν στο «Τα-
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ξινομούμε» ώστε να μπορούν να τα επεξεργαστούν στη συνέχεια αλλά και να δημιουρ-
γήσουν έναν μικρόκοσμο στα δικά τους μέτρα «μαστορεύοντας». Στη συνέχεια, μπο-
ρούν να προτείνουν τρόπους προστασίας του σχολείου τους, να δημιουργήσουν ένα 
blog για να ενημερώσουν την ευρύτερη κοινότητα και να έρθουν σε επαφή με τις αρ-
μόδιες αρχές (σύνταξη και αποστολή mail). 

Επίλογος 

Το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί μία πρόταση διδασκαλίας των μαθηματικών με ένα 
καινοτόμο και πρωτότυπο τρόπο. Οι μαθητές κατασκευάζουν οι ίδιοι τη γνώση τους, 
μέσα από ανακαλυπτικές και κονστρακτιονιστικές δραστηριότητες. Η μάθηση επιτυγ-
χάνεται σε ένα δημιουργικό και ευχάριστο κλίμα, που παρέχει κίνητρα για μάθηση και 
προσελκύει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων. Το σενάριο μπορεί να τροποποιήσει 
ο κάθε εκπαιδευτικός και να το προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες. 
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Περίληψη 

Η προκείμενη εργασία πραγματεύεται τη διδακτική της αγγλικής και της γεωγραφίας 
της Ευρώπης με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε.. Σύμφωνα και με τις αρχές της Διαφοροποιη-
μένης Διδασκαλίας, ακολουθήθηκε η βιωματική προσέγγιση διαθεματικά και με και-
νοτόμο και δημιουργικό τρόπο τα γνωστικά αντικείμενα της αγγλικής και της γεωγρα-
φίας συνδέθηκαν αβίαστα και δημιουργικά. Η χρήση των Τ.Π.Ε. συνετέλεσε σε αυτή 
την κατεύθυνση καθώς αποτέλεσε εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και δημιούργησε ένα ευχάριστο και παιγνιώδες κλίμα, το οποίο προσέλ-
κυσε το ενδιαφέρον των μαθητών και ευνόησε ιδιαίτερα τη διδακτική αποτελεσματι-
κότητα. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε., αγγλική γλώσσα, ευρωπαϊκός πολιτισμός, διαθεματικότητα/ 
διεπιστημονικότητα  

Εισαγωγή 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει, στην σημερινή εποχή, μια τε-
λείως διαφορετική προοπτική στους διάφορους τομείς της σύγχρονης κοινωνίας. Ένας 
από αυτούς τους τομείς που αναμφισβήτητα επηρεάστηκε από αυτήν την εξέλιξη είναι 
και η εκπαίδευση. H τεχνολογία, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα παιδαγωγικά θεμέλια, 
δημιουργούν βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας, αλλά και της διδασκαλίας 
(Nincareana et al, 2013). Επιπρόσθετα, οι  Freitas et al (2010) καθώς και Liu (2010), 
υποστηρίζουν ότι η παραδοσιακή μέθοδος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται από προ-
σωπικές οδηγίες του εκπαιδευτικού προς το σύνολο των μαθητών. Αν και οι υπάρχου-
σες μέθοδοι λειτουργούν αποτελεσματικά, υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των 
εκπαιδευτικών και των ερευνητών για την εισαγωγή περισσότερο χρήσιμων μεθόδων, 
για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μαθησιακής εμπειρίας. Καθώς η τεχνολογία 
γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια, η ενσωμάτωσή της στην εκπαι-
δευτική διαδικασία έχει επηρεάσει τον τρόπο που διδάσκουμε και μαθαίνουμε 
(Nincareana et al, 2013). 

Οι Kirkley & Kirkley (2004), όπως αναφέρουν οι Nincareana et al (2013), υποστηρί-
ζουν ότι ο μετασχηματισμός της διδασκαλίας και της μάθησης που προκαλείται από 
την τεχνολογία, προσφέρει συναρπαστικές δυνατότητες που είναι ρεαλιστικές, αυθε-
ντικές, και εξαιρετικά διασκεδαστικές, βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό κλίμα που επι-
κρατεί μέσα στην τάξη. Πλέον, υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνολογίες που έχουν 
ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό στίβο, μεταξύ άλλων, η χρήση των ηλεκτρονικών υπο-
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λογιστών, των πολυμέσων, το Διαδίκτυο, e-learning, του κοινωνικού ιστού, της προ-
σομοίωσης και, πιο πρόσφατα η χρήση κινητών συσκευών και τα συναρπαστικά περι-
βάλλοντα όπως τα παιχνίδια, οι εικονικοί κόσμοι και η επαυξημένη πραγματικότητα. 
Με αυτόν τον τρόπο το μάθημα γίνεται ελκυστικότερο για τους μαθητές και έτσι είναι 
ευκολότερη η μετάδοση λεξιλογικών, πραγματολογικών, επικοινωνιακών και γραμμα-
τικών εννοιών. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί το σχέδιο διδασκαλίας που εκ-
πονήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος των αγγλικών διαθεματικά σε μία τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου. Τα γνωστικά αντικείμενα που ενεπλάκησαν πέραν της αγ-
γλικής γλώσσας ήταν αυτό της γεωγραφίας, της ιστορίας και των εικαστικών κάτω από 
την ομπρέλα των Τ.Π.Ε.. Η εκτενέστερη χρήση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή 
διαδικασία και η πρακτική εκμετάλλευσή τους οδήγησε τους μαθητές αβίαστα σε έν-
νοιες όπως αυτής του σεβασμού της Διαφορετικότητας, της Διαπολιτισμικής Μάθησης 
και της επιστημονικής και τεχνικής προόδου.  

Η εν λόγω ερευνητική εργασία ώθησε τους μαθητές να ανατρέξουν στο διαδίκτυο, να 
συνεργαστούν, να αναζητήσουν πληροφορίες, να συζητήσουν και να συνθέσουν κεί-
μενα  στην αγγλική γλώσσα, να δημιουργήσουν έργα με πρωτότυπα υλικά και να γευ-
θούν γεύσεις από διάφορες χώρες της Ευρώπης.  

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Οι επιταγές των καιρών και η έκκληση για σεβασμό στην διαφορετικότητα έχει οδηγή-
σει στην δημιουργία τάξεων μικτών ικανοτήτων, αν όμως οι εκπαιδευτικοί δε βρουν 
τον τρόπο να ανταποκριθούν επιτυχώς στη διαφορετικότητα των μαθητών, με ό,τι αυτή 
περικλείει (διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, μαθησιακά προφίλ, ενδιαφέροντα, 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επίπεδα συναισθηματικής και κοινωνικής ωριμότητας), 
τότε η ισότητα ευκαιριών δεν θα είναι παρά ένα ακόμα σύνθημα (Παντελιάδου, 2008). 
Για το τι είναι ακριβώς η διαφοροποίηση και πότε η διδασκαλία διαφοροποιείται πραγ-
ματικά είναι ένα ερώτημα του οποίου η απάντηση είναι ταυτόχρονα απλή και σύνθετη, 
λόγω του πολυεπίπεδου και πολυσύνθετου χαρακτήρα της διαφοροποιημένης πρακτι-
κής (Hopf, 1982).  

Ως διαφοροποίηση διδασκαλίας νοείται η αλλαγή της μαθησιακής διαδικασίας και η 
προσαρμογή της στις διαφορετικότητες των μαθητών με σκοπό να αναπτυχθούν στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό (Κανάκης, 1991· Tomlinson, 2007). Επίσης, είναι και η διδα-
κτική προσέγγιση κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί προβαίνουν στην τροποποίηση του 
αναλυτικού προγράμματος, των μεθόδων διδασκαλίας, των πηγών, των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων και του τελικού αποτελέσματος, με στόχο την ανταπόκριση στις δια-
φοροποιημένες ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι μα-
θησιακές ευκαιρίες για κάθε μαθητή μέσα στην τάξη (Τomlinson, 2005). Για να γίνει 
κατανοητή η ανάγκη για διαφοροποίηση θα πρέπει η Δ.Δ. να γίνει αντιληπτή ως η «μέ-
θοδος» διδασκαλίας, η οποία βασίζεται και αντιμετωπίζει τους μαθητές ως βιογραφίες 
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και όχι ως κόπιες της ίδιας εικόνας. Η παιδαγωγική διαφοροποίηση αφορά το έργο του 
εκπαιδευτικού και έχει να κάνει καθαρά με το εκπαιδευτικό κομμάτι της διδασκαλίας, 
η οποία όμως, για να επιτύχει, πολλές φορές χρειάζεται να γίνει η απαραίτητη οργανω-
τική διαφοροποίηση, η οποία αφορά στην οργάνωση της τάξης, των υλικών, τους ε-
ναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης (Κουτσελίνη, 2001, 2006).  

H ανέκαθεν δεδομένη διαφορετικότητα των μαθητών συνειδητοποιήθηκε και πήρε έ-
κταση και ποικίλες μορφές, στον ευρωπαϊκό και στον ελληνικό χώρο, από τη δεκαετία 
του ’90 (Κουτσελίνη & Ιωαννίδου, 2006). Η Δ.Δ. έχει τη βάση της στις θεωρίες της 
εποικοδόμησης της μάθησης (constructivism) και της αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα με τη 
θεωρία του εποικοδομισμού,  η γνώση κωδικοποιείται και γίνεται αντικείμενο επεξερ-
γασίας με βάση προηγούμενες έννοιες, σημασιολογικά δίκτυα και γνωστικά σχή-
ματα.  Η απόσταση ανάμεσα στο προϋπάρχον γνωστικό επίπεδο και σε εκείνο που το 
παιδί θα κατακτήσει με καθοδήγηση, είτε από τον δάσκαλο, είτε από συμμαθητές του 
ονομάζεται Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ, Zone of Proximal Develop-
ment, ZPD) (Vygotsky, 1988). 

Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν τη  Δ.Δ. τροποποιώντας την  ανάλογα με τη μαθησιακή 
ετοιμότητα (το σημείο εισόδου ενός μαθητή σε μια έννοια ή δεξιότητα), τα ενδιαφέρο-
ντα (τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία αρέσκεται ο μαθητής να μαθαίνει, να σκέφτεται 
και να ενεργεί) και το μαθησιακό στυλ των μαθητών.  Σύμφωνα με τη θεωρία του 
Gardner  (1993) υπάρχουν 8 τύποι νοημοσύνης: οπτικό-χωρικός, γλωσσικός, λογικο-
μαθηματικός, μουσικός, κιναισθητικός, κοινωνικό-διαπροσωπικός, ατομικό-ενδοπρο-
σωπικός και νατουραλιστικός (Tomlinson, 2001).  

Ανθρωπογενείς και κοινωνιο-πολιτισμικοί παράγοντες 

Αναλύοντας σε πρώτη φάση τους ανθρωπογενείς παράγοντες, θα πρέπει να παρουσια-
στεί η τάξη που ανέλαβε την διεξαγωγή του όλου εγχειρήματος: πρόκειται για τα τμή-
ματα Ε1 και Ε2 ενός ελληνικού δημόσιου Δημοτικού Σχολείου στα δυτικά προάστια 
της Αθήνας, στο σύνολο 45 μαθητές (26 αγόρια και 19 κορίτσια). Η ομάδα είναι ετε-
ρογενής, όσον αφορά την χώρα καταγωγής, καθώς υπάρχουν σε αυτήν οκτώ αλλοδαποί 
μαθητές. Η αγγλική γλώσσα διδάσκεται τέσσερις φορές την εβδομάδα και τα παιδιά 
βρίσκονται στο επίπεδο Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς έχοντας ξε-
κινήσει από την Α’ τάξη, ενώ αρκετοί μαθητές την γνωρίζουν σε αρκετά υψηλότερο 
επίπεδο. 

Οι γνώσεις των μαθητών αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες είναι σε πολύ ικανοποιη-
τικό επίπεδο σε σχέση με την ηλικία τους. Η εκπαιδευτική μονάδα όπου φοιτούν δια-
θέτει αίθουσα πληροφορικής συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, με υπολογιστές σε αναλογία 
1 προς 2, αλλά και η κάθε τάξη διαθέτει φορητό υπολογιστή και διαδραστικό πίνακα, 
τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο από τους δασκάλους της τάξης όσο και από τους κα-
θηγητές ειδικοτήτων σε καθημερινή βάση.  
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Όσον αφορά τις μαθησιακές συνήθειές τους, οι μαθητές έχουν ήδη εργαστεί και εξοι-
κειωθεί με τη μέθοδο πρότζεκτ και τον τρόπο εργασίας σε ομάδες, τόσο σε επίπεδο 
τάξης όσο και σε επίπεδο σχολείου, καθώς έχουν λάβει μέρος σε ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα συνεργασίας (etwinning, Erasmsus+). Η στάση των μαθητών απέναντι στο εγχεί-
ρημα ήταν ενθουσιώδης και συμμετείχαν με ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκειά του.  

Διδακτική Ανάλυση 

Η εν λόγω εργασία, η οποία υλοποιήθηκε σε διάστημα 12 εβδομάδων, από το Μάρτιο 
έως τον Ιούνιο, είχε ως πρωταρχικό στόχο την επαφή των μαθητών με τον ευρωπαΪκό 
πολιτισμό με έναν εναλλακτικό τρόπο, περισσότερο διασκεδαστικό και δημιουργικό. 
Οι μαθητές χρησιμοποιήσαν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο για να 
αντλήσουν πληροφορίες ώστε να ολοκληρώσουν την εργασία τους, συνεργάστηκαν, 
ανέτρεξαν σε ιστοσελίδες, καλλιεργώντας και  πρακτικά τη Δημοκρατικότητα, τη Δια-
πολιτισμικότητα και το σεβασμό στην Διαφορετικότητα.  

Μεθοδολογική Ανάλυση 

Το μάθημα βασίζεται στο μαθησιακό μοντέλο 5E (Bybee et al, 2006), το οποίο αποτε-
λείται από πέντε άξονες:  

1) Ενεργοποίηση (Engage). Οι μαθητές επεξεργάζονται ένα πρόβλημα που τους ζητά 
προβλέψεις και εξηγήσεις. Αρχικά, οι μαθητές εργάζονται ατομικά και καταγράφουν 
τις προβλέψεις και τις εξηγήσεις. Στη συνέχεια, συζητούν με τους συμμαθητές της ο-
μάδας τους. Η φάση αυτή ολοκληρώνεται με συζήτηση των μαθητών σε επίπεδο τάξης 
και τη διατύπωση από πλευράς μαθητών ερωτημάτων για έρευνα. 

2) Διερεύνηση (Explore). Oι μαθητές σχεδιάζουν και πραγματοποιούν έρευνα, με 
σκοπό να απαντήσουν στα ερευνητικά ερωτήματα που διατύπωσαν. 

3) Ερμηνεία (Explain). Oι μαθητές επεξεργάζονται τα δεδομένα, εξάγουν από αυτά τα 
συμπεράσματα και τα συγκρίνουν με τις αρχικές τους προβλέψεις. Στη φάση αυτή επι-
διώκεται οι μαθητές να συγκροτήσουν τεκμηριωμένες εξηγήσεις (εξηγήσεις βασισμέ-
νες στα αποδεικτικά στοιχεία που συνέλεξαν). 

4) Επεξεργασία/εφαρμογή (Elaborate). Oι μαθητές επεξεργάζονται προβλήματα δια-
φορετικά σε σχέση με αυτά που είχαν αρχικά διαπραγματευτεί. 

5) Αξιολόγηση (Evaluate). Zητείται από τους μαθητές να συγκρίνουν τις αρχικές τους 
απαντήσεις με τις τρέχουσες απαντήσεις τους. 

Με αφορμή άσκηση του τετραδίου εργασιών των Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού (Kολο-
βού, 2009) όπου ζητάμε από τους μαθητές να περιηγηθούν στο χάρτη της Ευρώπης, 
αλλά και επίσκεψης στο σχολείο μας από ομάδα συναδέλφων-δασκάλων στα πλαίσια 
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του προγράμματος Erasmus+ KA2, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε διαθεματικά και 
να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες σε γευστική ανακάλυψη των χωρών της Ευρώπης.  

Όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν εντάσσονται στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, ο σχεδιασμός τους είναι σύμφωνος με τα Αναλυτικό Πρόγραμμα της Σπουδών 
για την Ε΄ τάξη για τις ξένες γλώσσες (Α.Π.Σ., 2006), τη διαθεματική προσέγγιση και 
ομαδοσυνεργατική μάθηση και περιλαμβάνουν  χρήση των  Τεχνολογιών Πληροφο-
ρίας και Επικοινωνιών - Τ.Π.Ε.  από παιδιά και εκπαιδευτικούς (διαφοροποιημένος 
ρόλος). Με αυτές τις δράσεις δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να εμπλακούν δυναμικά  
στην εκπαιδευτική διαδικασία και να μην περιοριστούν στην στείρα απομνημόνευση 
(Ματσαγγούρας, 2002).  

Οι διδακτικοί στόχοι επιμερίζονται σε πολιτισμικούς (γνωριμία με τις χώρες της Ευ-
ρώπης, ανάπτυξη της δυνατότητας κατανόησης ενός χάρτη), διαπολιτισμικούς (σύ-
γκριση των διαφορετικών πολιτισμών) και τεχνολογικούς (εξάσκηση των βασικών δε-
ξιοτήτων πλοήγησης και αναζήτησης στο Διαδίκτυο, εργασία με διαδραστικούς χάρ-
τες). Οι μαθητές, επιπλέον, χρησιμοποιήσαν τις νέες τεχνολογίες για να επικοινωνή-
σουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους, να αναπτύξουν δεξιότητες στον προφορικό 
και γραπτό λόγο μέσω των Τ.Π.Ε., ενώ παράλληλα εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για 
τον πολιτισμό και τα τοπικά προϊόντα των ευρωπαϊκών χωρών και εξασκήθηκαν στα 
αγγλικά χωρίς να καταλάβουν ότι το κάνουν.  

Περιγραφή Δραστηριοτήτων 

Η εκπαιδευτικός, με γέφυρα την επίσκεψη Ευρωπαίων δασκάλων στο σχολείο στα 
πλαίσια κινητικότητας Erasmus+, έκανε μια διαθεματική επέκταση  στο μάθημα των 
Αγγλικών και πιο συγκεκριμένα στη γεωγραφία της Ευρώπης. Έτσι, η διδασκαλία ξε-
κίνησε με την ανάκληση των εμπειριών και των γνώσεων που οι μαθητές είχαν απο-
κτήσει από την καθημερινή τους ζωή σχετικά με την Ευρώπη. Παρατηρήθηκαν αρκετές 
παρανοήσεις αναφορικά με τον γεωγραφικό όρο «Ευρώπη» και τον διοικητικό «Ε.Ε.», 
τον αριθμό των κρατών-μελών της Ε.Ε, τη χρήση του ευρώ ή μη, τη συνθήκη Schengen 
κ.α. Έτσι, επιδιώχθηκε η δημιουργία θετικού κλίματος και η ανταλλαγή ιδεών στα 
πλαίσια της καταστασιακής διδασκαλίας, που προβληματίζει τους μαθητές με επίκαιρα 
θέματα (Σοφός/Kron 2010). 

H εκπαιδευτικός έκανε προβολή ενός βίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=-
lol93tQL1c&feature=youtu.be) με σκοπό την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος, την 
προσέλκυση των μαθητών και την αύξηση της προσοχής και της περιέργειας. Ακολού-
θησε διαλογική συζήτηση σχετικά με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
κράτη-μέλη και μέσω της επίσημης ιστοσελίδα www.europa.eu οι μαθητές με τη βοή-
θεια του διαδραστικού πίνακα ασχολήθηκαν με παιγνιώδη τρόπο με τις σημαίες και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  των χωρών http://europa.eu/kids-
corner/countries/flash/index_en.htm, http://europa.eu/kids-corner/index_en.htm.  Εν 
συνεχεία, και αφού χωρίστηκαν αυτοβούλως σε ομάδες των 3-4 ατόμων διάλεξαν από 
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μια χώρα-μέλος της  Ε.Ε., διερεύνησαν  και συνέλεξαν πληροφορίες από το διαδίκτυο 
και παρουσίασαν τη χώρα της προτίμησής τους σε μορφή Powerpoint ή/και αφίσας 
στην ολομέλεια.  

Ακολούθως, πέντε ομάδες δημιούργησαν τις ευρωπαϊκές σημαίες με έναν ευφάνταστο 
τρόπο. Τρεις ομάδες ασχολήθηκαν με τα τοπικά προϊόντα που παράγει η κάθε χώρα. 
Πιο συγκεκριμένα, φέτα και ελιές για την Ελλάδα, σπαγγέτι, δυόσμος και ντοματίνια 
για την Ιταλία, τσορίθο (ευγενική χορηγία των Ισπανών εταίρων μας από το πρόγραμμα 
Erasmus+) και καλαμπόκι για την Ισπανία. Άλλες ομάδες προτίμησαν να δημιουργή-
σουν με πιο.. αύθαρτα υλικά. Έτσι, η σημαία της Ρουμανίας έγινε με χρωματιστά κα-
λαμάκια κολλημένα στο χαρτόνι και η σημαία της Γερμανίας με μακαρονάκι κοφτό 
βαμμένο με ακρυλικό χρώμα και κολλημένο στο χαρτόνι. 

Η διδακτική προσέγγιση που προτιμήθηκε ήταν η ομαδοσυνεργατική, με κέντρο το 
μαθητή στηριζόμενη στο στοιχείο της αυθεντικότητας και προσδίδοντας ένα νέο, απο-
τελεσματικότερο σχήμα στη βιωματική διδασκαλία και στην ενεργητική βίωση της δι-
δακτικής ενότητας. Η μέθοδος της ανακάλυψης της γνώσης μετασχηματίζεται και δίνει 
ιδαίτερη χαρά στους μαθητές, ενισχύοντας παράλληλα το θετικό συναισθηματικά 
κλίμα μέσα στην τάξη και προωθώντας την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού μετασχηματίζεται σε συμβουλευτικό και υποστηρικτικό. Οι Τ.Π.Ε. 
εντάχθηκαν ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία και έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι 
της. Ο διαδραστικός πίνακας, το διαδίκτυο, τα λογισμικά, η βιντεοκάμερα έγιναν ερ-
γαλεία έρευνας στα χέρια των μαθητών.  

Η στάση των μαθητών απέναντι στο εγχείρημα ήταν ενθουσιώδης και όλοι συνέπραξαν 
και συμμετείχαν με ενδιαφέρον στην όλη διαδικασία. Οι αντιδράσεις των μαθητών 
μόνο θετικές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, καθώς  διασκέδασαν, δεν είχαν το 
άγχος της αποτυχίας καθ’όλη τη διάρκεια του εγχειρήματος και μάλιστα ζητούσαν ε-
πίμονα να ασχοληθούν και στις υπόλοιπες ώρες διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας. 
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στους λιγότερο δυνατούς μαθητές, οι οποίοι κι-
νητοποιήθηκαν και δημιούργησαν με ιδιαίτερο ζήλο. Ακόμη και οι πλέον «ανενεργοί» 
μαθητές συμμετείχαν με θέρμη στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία και ενεργοποιήθη-
καν. Σε μια περίπτωση, μάλιστα, ένας κατά τα άλλα αδιάφορος μαθητής ανέλαβε ηγε-
τικό ρόλο στην οργάνωση και δημιουργία του powerpoint, ενώ άλλος μαθητής με χώρα 
καταγωγής τη Ρουμανία, ένιωσε περισσότερο αποδεκτός στην τάξη του περιγράφοντας 
τη χώρα του, τα έθιμά της και το αγαπημένο του φαγητό κινώντας το ενδιαφέρον των 
συμμαθητών του για περισσότερες λεπτομέρειες. 

Συμπεράσματα 

Εν κατακλείδι, οι μαθητές έδωσαν τις δικές τους λύσεις στα προβλήματα, αυτονομή-
θηκαν, έμαθαν πώς να μαθαίνουν, ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη και εξέλιξαν τις 
γνώσεις τους. Οι μαθητές, επιπλέον, χρησιμοποιήσαν την αγγλική γλώσσα για να επι-

1358

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



κοινωνήσουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους, να αναπτύξουν δεξιότητες στον προ-
φορικό και γραπτό λόγο μέσω των Τ.Π.Ε., ενώ παράλληλα εμπλούτισαν τις γνώσεις 
τους για τον πολιτισμό και την κουλτούρα των ευρωπαϊκών χωρών και εξασκήθηκαν 
στην αγγλική γλώσσα χωρίς να καταλάβουν ότι το κάνουν. Συνεπαγωγικά, μπορούμε 
να ισχυριστούμε ότι ισχυροποιήθηκε το αίσθημα του «ανήκειν»: όχι μόνο ως μέλη της 
τοπικής κοινότητας, αλλά και της Ευρώπης. 

Αναφορικά με τις αξίες μπορεί να υποστηριχθεί ότι  προήχθησαν έννοιες, όπως αυτές 
του πλουραλισμού, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας του 
λόγου, της δημοκρατίας, της ισότητας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Αναφέρθηκαν και συζητήθηκαν έννοιες, όπως η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, η προαγωγή της επιστημονικής και τεχνικής προόδου, η 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, η προώθηση της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης, η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και η προστασία των δικαιω-
μάτων του παιδιού. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές αποκτούν θετική στάση απέναντι 
στους άλλους λαούς, εκτιμούν τη σημασία που έχει η συνεργασία των λαών και εκτι-
μούν τα ανθρωπιστικά και δημοκρατικά ιδεώδη. Επιπλέον, συνειδητοποιούν με τον 
πλέον βιωματικό τρόπο την αξία του σεβασμού στην πολιτιστική και γλωσσική πολυ-
μορφία και της προστασίας και ανάπτυξης της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε χώρας 
(europa.eu). 
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Περίληψη 

Εύρηκα - εύρηκα! Στηριζόμενοι στον νόμο της άνωσης του Αρχιμήδη οι μαθητές του 
Νηπιαγωγείου Δρεπάνου Πατρών ανιχνεύουν πρότερες γνώσεις, αναπαραστάσεις και 
αντιλήψεις. Προβληματίζονται, πειραματίζονται και ανακαλύπτουν τι είναι αυτό που 
κάνει ένα πλοίο και διάφορα αντικείμενα να επιπλέουν ή να βυθίζονται στο νερό ανε-
ξάρτητα από το βάρος τους ή το πόσο μεγάλα είναι! Οι μικρές βάρκες και τα μεγάλα 
καράβια που επιπλέουν είναι εικόνα οικεία για τα παιδιά που ήταν και η εφόρμηση για 
το σενάριο στο οποίο ενεπλάκησαν και οι γονείς. Οι μαθητές γίνονται μικροί επιστή-
μονες πειραματίζονται και με βιωματικό τρόπο αισθάνονται την άνωση. Προσεγγίζο-
ντας το φαινόμενο χρησιμοποιούνται διάφορα μοντέλα τα οποία οι μαθητές επεξεργά-
ζονται, φύλλα καταγραφής προβλέψεων και παρατηρήσεων και φυσικά εργαλεία 
Τ.Π.Ε. όπως ο διαδραστικός πίνακας ώστε οι μαθητές με παιγνιώδη τρόπο να προσεγ-
γίσουν διαδραστικά το φαινόμενο. 

Λέξεις - Κλειδιά: διαδραστικός πίνακας, άνωση, εύρηκα, Αρχιμήδης  

Περιγραφή – αιτιολόγηση σεναρίου 

Το σενάριο Floating Boats, περιλαμβάνει δράσεις που καλύπτουν όλες τις γνωστικές 
περιοχές του Δ.Ε.Π.Π.Σ. διότι είναι οργανωμένη διαθεματικά και ενισχύει την γνώση 
και την αλληλεπίδραση των μαθητών. Με την χρήση των Τ.Π.Ε. και την διάδραση με 
τον διαδραστικό πίνακα οι μαθητές θα εξερευνήσουν την Αρχή του Αρχιμήδη. Δρα-
στηριότητες που είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν στην τάξη, μέσω βίντεο δίνεται 
η δυνατότητα όχι μόνο παρακολούθησης τους αλλά και εξήγησης και ερμηνείας τους 
καθώς και ελέγχου των πρότερων γνώσεών τους και τροποποίησης τους. Επίσης δίνε-
ται η δυνατότητα διερεύνησης των ιδεών και των αντιλήψεων τους. Το λογισμικό και 
οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ενθαρρύνουν τους μαθητές δουλεύοντας ομαδοσυ-
νεργατικά αλλά και κάθε μαθητής ξεχωριστά (με σειρά και συνέχεια, ιδίως στις δράσεις 
που πραγματοποιήθηκαν στον διαδραστικό πίνακα και στο σπίτι με τους γονείς) να 
αφηγούνται, να διερευνούν, να πειραματίζονται με το νερό και διάφορα υλικά, να α-
ντιπαραθέτουν ιδέες, να προβλέπουν, να επιλύουν προβλήματα, να ανακαλύπτουν και 
να κατακτούν νέες γνώσεις με τρόπο διερευνητικό προσεγγίζοντας το σενάριο εμπει-
ρικά- βιωματικά και εποικοδομητικά  
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Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Το συγκεκριμένο σενάριο απευθύνεται σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας (προνήπια, νήπια) αλλά και σε παιδιά των πρώτων τάξεων του 
δημοτικού σχολείου  

Αφόρμηση: Οι μικρές βάρκες και τα μεγάλα καράβια που επιπλέουν στην θάλασσα  

Γνώσεις και πρότερες ιδέες και αντιλήψεις των παιδιών - δυσκολίες 
− Κάποια αντικείμενα επιπλέουν και κάποια βυθίζονται 
− Πιστεύουν πως τα πιο βαριά και τα πιο "μεγάλα" βυθίζονται ευκολότερα 
− Γνωρίζουν δεξιότητες χρήσης του διαδραστικού πίνακα και του λογισμικού του. 
− Έχει προηγηθεί γνωριμία - χρήση με τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν 
− Έχει προηγηθεί συζήτηση χρησιμοποιώντας τον καταιγισμό ιδεών και καταγραφή 

των απαντήσεων 

Απαιτούμενος εξοπλισμός 
− Διαδραστικός πίνακας και λογισμικό διαχείρισης διαδραστικού πίνακα (Smart 

Notebook 11 ) 
− Yπολογιστής 
− Βιντεοπροβολέας 
− Σύνδεση στο διαδίκτυο 
− Λογισμικό παρουσίασης 
− Μηχανή αναζήτησης  
− Εκτυπωτής 

Λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν 
− Smart notebook 11 
− Kidspiration 
− YouTube (Δικτυακή εφαρμογή) 
− Google (Δικτυακή εφαρμογή - μηχανή αναζήτησης) 

Δράση 1- Παρακολούθηση βίντεο στον διαδραστικό πίνακα 
Βίντεο: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος: H αρχή του Αρχιμήδη: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xm5Wg_WnP-M 
− Παρακολούθηση του βίντεο έως το σημείο που ο Αρχιμήδης φωνάζει «εύρηκα –

εύρηκα» 
− Προβληματισμός: Tι μπορεί να ανακάλυψε ο Αρχιμήδης και φωνάζει «εύρηκα – 

εύρηκα»; 

Δραστηριότητες με τους γονείς 
− Γεμίζω την μπανιέρα του σπιτιού μου μέχρι ένα σημείο που το σημαδεύω και 

μπαίνω μέσα. 
− Τι παρατηρώ καθώς το σώμα μου βυθίζεται στο νερό?  

1363

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Οι γονείς σημειώνουν τις παρατηρήσεις 
− Σε διπλωμένο λευκό χαρτί ζωγραφίστε τι παρατηρήσατε: πριν και μετά.  

Σκοπός: Το διδακτικό σενάριο Floating Boats, έχει ως σκοπό οι μαθητές να γνωρίσουν 
την Άνωση και να κατανοήσουν γιατί άλλα αντικείμενα (βάρκες - πλοία) ανεξαρτήτως 
μεγέθους και βάρους επιπλέουν και άλλα βυθίζονται. 

Στόχοι των δράσεων: Οι μαθητές να παρατηρήσουν, να προβληματιστούν, να πειρα-
ματιστούν, να αλληλοεπιδράσουν, να αποκτήσουν γνώσεις 

Γνωστικοί στόχοι 
− Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους (άνωση, επίπλευση, βύ-

θιση, Αρχιμήδης, δυνάμεις κ.α. ), να αφηγούνται, να περιγράφουν, να ερμηνεύουν 
− και να επιχειρηματολογούν (παιδί και γλώσσα) 
− Να πειραματίζονται με το νερό, με διάφορα αντικείμενα, να εξοικειωθούν με τις έν-

νοιες μεγάλο -μικρό, βαρύ -ελαφρύ, βύθιση -επίπλευση, να κάνουν μετρήσεις και ζυ-
γίσεις καθώς και απλές μαθηματικές πράξεις, (παιδί και μαθηματικά) 

− Nα αντιληφθούν ότι σε κάθε σώμα, ανεξαρτήτου βάρους, που βρίσκεται μέσα στο νερό 
(υγρό) ασκείται από το νερό δύναμη από κάτω προς τα πάνω η άνωση -αρχή του Αρ-
χιμήδη, Δύναμη του νερού για τα παιδιά (παιδί και περιβάλλον) 

− Να ανακαλύψουν βασικά χαρακτηριστικά της σύστασης των σωμάτων και τις ιδιότητες 
των διαφόρων υλικών (παιδί και περιβάλλον) 

− Να εκφραστούν δημιουργικά ζωγραφίζοντας την άνωση και τα διάφορα στάδια του 
πειραματισμού τους (παιδί δημιουργία έκφραση) 

Μαθησιακοί στόχοι 
− Να πειραματίζονται, να διερευνούν, να ανακαλύπτουν, να ακολουθούν οδηγίες 
− Να συνεργάζονται 
− Να αποκτήσουν γλωσσικές ικανότητες/δεξιότητες 
− Να προβλέπουν και να εξηγούν την εξέλιξη των φαινομένων 

Στόχοι ως προς την χρήση των Τ.Π.Ε. 
− Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. 
− Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την λειτουργία και χρήση των Τ.Π.Ε. 
− Να αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε. και ως εποπτικό μέσο αλλά και ως εργαλεία επικοινωνίας, 

αναζήτησης πληροφοριών, διερεύνησης και οικοδόμηση γνώσης 
− Να βοηθηθούν στην μελέτη φυσικών φαινομένων που η παρατηρησή τους είναι 

αδύνατη στο φυσικό περιβάλλον ή στο εργαστήριο (εαν υπάρχει) 
− Ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων συνεργαζόμενοι με τους συμμαθητές τους 

και τον/την εκπαιδευτικό 
− Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
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Δραστηριότητες: Για κάθε δράση που πραγματοποιήθηκε δημιουργήθηκε αντί-
στοιχη υπόθεση με στόχο την ενθάρρυνση των μαθητών για παρατήρηση, πειραματι-
σμό, προβληματισμό, ανοικοδόμηση γνώσεων  

1η Δραστηριότητα: Ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των μαθητών για την επί-
πλευση -βύθιση των αντικειμένων με την μέθοδο του "καταιγισμού ιδεών" και κατα-
γραφής τους από την εκπαιδευτικό 

2η Δραστηριότητα: Χρήση του διαδραστικού πίνακα και με το λογισμικό αναζήτησης 
google.gr βρίσκουν και παρακολουθούν στο youtube το βίντεο: «Μια φορά κι έναν 
καιρό: Η αρχή του Αρχιμήδη έως το σημείο που ο Αρχιμήδης φωνάζει «Εύρηκα, εύ-
ρηκα». Ακολουθεί επεξήγηση τι σημαίνει η λέξη και προβληματισμός για το τι είναι 
αυτό που βρήκε, ιδέες και ανταλλαγή απόψεων. Οι απαντήσεις καταγράφονται. 

3η Δραστηριότητα: Πειραματισμός στο σπίτι: Γεμίζουν την μπανιέρα με νερό έως ένα 
σημείο το οποίο και σημαδεύεται έπειτα μπαίνουν μέσα. Οι γονείς καταγράφουν τις 
παρατηρήσεις παιδιών. Τα παιδιά ζωγραφίζουν το πριν και το μετά σε χαρτί αλλά και 
στον διαδραστικό πίνακα με το λογισμικό ζωγραφικής του πίνακα. Συζήτηση, κατα-
γραφή των παρατηρήσεων τους στην τάξη, παρατήρηση και σχολιασμός των ζωγρα-
φιών. Καταλήγουμε σε συμπεράσματα. 

4η Δραστηριότητα: Παρακολούθηση της συνέχειας του βίντεο. Σύγκριση με τις δικές 
τους παρατηρήσεις ακολούθησαν υποθέσεις και συμπεράσματα καθώς και δραματικό 
παιχνίδι. 

5η Δραστηριότητα: Οι μαθητές στον διαδραστικό πίνακα ανοίγουν το πρόγραμμα πε-
ριήγησης και με το πληκτρολόγιο του γράφουν το όνομα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ και προχωρούν 
σε αναζήτηση εικόνων και στη συνέχεια πληροφοριών για τον Αρχιμήδη. Αποθήκευση 
των εικόνων. 

 

6η Δραστηριότητα: Παιχνίδι "κύβος" που δημιουργήθηκε με το εργαλείο Lesson 
Activity Toolkit 2.0 του λογισμικού Smart Notebook 11 του διαδραστικού πίνακα, στο 
οποίο οι μαθητές καθώς αυτός γυρνά και δείχνει προσωπογραφίες αρχαίων να αναγνω-
ρίσουν τον Αρχιμήδη. 

7η Δραστηριότητα: Ανακάλυψη της δύναμης που ασκεί το νερό (άνωση ) στα αντι-
κείμενα και τα σηκώνει προς τα επάνω πειραματιζόμενοι στην τάξη (βιωματική εμπει-
ρία ) με μια μπανιέρα και διάφορα αντικείμενα όπως φελλό, κουτάλι, πέτρα, πορτοκάλι 
με φλούδα και χωρίς φλούδα, καπάκι, μπάλα κ.ά. τα οποία μάλιστα τα πιέζουν να βυ-
θιστούν . Έχουν προηγηθεί υποθέσεις και αιτιολογήσεις από τις ομάδες για το ποιά από 
τα αντικείμενα θα βυθιστούν ποιά όχι και γιατί (ομαδοσυνεργατική ).Συμπεράσματα 
των μαθητών μετά το πείραμα : Η δύναμη του νερού (άνωση ) είναι το ίδιο ή μεγαλύ-
τερη με την "δύναμη του αντικειμένου" ( βάρος του αντικειμένου), (βάρος του νερού 
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που ¨σηκώνει, διώχνει" το αντικείμενο καθώς βυθίζεται στο νερό αυτό διαπιστώθηκε 
καθώς παρατηρούσαν τι συνέβαινε όταν έβαζαν διάφορα αντικείμενα στην μπανιέρα 
αλλά και όταν οι ίδιοι οι μαθητές έκαναν το πείραμα στην μπανιέρα του σπιτιού 
τους) και γι αυτό σηκώνει και σπρώχνει τα αντικείμενα προς τα πάνω και δεν βυθίζο-
νται, Ο αέρας που έχουν κάποια αντικείμενα τα βοηθά να επιπλέουν, τα αντικείμενα 
που βουλιάζουν είναι πιο βαριά από την δύναμη του νερού (άνωση). Οι μαθητές πει-
ραματιζόμενοι κατανόησαν ότι δεν έχει σημασία το μέγεθος και το βάρος των αντικει-
μένων όπως πρότερα πίστευαν. 

8η Δραστηριότητα: Στον διαδραστικό πίνακα και με το πρόγραμμα περιήγησης ψά-
χνουμε για εφαρμογή προσομοίωσης σχετική με την άνωση και τα πλοία, Γίνεται πα-
ρουσίαση της εφαρμογής τα παιδιά παγώνοντας κατά διαστήματα για να ερωτηθούν οι 
ομάδες για το τι μπορεί να συμβεί. Οι μαθητές παρατηρούν και συμπεραίνουν. Στο 
τέλος συζητούν και αποφασίζουν να κάνουν κι αυτά αντίστοιχο πείραμα στην τάξη. 
https://www.youtube.com/watch?v=xniW3_afO-0 

9η Δραστηριότητα: Από κουτί γάλακτος κατασκευάζουμε 2 πλοία ένα σαν παντό-
φλα (ονομασία που δόθηκε από τους μαθητές ) και ένα που το μπροστινό του μέρος να 
είναι σαν τρίγωνο. Θέλουμε να διαπιστώσουμε ποιό από τα δύο πλοία που κατασκευ-
άσαμε δεν θα αντέξει το βάρος που θα του βάλουμε και θα βουλιάξει ευκολότερα. Χω-
ριζόμαστε σε ομάδες των 4 παιδιών. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να κάνει το ίδιο πείραμα 
με τις υπόλοιπες και ακολούθως να ζωγραφίσει στον διαδραστικό πίνακα με το πρό-
γραμμα ζωγραφικής του Smart Notebook 11 τις διάφορες φάσεις, να τις αποθηκεύσει 
και να τις εκτυπώσει. 

Υλικά: Δύο χάρτινα κουτιά γάλακτος, Ρύζι, Κουβαδάκια μεταλλικά, 4 Σακουλάκια (α-
διάβροχα), ζυγαριά ακριβείας 

Οδηγίες: Γεμίζουν τα σακουλάκια με ρύζι. Για να είναι ίδια η ποσότητα σε κάθε σα-
κουλάκι προτείνουν να χρησιμοποιήσουν τα κουβαδάκια και να γεμίσουν κάθε κουβα-
δάκι με ρύζι και μετά να το βάλουν στο σακουλάκι. Ακολούθησε η πρόταση να χρησι-
μοποιήσουν από το μαγαζάκι την ζυγαριά για να είναι πιο σίγουροι. Και οι 4 ομάδες 
συμφώνησαν. Ζυγίζοντας διαπίστωσαν πως όλα τα κουβαδάκια όταν τα άδειασαν στα 
σακουλάκια είχαν το ίδιο βάρος το καθένα (240 γρ). Μαθήτρια ανέφερε πως όλα έχουν 
το ίδιο βάρος γιατί έχουν την ίδια ποσότητα. Οι μαθητές διάβασαν και έγραψαν τους 
αριθμούς  Τοποθετείται μια βάρκα κάθε φορά και διαπιστώνουν πως και οι δύο επιπλέ-
ουν,  

Υποθέσεις: Βάρκα παντόφλα με πόσα σακιά θα βουλιάξει (κάθε ομάδα καταθέτει τις 
υποθέσεις της, οι οποίες καταγράφονται σε χαρτί από τα ίδια " ζωγραφίζουν αντίστοιχα 
σακουλάκια και γράφουν τον αριθμό) 1 ομάδα ανέφερε πως θα βουλιάξει με 2 σακου-
λάκια, 2 ομάδες με 4 σακουλάκια και 1 ομάδα πως θα βουλιάξει με 3 σακουλάκια 
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Πείραμα: Τοποθετείται 1 σακουλάκι η βάρκα επιπλέει γιατί όπως αναφέρουν η δύναμη 
του νερού (άνωση) το σηκώνει προς τα πάνω. Τοποθετείται και το 2 σακουλάκι και 
διαπιστώνουν πως αρχίζει να γέρνει οπότε αμέσως συμπεραίνουν πς όταν βάλουν και 
το 3 σακουλάκι θα βουλιάξει. Τοποθετείται και το 3 σακουλάκι και τότε η βάρκα πα-
ντόφλα βουλιάζει γιατί όπως είπαν έχει πολύ βάρος .Είναι πιο βαρύ από την δύναμη 
του νερού (άνωση) που τα σηκώνει προς τα πάνω 

Υποθέσεις: Βάρκα τρίγωνο. Δύο ομάδες υποθέτουν πως θα βουλιάξει με 3 σακουλάκια 
και οι άλλες δύο πως θα βουλιάξει με 4 σακουλάκια 

Πείραμα: Ακολουθείται η προηγούμενη διαδικασία και διαπιστώνουν πως η συγκε-
κριμένη βάρκα βουλιάζει με 4 σακουλάκια. 1 παραπάνω όπως διαπίστωσαν από την 
βάρκα παντόφλα 

10η Δραστηριότητα: Ζωγραφίζουν στον Διαδραστικό πίνακα τις διάφορες φάσεις, τις 
αποθηκεύουν και τις εκτυπώνουν. 

11η Δραστηριότητα: Συγκεντρώνουμε τις φωτογραφίες που τραβήξαμε κατά την 
διάρκεια του πειράματος και με το πρόγραμμα movie maker των Windows δημιουρ-
γούμε μια ταινία η οποία ακολούθως προβάλλεται στον Διαδραστικό πίνακα 

Φύλλα εργασίας 

Τα φύλλα εργασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται με πολλή φειδώ στο Νηπιαγωγείο, γι’ 
αυτό και η εκπαιδευτικός δημιούργησε 

− Φύλλο εργασίας στον Διαδραστικό όπου τα παιδιά σχεδίαζαν την αντίστοιχη βάρκα 
(παντόφλα, με μύτη ) τις προβλέψεις τους, και το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια αυτό 
το φύλλο εκτυπώθηκε κενό και κάθε παιδί το συμπλήρωσε στο χαρτί. 

− Φύλλο εργασίας με εικόνες αντικειμένων .Οι μαθητές σε πίνακα διπλής εισόδου 
χρωμάτιζαν ποιό αντικείμενο επιπλέει και ποιό βυθίζεται. 

− Απόδοση της δύναμης της Άνωσης με ζωγραφική ( στον Διαδραστικό και σε χαρτί) 
− Ελεύθερο σχέδιο στον Διαδραστικό και ακολούθως αποτύπωση σε χαρτί. 
− Ζωγραφική αποτύπωση της καρίνας των "πλοίων " που κατασκευάσαμε με το κουτί 

του γάλακτος. 
− Σχεδιασμός των σάκων με το ρύζι σε χαρτί. Συμπλήρωση του βάρους που είχε κάθε 

σάκος.  
− Δύο ομάδες σε χαρτί του μέτρου ζωγράφισαν αντικείμενα που βυθίζονται, οι άλλες 

δύο ομάδες αντικείμενα που επιπλέουν.  

Δια δραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό 
του διαδραστικού πίνακα: 1. Ανασχηματισμός της λέξης ΕΥΡΗΚΑ 2. Κύβος με προ-
σωπογραφίες και αναγνώριση του Αρχιμήδη 3. Παιχνίδι μνήμης με εικόνες  
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Φωτογραφίες και δείγματα εργασιών που πραγματοποίησαν οι μαθητές κατά την 
διάρκεια του σχεδίου εργασίας: Floating Boats Xαρακτηριστικό στις παρακάτω φω-
τογραφίες και στις εργασίες των μαθητών είναι η πλήρης κατανόηση και οι μεταγνω-
στικές δεξιότητες που απέκτησαν για την άνωση 

 
Εικόνα 1: Πριν και μετά 

 

 
Εικόνα 2: Άνωση 
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Εικόνα 3: Βύθιση 

Συμπεράσματα - Αξιολόγηση 

Aνιχνευτική: Aξιολόγηση των πρότερων γνώσεων των μαθητών 

Διαμορφωτική: Αξιολογήθηκε η ανταπόκριση των μαθητών καθ' όλη την διάρκεια 
και σε όλες τις φάσεις του σεναρίου. Οι μαθητές ερωτούνταν (ερωτήσεις ανοιχτού τύ-
που), αξιολογούνταν και με δραστηριότητες σχεδίασης κατά διαστήματα, οι δε από-
ψεις, οι χειρισμοί τους οι αντιδράσεις τους καταγράφονταν. Μ αυτό τον τρόπο διαπι-
στώθηκε εάν το σενάριο ήταν ενδιαφέρον γι αυτά κι αν τους άρεσε 

Τελική: Αξιολογήθηκε αν οι στόχοι που τέθηκαν επιτεύχθηκαν, εάν οι μαθητές κατέ-
κτησαν νέες γνώσεις, τη σημασία τους και που ωφέλησε αυτή η κατάκτηση, η διαδικα-
σία της υλοποίησης των δράσεων / δραστηριοτήτων και η οργάνωσή τους. Αξιολογή-
θηκαν τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν, η καταλληλότητα τους, η ευχρηστία τους 
και το όφελος των μαθητών. 

Επέκταση σεναρίου: Το παραπάνω σενάριο μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με τα εν-
διαφέροντα των μαθητών που ίσως να δημιουργηθούν κατά την διάρκεια των δράσεων. 
Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο blog του σχολείου. Να δημιουργηθεί αφίσα 
χρησιμοποιώντας το λογισμικό INSPIRATION 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Αναλυτικό πρόγραμμα Νηπιαγωγείου ΔΕΠΠΣ 

CHAUVEL.D.MICHEL.V (1998).Δραστηριότητες, διερευνήσεις, ανακαλύψεις για 
παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού. Αθήνα.Εκδόσεις ΤΥΠΩΘΗΤΩ  

Driver, R., Guesne, E., Tibergien, A. (1993): Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επι-
στήμες, . Μετάφραση Κρητικός Θ, Σπηλιωτοπούλου - Παπαντωνίου Β, Σταυρό-
πουλος Α. Έκδ. Ένωση Ελλήνων Φυσικών και Τροχαλία, Αθήνα 
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Μπαβέλη Α., 16/05/2011 

Πλακίτση Κ. (2008). Διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και στην 
πρώτη σχολική ηλικία: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Εκδ. Πατάκη, Αθήνα.   
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Joan Miro, Γνωρίζοντας τα χρώματα των ονείρων του! 

Κάντζου Νίκη  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

 M.Εd., Υποψήφια Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
nkantzou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Τα έργα  τέχνης είναι ένας πολύτιμος θησαυρός που μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαι-
δευτική πράξη υπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα στόχων. Κυρίως καλλιεργούν το στοχα-
σμό, τη δημιουργικότητα, την αυτογνωσία, την επικοινωνία των ιδεών, την κατανόηση 
της διαφορετικότητας και τη γνωστική ανάπτυξη. Με αυτή την έννοια, η παρατήρηση 
έργων τέχνης συμβάλει θετικά στη διεργασία της μάθησης. Στην παρούσα εργασία θα 
αναφερθούμε σε εκπαιδευτική βιωματική δράση που υλοποιήθηκε στο 2ο Νηπιαγωγείο 
Αιγάλεω και επιδιώκει μέσα από ποικίλες διεπιστημονικές δραστηριότητες να προω-
θήσει την ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από την Τέχνη μέσα από έργα ζωγραφι-
κής του Miro και ειδικότερα τον οπτικό εγγραμματισμό  με τη συμβολή των Τεχνολο-
γιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.  

Λέξεις – κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες,  Tέχνη, έργα ζωγραφικής, οπτικός εγγραμματι-
σμός, λογισμικά, διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση 

Εισαγωγή 

Σημαντικός αριθμός ερευνών επιβεβαιώνει τη θετική επίδραση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην κατανόηση βασικών εννοιών των 
γνωστικών αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος  (ΙΤΥ, 2013) καθώς και στην 
ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από τη δημιουργία συνθηκών οικο-
δόμησης της νέας γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές (Μικρόπουλος, 2006).    

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ εντάσσεται σε δραστηριότητες που προάγουν την αυτενέργεια, 
τη διερεύνηση, την επίλυση προβλημάτων, την αιτιολόγηση, τη διατύπωση συμπερα-
σμάτων, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας της μάθησης.  

Ειδικότερα όσον αφορά τις εικαστικές τέχνες οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα 
ακόμα εργαλείο προσφέροντας ευκαιρίες για τη ανάπτυξη του οπτικού εγγραμματι-
σμού και την χρήση νέων τεχνικών δημιουργικότητας και έκφρασης.   

Θεωρητικοί όπως ο Eisner (1994) εκφράζουν τη σημασία που έχει η διδασκαλία του 
οπτικού εγγραμματισμού για τα παιδιά, ώστε να μάθουν να τοποθετούνται κριτικά σ’ 
έναν διαποτισμένο οπτικά κόσμο (Κάντζου, 2011). Τα οπτικά εγγράμματα άτομα θα 
πρέπει να είναι ικανά να διαβάζουν και να γράφουν την οπτική γλώσσα, να διαθέτουν, 
δηλαδή, την ικανότητα να αποκωδικοποιούν με επιτυχία και να ερμηνεύουν οπτικά 
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μηνύματα, αλλά και να κωδικοποιούν και να συνθέτουν κατανοητές οπτικές πληροφο-
ρίες.   

Στο πλαίσιο αυτό οι εικόνες και ειδικότερα τα έργα τέχνης εμφανίζονται όλο και πε-
ρισσότερο στην διδασκαλία και μάθηση μέσα από την ευρεία διαθεσιμότητα ψηφιακών 
εικόνων και την άμεση  προσβασιμότητα στην τεχνολογία και σε λογισμικά που διευ-
κολύνουν την δημιουργία και την μεταβίβαση των οπτικών υλικών 
(Sims, O'Leary,  Cook, 2002).  

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται διαθεματικές δραστηριότητες που έχουν ως 
στόχο να θέσουν τα παιδιά στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας παρέχοντας αλλη-
λεπιδραστικές  δραστηριότητες και  εμπειρίες που θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν 
βιωματική σχέση με έργα τέχνης  χρησιμοποιώντας ως όχημα τις Νέες Τεχνολογίες. 
Παρέχοντας δομημένες αισθητικές εμπειρίες ενισχύεται μια διαρκής σύνδεση με την 
Τέχνη, αλλά και η εμπιστοσύνη στην ικανότητα του παιδιού να εμπλέκεται με την Τέ-
χνη και να μαθαίνει μόνο του. 

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 εποικοδομητισμού καθώς και της διαθεματικότητας (Χρυσαφίδης, 2011) όπως 
αυτή αναφέρεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Όσον αφορά τα λογισμικά,  χρησιμοποιήθηκαν : Επεξεργαστής  κειμένου (Word), Λο-
γισμικό παρουσίασης (PowerPoint), Εφαρμογές διαδικτύου (Google), Tuxpaint, Λογι-
σμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration), Λογισμικό Διαδραστικού πίνακα 
(SmartNotebook 11). 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1η δραστηριότητα «Γνωρίζοντας τον Joan Miro» 

Στόχοι:Tα παιδιά ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν βασικές πληροφορίες από μικρά 
αποσπάσματα βίντεο που παρακολουθούν (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληροφο-
ρική). 
Περιγραφή δραστηριότητας: Ανοίγουμε τον φυλλομετρητή ιστοσελίδων Google 
Chrome και επιλέγουμε από τους σελιδοδείκτες το YouTube. Πληκτρολογούμε στο 
πεδίο αναζήτησης «Joan Miró. Un resumen de su vida... Para niños» 
(https://www.youtube.com/watch?v=eBtswhY_NYM&list=PLaeRrAoKzbjDdA2Cid
V5lZZ8q11biVsNl)  και παρακολουθούμε ένα βίντεο μαζί με τα παιδιά που αφορά την 
ζωή του Miro και τις περιπέτειες του μέχρι να γίνει σπουδαίος ζωγράφος. Στη συνέχεια  
συζητάμε για το περιεχόμενο του βίντεο και προτείνουμε στα παιδιά να την αποθηκεύ-
σουμε στον υπολογιστή και να την αντιγράψουμε σε DVD για να την χαρίσουμε στα 
παιδιά του γειτονικού νηπιαγωγείου. 
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Υποσημείωση: Ο εκπαιδευτικός κατά την διάρκεια παρακολούθησης της ταινίας μετα-
φράζει όσα βλέπουν τα παιδιά. 

 

Εικόνα 1 «Η ζωή του Miro» 

2η δραστηριότητα «Χουάν, αυτό είναι το χρώμα των ονείρων μου» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εξοικειώνονται με βασικές ερευνητικές διαδικα-
σίες (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Περιβάλλον), να αναπτύσσουν την γλώσσα και 
την επικοινωνία, να αξιοποιούν την τεχνολογία (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Περι-
βάλλον) και να γνωρίζουν έργα μεγάλων καλλιτεχνών (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και 
Εικαστικά). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Προτείνουμε στα παιδιά να πληκτρολογήσουμε στον 
φυλλομετρητή ιστοσελίδων (π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox) την ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.wikipaintings.org/.  

Στη συνέχεια, αποφασίζουμε ποιες λέξεις-κλειδιά θα εισάγουμε στο πεδίο αναζήτησης 
των ιστοσελίδων (π.χ. Joan Miro) και πατάμε enter. Τα έργα ζωγραφικής που βρί-
σκουμε τα αποθηκεύουμε τοπικά στον υπολογιστή. Μετά μαζί με τα παιδιά επιλέγουμε 
κάποιους πίνακες, τους τοποθετούμε σε μια σειρά που νομίζουμε ότι εκφράζει κάποιο 
νόημα και δημιουργούμε μια αυτοσχέδια ιστορία με τον τίτλο «Χουάν αυτό είναι το 
χρώμα των ονείρων μου».   

Ο εκπαιδευτικός καταγράφει αρχικά τις ιδέες των παιδιών στο χαρτί και τις τοποθετεί 
κάτω από τους πίνακες ζωγραφικής. Ύστερα δημιουργούμε  μια παρουσίαση στο Pow-
erpoint με την ιστορία, την οποία στην συνέχεια αφηγούνται τα παιδιά στον διαδρα-
στικό πίνακα πραγματοποιώντας την αλλαγή των διαφανειών κάνοντας κλικ πάνω στην 
οθόνη με τη χρήση της αφής. Παράλληλα με την ίδια διαδικασία (κλικάροντας) ενερ-
γοποιούν  και τον κεντρικό ήρωα της ιστορίας στον οποίο έχει προστεθεί κίνηση. 
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3η δραστηριότητα « Πως αισθάνεται ο Χουάν;» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται  να γνωρίζουν έργα μεγάλων καλλιτεχνών (Μαθη-
σιακή Περιοχή: Παιδί και Εικαστικά), να εκφράζουν τα συναισθήματα τους (Μαθη-
σιακή Περιοχή: Παιδί και Περιβάλλον), να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για 
να εκτελέσουν παιχνίδια εξερεύνησης και επίλυσης απλών προβλημάτων (Μαθησιακή 
Περιοχή: Παιδί και Πληροφορική). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Παρατηρούμε μαζί με τα παιδιά έργα ζωγραφικής του 
Miro που  έχουμε αποθηκεύσει τοπικά στον υπολογιστή και απεικονίζουν πρόσωπα 
χωρίς χαρακτηριστικά. Στη  συνέχεια, τα παιδιά εργάζονται στους τρεις υπολογιστές 
της τάξης και προσθέτουν χαρούμενο και λυπημένο στόμα σε έργο ζωγραφικής του 
καλλιτέχνη με την χρήση του λογισμικού Kidspiration, ανάλογα με το πώς επιθυμούν 
να αισθάνεται. Παράλληλα, το ίδιο έργο τέχνης εκτυπώνεται  και τα υπόλοιπα παιδιά 
ζωγραφίζουν συναισθήματα στα άδεια πρόσωπα που στην συνέχεια κολλούν πάνω σε 
κορνίζες – αεροπλάνα που έχουν κατασκευάσει από πριν, ώστε να μπορεί να ταξιδέψει 
ο Χουάν. 

 

Εικόνα 2 «Προσθέτοντας συναισθήματα σε έργο ζωγραφικής στο λογισμικό Kidspi-
ration» 

4η δραστηριότητα «Παιχνίδι μνήμης με έργα του Joan Miro» 

Στόχοι =Τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να ε-
κτελέσουν παιχνίδια εξερεύνησης και επίλυσης απλών προβλημάτων (Μαθησιακή Πε-
ριοχή: Παιδί και Πληροφορική). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική διεύ-
θυνση http://matchthememory.com/joanmirogame 
και http://matchthememory.com/joanmiro και παροτρύνουμε τα παιδιά να παίξουν παι-
χνίδια μνήμης με πίνακες ζωγραφικής του καλλιτέχνη. Τα παιδιά εργάζονται σε ζευγά-
ρια στους τρεις υπολογιστές της τάξης, ενώ τα υπόλοιπα παίζουν σε μικρές ομάδες 
παιχνίδια μνήμης με κάρτες έργων ζωγραφικής του Miro που έχουμε εκτυπώσει. 
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Εικόνα 4 «Online παιχνίδι μνήμης με έργα ζωγραφικής του Miro» 

5η δραστηριότητα «O κήπος του Joan Miro» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εντοπίζουν πληροφορίες μέσα από την παρακο-
λούθηση μιας ταινίας, να αναπτύσσουν την γλώσσα, την επικοινωνία και να αξιοποιούν 
την τεχνολογία (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληροφορική), να αναγνωρίζουν σχή-
ματα (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Μαθηματικά) να διευρύνουν τις γνώσεις τους 
για φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Περιβάλλον). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Παρακολουθούμε μαζί με τα παιδιά το βίντεο anima-
tion “O κήπος»  (https://www.youtube.com/watch?v=yDWPOkrJ0B8) του J. Miro στο 
οποίο βλέπουμε τα φυτά, τα πουλιά και τα έντομα να κινούνται και να συνθέτουν στα-
διακά το έργο ζωγραφικής. Στη συνέχεια, η ομάδα συζητά για τα χρώματα, τα σχήματα, 
τις γραμμές και αναγνωρίζει το είδος των φυτών, των πουλιών και των εντόμων. Ύ-
στερα μοιράζουμε λεπτομέρειες του έργου ζωγραφικής σε κάθε παιδί π.χ. σαλιγκάρι, 
πουλιά, φυτά ήλιος και με προβάλλουμε ξανά το βίντεο και τα παιδιά υψώνουν την 
λεπτομέρεια που κρατούν μόλις εμφανιστεί στην οθόνη το κινούμενο στοιχείο του πί-
νακα. Με αυτόν τον τρόπο οξύνεται η οπτική παρατηρητικότητα τους και η ετοιμότητά 
τους. 

   

Εικόνα 5 «Ο κήπος του Miro» 

6η δραστηριότητα «ΜusiCon, Μiro Βleu ii» 
Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται  να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να ε-
κτελέσουν παιχνίδια εξερεύνησης (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληροφορική), να 
εξοικειώνονται με την ενέργεια της αφής στο διαδραστικό πίνακα (Μαθησιακή Πε-
ριοχή: Παιδί και Πληροφορική), να γνωρίζουν έργα μεγάλων καλλιτεχνών (Μαθη-
σιακή Περιοχή: Παιδί και Εικαστικά), να αυτοσχεδιάζουν μέσα από ήχους και μουσική 
(Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Μουσική). 
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Περιγραφή δραστηριότητας: Παρουσιάζουμε στον διαδραστικό πίνακα το έργο ζω-
γραφικής «Βleu ΙΙ»  του Miro και συζητάμε γι’ αυτόν.  Τα παιδιά προσπαθούν να κα-
ταλάβουν τι απεικονίζει ο πίνακας και δίνουν διάφορες ερμηνείες π.χ. μπορεί ο καλλι-
τέχνης να  ζωγράφισε τον ουρανό, το διάστημα ή μια θάλασσα με μαύρα βότσαλα. 
Πληκτρολογούμε στον υπολογιστή την  ηλεκτρονική διεύθυνση http://kranidi-
otis.gr/musicon-blue-ii/  και χρησιμοποιώντας την  μουσικοεικόνα που βασίζεται στο 
συγκεκριμένο έργο του καλλιτέχνη τα παιδιά παράγουν ήχους, μουσική και αλλαγές 
στα χρώματα ατομικά ή σε ζευγάρια στον διαδραστικό πίνακα. 

     

Εικόνα 6 «Βleu II, MusiCon» 

 
7η δραστηριότητα «Ζωγραφίζοντας τα χρώματα των ονείρων μου» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται  να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να ε-
κτελέσουν παιχνίδια εξερεύνησης (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληροφορική), να 
ζωγραφίζουν (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Εικαστικά). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Με αφορμή την φράση «Αυτό είναι το χρώμα των ονεί-
ρων μου» που έχει γράψει ο Miro σε ένα έργο του, τα παιδιά ζωγραφίζουν στο λογι-
σμικό Tuxpaint. Πάνω στον καμβά σχεδίασης  ζωγραφίζουν το δικό τους χρώμα των 
ονείρων χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία π.χ.  ποικίλα πινέλα ζωγραφικής, σχή-
ματα, μαγικά κλπ. Τα παιδιά εργάζονται στους τρεις υπολογιστές της τάξης, ενώ τα 
υπόλοιπα ζωγραφίζουν με μαρκαδόρους πάνω σε χαρτί εμπνεόμενα παράλληλα από τις 
γραμμές και τις κουκίδες που έχουν δει στο έργο «Μπλε ΙΙ». 

 

Εικόνα 7 «Ζωγραφίζοντας στο Tuxpaint το χρώμα των ονείρων μας» 
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8η δραστηριότητα «Οι σελιδοδείκτες του Miro» 
Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν την γλώσσα και την επικοινωνία, 
να αξιοποιούν την τεχνολογία (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληροφορική). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Δημιουργούμε στο Word  μαζί με τα παιδιά σελιδοδεί-
κτες με έργα ζωγραφικής του Miro στα οποία κυριαρχεί το μπλε χρώμα. Εισάγουμε 
εικόνες έργων τέχνης και ένα σκαναρισμένο συλλογικό έργο ζωγραφικής της ομάδας 
και προσθέτουμε σε πλαίσιο κειμένου τη φράση που έχουμε επιλέξει μαζί με τα παιδιά 
από την αυτοσχέδια ιστορία που έχουμε διαβάσει σε προηγούμενη δραστηριότητα. 
Τέλος, εκτυπώνουμε τους σελιδοδείκτες, τους κόβουμε με την βοήθεια των παιδιών και 
τους προσφέρουμε στις οικογένειες των παιδιών. 

 
Συμπεράσματα 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών αποτελούν ένα σύγχρονο μέσο 
διδασκαλίας το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη του οπτικού εγγραμματισμού.  Οι μα-
θητές σταδιακά γίνονται ικανοί να χειρίζονται τον οπτικό λόγο σε δύο επίπεδα: α) να 
γίνονται ενεργοί και κριτικοί αναγνώστες εικόνων και β) να επικοινωνούν με άνεση 
μέσα από τη δημιουργία εικαστικών και οπτικών μορφών (Bamford, 2003). 

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική βιωματική δράση με όχημα τις ΤΠΕ ενθάρρυνε τα παι-
διά να αναπτύξουν μια προσωπική σχέση  με τα έργα ζωγραφικής του Miro, να συζη-
τήσουν και να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους προσπαθώντας να επιλύσουν κάποιο 
πρόβλημα, να  αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική σκέψη τους, να αναπτύξουν 
επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Ειδικότερα τα παιδιά  μέσα από τις ποικίλες διαθεματικές δραστηριότητες στις οποίες 
συμμετείχαν: 

 -  Συνδύασαν την ικανότητα παρατήρησης με τη δυνατότητα μάθησης. 

- Ανάπτυξαν τη φαντασία τους. 

- Διατύπωσαν απόψεις και κρίσεις για ένα έργο τέχνης, ώστε να αναγνωρίζουν τις δια-
φορετικές ερμηνείες που επιδέχεται κάθε καλλιτεχνική δημιουργία.  

- Σκέφτηκαν και ανακάλυψαν νέες έννοιες. 

- Επιλύσανε  προβλήματα. 

- Άσκησαν δεξιότητες που αφορούσαν τις Νέες Τεχνολογίες στο νηπιαγωγεία. 

- Σύνδεσαν τις μαθησιακές εμπειρίες με βιώματα από την καθημερινή ζωή.  

- Καλλιέργησαν την ευαισθησία τους, και εξέφρασαν τα συναισθήματά τους με λεκτι-
κούς και μη λεκτικούς τρόπους. 
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- Δημιούργησαν με αφορμή ερεθίσματα και πληροφορίες που προσέλαβαν τόσο μέσω 
των αισθήσεων όσο και μέσω των γνωστικών εμπειριών τους.  

- Απόλαυσαν την διαδικασία, την πορεία προς το αποτέλεσμα, παρά στο τελικό προϊόν, 
υπογραμμίζοντας την εκφραστική μοναδικότητα τους είτε αυτή αφορά σε κάποια ιδέα, 
σκέψη, συναίσθημα ή κρίση. 

Συμπερασματικά, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών με τρόπο 
που δεν έρχεται σε αντίθεση με βασικές παιδαγωγικές αρχές και θεωρίες, παρέχει στα 
παιδιά βιωματικές και ολιστικές μαθησιακές εμπειρίες,  με τις οποίες  μετατρέπονται 
σε ερευνητές  και δημιουργούς ενδυναμώνοντας έτσι την κριτική τους ικανότητα απέ-
ναντι στην Τέχνη.   
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Ludwig van Beethoven: Μουσικό θέμα της 9ης Συμφωνίας και δημιουργία 
μουσικής εφαρμογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch 

Δρ Αλεξούδα Γεωργία1, Πατιώ Μαρία2 
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

1alexouda@gmail.com, 2mariapatio22.5@gmail.com  

Περίληψη 

Πρόκειται για ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό σενάριο Μουσικής και Προγραμματι-
σμού της Α’ τάξης του Γυμνασίου. Αφορά στη μελέτη, εκτέλεση και ενορχήστρωση 
του θέματος της 9ης Συμφωνίας του L.v. Beethoven καθώς και στην ανάπτυξη μιας 
μουσικής εφαρμογής που εκτελεί το μουσικό θέμα χρησιμοποιώντας μουσικούς 
φθόγγους και ρυθμικές αξίες και περιλαμβάνει χορευτική σκηνή που το συνοδεύει. Για 
την ανάπτυξη της μουσικής εφαρμογής χρησιμοποιείται το εκπαιδευτικό 
προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch.  Το εκπαιδευτικό σενάριο σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος σπουδών του Γυμνασίου. Με 
βάση τον αναστοχασμό των διδασκόντων που στηρίχτηκε στην ενθουσιώδη 
ανταπόκριση των μαθητών/τριών, τα παραδοτέα τους και τις απαντήσεις τους σε 
ερωτηματολόγιο, τα αποτελέσματα της υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου 
δείχνουν πολύ ενθαρρυντικά. 

Λέξεις - Κλειδιά: Συμφωνία, Μουσικό θέμα, Ενορχήστρωση, Προγραμματισμός, 
Scratch. 

Εισαγωγή 

Πρόκειται για ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό σενάριο Μουσικής και Προγραμματισμού 
της Α’ τάξης του Γυμνασίου, στο πλαίσιο του οποίου μεταξύ των άλλων αξιοποιείται 
το εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch. Το Scratch αναπτύχθηκε 
από το Media Lab του MIT. Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις υλικού και διανέμεται 
δωρεάν. Μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η online έκδοση του. Ακολουθεί τις αρχές του 
εποικοδομισμού της Logo (Papert, 1980). Ο προγραμματισμός στο Scratch γίνεται με 
οπτικό τρόπο. Κατά συνέπεια αποφεύγονται τα συντακτικά λάθη και η αποθάρρυνση 
που τα συνοδεύει. Οι μαθητές μπορούν εύκολα να προγραμματίσουν τις δικές τους 
διαδραστικές ιστορίες, να δημιουργήσουν τα δικά τους παιχνίδια και να αξιοποιήσουν 
τα πολυμέσα (http://scratch.mit.edu). Γενικά, πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό 
προγραμματιστικό περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να μυηθούν 
στον προγραμματισμό με έναν εύκολο και ευχάριστο τρόπο. 

Εκτιμώμενη διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μουσική – Προγραμματισμός υπολογιστών 
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Πρότερες γνώσεις και αναπαραστάσεις 

Οι μαθητές/τριες προηγούμενα εξοικειώθηκαν με την κλασική εποχή στη μουσική, τη 
μουσική φόρμα «Συμφωνία», τη σύνθεση σε ομάδες με τη χρήση ostinato και bordun 
και την ανάγνωση της μουσικής (solfège). Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών για το 
μάθημα της Μουσικής, οι μαθητές/τριες από την Γ΄ Δημοτικού γνωρίζουν τη χρήση 
ostinato και bordun στη συνοδεία μελωδίας και ανάγνωση της μουσικής (solfège). Στην 
Α΄ Γυμνασίου εξοικειώνονται περισσότερο με την κλασική εποχή στη μουσική και τη 
μουσική φόρμα «Συμφωνία». Επίσης, σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό, στα 
προηγούμενα μαθήματα Πληροφορικής εξοικειώθηκαν με το περιβάλλον του Scratch, 
τη διαχείριση μορφών – ενδυμασιών και σκηνικών - υπόβαθρων, τη δημιουργία 
σεναρίων, τις εντολές κίνησης και τις εντολές επανάληψης. 

Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών 

Το παρόν διδακτικό σενάριο εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών για τον 
Μουσικό Γραμματισμό (2011). Πιο συγκεκριμένα, εντάσσεται στην ενότητα «Υφαίνω 
Μουσική» στον άξονα μαθησιακών στόχων «Επιμένω μουσικά» της Α’ τάξης του 
Γυμνασίου. Επίσης εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών για τον 
Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο (2011). Πιο συγκεκριμένα, εντάσσεται στην 
ενότητα «Προγραμματίζω τον υπολογιστή» στον άξονα μαθησιακών στόχων 
«Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με ΤΠΕ» της Α’ τάξης του Γυμνασίου.  

Σκοπός - Στόχοι -  Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι η καλλιέργεια της μουσικότητας και των 
μουσικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών μέσα από τη γνωριμία με τον συνθέτη, το 
έργο, την εποχή, την ακρόαση, την εκτέλεση, καθώς και η καλλιέργεια των 
προγραμματιστικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών μέσω της ανάπτυξης μιας 
μουσικής εφαρμογής. 

Οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου είναι: 

• η ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργητικής μουσικής ακρόασης  
• η ανάπτυξη φωνητικών δεξιοτήτων  
• η ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης της μουσικής - ανάγνωση solfège  
• η καλλιέργεια δεξιοτήτων εκτέλεσης μουσικών οργάνων ατομικά και ομαδικά 
• η ανάπτυξη δεξιοτήτων απλής ενορχήστρωσης με χρήση ostinato και bordun 
• η ανάπτυξη θετικών στάσεων σε σχέση με τις μουσικές δραστηριότητες 
• η δημιουργία  συμπεριφορών κριτικού ακροατή 
• η καλλιέργεια των προγραμματιστικών δεξιοτήτων στο εκπαιδευτικό 

προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας μουσικής 
εφαρμογής (ορισμός μουσικού οργάνου, εκτέλεση μουσικού θέματος με τη χρήση 
μουσικής νότας, δημιουργία χορευτικής σκηνής - χορογραφίας) 
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• η καλλιέργεια της δημιουργικότητας  
• η καλλιέργεια της συνεργασίας και την κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Η/Υ, βιντεοπροβολέας, Ρυθμικά και μελωδικά μουσικά όργανα (πιάνο ή αρμόνιο, 
μεταλλόφωνα, ξυλόφωνα, αυλούς, μαράκες, τρίγωνα, ταμπουρίνα, κλάβες, τύμπανο), 
Φύλλο Εργαστηριακής Δραστηριότητας (ΦΕΔ) Μουσικής, πίνακας με πεντάγραμμα, 
κιμωλία, προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch, ΦΕΔ Προγραμματισμού. 

Οργάνωση τάξης 

1η διδακτική ώρα: Το μάθημα υλοποιείται στο εργαστήριο Μουσικής. Η υλοποίηση του 
διδακτικού σεναρίου είναι εφικτή ακόμη και αν δεν υπάρχει εργαστήριο. Σε κάθε 
ελληνικό σχολείο τα παιδιά προσκομίζουν το δικό τους μουσικό όργανο για το μάθημα 
της Μουσικής. Επιπλέον κάθε σχολική μονάδα διαθέτει αρμόνιο για τις ανάγκες του 
μαθήματος της Μουσικής. Αρχικά ο/η εκπαιδευτικός απευθύνεται στην ολομέλεια. 
Κατά την εκπόνηση της εργαστηριακής δραστηριότητας οι μαθητές/τριες εργάζονται 
σε ομάδες. Συνεργάζονται, δημιουργούν δοκιμάζουν και σχεδιάζουν από κοινού τον 
τρόπο διαχείρισης των ζητημάτων της δραστηριότητας. Οι υποδείξεις και η 
καθοδήγηση από την πλευρά του/της εκπαιδευτικού πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
της «φθίνουσας» καθοδήγησης. Όταν με βάση την παρατήρηση της μαθησιακής 
διαδικασίας κρίνεται απαραίτητο, διακόπτεται η εργασία σε ομάδες και, στην 
ολομέλεια της τάξης, δίνονται οδηγίες, διευκρινήσεις και επιλύονται απορίες. 

2η διδακτική ώρα: Το μάθημα υλοποιείται στο εργαστήριο Πληροφορικής και στο 
διδακτικό συμβόλαιο λαμβάνονται υπόψη θέματα συντονισμού καθώς και ο ιδιαίτερος 
ρόλος του υπολογιστή. Αξιοποιείται το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. Αρχικά 
ο/η εκπαιδευτικός απευθύνεται στην ολομέλεια. Κατά την εκπόνηση της 
εργαστηριακής δραστηριότητας οι μαθητές/τριες εργάζονται σε δυάδες στο πλαίσιο 
του προγραμματισμού σε ζεύγη. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός. 
Όταν κρίνεται απαραίτητο, διακόπτεται η εργασία σε δυάδες και στην ολομέλεια της 
τάξης δίνονται οδηγίες, διευκρινήσεις και επιλύονται απορίες. Aν κρίνεται απαραίτητο, 
για την επίλυση των αποριών χρησιμοποιείται η τεχνική της επίδειξης με τη χρήση του 
βιντεοπροβολέα.  

3η διδακτική ώρα: Το μάθημα υλοποιείται στο εργαστήριο Πληροφορικής. Είναι 
παρόντες και οι δύο εκπαιδευτικοί (Μουσικής και Πληροφορικής) και ο ρόλος τους 
είναι καθοδηγητικός και υποστηρικτικός. Οι μαθητές/τριες αρχικά εργάζονται σε 
δυάδες και στη συνέχεια παρουσιάζουν την εφαρμογή τους στο Scratch στην ολομέλεια 
και λαμβάνουν ανατροφοδότηση. 
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Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές/ θεωρίες μάθησης 

Ο σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου στηρίχτηκε στη θεωρία μάθησης του 
κοινωνικού εποικοδομισμού και ακολουθήθηκαν οι εξής διδακτικές προσεγγίσεις: 

Nοηματοδοτημένη διδασκαλία: Ενεργοποίηση της θέλησης για μάθηση και εστίαση σε 
γνώση μέσα από κύριες έννοιες και λέξεις-κλειδιά. Καλλιέργεια της δημιουργικής και 
της κριτικής σκέψης μέσω της συμμετοχής των παιδιών σε δραστηριότητες που τους 
ενδιαφέρουν.  

Βιωματική προσέγγιση: Οικοδόμηση της μάθησης μέσα από βιωματικές εμπειρίες των 
μαθητών/τριών οι οποίοι/ες εξερευνούν, αναλύουν, πειραματίζονται  και αναζητούν 
μόνοι/νες τους λύσεις. π.χ. απόδοση μελωδίας, αυτοσχεδιασμός, ενορχήστρωση. 

Φθίνουσα καθοδηγούμενη διδασκαλία: Ο/Η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους/τις 
μαθητές/τριες, προσφέροντας διαφοροποιημένη υποστήριξη και τελικά ενθάρρυνση 
για να ανακαλύψουν μόνοι/ες τους, νόμους και αρχές. 

Εργασία σε ομάδες: Οι μαθητές/τριες εργαζόμενοι σε δυάδες ή ομάδες διερευνούν, 
πειραματίζονται, δημιουργούν και παρουσιάζουν θέματα που αφορούν στη μουσική 
και τον προγραμματισμό. Έτσι, μαθαίνουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο ομάδων και 
να δημιουργούν ένα ομαδικό προϊόν. 

Προγραμματισμός σε ζεύγη: Στη δεύτερη και τρίτη διδακτική ώρα ακολουθείται η 
προσέγγιση του προγραμματισμού σε ζεύγη, η οποία απασχόλησε την εκπαιδευτική 
κοινότητα και έδειξε να έχει θετικά αποτελέσματα (Howard, 2006). 

Συνεργατική μάθηση: Όλη η τάξη ως ένα σύνολο συνεργάζεται π.χ. στην εκτέλεση του 
μουσικού θέματος φωνητικά και οργανικά, ανταλλάσει εμπειρίες, απόψεις και 
συμβουλές για τη μουσική εφαρμογή. 

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Όλοι/ες οι μαθητές/τριες διαφέρουν μεταξύ τους τόσο 
στις εμπειρίες τους όσο και στις γνώσεις τους. Ο/Η εκπαιδευτικός προσεγγίζει κάθε 
παιδί με διαφορετικό τρόπο και οι διδακτικές πρακτικές εξατομικεύονται ανάλογα με 
τις μουσικές και τις προγραμματιστικές δεξιότητες των μαθητών/τριών. 

Χρήση νέων τεχνολογιών: Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες που 
προηγουμένως δεν ήταν εφικτές, ειδικά σε τομείς που αφορούν στη δημιουργικότητα, 
στη διαθεματικότητα, στην ανάπτυξη κινήτρων, στην τόνωση της αυτοεκτίμησης του 
παιδιού και στην εξατομίκευση του μαθήματος. Προάγεται η κριτική, η αναλυτική και 
η δημιουργική σκέψη, η εξερεύνηση, ο πειραματισμός και η λήψη πρωτοβουλιών.  

Διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση:Η διαθεματική και διεπιστημονική 
διδακτική προσέγγιση επιχειρεί την υπέρβαση των διαχωριστικών ορίων που έχουν 
θέσει οι διαφορετικοί επιστημονικοί κλάδοι στη διάρκεια των ετών, ώστε να 
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επιτευχθούν μορφές συνεργασίας και σύμπραξης μεταξύ των διδασκομένων 
μαθημάτων με σκοπό την ενιαία προσέγγιση μιας θεματικής ενότητας από όλες τις 
δυνατές πλευρές. Η διασύνδεση της μουσικής με την πληροφορική στο πλαίσιο ενός 
σχεδίου μαθήματος  διαμορφώνεται μέσα από την ανάπτυξη ενός κεντρικού θέματος 
όπου το κάθε γνωστικό αντικείμενο αναπτύσσει και καλλιεργεί σημαντικούς 
γνωστικούς στόχους και δεξιότητες που αφορούν στον πυρήνα του αντικειμένου και 
παράλληλα οι μαθητές/τριες αποκτούν σφαιρική άποψη για το θέμα, όπως αυτό 
παρουσιάζεται στην ολότητά του (Ματσαγγούρας, 2003). 

Περιγραφή της διδασκαλίας 

Την πρώτη ώρα του διδακτικού σεναρίου στο μάθημα της Μουσικής οι μαθητές/τριες 
παρακολουθούν από το διαδίκτυο απόσπασμα από το τέταρτο μέρος της 9ης 
συμφωνίας του  L.v.Beethoven, για τέσσερις σόλο φωνές, χορωδία και συμφωνική 
ορχήστρα. Γίνεται αναφορά στην κλασική μουσική εποχή και στη ζωή του συνθέτη. 
Τα παιδιά μελετούν, τραγουδούν και παίζουν το θέμα στα μουσικά όργανα, 
ενορχηστρώνοντάς το, σε  ΦΕΔ, με χρήση ostinato και bordun. 

Τη δεύτερη ώρα του διδακτικού σεναρίου στο μάθημα της Πληροφορικής οι 
μαθητές/τριες με τη χρήση ΦΕΔ και εργαζόμενοι/νες ανά ζεύγη προγραμματίζουν τη 
μουσική εφαρμογή στο εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch. Στο 
πλαίσιο της μουσικής εφαρμογής υλοποιείται ο προγραμματισμός  του μουσικού 
θέματος με χρήση μουσικών φθόγγων και ρυθμικών αξιών, καθώς και μιας χορευτικής 
σκηνής που το συνοδεύει.  

Την τρίτη ώρα του διδακτικού σεναρίου οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν την εφαρμογή 
τους στους/στις συμμαθητές/τριές τους και στους/στις δύο εκπαιδευτικούς. Με βάση 
την ανταλλαγή απόψεων και τα σχόλια, προχωρούν σε βελτιώσεις και επεκτάσεις.  

Αξιοποίηση ΤΠΕ – Προστιθέμενη αξία 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών γίνεται στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των μουσικών 
στόχων του αναλυτικού προγράμματος και μέσα από παιδαγωγικές προσεγγίσεις που 
προάγουν την κριτική, αναλυτική και δημιουργική σκέψη, τη συνεργατική μάθηση, την 
αυτενέργεια, τη λήψη πρωτοβουλιών, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό 
(Γεωργάκη 2003). Αφόρμηση για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού σεναρίου 
αποτέλεσε το ερευνητικό έργο με τίτλο «Σαρώνοντας μουσικά μια εικόνα» (Σπυρίδης, 
2007). 

Στην πρώτη διδακτική ώρα αξιοποιήθηκε το Διαδίκτυο σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα 
βιβλία, ως πηγή πληροφοριών που αφορούν στην κλασική μουσική εποχή, στη ζωή και 
το έργο του L.v. Beethoven, καθώς και ως πηγή ακρόασης κινηματογραφημένης 
εκτέλεσης του 4ου μέρους του έργου από συμφωνική ορχήστρα υψηλού επιπέδου 
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(Συμφωνική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Χέρμπερτ φον Κάραγιαν  
https://www.youtube.com/watch?v=EfuBE5EPMZs).  

Στις δύο επόμενες διδακτικές ώρες αξιοποιήθηκε το εκπαιδευτικό προγραμματιστικό 
περιβάλλον Scratch. Με βάση το πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό 
Γραμματισμό στο Γυμνάσιο (2011), είναι ένα από τα εκπαιδευτικά προγραμματιστικά 
περιβάλλοντα που προτείνονται για την ενότητα «Προγραμματίζω τον υπολογιστή» σε 
όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Επίσης είναι ένα από τα εκπαιδευτικά 
προγραμματιστικά περιβάλλοντα που προτείνονται στην επιμόρφωση β’ επιπέδου του 
έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» 
του κλάδου της Πληροφορικής  ΠΕ19/20. Το Scratch επιτρέπει στο/στη μαθητή/τρια, 
να ορίσει το μουσικό όργανο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει στην εφαρμογή του, να 
ορίσει τη νότα που θέλει να εκτελεστεί καθώς και τη χρονική διάρκεια της εκτέλεσής 
της. Σε μια εφαρμογή μπορούν να χρησιμοποιούνται συγχρόνως περισσότερα από ένα 
μουσικά όργανα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ορχήστρα. Επίσης στο Scratch οι 
μαθητές/τριες μπορούν να προγραμματίσουν μια χορευτική σκηνή. Ένα εκπαιδευτικό 
σενάριο δημιουργίας μιας χορευτικής σκηνής προτείνεται και από τον οδηγό για τον 
εκπαιδευτικό του νέου προγράμματος σπουδών για τον πληροφορικό γραμματισμό 
(2011). Διευκρινίζεται ότι στο προαναφερθέν εκπαιδευτικό σενάριο οι μαθητές/τριες 
χρησιμοποιούν έτοιμους ήχους και ασχολούνται κυρίως με τον προγραμματισμό των 
κινήσεων μιας μορφής, ενώ στο παρόν σενάριο η εργαστηριακή δραστηριότητα 
επικεντρώνεται κυρίως στον προγραμματισμό του μουσικού θέματος με βάση τους 
μουσικούς φθόγγους και τις ρυθμικές αξίες. Οι μαθητές/τριες, «μετασχηματίζοντας» 
το μουσικό θέμα της 9ης συμφωνίας του L.v.Beethoven σε μια μουσική εφαρμογή στο 
προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch δημιούργησαν έναν νέο τύπο παρτιτούρας. 
Κατά τη διαδικασία της πορείας του «µετασχηµατισµού», οι μαθητές/τριες 
κατανόησαν βαθύτερα την έννοια της ενορχήστρωσης, αξιοποίησαν τα ηχοχρώματα 
των οργάνων, τις μεταβολές της δυναμικής αγωγής και οπτικοποίησαν, μέσω των 
χορευτικών κινήσεων, συναισθήματα που τους δημιούργησε υποκειμενικά η μουσική. 

Αξιολόγηση μαθητών/τριών - Αξιολόγηση διδακτικού σεναρίου 

Η αξιολόγηση είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας, η οποία αφενός 
ανατροφοδοτεί τη μάθηση και τη διδασκαλία (Διαμορφωτική αξιολόγηση) και 
αφετέρου διαπιστώνει την επίτευξη ή μη των επιδιωκόμενων στόχων στο τέλος κάθε 
περιόδου (Τελική αξιολόγηση). Ο/Η μαθητής/τρια αξιολογείται ως προς το βαθμό της 
αντιληπτικής του/της ικανότητας και ως προς τις επιμέρους δεξιότητες που 
αναπτύσσει, όπως παρατηρητικότητα, φαντασία, αυτοσυγκέντρωση, συνεργασία, 
πειθαρχία, συνθετική σκέψη και πρωτοβουλίες. Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών 
στηρίζεται τόσο στην παρατήρηση της μαθησιακής τους πορείας από τους διδάσκοντες 
όσο και στα τελικά παραδοτέα (τα αρχεία των εφαρμογών των μαθητών στο Scratch). 
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Το διδακτικό σενάριο αξιολογείται με βάση την παρατήρηση από τους διδάσκοντες 
κατά την υλοποίησή του, τα παραδοτέα των μαθητών/τριών και τις απαντήσεις τους σε 
ερωτηματολόγιο.  

Υλοποίηση – Αναστοχασμός 

Το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε στη β’ τάξη του Γυμνασίου του Πειραματικού 
Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η πρώτη διδακτική ώρα υλοποιήθηκε στο 
μάθημα της Μουσικής. Η δεύτερη και η τρίτη διδακτική ώρα υλοποιήθηκαν σε 
συνεχόμενο δίωρο στο μάθημα της Πληροφορικής. Η υλοποίηση του σεναρίου ήταν 
σύμφωνη με το σχεδιασμό και τους στόχους του σεναρίου. Το συνεχόμενο δίωρο στο 
μάθημα της Πληροφορικής βοήθησε πολύ, ώστε να μην υπάρξει απώλεια χρόνου. Η 
υλικοτεχνική υποδομή ήταν επαρκής για την υλοποίηση του σεναρίου. Το ενδιαφέρον, 
σύμφωνα με την παρατήρηση των διδασκόντων, τις προφορικές δηλώσεις και τις 
απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο των ίδιων των μαθητών/τριών ήταν πολύ μεγάλο. 
Συμμετείχαν στο μάθημα με ενθουσιασμό, είχαν ενεργό ρόλο, πήραν πρωτοβουλίες και 
έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο. Σύμφωνα με την παρατήρηση, η συνεργασία σε δυάδες ήταν 
ομαλή, αποτελεσματική και ικανοποίησε τους/τις μαθητές/τριες. Τα παραπάνω 
επιβεβαιώθηκαν προφορικά και από τους ίδιους τους/τις μαθητές/τριες. Με βάση την 
παρατήρηση στο μάθημα και τα παραδοτέα, οι διδακτικοί στόχοι επετεύχθησαν. 

Προκειμένου να ληφθεί μεγαλύτερη ανατροφοδότηση από τους/τις μαθητές/τριες για 
τη δραστηριότητα της μουσικής εφαρμογής στο Scratch που υλοποίησαν στο μάθημα 
της Πληροφορικής, κλήθηκαν να απαντήσουν ένα ερωτηματολόγιο. Στον πίνακα 1 
βλέπετε τις απαντήσεις τους σε πέντε ερωτήσεις κλειστού τύπου. Με βάση τις 
απαντήσεις αυτές, οι περισσότεροι/ες μαθητές/τριες βρήκαν τη δραστηριότητα της 
μουσικής εφαρμογής στο Scratch που υλοποίησαν στο μάθημα της Πληροφορικής 
πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και λίγο δύσκολη. Επίσης οι περισσότεροι/ες μαθητές/τριες 
θεωρούν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα τους/τις βοήθησε πολύ να εμβαθύνουν 
στο μουσικό έργο, να κατανοήσουν τα ρυθμικά στοιχεία του μουσικού θεάματος και 
να εξοικειωθούν περισσότερο με τον προγραμματισμό. Στην ερώτηση «Τι σου άρεσε 
στη δραστηριότητα;» 7 μαθητές/τριες αναφέρθηκαν στο συνδυασμό της Μουσικής με 
τον Προγραμματισμό, 2 στην πρωτοτυπία του μαθήματος, 2 τα πάντα και 1 στον 
προγραμματισμό της χορευτικής σκηνής. Στην ερώτηση «Τι σε δυσκόλεψε στη 
δραστηριότητα;» 3 μαθητές/τριες δεν εντόπισαν κάποια δυσκολία, 6 αναφέρθηκαν σε 
θέματα συγχρονισμού, 1 στον προγραμματισμό της χορευτικής σκηνής, 1 στην επιλογή 
της σωστής νότας και 1 στον προγραμματισμό της ορχήστρας. Στην ερώτηση «Τι 
καινούργιο έμαθες στον προγραμματισμό;» όλοι οι μαθητές/τριες αναφέρθηκαν στον 
προγραμματισμό ενός μουσικού θέματος με βάση τις νότες και τις ρυθμικές αξίες και 
τρεις αναφέρθηκαν και στον προγραμματισμό της χορευτικής σκηνής. Με βάση τις 
απαντήσεις των μαθητών/τριών στην ερώτηση «Τι σε έκανε να προσέξεις περισσότερο 
στο μουσικό έργο;» προκύπτει ότι στο μουσικό έργο πρόσεξαν περισσότερο το μουσικό 
θέμα, διότι εντυπώνεται αμέσως στη μνήμη και μπορούν να το θυμηθούν και να το 
τραγουδήσουν εύκολα, καθώς και τις  συχνές και απότομες αντιθέσεις στη δυναμική.  
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Ερώτηση Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ 

Πόσο ενδιαφέρουσα σου φάνηκε η 
δραστηριότητα; 0 0 1 2 9 
Πόσο δύσκολη σου φάνηκε;  3 7 2 0 0 
Πόσο θεωρείς ότι σε βοήθησε να 
εμβαθύνεις στο μουσικό έργο; 0 1 1 8 2 
Πόσο θεωρείς ότι σε βοήθησε να 
κατανοήσεις τα ρυθμικά στοιχεία του 
μουσικού θεάματος; 0 1 1 8 2 
Πόσο θεωρείς ότι σε βοήθησε να 
εξοικειωθείς περισσότερο με τον 
προγραμματισμό; 0 1 2 6 3 

Πίνακας 1  

Ακολουθούν ενδεικτικά μερικές εικόνες από τα παραδοτέα των μαθητών/τριών: 

 

Εικόνα 1: Στιγμιότυπο από την εκτέλεση της χορευτικής σκηνής 

 

Εικόνα 2: Τμήμα της αλληλουχίας των εντολών της εκτέλεσης του μουσικού θέματος 
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Εικόνα 3: Εντολές χορευτικής σκηνής 

Φύλλο Εργαστηριακής Δραστηριότητας 

(1η διδακτική ώρα - Μάθημα Μουσικής) 

1. Εργασία σε ομάδες: δημιουργία και καταγραφή απλής ενορχήστρωσης με 
χρήση ostinato και bordun για το 8-μετρο θέμα της 9ης συμφωνίας του Μπετόβεν. 

 

 

2. Σε τι διαφέρει η 9η συμφωνία του Μπετόβεν από όλες τις άλλες συμφωνίες της 
κλασικής εποχής; 

.......................................................................................................................................... 
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 

• Η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν εκφράζει τα ιδανικά του αυλικού πολιτισμού. 
• Η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν συνδυάζει στοιχεία του γερμανικού φολκλορ με τον 

κλασικισμό. 
• Ο Μπετόβεν ήταν ο πρώτος από τους κλασικούς συνθέτες που κατόρθωσε να γράψει 

τα έργα του ως ανεξάρτητος μουσικός στη Βιέννη. 
• Ο Μπετόβεν στα έργα του εκφράζει τα ιδανικά του συντηρητικού αυλικού πολιτισμού. 
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Φύλλο Εργαστηριακής Δραστηριότητας 

(2η διδακτική ώρα - Μάθημα Πληροφορικής) 

Εργαστείτε σε ζευγάρια προκειμένου να υλοποιήσετε τα εξής: 

1. Επιλέξτε σκηνικό και μορφή. Φροντίστε η μορφή που θα επιλέξετε να ανήκει στην 
κατηγορία People και να έχει πολλές ενδυμασίες, έτσι ώστε η εναλλαγή τους να 
μπορεί να αξιοποιηθεί στον προγραμματισμό μιας χορευτικής σκηνής. 

2. Στη μορφή σας δημιουργήστε ένα σενάριο που θα εκτελείται όταν γίνει κλικ στο 
πράσινο σημαιάκι. Στο σενάριο αυτό: 

Α) Χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή από την κατηγορία  Ήχος, προκειμένου  να 
ορίσετε το μουσικό όργανο της επιλογής σας: 

 

Β) Δημιουργήστε μια ακολουθία από νότες επιλέγοντας  από την κατηγορία  Ήχος, την 
εξής εντολή: 

 

Γ) Χρησιμοποίησε τις εντολές κίνησης προκειμένου η μορφή να κινείται ανάλογα με 
τη μουσική. Μπορείτε να αξιοποιήσετε και περισσότερες από μια ενδυμασίες, τις 
οποίες η μορφή θα αλλάζει με βάση την κίνηση. 

Δ) Συμπεριλάβετε τις εντολές εκτέλεσης της μουσικής και κίνησης σε μια εντολή 
επανάληψης, ώστε να επαναλαμβάνονται πολλές φορές. 

Ε) Εισάγετε και άλλα μουσικά όργανα της επιλογής σας προκειμένου το μουσικό 
κομμάτι να εκτελείται από μία ορχήστρα.  

ΣΤ) Δείξτε την εφαρμογή σας στους/στις συμμαθητές/τριές σας και δείτε τις δικές τους 
εφαρμογές.  

Ζ) Εμπλουτίστε την εφαρμογή μας κατά την κρίση σας. 
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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο εστιάζει σε συνεργατικό έργο μαθητών Γενικών Λυκείων της Ελλά-
δας και σχολείων ανάλογης βαθμίδας του εξωτερικού, σε πλαίσιο προγράμματος 
eTwinning. Το έργο, το οποίο υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
2014-2015, αποσκοπούσε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών, στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων τους στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα, στην ένταξη και χρή-
ση των ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική/μαθησιακή διαδικασία και στην ανάπτυ-
ξη της κριτικής ικανότητας των συμμετεχόντων. Οι δραστηριότητες του έργου αναρ-
τήθηκαν στην πλατφόρμα twinspace, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλούς ι-
στοχώρου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές έκαναν ευρεία χρήση 
ΤΠΕ και πλοηγήθηκαν σε ιστοσελίδες που τους καθοδήγησαν στη δημιουργία επιτυ-
χημένων παρουσιάσεων και στη σύνταξη συνοδευτικών επιστολών σε βιογραφικά 
σημειώματα. Με την ολοκλήρωση του έργου, έγινε ποιοτική αξιολόγηση από τους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές.  

Λέξεις - Kλειδιά: eTwinning, Αγγλική γλώσσα, επαγγελματικός προσανατολισμός, 
ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

To παρόν άρθρο εστιάζει σε συνεργατικό έργο ελληνικών και ευρωπαϊκών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της δράσης eTwinning η οποία προωθεί 
διασυνοριακές ευκαιρίες μάθησης τόσο σε εικονικά όσο και σε φυσικά περιβάλλοντα 
επικοινωνίας. Το eTwinning αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος δια βίου 
μάθησης Erasmus+ και η κοινότητα των εκπαιδευτικών και μαθητών που συμμετέ-
χουν στη δράση αριθμεί περισσότερες από 32 χώρες και εμπλουτίζεται συνεχώς με 
νέες εντός και εκτός Ε.Ε. 

Η πρωτοπόρα σύλληψη και εφαρμογή της προαναφερόμενης δράσης εντός της σύγ-
χρονης πραγματικότητας της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) δεν δημιουργήθηκε 
για να εξυπηρετήσει αμιγώς γνωστικούς στόχους ή απλώς για να παράσχει ευκαιρίες 
επαγγελματικής ανάπτυξης. Ο ευρύς και πολυδιάστατος χαρακτήρας της δράσης 
προσεγγίζει τη μάθηση έξω από τα όρια της σχολικής τάξης, συνενώνοντας μαθητές 
και εκπαιδευτικούς που προέρχονται από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα και 
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εκπαιδευτικά συστήματα, μιλούν διαφορετικές γλώσσες και επικοινωνούν με διαφο-
ρετικούς κώδικες. Η ανοικτότητα και ο πλουραλισμός που ενέχονται στην κοινή προ-
σπάθεια ανάγει τις έννοιες της μάθησης και της γνώσης σε άλλα πλαίσια, όπου οι 
κόμβοι του δικτύου που φιλοξενούνται στο twinspace, τον εικονικό χώρο φιλοξενίας 
του κάθε έργου, αλληλεπιδρούν δημιουργώντας ενεργά δίκτυα ή διαδικτυακές κοινό-
τητες επικοινωνίας και πληροφόρησης.  

Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε το έργο « The Career Project» το οποίο βασίζεται 
στις θεματικές ενότητες μαθήματος MOOC (Massive Online Open Courses), το οποίο 
υλοποιήθηκε από τους συνεργάτες του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, David Winter 
και Laura Brammar. Η συλλογιστική του βασίζεται στη βαθύτερη γνώση του εαυτού, 
που οδηγεί σε αποτελεσματικότερες επαγγελματικές επιλογές μέσω προσωπικής ανά-
πτυξης και ενεργητικής συμμετοχής στη συλλογική προσπάθεια. Η βελτίωση δεξιοτή-
των κριτικής σκέψης και επαγγελματικού προσανατολισμού θα κατευθύνουν τους 
μαθητές σε αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων όσον αφορά στη μελλοντική τους 
σταδιοδρομία. Απώτερο στόχο αποτελεί η διεύρυνση του πεδίου δεξιοτήτων ζωής 
όλων των εμπλεκομένων. 

Σκοπός-Στόχοι 

Το «The Career Project» είχε ως στόχο τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μα-
θητών μας δίνοντας έμφαση στη μαθητοκεντρική διάσταση της εκπαίδευσης, όπως 
αυτή ορίστηκε από τους McCombs & Whisler (1997), επιτρέποντας στους συμμετέ-
χοντες να πειραματιστούν με βάση τις υπόβαθρο και τις κλίσεις τους και να ωφελη-
θούν από διδακτικές πρακτικές που ενθαρρύνουν την απόκτηση νέας γνώσης. Η κυ-
ριότερη πρακτική τέτοιου είδους ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις ΤΠΕ 
συνδυασμένη με την ενδυνάμωση της κριτικής τους σκέψης. Οι σκοποί και οι στόχοι 
του έργου μας τέθηκαν με βάση την αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom. (Krathwohl 
et al, 2000). 

Στον γνωστικό τομέα, εστιάζοντας στις διεργασίες της γνώσης, ζητήθηκε από τους 
μαθητές να κατανοήσουν τις οδηγίες που αναρτήθηκαν στις ενότητες του έργου και 
να τις εφαρμόσουν στην πράξη (π.χ. δημιουργώντας κολάζ στην εισαγωγική ενότη-
τα). Επιπρόσθετος στόχος ήταν η αξιοποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών, η ανά-
λυσή τους, η ιεράρχηση των δεδομένων μέσω πίνακα αξιολόγησης, η υπεράσπιση 
των επιλογών τους και η αξιολόγηση εκείνων των εταίρων τους (π.χ. στην 1η ενότητα 
«Αξίες και Επαγγελματικοί Στόχοι»). Επιπλέον, έμφαση δόθηκε στη σύνθεση νέων 
δομών μέσω της χρήσης και σύνθεσης επιμέρους στοιχείων και στην αξιολόγηση των 
τελικών αυτών πονημάτων ανά ενότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν 
οι ενότητες 5 «Δεξιότητες παρουσίασης», και 6 «Ποια είναι η δική σου επιρροή», ό-
που ζητήθηκε από τους μαθητές να επιχειρηματολογήσουν, αξιολογώντας τα δεδομέ-
να της 5ης ενότητας, να τα τροποποιήσουν, να τα συνδυάσουν και στη συνέχεια να 
προβούν στη δημιουργία ανάλογης παρουσίασης, αποτιμώντας ταυτόχρονα την προ-
σπάθειά τους μέσω ειδικού ερωτηματολογίου. 
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Όσον αφορά στο συναισθηματικό τομέα, οι στόχοι που ετέθησαν εστίασαν στην ανά-
πτυξη των ψυχο-κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, μέσω συνεργατικών δραστη-
ριοτήτων. Συγκεκριμένα, σε κάθε ενότητα υπήρξε αλληλεπίδραση των εταίρων (π.χ. 
ανατροφοδότηση στις καταγραφές των μαθητών των συμμετεχόντων σχολείων) και 
εποικοδομητική κριτική (π.χ. κριτική ανάλυση των απόψεων των εταίρων, με σαφή 
επιχειρηματολογία), με αποτέλεσμα την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτογνωσί-
ας/αυτοεκτίμησης, βασικών παραμέτρων επαγγελματικού προσανατολισμού.  

Όσον αφορά στον ψυχο-κοινωνικό τομέα, οι στόχοι εστίασαν στη βελτίωση των 
δεξιοτήτων των μαθητών στις ΤΠΕ (π.χ. παρακολούθηση βίντεο και παραγωγή 
αντίστοιχου βιντεοσκοπημένου υλικού).  

Μεθοδολογία 

Το έργο μας «The Career Project» εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
2014-15 (Σεπτέμβριος 2014 - Μάιος 2015) και υλοποιήθηκε σε ασφαλή ιστοχώρο 
(http://new-twinspace.etwinning.net/web/p105210/). 

Πρώτο βήμα για την υλοποίηση του «The Career Project» ήταν η κατάθεσή του έργου 
από τους ιδρυτές του προς έγκριση από την Εθνική Υπηρεσία eTwinning. Στη συνέ-
χεια, ακολούθησε η ανεύρεση των σχολείων-εταίρων μέσω ανάρτησης συνοπτικής 
περιγραφής του έργου σε χώρο του eTwinning net, ειδικά διαμορφωμένο για αυτόν 
τον σκοπό.  

Οι συνάδελφοι της Ελλάδας και του εξωτερικού που εκδήλωσαν ενδιαφέρον ανταπο-
κρινόμενοι στην πρόσκληση αυτή επιλέχθηκαν με βάση την ηλικία και τα κοινά εν-
διαφέροντα των μαθητών τους. Στη συνέχεια, ακολούθησαν τη διαδικασία εγγραφής 
των μαθητών τους στην πλατφόρμα του Twinspace, στην οποία είχαν πρόσβαση απο-
κλειστικά τα μέλη της ομάδας μας. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν είχαν ισό-
τιμο ρόλο ως διαχειριστές, αποφασίζοντας ποιος επιτρέπεται να έχει πρόσβαση μέσω 
ενός συστήματος ελέγχου ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει κωδικούς πρόσβασης 
για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, επιστολές για γραπτή άδεια από τους γο-
νείς, έλεγχο για την καταλληλότητα των εικόνων και της γλώσσας που χρησιμοποι-
ούνται στις αναρτήσεις. Έτσι εξασφαλίσθηκε ότι οι μαθητές δεν θα υποστούν κανε-
νός είδους παρενόχληση και δεν θα υπάρξει πρόσβαση ξένων στο μαθητικό πληθυ-
σμό.  

Το έργο διαρθρώθηκε σε 7 ενότητες αφού πρώτα πραγματοποιήθηκε μια εισαγωγική 
ενότητα. Ο στόχος της εισαγωγικής ενότητας ήταν η γνωριμία των μαθητών μεταξύ 
τους, ώστε να δημιουργηθεί κλίμα οικειότητας και συνεργασίας. Για το σκοπό αυτό 
τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν και να αναρτήσουν στη γκαλερί εικόνων του κάθε 
σχολείου ένα collage ή μια ζωγραφιά που αφορούσε στα ενδιαφέροντά τους. Για την 
αποφυγή καταπάτησης πνευματικών δικαιωμάτων, χρησιμοποιήθηκαν ειδικά web-
sites, όπως τα Pixabay (http://pixabay.com/en/), Creative Commons Free Pictures 
(http://ow.ly/PlDJC), Gratisography (http://www.gratisography.com/) κ.λπ. Οι μαθη-
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τές των διαφορετικών χωρών άρχισαν να γνωρίζονται μεταξύ τους στο διαδικτυακό 
χώρο (forum) του Twinspace (http://ow.ly/PkkwB) σχολιάζοντας τις αναρτήσεις τους 
και βρίσκοντας κοινά ενδιαφέροντα και προτιμήσεις ανάμεσά τους. Τέλος, δόθηκαν 
ειδικές οδηγίες που υπαγορεύουν τη σωστή συμπεριφορά και επικοινωνία στο διαδί-
κτυο (netiquette). 

Ακολούθησε η Ενότητα 1: «Οι αξίες και οι επαγγελματικοί στόχοι», στόχος της οποί-
ας ήταν οι μαθητές να εντοπίσουν τις αξίες που θεωρούν σημαντικές για τους ίδιους, 
ώστε να μπορέσουν να προσδιορίσουν καλύτερα το είδος καριέρας που θα τους ται-
ριάζει στο μέλλον. Για το σκοπό αυτόν χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία «What am I 
like?» και «Values Grid» από το MOOC «Enhance your career and Employability 
skills»), τα οποία παραχωρήθηκαν από τους διαχειριστές του συγκεκριμένου μαθήμα-
τος David Winter and Laura Brammar (University of London). Οι μαθητές κλήθηκαν 
να απαντήσουν σε ενδοσκοπικά ερωτήματα, όπως π.χ. με τι είδους ανθρώπους προτι-
μούν να συνδιαλέγονται, σε τι περιβάλλον τους αρέσει να εργάζονται και με ποιον 
τρόπο εργασίας θεωρούν ότι αποδίδουν καλύτερα. Επίσης, έννοιες όπως η ποικιλία 
στο περιβάλλον και το είδος εργασίας, η κοινωνική θέση, η αναγνώριση της εργασί-
ας, οι χρηματικές απολαβές, η παροχή βοήθειας στο συνάνθρωπο κ.α. αξιολογήθηκαν 
και ιεραρχήθηκαν. Στη συνέχεια, οι μαθητές συνέταξαν ένα μικρό κείμε-
νο/παράγραφο, όπου παρέθεταν τις αξίες που θεωρούν σημαντικές για την επιλογή 
μιας μελλοντικής καριέρας, καθώς και τους επαγγελματικούς τους στόχους, και το 
ανάρτησαν χρησιμοποιώντας το εργαλείο Padlet (https://padlet.com/), το οποίο επι-
τρέπει την τοποθέτηση εικονικών σημειώσεων-ετικετών σε έναν διαδικτυακό καμβά 
(χρήση του έγινε και σε όλες τις επόμενες ενότητες του έργου). Στο τέλος, οι συμμε-
τέχοντες σχολίασαν τις αναρτήσεις των εταίρων τους, βρίσκοντας κοινά στοιχεία, ή 
και διαφορές στις αντιλήψεις τους και προσέφεραν αλληλοβοήθεια, όσον αφορά στη 
διερεύνηση των προσωπικών κριτηρίων και αξιών που πραγματεύεται αυτή η ενότητα 
(http://ow.ly/PkiwF, http://ow.ly/PkiPb, http://ow.ly/Pkjra, http://ow.ly/Pkjzb, 
http://ow.ly/PkjPW, http://ow.ly/PkjYp ).  

Η 2η ενότητα: «Δεξιότητες Απασχολησιμότητας» στόχευε στο να εξοικειώσει τους 
μαθητές με την ορολογία των βασικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας (ομαδικότητα, 
οργάνωση, επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων, ηγετικές ικανότητες) και στον εντο-
πισμό από μέρους τους του βαθμού στον οποίο τις διαθέτουν. Για το σκοπό αυτό, έγι-
νε από τους μαθητές επεξεργασία των εγγράφων «Skills definitions» και «Skills 
audit». Η πρώτη συζήτηση για τα περιεχόμενα και η συμπλήρωση των σχετικών πε-
δίων έγινε εντός τάξης. Η επεξεργασία των περιεχομένων ήταν εκτενής, μια που έ-
πρεπε να γίνει κατανοητή η έννοια της δεξιότητας, η διαφορά της από την ικανότητα, 
το εύρος της και οι εφαρμογές της τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και στον επαγ-
γελματικό χώρο. Η ενότητα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των εν λόγω δεξιοτή-
των και τον σχολιασμό των καταχωρήσεων των εταίρων των μαθητών μας στoν τοίχο 
Padlet του εκάστοτε σχολείου (http://ow.ly/NDscg, http://ow.ly/NDshG, 
http://ow.ly/NDska, http://ow.ly/NDstj, http://ow.ly/NDspd, http://ow.ly/NDsqL). 
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Ο σκοπός της ενότητας 3 «Ποια επαγγέλματα μου αρέσουν», ήταν να αναρωτηθούν 
οι μαθητές ποια τρία επαγγέλματα θα επιθυμούσαν να ακολουθήσουν στο μέλλον και 
να εντοπίσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για αυτά. Η προσέγγιση του ζητούμε-
νου στην ενότητα αυτή απαιτούσε τη σύγκριση, την αντιπαραβολή και την ανάλυση 
των δεδομένων που οι συμμετέχοντες είχαν επεξεργαστεί στη 2η ενότητα, δίνοντας 
στους μαθητές τη δυνατότητα να αλλάξουν, μερικώς ή ολικώς, τις προσωπικές τους 
αντιλήψεις σε ό,τι αφορά την πιθανή μελλοντική επιλογή εργασίας τους. Μέσω αυτής 
της διαδικασίας οι μαθητές κλήθηκαν να επιδείξουν στοιχεία κριτικής σκέψης, αντα-
ποκρινόμενοι πλήρως στην πρόκληση να επαναπροσεγγίσουν ιδέες, προτιμήσεις και 
σημαντικές, για αυτούς, δεξιότητες. Οι απαντήσεις τους και ο σχολιασμός των απα-
ντήσεων των εταίρων αναρτήθηκαν σε νέους τοίχους Padlet, (http://ow.ly/NDtgK, 
http://ow.ly/NDtlJ, http://ow.ly/NDtpL, http://ow.ly/NDtuP, http://ow.ly/NDtyD, 
http://ow.ly/PklYF) 

Η ενότητα 4, «Χτίζοντας αποδοτικές σχέσεις», είχε ως στόχο να αντιληφθούν οι συμ-
μετέχοντες τον ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνική δικτύωση στην ανάπτυξη των 
επαγγελματικών τους σχεδίων. Για την επίτευξη του στόχου δόθηκαν στους μαθητές 
αναλυτικές οδηγίες (How to use Linkedin), που αφορούσαν στη χρήση του ευρέως 
διαδεδομένου ιστότοπου επαγγελματικής δικτύωσης Linkedin 
(https://www.linkedin.com/). Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση αναφορικά με τους 
μελλοντικούς επαγγελματικούς στόχους του κάθε μαθητή και την στρατηγική που θα 
ακολουθούσε για την επίτευξή τους, και κατά πόσο τα ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης 
είναι δυνατόν να βοηθήσουν έναν επαγγελματία. Εστιάσαμε στην απόκτηση γνώσεων 
από έγκριτους επαγγελματίες, την εσωτερική πληροφόρηση σχετικής με συγκεκριμέ-
να πεδία επαγγελματικής κατάρτισης, την ανταλλαγή γνώσεων και υλικού με στόχο 
τη σύλληψη νέων ιδεών, τη συμμετοχή σε ομάδες συναφείς ως προς τα ενδιαφέροντα 
του μελλοντικού επαγγελματία και τέλος την εύρεση πιθανού μέντορα στα πρώτα 
βήματα της σταδιοδρομίας τους μέσα σε πλαίσιο ασφαλούς επικοινωνίας. Επίσης, 
εντοπίστηκαν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης (Facebook, Twitter) και στο Linkedin, ιστότοπο που χρησιμοποιείται ευρέως 
για την εύρεση εργασίας και την επαγγελματική εξέλιξη του συνειδητοποιημένου 
χρήστη. Για την επίτευξη του στόχου, οι μαθητές περιηγήθηκαν σε σχετικές με το θέ-
μα ιστοσελίδες ανά ομάδες Ενδεικτικά αναφέρουμε την: What's your personal social 
media strategy?, (Dutta, 2010). Με την ολοκλήρωση της συζήτησης οι μαθητές εξέ-
φρασαν ιδέες και προσωπικές απόψεις, είτε συνοπτικά σε γραπτό κείμενο, είτε σε η-
χογραφημένη μορφή χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο ηχογράφησης 
Vocaroo (http://vocaroo.com/) Τέλος, παρακινήθηκαν να διαβάσουν τις αναρτήσεις 
των εταίρων τους και να τις σχολιάσουν εποικοδομητικά (http://ow.ly/NDuQN, 
http://ow.ly/NDuV1, http://ow.ly/NDuZo, http://ow.ly/NDv1k, http://ow.ly/NDv3Y).  

Στην ενότητα 5 «Δεξιότητες παρουσίασης», ζητήθηκε από τους μαθητές να αντιληφ-
θούν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης παρουσίασης. Για την επίτευξη 
του στόχου, παρακολούθησαν σύντομα βίντεο που κατέγραφαν παρουσιάσεις έγκρι-
των και δημοφιλών επαγγελματιών και σχολίασαν τον τρόπο ομιλίας και παρουσία-

1394

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://ow.ly/NDtgK
http://ow.ly/NDtlJ
http://ow.ly/NDtpL
http://ow.ly/NDtuP
http://ow.ly/NDtyD
http://ow.ly/PklYF
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/career/Week%204/Additional%20Resources%20-%20How%20to%20use%20LinkedIn.pdf
https://www.linkedin.com/
https://hbr.org/2010/11/managing-yourself-whats-your-personal-social-media-strategy
https://hbr.org/2010/11/managing-yourself-whats-your-personal-social-media-strategy
http://vocaroo.com/
http://vocaroo.com/
http://ow.ly/NDuQN
http://ow.ly/NDuV1
http://ow.ly/NDuZo
http://ow.ly/NDv1k
http://ow.ly/NDv3Y


σης του θέματος του καθενός από αυτούς. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις παρουσιάσεις, 
των Simon Sinek (http://ow.ly/NDvlq) και Jamie Oliver (http://ow.ly/NDvpo), στον 
ιστότοπο του http://www.ted.com/talks/. Καταγράφηκαν μια σειρά από στοιχεία τα 
οποία αποτελούν μεθόδους προσέλκυσης και διατήρησης της προσοχής του κοινού, 
όπως γλωσσικά τεχνάσματα, πχ. ρητορικές ερωτήσεις, ανέκδοτες ιστορίες, κ.λπ., α-
φηγηματικά τεχνάσματα, πχ. δραματοποιημένη αφήγηση, χιούμορ κ.λπ., παραγλωσ-
σικά στοιχεία, π.χ. χρήση της χροιάς της φωνής, χειρονομίες, κίνηση κ.λπ. και, τέλος, 
οπτικοακουστικά βοηθήματα, π.χ. χρήση βίντεο, PowerPoint παρουσιάσεων, κ.λπ.. 
Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στα στοιχεία που έχουν οι ομιλητές της εθνικότητας των 
μαθητών και τα οποία ενδεχομένως αποτελούν διακριτό πολιτιστικό στοιχείο του συ-
γκεκριμένου λαού. Τα συμπεράσματά τους καταγράφηκαν στον πίνακα padlet του 
κάθε σχολείου (http://ow.ly/NDwr7, http://ow.ly/NDxao, http://ow.ly/NDxde, 
http://ow.ly/NDxjX, http://ow.ly/PknUM). 

Στην 6η ενότητα, «Ποια είναι η δική σου επιρροή», οι μαθητές ενσωμάτωσαν στο 
δικό τους πόνημα τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης παρουσίασης μπρο-
στά σε κοινό. Για την επίτευξη του στόχου, εργάστηκαν σε ομάδες και παρουσίασαν 
ομιλία τριών λεπτών σε θέμα της αρεσκείας τους μπροστά στους συμμαθητές τους, 
αξιολογήθηκαν μέσω ερωτηματολογίου από το ακροατήριο και προαιρετικά συμπλή-
ρωσαν φόρμα αυτοαξιολόγησης. Η καλύτερη παρουσίαση βιντεοσκοπήθηκε και τέ-
θηκε προς ψήφιση από όλα τα συμμετέχοντα σχολεία μέσω του ψηφιακού εργαλείου 
tricider (http://www.tricider.com/). Προκειμένου να διασφαλιστούν τα προσωπικά 
δεδομένα των μαθητών μας, και αφού ζητήθηκε η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων 
τους, δημοσιεύτηκαν οι παρουσιάσεις στο YouTube (https://www.youtube.com/) μέ-
σω μη καταχωρημένων συνδέσμων. Βασικοί άξονες της ενότητας ήταν η δομή, το 
περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα έκαναν την παρουσίαση ενδιαφέ-
ρουσα και γοητευτική για το κοινό. 

H 7η ενότητα είχε ως στόχο τη συγγραφή συνοδευτικής, σε βιογραφικό σημείωμα, 
επιστολής και αποτέλεσε το επιστέγασμα του έργου μας. Οι μαθητές καλλιέργησαν 
περαιτέρω την κριτική τους ικανότητα καλούμενοι να προσεγγίσουν με γόνιμο τρόπο 
παραδείγματα του συγκεκριμένου συγγραφικού είδους, όπως παρατίθενται σε σχετική 
ιστοσελίδα του πανεπιστημίου του Kent (http://ow.ly/PiHDD). Στη συνέχεια, έγρα-
ψαν ανάλογη επιστολή συνδυάζοντας και προσαρμόζοντας τα επιμέρους στοιχεία 
στις ανάγκες τους, ως απάντηση σε αγγελίες καταχωρισμένες στο elance 
(https://www.elance.com/), ιστότοπο που αφορά στην εύρεση εργασίας και συνεργα-
τών.  

Αποτίμηση-Συμπεράσματα 

Το «The Career Project» διασφάλισε μέσω των παρεχόμενων δραστηριοτήτων τη με-
τατόπιση του ελέγχου της μάθησης από τον δάσκαλο στο μαθητή. Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου ήταν απαραίτητο να γνωρίζουμε τις δεξιότητες των μαθητών στη 
χρήση υπολογιστών και τη στάση τους απέναντι στη διαδικτυακή μάθηση, ώστε να 
αξιολογήσουμε πόσο αποτελεσματικοί είναι οι μαθητές μας στη διαδικασία αυτή 
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(Great Basing College, 2003, Extension On–line, 2003). Η χρήση των ΤΠΕ στο έργο 
μας αποδείχτηκε άριστο ψυχοπαιδαγωγικό μέσο προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς 
ανανέωσε τη διδακτική πράξη και βοήθησε τους μαθητές να αναπτύξουν τις ψηφια-
κές τους δεξιότητες (Τσέλιγκα & Χατζηγιάννογλου, 2014). 

Το έργο περιέχει στη σωστή δοσολογία πέντε βασικά στοιχεία, ώστε να διατηρήσει το 
ενδιαφέρον των μαθητών, δηλαδή διασκέδαση, αλληλεπίδραση, έλεγχο των παραμέ-
τρων μάθησης από αυτούς, χρηστικότητα και υποστήριξη (Elsenheimer, 2003). Οι 
ηλεκτρονικές δραστηριότητες είχαν θετικά αποτελέσματα στους συμμετέχοντες μα-
θητές. Στη γενική αξιολόγηση του έργου δήλωσαν ότι το νέο μαθησιακό περιβάλλον 
ενθάρρυνε την ενεργό συμμετοχή τους, ενώ για τη συγκεκριμένη συνθετική εργασία 
δήλωσαν ότι ήταν ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Κατά την εξέλιξη του, το έργο υπο-
βαλλόταν σε συστηματική αξιολόγηση ανά ενότητα από τους μαθητές μέσω του δια-
δικτυακού εργαλείου answergarden (http://answergarden.ch/).  

Το εν λόγω έργο ενσωματώθηκε στη διδακτέα ύλη και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία 
να εφαρμόσουν διδαγμένες γραμματικές και συντακτικές δομές σε ένα πιο ενδιαφέ-
ρον πλαίσιο (Τσέλιγκα & Χατζηγιάννογλου, 2014). Η επαφή με αυθεντικά κείμενα 
και οπτικοακουστικό υλικό, όπως οι παρουσιάσεις από το δίκτυο TED στην 5η ενό-
τητα, ενίσχυσαν το γλωσσικό εγγραμματισμό και οι δραστηριότητες παραγωγής γρα-
πτού λόγου στις υπόλοιπες ενότητες του έργου τους έδωσαν την ευκαιρία να χρησι-
μοποιήσουν λεξιλόγιο και συντακτικές δομές που είχαν διδαχθεί. Πέρα από την ανά-
πτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων στην Αγγλική γλώσσα, το έργο αξιολογείται ως 
απόλυτα εναρμονισμένο με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των εμπλεκομένων μαθη-
τών. 

Με το «The Career Project» επιτεύχθηκαν τρία είδη αλληλεπίδρασης που συνήθως 
λαμβάνουν χώρα σε ένα διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον: αλληλεπίδραση μαθη-
τή-περιεχομένου, αλληλεπίδραση μαθητή-διδάσκοντα, και αλληλεπίδραση μεταξύ 
μαθητών (Moore & Kearsely, 1996). Επιπλέον, οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη 
μάθηση μέσα από αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση ακόμη και αν το κοινωνικό, 
το πολιτιστικό τους υπόβαθρο και τα ενδιαφέροντά τους ήταν ανομοιογενή και ετε-
ρόκλητα. Κατά αυτόν τον τρόπο αμβλύνθηκαν οι αντιθέσεις που μπορεί να θέτουν 
ζητήματα μαθησιακών δυσκολιών, φυλετικών διαφοροποιήσεων, κοινωνικών ή επι-
κοινωνιακών ιδιαιτεροτήτων και ενισχύθηκαν σχέσεις που χτίζουν άλλου χαρακτήρα 
κοινότητες και μαθησιακά περιβάλλοντα (Νηστικάκη & Χατζηγιάννογλου, 2013). 

Προς όφελος των διδασκόντων υπήρξε αλληλεπίδραση με άλλους διδάσκοντες ή με 
ειδικούς όπως επίσης και με μαθητές (Yang, 2002). Οι διδάσκοντες συνδέθηκαν θέ-
τοντας κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους, μοιράστηκαν πρακτικές και συνεργάσθηκαν 
στην αξιολόγηση της προόδου των μαθητών και του προγράμματος στο σύνολό του. 
Επίσης, διεύρυναν τις γνώσεις τους και πειραματίστηκαν με νέες μεθόδους και εργα-
λεία web 2.0. Τέλος, οι διαχειριστές του έργου και τα εμπλεκόμενα σχολεία παρείχαν 
ενθάρρυνση και υποστήριξη, ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες τεχνικές δυσκολίες και 
ελλείψεις προέκυψαν. Οι μαθητές και οι γονείς συνεργάσθηκαν με ενθουσιασμό και 
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προθυμία, ενώ μετά την ολοκλήρωση του έργου ακολούθησαν δραστηριότητες διά-
χυσης, όπως η από κοινού παρουσίαση του έργου από τα εμπλεκόμενα σχολεία της 
περιοχής των Αθηνών και η από κοινού συγγραφή του παρόντος άρθρου.  
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2 M.Ed., Καθηγήτρια Αγγλικής 
machi@ath.forthnet.gr 
3Καθηγήτρια Αγγλικής 
evdoxia@windtools.gr 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο εστιάζει σε έργο eTwinning το οποίο υλοποιήθηκε σε μαθητές ηλι-
κίας 14-15 ετών στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας. Στόχος του έρ-
γου ήταν η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών στην ξένη γλώσσα, μέσα από 
δραστηριότητες συναισθηματικής αγωγής καθώς και η βελτίωση των δεξιοτήτων 
ΤΠΕ, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας twinspace. Η θεματολογία του έργου αφορού-
σε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης, ώστε οι μαθητές να α-
ναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα προσωπικά τους συναισθήματα, ενισχύοντας την 
αυτοαντίληψη, αυτοεικόνα και αυτοεκτίμησή τους, να εμπλακούν σε διαδικασίες εν-
συναίσθησης και να δομήσουν μια θετική ταυτότητα σε ένα περιβάλλον αμοιβαίου 
σεβασμού, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ τους και με τους εταίρους. Με 
την ολοκλήρωση του έργου έγιναν δραστηριότητες διάχυσης στη σχολική κοινότητα 
και η τελική αποτίμηση από τους μαθητές.  

Λέξεις - Κλειδιά: etwinning, TΠΕ, Γυμνάσιο, συναισθηματική αγωγή 

Εισαγωγή 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι στο χώρο της εκπαίδευσης η νοημοσύνη και η ικανότητα 
δεν είναι οι μόνοι καθοριστικοί παράγοντες της ακαδημαϊκής επιτυχίας καθώς η δι-
δασκαλία και η μάθηση, εκτός από ακαδημαϊκά στοιχεία, εμπεριέχουν και έντονα 
κοινωνικές και συναισθηματικές προεκτάσεις (Zins, Weissberg, Wang & Walbeg, 
2004). Φαίνεται, συνεπώς, πως τα συναισθήματα, η ψυχική διάθεση και η ιεράρχηση 
του συστήματος αξιών των μαθητών μπορούν να παρεμποδίσουν ή να διευκολύνουν 
την μαθησιακή διαδικασία και την προσωπική τους πρόοδο. Αναλυτικές έρευνες έ-
χουν αποδείξει ότι η ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων μπορεί 
να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευημερία και καλύτερη σχολική επίδοση (Durlak και συν, 
2011).  

Η σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο του σχολείου ως πλαισίου που νοιάζεται και φρο-
ντίζει, που προάγει όχι μόνο τη μάθηση, αλλά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και 
προσαρμογή των παιδιών, έχει προσδώσει μια νέα προοπτική στο πάγιο αίτημα για 
ποιοτική εκπαίδευση και ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών (Χατζηχρήστου κ.ά., 
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2011). Το γεγονός αυτό εξαίρει την σπουδαιότητα της κοινωνικής και συναισθηματι-
κής αγωγής στο σχολικό περιβάλλον ως «τη διαδικασία απόκτησης βασικών δεξιοτή-
των αναγνώρισης και διαχείρισης συναισθημάτων, προσδιορισμού και επίτευξης θε-
τικών στόχων, εκτίμησης της αντίληψης των άλλων, εδραίωσης και διατήρησης θετι-
κών σχέσεων, λήψης υπεύθυνων αποφάσεων και εποικοδομητικού χειρισμού διαπρο-
σωπικών καταστάσεων» (Elias και συν., 475: 1997). Δεδομένα ερευνών τονίζουν την 
αναγκαιότητα ενσωμάτωσης δομημένων σχολικών προγραμμάτων συναισθηματικής 
αγωγής τα οποία εφαρμόζονται την τελευταία δεκαετία σε πολλά εκπαιδευτικά συ-
στήματα σε διεθνές επίπεδο (Χατζηχρήστου κ.ά., 2011). 

Σε αυτό το πλαίσιο προσπάθειας αντιμετώπισης των προκλήσεων της σύγχρονης 
σχολικής τάξης σχεδιάστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή για το σχολικό έτος 2014-2015 
το έργο «The Character Project: Educating the Heart» με στόχο την προαγωγή της 
ψυχικής και συναισθηματικής υγείας των μαθητών με ευχάριστο και δημιουργικό 
τρόπο μέσα από ένα σχέδιο δράσης eTwinning.  

Το eTwinning είναι μία «πλούσια, πανευρωπαϊκη κοινότητα διδασκαλίας και μάθη-
σης» που υποστηρίζει την «αδελφοποίηση» σχολικών μονάδων μέσω του Internet. 
Αποτελεί μία Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπα-
ϊκές χώρες συνεργάζονται, ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτι-
σμικά οφέλη, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινω-
νιών (ΤΠΕ) (www.etwinning.com). 

Τα σχέδια δράσης eΤwinning προσδίδουν μία πρωτοποριακή διάσταση στην εκπαι-
δευτική διαδικασία εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο προσέγγισης της γνώσης έτσι ώστε ο 
μαθητής από παθητικός δέκτης που ήταν να αρχίσει να συμμετέχει ενεργά στη διαδι-
κασία μάθησης, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέ-
σεις και να λειτουργεί συλλογικά (Anda & Guven, 2013). Mέσω της συνεργατικής 
παλτφόρμας Twinspace, οι μαθητές χρησιμοποιούν δημιουργικά τα διάφορα εργαλεία 
ΤΠΕ όχι μόνο για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους αλλά και για να εκπονήσουν τις 
εργασίες τους. Το eΤwinning «πειραματίζεται με νέες μεθόδους διδασκαλίας, νέες 
τεχνολογίες και νέους τρόπους διεξαγωγής παραδοσιακών δραστηριοτήτων» 
(Gilleran, et al., 2008:7) και μας διδάσκει ότι «το κλειδί για την επιτυχία είναι η αυ-
θεντική επικοινωνία». Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται κίνητρα ανάπτυξης των 
γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών καθώς και των δεξιοτήτων συ-
νεργασίας και επικοινωνίας.  

Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες 

Στο έργο «Character project» το οποίο υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014-2015 
και διήρκεσε 9 μήνες, συμμετείχαν συνολικά 375 μαθητές ηλικίας 13-15 ετών από 7 
Γυμνάσια της Ευρώπης και 13 σχολεία της Ελλάδας, ενώ ιδρυτές του έργου ήταν εκ-
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παιδευτικοί από το σχολείο του Ηνωμένου Βασιλείου και του 68ου Γυμνασίου Αθη-
νών. 

Στόχοι του Έργου 

Κύριος σκοπός του έργου, το οποίο βασίστηκε στο επιμορφωτικό υλικό των MOOCS 
«Teaching Character and creating positive Classrooms» του Dave Levin και στο 
«Enhance your Career and employability Skills» των David Winter και Laura 
Brammar, ήταν να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να διερευνήσουν σημαντικές 
έννοιες κλειδιά της Θετικής ψυχολογίας, να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό σχολικό 
περιβάλλον που θα ενεργοποιήσει στους μαθητές το πάθος για μάθηση και θα οικο-
δομήσει την αίσθηση του «ανήκειν» μέσα από συνεργατικές βιωματικές δραστηριό-
τητες αξιοποιώντας τις ΤΠΕ. Η επιλογή του θέματος εντάχθηκε στις δράσεις για τη 
δημιουργία ενός συμπονετικού σχολικού περιβάλλοντος που μεριμνά και αφυπνίζει 
το πάθος για μάθηση στους μαθητές και προάγει την ευγένεια, αγγίζει τις καρδιές των 
μαθητών, δίνει εναύσματα, καλλιεργεί την ασφάλεια , ταυτότητα και το αίσθημα του 
«ανήκειν» στην ομάδα. Η μεθοδολογία του έργου στηρίχθηκε στις αρχές της βιωμα-
τικής μάθησης «που επιδιώκει τη διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση του 
μαθητή» (Δεδούλη, 2001) . 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του τέθηκαν στους μαθητές, βάσει της αναθεωρημένης 
ταξινομίας του Bloom (Krathwol, 2002) εστίασαν στα εξής: 

• Να διερευνήσουν τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου. 
• Να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τα θετικά γνωρίσματα του χαρακτήρα 

τους. 
• Να αναπτύξουν τα θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους ώστε να 

δομήσουν θετική ταυτότητα. 
• Να εντοπίσουν, να ενισχύσουν και να βρουν πιθανές λύσεις πάνω σε αδύναμα 

σημεία του χαρακτήρα τους. 
• Να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους. 
• Να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες στα Αγγλικά καθώς και δεξιότητες επικοι-

νωνίας και συνεργασίας με τους εταίρους. 
• Να ενημερώσουν τη σχολική κοινότητα για την αναγκαιότητα της ανάπτυξης θε-

τικών στοιχείων του χαρακτήρα του ανθρώπου.  

Διαδικασία Εφαρμογής 

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών στη δράση 
eΤwinning από τη σχολική σύμβουλο, έγινε διαφήμιση της θεματικής του έργου στο 
Forum της πλατφόρμας, όπου βρήκε ανταπόκριση από αρκετά σχολεία της Ευρώπης. 
Ιδιαίτερα θετική ήταν η αντίδραση των μαθητών των Ελληνικών σχολείων, οι οποίοι 
ενθουσιάστηκαν με την ιδέα ενσωμάτωσης της συναισθηματικής αγωγής σε μια δρά-
ση ηλεκτρονικής αδελφοποίησης Ελληνικών σχολείων με άλλα σχολεία της Ευρώπης 
στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας. 
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Μέσω ανταλλαγής email διαμορφώθηκε το προσχέδιο του έργου το οποίο περιλάμ-
βανε τους στόχους, τις ενότητες, τη μεθοδολογία, τα εργαλεία και τον τρόπο αξιολό-
γησης ( http://new-twinspace.etwinning.net/web/p105312). Επειδή η διάδραση και η 
συνεργασία των εταίρων αποτελεί βασικό στοιχείο ενός έργου eΤwinning, δημιουρ-
γήθηκαν οι προσωπικοί λογαριασμοί σύνδεσης των μαθητών, οι οποίοι ενημερώθη-
καν για τις υποχρεώσεις τους και το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων. Για τις ανά-
γκες της δράσης χρησιμοποιήθηκαν οι αίθουσες με διαδραστικό πίνακα, το εργαστήρι 
Πληροφορικής και τα laptop που διέθετε το κάθε σχολείο. Οι γονείς ενημερώθηκαν 
ενυπόγραφα για τη διαδικασία συμμετοχής των μαθητών στο έργο, τη χρήση συ-
σκευών νέας τεχνολογίας και διαδικτύου, καθώς και για τους όρους πιθανής έκθεσης-
απεικόνισης των μαθητών σε φωτογράφηση όπου αυτό απαιτήθηκε.  

Ενότητα 1: Γνωριμία εταίρων 

Ο στόχος της πρώτης ενότητας ήταν η γνωριμία των μαθητών μεταξύ τους, ώστε να 
δημιουργηθεί κλίμα οικειότητας και συνεργασίας. Μέσω του τόπου συζήτησης 
(Forum), οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν μία πρόταση για τον εαυτό τους ξεκινώ-
ντας «Αν ήμουν ένα συναίσθημα θα ήμουν…» αιτιολογώντας το γιατί το επέλεξαν 
και συστήνοντας τους εαυτούς τους σαν μια πρώτη γνωριμία με τους εταίρους. Εν 
συνεχεία σχολίασαν τις αναρτήσεις των εταίρων. Για την καλύτερη υλοποίηση της 
δραστηριότητας, οι εκπαιδευτικοί ανάρτησαν τις προτάσεις που αφορούσαν στον ε-
αυτό τους, παράλληλα με την ανατροφοδότησή τους προς τους μαθητές. Κατά αυτό 
τον τρόπο, οι μαθητές και οι καθηγητές των ελληνικών και ευρωπαϊκών σχολείων 
που συνεργάστηκαν άρχισαν να γνωρίζονται μεταξύ τους σχολιάζοντας τις αναρτή-
σεις των εταίρων τους. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν σαφείς οδηγίες για τη 
χρήση των εργαλείων Web 2.0 που απαιτούνταν. 

Ενότητα 2: My character strengths (Τα δυνατά σημεία του χαρακτήρα μου) 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας ήταν η διερεύνηση και αξιολόγηση των ατομι-
κών χαρακτηριστικών του κάθε μαθητή αλλά και η δημιουργία του «συναισθηματι-
κού » προφίλ της τάξης του. Με την ευγενή συγκατάθεση του University of London 
να χρησιμοποιήσουμε το υλικό από το MOOC «Enhance your career and 
Employability skills» του David Winter και της Laura Brammar οι μαθητές κλήθηκαν 
να συμπληρώσουν φύλλο εργασίας (character strengths) ιεραρχώντας 23 θετικά χα-
ρακτηριστικά για τον εαυτό τους σε αύξουσα σειρά, ξεκινώντας από το πλέον θετικό. 
Τα φύλλα εργασίας αναρτήθηκαν στο twinspace (κοινός χώρος εργασίας του έργου) 
και, βάσει των αποτελεσμάτων, κάθε σχολείο δημιούργησε το «συναισθηματικό προ-
φίλ» της τάξης του, το οποίο ανάρτησε στο File Archive της ενότητας. Για την απει-
κόνιση του προφίλ της τάξης ακολουθήθηκε η παρακάτω μεθοδολογία: Σε ομάδες, οι 
μαθητές κάθε σχολείου σημείωσαν σε κάθε χαρακτηριστικό την κατάταξη κάθε μα-
θητή και, κατόπιν, πρόσθεσαν τις τιμές κατάταξης ανά χαρακτηριστικό για να βρουν 
το άθροισμα. Στη συνέχεια, τοποθέτησαν τα αθροίσματα των χαρακτηριστικών σε 
αύξουσα σειρά δημιουργώντας έτσι τη νέα κατάταξη των χαρακτηριστικών της τάξης.  
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Οι καθηγητές του κάθε σχολείου ανάρτησαν στο φάκελο του σχολείου τους, στο τμή-
μα του Forum, το όνομα του σχολείου στο οποίο επιθυμούσαν να απαντήσουν οι μα-
θητές τους. Τέλος, οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων, πάλι κάνοντας χρήση 
του Forum, σχολίασαν τα προφίλ των τάξεων των εταίρων καταγράφοντας τα κοινά 
και διαφορετικά χαρακτηριστικά τους είτε με δική τους ανάρτηση, είτε απαντώντας 
σε ανάρτηση συμμαθητή τους. 

Προαιρετικά ζητήθηκε στους μαθητές να συμμετάσχουν σε ερωτηματολόγιο (VIA 
questionnaire) το οποίο δημιουργήθηκε από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό «VIA 
Institute on Character» (www.viacharacter.org) και μετράει 24 θετικά χαρακτηριστικά 
μαθητών ηλικίας 10-17 ετών. Κάποιοι μαθητές αφού άνοιξαν λογαριασμό, και απά-
ντησαν τις 96 ερωτήσεις σε 15 λεπτά, «κατέβασαν» το τελικό πόρισμα και κλήθηκαν 
να συγκρίνουν τα αποτελέσματα του VIA questionnaire με τις δικές τους αξιολογή-
σεις, να παρατηρήσουν και να καταγράψουν τι τους έκανε εντύπωση καθώς και τι 
σημείωσαν για τις δύο λίστες του ερωτηματολογίου. Τους ζητήθηκε να σχολιάσουν 
σε τουλάχιστον ένα μαθητή από εταίρο συνεργαζόμενο σχολείο. 

Επιπρόσθετη Ενότητα: Χριστουγεννιάτικες Ευχές 

Σκοπός της ενότητας αυτής ήταν η δημιουργία Χριστουγεννιάτικων χειροτεχνιών και 
η ανταλλαγή ευχών με τους εταίρους εν όψει των Χριστουγέννων. Oι διδάσκοντες 
επέλεξαν από κοινού με τους μαθητές το συνεργαζόμενο σχολείο με το οποίο αντάλ-
λαξαν ευχές και έστειλαν μέσω συμβατικού ταχυδρομείου τις χειροτεχνίες. Με την 
παραλαβή του πακέτου οι μαθητές φωτογραφήθηκαν με τις κάρτες που τους είχαν 
αποσταλεί και στη συνέχεια, οι καθηγητές των σχολείων (τηρώντας τους κανόνες δε-
οντολογίας για τη διαδικτυακή ανάρτηση φωτογραφιών) ανάρτησαν τις φωτογραφίες 
των μαθητών στον ψηφιακό τοίχο της ενότητας.  

Ενότητα 3: Αισιοδοξία 

Σκοπός της ενότητας αυτής ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν μία αι-
σιόδοξη στάση στη ζωή και να τη μοιραστούν με τους εταίρους. Για την επίτευξη του 
στόχου οι μαθητές παρακολούθησαν ένα video διάρκειας 9 λεπτών με τίτλο «Sue 
Austin: Deep sea diving in a wheel chair» (http://goo.gl/0TRC1C) το οποίο αναφέρε-
ται στη Βρετανίδα καλλιτέχνιδα Sue Austin η οποία, καθηλωμένη σε αναπηρικό κα-
ροτσάκι λόγω ασθένειας δίνει ένα μάθημα ζωής και προσπαθεί με τις καταδύσεις της 
σε αναπηρική καρέκλα να αποδείξει πώς όλα είναι δυνατόν να συμβούν με την δύνα-
μη της αισιοδοξίας. Στη συνέχεια οι μαθητές αντάλλαξαν απόψεις και εντυπώσεις 
από το video με τους Ευρωπαίους εταίρους χρησιμοποιώντας τον ψηφιακό καμβά 
padlet (http://padlet.com) 

Ενότητα 4: Ευγνωμοσύνη 

Σκοπός αυτής της ενότητας ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν την ση-
μασία της ευγνωμοσύνης και τα θετικά συναισθήματα που δημιουργεί. Οι μαθητές 
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κλήθηκαν να γράψουν ένα γράμμα ευγνωμοσύνης σε ένα πρόσωπο της ζωής τους που 
δεν έχουν ευχαριστήσει όπως όφειλαν. Τους ζητήθηκε να είναι όσο πιο αναλυτικοί 
και λεπτομερείς γίνεται ως προς το γιατί τους ευχαριστούσαν καθώς και τι αντίκτυπο 
είχε αυτή η παράλειψη πάνω τους. Ακολούθως, η επιστολή έπρεπε να παραδοθεί 
προσωπικά ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή εναλλακτικά να διαβαστεί στους πα-
ραλήπτες αυτοπροσώπως ή μέσω Skype ή τηλεφωνικά. Χρησιμοποιώντας το 
www.youblisher.com ή εναλλακτικά το www.issuu.com, κάθε σχολείο συνέθεσε ένα 
e-book με τις επιστολές των μαθητών του και το δημοσίευσε στο ειδικά διαμορφωμέ-
νο blog της συγκεκριμένης ενότητας. Στη συνέχεια, οι μαθητές χρησιμοποιώντας τον 
ψηφιακό τοίχο Padlet κλήθηκαν να μοιραστούν τα συναισθήματά τους και τις σκέ-
ψεις τους αφού είχαν ολοκληρώσει την σχετική δράση. Ανακαλώντας και φέρνοντας 
στη μνήμη τους αγαπημένα τους πρόσωπα που είχαν αδικήσει ή παραμελήσει ενώ 
εκείνα είχαν φερθεί με μεγαλοψυχία αισθάνθηκαν λύτρωση από συναισθήματα που 
τους κρατούσαν «δέσμιους» μετατρέποντας την αμηχανία σε θετικά συναισθήματα 
ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης. 

 

Eικόνα 5 : Οι επιστολές των μαθητών έχουν μετατραπεί σε e-books. 

Ενότητα 5: Αυτοπεποίθηση 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν 
την αυτοπεποίθησή τους καθώς και να διερευνήσουν τις σχετικές έννοιες της «αυτό-
αποτελεσματικότητας» (self-efficacy) και της «αυτοεκτίμησης» (self-esteem). Ειδικό-
τερα, ζητήθηκε από τους μαθητές να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο «How self-
confident are you?» της εταιρείας Mind Tools (www.mindtools.com) που μετρούσε 
την αυτοπεποίθησή τους μέσα από 14 ερωτήσεις στις οποίες οι μαθητές απάντησαν 
με διαβαθμισμένη κλίμακα τύπου Likert. Οι μαθητές, αφού συμπλήρωσαν το ερωτη-
ματολόγιο, ανάρτησαν τα αποτελέσματα τους στον ψηφιακό τοίχο Padlet του σχολεί-
ου τους και παρείχαν ανατροφοδότηση σε έναν ή περισσότερους εταίρους. Στη συνέ-
χεια, παρακολούθησαν το βίντεο «TED talk by Amy Cuddy» σχετικά με τη διαχείρι-
ση καταστάσεων που απαιτούν την ενεργοποίηση της αυτοπεποίθησης του ατόμου. 
Στο συγκεκριμένο 20λεπτο απόσπασμα, η κοινωνική ψυχολόγος Amy Cuddy, η οποία 
διερεύνησε τη γλώσσα σώματος, αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να 
διαμορφώσουμε την αντίληψη των άλλων για εμάς – αλλά και τη χημεία του δικού 
μας εγκεφάλου - αλλάζοντας απλώς τη στάση του σώματος μας. Διδάσκοντες και μα-
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θητές ανάρτησαν τις απόψεις τους στον ψηφιακό τοίχο του σχολείου τους και σχολί-
ασαν τις απόψεις των εταίρων τους. 

Ενότητα 6 : Συμπόνια προς τον εαυτό μας (Self-compassion) 

Στόχος της ενότητας ήταν να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να αναγνωρίσουν και 
να αποδεχθούν με ενσυναίσθηση και κατανόηση τυχόν αρνητικά χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητάς τους και να προτείνουν εποικοδομητικούς τρόπους αντιμετώπισής 
τους. Ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: Οι μαθητές αφού εντόπισαν κάποια αρνητικά 
σημεία του χαρακτήρα τους που τους έκαναν να νιώθουν ντροπή και ανασφάλεια, 
έγραψαν στον εαυτό τους μια επιστολή «αυτο-συμπόνιας» (self-compassion) όπως θα 
έγραφαν σε έναν καλό τους φίλο για να εκφράσουν αποδοχή, συμπόνια και κατανόη-
ση. Σε αυτή την επιστολή, αφού υπενθύμισαν στον εαυτό τους ότι κανείς δεν είναι 
τέλειος, κλήθηκαν να εξετάσουν τους πιθανούς λόγους της ανεπιθύμητης συμπεριφο-
ράς τους και να προτείνουν εποικοδομητικούς τρόπους για την αντιμετώπισή της.  

 
Εικόνα 6 : Κάθε σχολείο ανάρτησε το δικό του ηλεκτρονικό βιβλίο. 

Ο υπεύθυνος καθηγητές κάθε σχολείου συγκέντρωσε τις επιστολές των μαθητών και 
τις δημοσίευσε σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά εργα-
λεία youblisher ή issuu. Στη συνέχεια, οι μαθητές όλων των σχολείων σχολίασαν τις 
επιστολές των εταίρων τους και μοιράστηκαν τις απόψεις τους, κάνοντας χρήση της 
επιλογής ανάρτησης σχολίων (comments) που διαθέτει το ειδικά διαμορφωμένο blog 
της ενότητας.  

Ενότητα 7: Η σημασία της Συναισθηματικής Αγωγής στο σχολείο: Ενημέρωση των 
διδασκόντων και της σχολικής κοινότητας  

Στόχος της τελευταίας ενότητας ήταν να αναγνωρίσουν οι μαθητές την αναγκαιότητα 
της συναισθηματικής αγωγής στα σχολεία και να εκφράσουν τις απόψεις τους κάνο-
ντας χρήση των ΤΠΕ, με πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο. Οι μαθητές διάβασαν 
ένα απόσπασμα από μια επιστολή που γράφτηκε από ένα επιζώντα του ολοκαυτώμα-
τος και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς για να εκφράσει την καχυποψία του και την 
αμφισβήτησή του για την αποτελεσματικότητα της στείρας εκπαίδευσης που δη-
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μιουργεί τέρατα μορφώσεως που υστερούν σε κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιό-
τητες. Στη συνέχεια, κλήθηκαν να εργαστούν συλλογικά σε επίπεδο τάξης ή ομάδων 
και να απαντήσουν στο ερώτημα «Πόσο σημαντική είναι η συναισθηματική αγωγή 
στα σχολεία;» κάνοντας δημιουργική χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και δη-
μιουργώντας ένα από τα παρακάτω: ένα video (www.wevideo.com), μια ψηφιακή ι-
στορία (www.storybird.com), παιδική ταινία (www.goanimate.com), ένα σενάριο ρα-
διοφώνου (www.vocaroo.com) ή μια διαδραστική αφίσα (www.thinglink.com). 

Ακολούθως, οι μαθητές κάθε χώρας χρησιμοποίησαν το ψηφιακό εργαλείο tricider 
(www.tricider.com) για να αξιολογήσουν τα προϊόντα των εταίρων, στηριζόμενοι στα 
κριτήρια που τους δόθηκαν (πρωτοτυπία, αποτελεσματικότητα, εκτενής προσέγγιση 
του θέματος). Κάθε σχολείο ψήφισε για την καλύτερη εργασία, τεκμηριώνοντας την 
επιλογή του.  

Ενότητα 8: Αξιολόγηση και Διάδοση του Έργου 

Ο στόχος της συγκεκριμένης ενότητας ήταν διττός καθώς έπρεπε, πρώτον, να γίνει 
αποτίμηση του προγράμματος από τους μαθητές και, δεύτερον, να γίνει διάχυση της 
πληροφορίας που αφορά στο eTwinning, γενικά, και στο έργο «The Character 
Project», ειδικότερα. Συγκεκριμένα: Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το Forum για να 
περιγράψουν, σε μία παράγραφο 2-3 γραμμών και με συγκεκριμένα και σαφή σχόλια, 
την εμπειρία τους και όσα αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στο έργο «The 
Character Project: Educating the Heart». Στη συνέχεια παρουσίασαν το πρόγραμμα 
στους μαθητές των άλλων τάξεων της σχολικής ομάδας περιγράφοντας την εμπειρία 
τους. Από τις φωτογραφίες της εκδήλωσης δημιουργήθηκε παρουσίαση της διάδοσης 
του έργου μέσω του ψηφιακού εργαλείου «animoto» (https://animoto.com) ή παρό-
μοιου προγράμματος. 

Αποτίμηση - Συμπεράσματα 

Τα οφέλη που αποκόμισαν μαθητές και εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του έργου eTwinning «Τhe Character Project: Educating the Heart» είναι πολλαπλά 
καθώς το εν λόγω έργο, συνδύασε τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας με τη χρήση 
ΤΠΕ και τη συναισθηματική αγωγή και θεωρείται ιδιαίτερα καινοτόμο. 

Συγκεκριμένα, μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες αναγνώρισης, αποδοχής και 
έκφρασης ευχάριστων και δυσάρεστων συναισθημάτων δόθηκε η δυνατότητα στους 
μαθητές να αναπτύξουν συναισθηματικές δεξιότητες ζωτικής σημασίας και να δουν 
τον «εαυτό τους μέσα από ένα θετικό όσο και ρεαλιστικό πρίσμα» (Goleman, 1995: 
202). Είναι αξιοσημείωτο, όπως αποκάλυψαν οι ίδιοι οι μαθητές μέσα από τις δρα-
στηριότητες αξιολόγησης του έργου, ότι τους δόθηκε για πρώτη φορά η ευκαιρία να 
ανακαλύψουν και να συμφιλιωθούν με τον εαυτό τους αναγνωρίζοντας ισχυρά και 
αδύνατα σημεία του χαρακτήρα τους, εκφράζοντας τα συναισθήματά τους στους 
συμμαθητές και τους Ευρωπαίους εταίρους τους, ανακαλύπτοντας τις μεταξύ τους 
ομοιότητες ή διαφορές και ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλον. Το όλο εγχείρημα απο-
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κτά ιδιαίτερη σημασία για την εφηβική ηλικία, μία περίοδο αυτεπίγνωσης, αυτοσυ-
νειδησίας και αυτονόμησης συναισθημάτων, η σωστή διαχείριση των οποίων μπορεί 
να συμβάλει στην αποφυγή άγχους ή αισθημάτων ανεπάρκειας (Steinberg & Morris, 
2011· Παππά, 2013) 

Μέσα από την επικοινωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους στην Αγγλική γλώσσα, οι 
μαθητές ανέπτυξαν βασικές γλωσσικές δεξιότητες με δημιουργικό και ευχάριστο 
τρόπο. Το συγκεκριμένο έργο ενσωματώθηκε στη διδακτέα ύλη και οι μαθητές είχαν 
την δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γραμματικές και συντακτικές δομές που διδάχθη-
καν σε ένα πιο ενδιαφέρον πλαίσιο. Η επαφή τους με αυθεντικό διαδικτυακό υλικό 
ενίσχυσε τον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό ενώ οι δραστηριότητες παραγωγής 
γραπτού λόγου για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου τούς έδωσε την ευκαιρία να 
χρησιμοποιήσουν τα είδη κειμένου που είχαν διδαχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι 
μαθητές εμπλούτισαν το λεξιλόγιο των συναισθημάτων τους στην Αγγλική γλώσσα. 
Επιπλέον, έγιναν αυτόνομοι όσον αφορά τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας 
eTwinning και του ψηφιακού τοίχου padlet για να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινω-
νίας με τους εταίρους. Η χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία , τα video από 
το Youtube που παρακολούθησαν οι μαθητές, το youblisher για τη δημιουργία ηλε-
κτρονικού βιβλίου με τις επιστολές των μαθητών, το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο 
για την αξιολόγηση της αυτοπεποίθησής τους, η δυνατότητα επιλογής του πλέον κα-
τάλληλου ψηφιακού εργαλείου (πχ. wevideo, storybird, goanimate, vocaroo, 
thinglink) για να εκφράσουν την αναγκαιότητα της συνασθηματικής αγωγής έδωσαν 
τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Επίσης, 
ανανέωσαν την διδακτική πρακτική ενισχύοντας «τη δημιουργικότητα μέσω τεχνολο-
γίας, η οποία αναγνωρίζεται ως κινητήρια δύναμη για τους μαθητές που τη χρησιμο-
ποιούν καθημερινά στη ζωή τους» (Νηστικάκη & Χατζηγιάννογλου, 2013). Ακόμα, 
οι μαθητές διδάχτηκαν τη σπουδαιότητα της συνέπειας και της υπευθυνότητας μέσω 
της τήρησης χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των δραστηριοτήτων. 

Τέλος, μέσα από την αλληλεπίδραση με τους εταίρους μέσω του Forum της πλατ-
φόρμας eTwinning, η μαθησιακή διαδικασία απέκτησε «Ευρωπαϊκή διάσταση» και οι 
μαθητές συνειδητοποίησαν ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των μαθητών 
των συνεργαζόμενων σχολείων. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν την πολυδιάστατη αξία του έργου αν ανα-
λογιστούμε τις ιδιαιτερότητες της ευαίσθητης περιόδου της εφηβείας αλλά και την 
αναγκαιότητα που επιβάλλουν οι διαρκώς μεταβαλλόμενες παγκόσμιες συνθήκες για 
ένα εξελιγμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον διαδικτυακού εγγραμματισμού. 
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«’Αναγνωρίσεως σημεῖα»: Σενάριο διδασκαλίας στην Οδύσσεια Α΄ Γυμνασίου. 

Στάμος Θεόδωρος 
Μ.Ed. 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
st_theodor@yahoo.gr 

Ζέττα Βασιλική (Σύλια) 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
siliazet@gmail.com 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
«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», του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Στο 
πλαίσιο του συγκεκριμένου σεναρίου επιχειρείται να προσεγγίσουν οι μαθητές την έν-
νοια της αναγνώρισης. Ξεκινώντας από την ενότητα του σχολικού εγχειριδίου, προ-
σπαθούν να καταγράψουν τη βασική δομή της ομηρικής αναγνώρισης και στη συνέχεια 
να συγκρίνουν το τυπικό της με άλλες αναγνωρίσεις που λαμβάνουν χώρα είτε στην 
Οδύσσεια είτε σε έργα της Δραματικής Ποίησης. Αφού προβληματιστούν για τον ρόλο 
της αναγνώρισης, καλούνται είτε να δραματοποιήσουν τη σκηνή της αναγνώρισης του 
Οδυσσέα από την Πηνελόπη, για να βιώσουν τα συναισθήματα και τις ψυχικές διακυ-
μάνσεις των πρωταγωνιστών του έπους, είτε να πλάσσουν τη δική τους ιστορία, η οποία 
θα στηρίζεται στην αναγνωριστική διαδικασία, έτσι όπως τη μελέτησαν στο εν λόγω 
σενάριο. 

Λέξεις - Κλειδιά: τυπικό αναγνώρισης, μοτίβο, πολυγραμματισμοί, Τ.Π.Ε. 

Ταυτότητα σεναρίου 
Τίτλος: ’Αναγνωρίσεως σημεῖα 
Διδακτικό αντικείμενο: Οδύσσεια (27η Ενότητα) 
Τάξη: Α΄ Γυμνασίου 
Χρονική διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες 
Δημιουργία σεναρίου: Στάμος Θεόδωρος 
Εφαρμογή σεναρίου: Στάμος Θεόδωρος, Σύλια Ζέττα 
Χώρος: Ι. Φυσικός χώρος: Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφο-
ρικής. ΙΙ. Εικονικός χώρος: ιστολόγιο μαθήματος http://omirikoepos.blogspot.gr/. 

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή: 

 Εξοικείωση με εργασία σε ομάδες. 
 Η γνώση εργαλείων των ΤΠΕ (λογισμικά παρουσιάσεων, επεξεργασίας κειμένων 

και εννοιολογικών χαρτών, πλοήγηση στο διαδίκτυο, μηχανές αναζήτησης, ιστολό-
γιο). 

 Η χρήση του εργαστηρίου της πληροφορικής ή εναλλακτικά η χρήση 5 φορητών 
υπολογιστών στη σχολική αίθουσα με πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 Ένα προβολικό μηχάνημα συνδεμένο με φορητό υπολογιστή. 
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Στόχοι 

Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής 

• Να κατανοήσουν ότι πολλές φορές ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να στηριχτεί στη 
λογική, προκειμένου να αποδείξει την πίστη ενός αγαπημένου του προσώπου. 

• Να αποδεχτούν ότι η αναγνώριση αποτελούσε μια διαδικασία με σημαντικό λει-
τουργικό ρόλο, καθώς η μακρόχρονη απουσία επιφέρει αλλαγές στην εξωτερική 
όψη των ανθρώπων. 

• Να κατανοήσουν ότι κάθε άνθρωπος, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της προσω-
πικότητάς του, ακολουθεί ξεχωριστή και ιδιαίτερη πορεία σκέψης, προκειμένου να 
φτάσει στον στόχο της αναγνώρισης του αγαπημένου του προσώπου. 

Γνώσεις για τη γλώσσα 

• Να αντιληφθούν ότι ο κάθε ποιητής χειρίζεται με τον δικό του τρόπο το ζήτημα της 
αναγνώρισης, προκειμένου να εντείνει το δραματικό στοιχείο και να φτάσει στην 
αίσια λύση που ο ίδιος προκρίνει. 

• Να κατανοήσουν ότι, μέσω του θέματος της αναγνώρισης στην ποίηση, αναδεικνύ-
ονται αξίες που χαρακτηρίζουν την εποχή δημιουργίας των ποιητικών έργων. 

• Να αναγνωρίζουν το τυπικό της αναγνωριστικής διαδικασίας. 

Γραμματισμοί 

• Να μάθουν ότι, με τη χρήση του επικοινωνιακού πλαισίου της ομιλίας που καλού-
νται να χρησιμοποιήσουν στο εν λόγω σενάριο, είναι αναγκαίο να κάνουν αντίστοι-
χες γλωσσικές επιλογές, προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους. 

• Να προχωρήσουν στην απόδοση του τυπικού της αναγνωριστικής διαδικασίας 
μέσω εννοιολογικών χαρτών. 

• Να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως μέσα πρακτικής γραμματισμού, μέσα όχι μόνο για 
διάβασμα και γράψιμο αλλά και για επικοινωνία. 

• Να συσχετίζουν σκηνές αναγνώρισης που απαντώνται τόσο στην Οδύσσεια όσο 
και στη Δραματική Ποίηση και να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ως προς το 
τυπικό τους. 

Λεπτομερής παρουσίαση του σεναρίου 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Κατά πόσο η αναγνώριση έχει θέση στον πραγματικό κόσμο αποτελεί σίγουρα μια εν-
διαφέρουσα απορία. Ωστόσο, στον ποιητικό κόσμο μάλλον αποτελούσε κάτι συνηθι-
σμένο, εάν κρίνει κανείς ότι έχει υιοθετηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους πνευματικούς 
δημιουργούς της αρχαιότητας. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι παραλλαγές δημοτικών τρα-
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γουδιών στις οποίες χρησιμοποιείται το τυπικό της αναγνώρισης ανάμεσα σε αγαπη-
μένα πρόσωπα μέχρι τις μέρες μας. Το πέρασμα από την άγνοια στη γνώση σε μια 
καίρια στιγμή της δράσης και λίγο πριν την αίσια λύση εντείνει το δραματικό στοιχείο 
(Κακριδής, 1999), κορυφώνοντας την αγωνία του ακροατή-αναγνώστη. Για να γνωρί-
σει, δηλαδή, κάποιος την αλήθεια, πρέπει πρώτα να περάσει από τον προθάλαμο της 
αληθοφάνειας. Αυτή την πορεία ακολουθούν οι διαδοχικοί αναγνωρισμοί του Οδυσσέα 
από δικούς και εχθρούς, με κορυφαίο παράδειγμα τον αναγνωρισμό του Οδυσσέα από 
την Πηνελόπη (Μαρωνίτης & Πόλκας, 2007). 

Παράλληλα, το θέμα του αναγνωρισμού αποτελεί ένα μοτίβο στην Οδύσσεια. Ο ποιη-
τής πλάθει το τυπικό με τέτοιο τρόπο που διαβαθμίζει τη δραματοποίηση ανάλογα με 
την πλοκή του μύθου, τα δρώμενα και τους δρώντες του (Μαρωνίτης, 1997). Μπορεί 
οι αναγνωρισμοί να αποτελούν ένα μοτίβο στην Οδύσσεια, ωστόσο ο ποιητής βρίσκει 
τη δυνατότητα να προσθέτει καινούργια στοιχεία κάθε φορά. Επειδή ο ακροατής γνω-
ρίζει λίγο πολύ την εξέλιξη του έπους, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την ίδια την 
έκβαση των συμβάντων στον τρόπο εξέλιξης της αφηγηματικής πλοκής (Μαρωνίτης & 
Πόλκας, 2007). Επιπλέον, δεν πρέπει να μας διαφεύγει η προφορικότητα των επών. Τα 
ομηρικά έπη ήταν απ’ τη φύση για ακρόαμα και όχι για ανάγνωσμα. Επομένως, οι πα-
ρατηρήσεις που θα μπορούσε να κάνει κανείς σήμερα ότι η συμπεριφορά του ήρωα δε 
συνάδει με τη λογική, μάλλον πρέπει να παραβλέπονται, καθώς οι παρατηρήσεις αυτές 
αφορμώνται από την μετατροπή του ακροάματος σε ανάγνωσμα (Κακριδής, 1999). 

Στην εφαρμογή του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου, από παιδαγωγικής σκοπιάς, 
αξιοποιούνται οι πολυγραμματισμοί καθώς και η Μάθηση μέσω Σχεδιασμού (Design) 
(Kress, 2000). Γίνεται προσπάθεια οι μαθητές να αναστοχαστούν τις εμπειρίες τους, να 
ομαδοποιήσουν υλικό σε κατηγορίες, να αξιολογήσουν τις απόψεις τους, να μεταφέ-
ρουν με δημιουργικό τρόπο αυτό που έμαθαν στο δικό τους περιβάλλον. Παράλληλα, 
ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και εμπλουτίζει τη μαθησιακή διαδικασία, ώστε ο μαθη-
τής να οικοδομήσει γνώσεις αλλά και εργαλεία σκέψης. Γι’ αυτό το λόγο διαμορφώνει 
ποικίλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μέσω της ομαδικής εργασίας, ώστε να νοηματο-
δοτήσουν οι μαθητές τις εμπειρίες τους σ’ ένα κοινωνικό πλαίσιο (Vygotsky, 1988). 

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο 

Το προτεινόμενο σενάριο βασίζεται στην 27η Ενότητα της Οδύσσειας του σχολικού 
βιβλίου «Αρχαία Ελληνικά (ΜΤΦΡ.) Ομηρικά έπη Οδύσσεια Α΄ Γυμνασίου». Η προ-
σέγγισή της υπηρετεί τις κατευθύνσεις του Βιβλίου Εκπαιδευτικού, σ. 133-137, καθώς 
και τους στόχους του Διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγράμματος σπουδών της Αρ-
χαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (μετάφραση/ πρωτότυπο). 

Μεθοδολογία ανάπτυξης 

 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
 Διάλογος 
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 Παιχνίδι ρόλων 

Διδακτική πορεία / στάδια /φάσεις 

Α΄ Φάση (3 διδακτικές ώρες στο εργαστήριο της πληροφορικής και στην αίθουσα δι-
δασκαλίας) 

Οι μαθητές κλήθηκαν να επεξεργαστούν ένα φύλλο εργασίας κοινό για όλες τις ομάδες 
(1ο Φύλλο Εργασίας). Ο εκπαιδευτικός διάβασε την 27η Ενότητα της Οδύσσειας και 
προέβαλε με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα ένα σύντομο βίντεο, με στόχο την οπτικοποί-
ηση της ενότητας, ώστε οι μαθητές να την προσεγγίσουν ευκολότερα.  Ακολούθησαν 
οι απορίες των μαθητών και η επίλυση αυτών. Ο διδάσκων επικέντρωσε την προσοχή 
των μαθητών στη σκηνή της αναγνώρισης του Οδυσσέα από την Πηνελόπη, καθώς 
αυτό αποτελεί και το βασικό θέμα του συγκεκριμένου σεναρίου. Κατόπιν, οι μαθητές 
χωρίστηκαν σε ομάδες με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και ακολούθησε ένα συνεχό-
μενο δίωρο, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες επεξεργάστηκαν το 1ο κοινό φύλλο ερ-
γασίας. Στόχος ήταν να μπορέσουν οι μαθητές μόνοι τους να εντοπίσουν τα στάδια και 
το τυπικό της αναγνωριστικής διαδικασίας να το καταγράψουν σχεδιαγραμματικά, ώ-
στε να το αποδώσουν σε ψηφιακούς εννοιολογικούς χάρτες, τους οποίους θα έπρεπε 
να κατασκευάσουν και να τους αναρτήσουν στο ιστολόγιο της τάξης τους. Σε γενικές 
γραμμές οι 5 ομάδες κατάφεραν να υλοποιήσουν το έργο τους. Με κάποιες μεταξύ τους 
διαφορές κατέγραψαν τους στίχους της αναγνώρισης, καθώς και το τυπικό της. 

Κατόπιν, οι μαθητές κλήθηκαν να σχολιάσουν τις αντίστοιχες εργασίες των άλλων ο-
μάδων, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα εισαγωγής σχολίου που τους παρέχει το ιστο-
λόγιο στο πλαίσιο της αλληλοαξιολόγησης. Στη φάση αυτή προτάθηκε στους μαθητές 
να γίνει ο σχολιασμός των εργασιών των ομάδων, πριν την παρουσίασή τους. Ήταν μια 
διαδικασία που χαροποίησε τους μαθητές και ενίσχυσε το θετικό κλίμα που υπήρχε. 

Την 3η διδακτική ώρα, οι μαθητές παρουσίασαν, με τη βοήθεια ενός βιντεοπροβολέα, 
τις εργασίες που συνέθεσαν. Την παρουσίαση ανέλαβαν οι εκπρόσωποι που είχαν οι 
ίδιοι ορίσει από την αρχή, στο πλαίσιο αυτοδιαχείρισης της μαθητικής ομάδας. Σε κάθε 
ομάδα δόθηκε συγκεκριμένος χρόνος 7 λεπτών για την παρουσίασή της, ώστε να κα-
ταφέρουν όλες οι ομάδες να  παρουσιάσουν τις εργασίες τους στη διάρκεια μίας διδα-
κτικής ώρας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και στο τέλος αυτής, δόθηκε η δυνα-
τότητα στους μαθητές να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους τόσο για τις εργασίες 
όσο και για τη διαδικασία που ολοκλήρωσαν. Οι μαθητές κλήθηκαν να στηρίξουν με 
επιχειρήματα τις επιλογές τους αλλά και να αναστοχαστούν όλη τη διαδικασία. Μπό-
ρεσαν, επίσης, να διατυπώσουν την κρίση τους και για τη δική τους εργασία (αυτοα-
ξιολόγηση) και για τις εργασίες των άλλων ομάδων (ετεροαξιολόγηση). Φυσικά και ο 
ίδιος ο διδάσκων αξιολόγησε προφορικά την παραγωγή του έργου των μαθητών. 

Β΄ Φάση (3 διδακτικές ώρες στο εργαστήριο της πληροφορικής και στην αίθουσα δι-
δασκαλίας) 
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Τις δύο πρώτες διδακτικές ώρες της Β΄ φάσης οι μαθητές εργάζονται με το 2ο Φύλλο 
Εργασίας χωρισμένοι σε 5 ομάδες και πάλι. Συγκεκριμένα: 

Η Α Ομάδα έπρεπε να ασχοληθεί με την αναγνώριση της Ιθάκης από τον Οδυσσέα. 
Δεν παρουσιάστηκαν δυσκολίες, καθώς σκηνή θεωρήθηκε οικεία από τους μαθητές. 

Η Β Ομάδα ασχολήθηκε με την αναγνώριση του Οδυσσέα από τον Τηλέμαχο. Αρκετά 
καλά προσέγγισε τα ζητούμενα, μολονότι δεν αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της α-
ναγνώρισης. 

Η Γ Ομάδα είχε ως έργο να μελετήσει τη σκηνή της αναγνώρισης του Οδυσσέα από 
τον Λαέρτη. Οι μαθητές της ομάδας αυτής απάντησαν πολύ καλά στη δραστηριότητά 
τους, μολονότι δεν έλαβαν υπόψη τους, όσο έπρεπε, το επικοινωνιακό πλαίσιο. 

Η Δ Ομάδα είχε ως αποστολή να  μελετήσει την αναγνώριση της Ελένης από τον Με-
νέλαο από το έργο του Ευριπίδη «Ἑλένη». Η ομάδα αυτή δυσκολεύτηκε αρκετά τόσο 
ως προς την υπόθεση του έργου, μολονότι τους είχε δοθεί σχετικός ιστότοπος με τη 
σύντομη περίληψη του έργου, όσο και με τη σύγκριση ανάμεσα στις δύο σκηνές ανα-
γνώρισης. Χρειάστηκε η βοήθεια του διδάσκοντα, προκειμένου να ξεπεραστούν κά-
ποιες δυσκολίες. 

Η Ε Ομάδα ασχολήθηκε με την αναγνώριση του Ορέστη από την Ιφιγένεια, σκηνή από 
το έργο «Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις». Η ομάδα αντιμετώπισε δυσκολίες. 

Την 3η διδακτική ώρα οι μαθητές, παρουσίασαν τις εργασίες τους στην αίθουσα διδα-
σκαλίας με τη βοήθεια ενός βιντεοπροβολέα. Σε κάθε ομάδα δόθηκε συγκεκριμένος 
χρόνος 7 λεπτών για να παρουσιάσει την εργασία της και να εξηγήσει τις δυσκολίες 
που συνάντησε αλλά και τις επιλογές στις οποίες κατέληξε. Η κάθε ομάδα αυτοαξιο-
λόγησε την εργασία της και δέχτηκε την ετεροαξιολόγηση τόσο από τις άλλες ομάδες 
όσο και από τον διδάσκοντα. Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση ήταν ο εντοπισμός 
των ομοιοτήτων και των διαφορών ανάμεσα στις δύο σκηνές που συνέκριναν, η χρήση 
του επικοινωνιακού πλαισίου που έπρεπε να λάβουν υπόψη τους για την οργάνωση της 
δραστηριότητάς τους, η συντακτικά και γραμματικά ορθή έκφραση, η εύστοχη χρήση 
των ΤΠΕ για την απόδοση των ομοιοτήτων και των διαφορών, η εύστοχη επιχειρημα-
τολογία για τον ρόλο και την αναγκαιότητα της αναγνώρισης, και γενικά η πειστική 
παρουσίαση των εργασιών τους. 

Στο τέλος της διδακτικής ώρας έγινε μια μικρή προετοιμασία για τη Γ΄ Φάση του σε-
ναρίου. Συγκεκριμένα, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν είτε τη δρα-
ματοποίηση της αναγνώρισης του Οδυσσέα από την Πηνελόπη είτε τη συγγραφή μιας 
ιστορίας βάσει της αναγνωριστικής διαδικασίας, έτσι όπως τη μελέτησαν οι μαθητές 
με το 2ο Φύλλο Εργασίας. Η πλειοψηφία των μαθητών επέλεξε να συγγράψει μια ιστο-
ρία, οπότε χωρίστηκαν οι μαθητές σε ομάδες, κυρίως με κριτήριο τη δυνατότητα της 
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δια ζώσης επικοινωνίας τους. Ελάχιστοι μαθητές επέλεξαν τη δραματοποίηση της σκη-
νής, οπότε ανατέθηκαν οι ρόλοι της Πηνελόπης, του Οδυσσέα και του Τηλέμαχου σε 
συγκεκριμένους μαθητές. 

Στο τέλος συμφωνήθηκε η ημερομηνία κατά την οποία θα παρουσίαζαν είτε τις σχετι-
κές με την αναγνώριση εργασίες είτε τη δραματοποίηση. 

Γ΄ Φάση (2 διδακτικές ώρες στην αίθουσα διδασκαλίας) 

Οι μαθητές ασχολήθηκαν με το 3ο Φύλλο Εργασίας. Την 1η διδακτική ώρα οι μαθητές 
παρουσίασαν τις ιστορίες που είχαν συγγράψει και σχετίζονταν με τη διαδικασία της 
αναγνώρισης που είχαν μελετήσει με το προηγούμενο φύλλο εργασίας. Οι ιδέες τους 
ήταν πολύ πρωτότυπες, προξενώντας έτσι το ενδιαφέρον των συμμαθητών τους, ενώ 
δεν έλειψαν και οι αστείες ιστορίες. Όλες οι ομάδες αξιοποίησαν τα στάδια της ανα-
γνωριστικής διαδικασίας και κυρίως τα σημάδια που ζητάει το πρόσωπο που αναγνω-
ρίζει. Οι ίδιοι οι μαθητές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από το περιεχόμενο αυτών 
των ιστοριών. Παράλληλα, ο διδάσκων εξήγησε στους μαθητές στοιχεία αναχρονισμού 
που εμπεριείχαν οι ιστορίες αυτές, χωρίς αυτό να υποδηλώνει ότι έπρεπε να τροποποι-
ηθούν. 

Την 2η διδακτική ώρα οι μαθητές δραματοποίησαν τη σκηνή της αναγνώρισης του Ο-
δυσσέα από την Πηνελόπη. Ειδικότερα, δύο μαθήτριες ανέλαβαν τον ρόλο της Πηνε-
λόπης, ένας του Τηλέμαχου και δύο του Οδυσσέα. Υποδύθηκαν με τη σειρά τούς αντί-
στοιχους ρόλους και επιχείρησαν να αναπαραστήσουν έτσι όπως φαντάζονταν τη 
σκηνή. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ ικανοποιητικό, καθώς με τον λόγο τους, τις κινήσεις 
και γενικά με την όλη παρουσία τους κατάφεραν να δραματοποιήσουν τη σκηνή, βιώ-
νοντας συναισθήματα των δρώντων προσώπων. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ καλή, ενώ 
οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στο όλο αυτό εγχείρημα. 

Στο τέλος οι μαθητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν το σενάριο, απαντώντας στο παρα-
κάτω ερωτηματολόγιο: 

1. Τι σας άρεσε από τη δραστηριότητά σας αυτή είτε στο εργαστήριο των υπολογι-
στών είτε στη σχολική τάξη; 

2. Τι δεν σας άρεσε από τη δραστηριότητά σας αυτή είτε στο εργαστήριο των υπολο-
γιστών είτε στη σχολική τάξη; 

3. Ποιες προτάσεις έχετε να κάνετε στον διδάσκοντα, ώστε την επόμενη φορά να έ-
χουμε ακόμη πιο θετικά αποτελέσματα; 

Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης φάνηκε ότι οι μαθητές θεώρησαν ως το πιο 
θετικό στοιχείο των εργασιών τους τη δραματοποίηση και τη συγγραφή ιστοριών με 
θέμα την αναγνώριση. Διατύπωσαν τη θετική τους στάση αναφορικά με το γεγονός ότι 
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εργάστηκαν ομαδικά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ως αρνητικό στοιχείο ση-
μείωσαν τη δυσκολία που είχαν στην κατασκευή των εννοιολογικών χαρτών και της 
παρουσίασης. 

Άλλες εκδοχές 

Η θεματολογία του σεναρίου προσφέρεται για διάφορες επεκτάσεις. Κατ’ αρχάς, στο 
1ο Φύλλο Εργασίας θα μπορούσαν να δοθούν και ερωτήματα για τα θέματα που θίγο-
νται στην ενότητα αυτή, τα οποία είναι αρκετά (αντίποινα από τους συγγενείς των μνη-
στήρων, η υποχρέωση της νέας αποδημίας του Οδυσσέα, η προσωπικότητα της Πηνε-
λόπης κ.ά.). Το παραπάνω θα μπορούσε να συνδυαστεί και με τη λειτουργία του αφη-
γηματικού χρόνου, καθώς στην ενότητα υπάρχουν και ανάδρομες και πρόδρομες αφη-
γήσεις. 

Ως προς το 2ο Φύλλο Εργασίας, θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει και αποσπά-
σματα από άλλα έργα που προσεγγίζουν το θέμα της αναγνώρισης. Ενδεικτικά αναφέ-
ρονται η αναγνώριση του Ορέστη από την Ηλέκτρα, στην «Ηλέκτρα» του Ευριπίδη, η 
αναγνώριση του Ερωτόκριτου από την Αρετούσα, στον «Ερωτόκριτο» του Β. Κορνά-
ρου, η αναγνώριση της κοπέλας στο δημοτικό τραγούδι «Της νύφης που κακοπάθησε» 
ή η αναγνώριση του ξενιτεμένου από τη σύζυγό του στην παραλογή «Ο γυρισμός του 
ξενιτεμένου». Επίσης, είναι πιθανό οι μαθητές να γνωρίζουν δημοτικά τραγούδια της 
περιοχής τους με σχετικό θέμα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον η έρευνά τους να στραφεί 
στην τοπική λαϊκή παράδοση για το θέμα αυτό, συνδέοντας έτσι τη μαθησιακή διαδι-
κασία με πολιτισμικά στοιχεία του τόπου τους. Ακόμη, οι δραστηριότητες των μαθη-
τών θα μπορούσαν να στραφούν σε μια συνολική έρευνα της Οδύσσειας αναφορικά με 
τα πρόσωπα που αναγνωρίζει ο ίδιος ο Οδυσσέας αλλά και τα πρόσωπα από τα οποία 
αναγνωρίζεται. Ανάλογη ερώτηση υπάρχει στα θέματα για τη συνολική θεώρηση της 
Οδύσσειας, στο τέλος του σχολικού εγχειριδίου. 

Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι ο εκπαιδευτικός ανάλογα με τους στόχους του και 
το επίπεδο της τάξης του, μπορεί να στρέψει τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότη-
τας της Οδύσσειας σε πολλές κατευθύνσεις. 

Συμπεράσματα 

Οι ΤΠΕ στο προτεινόμενο σενάριο γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν με τέτοιο 
τρόπο ώστε οι μαθητές να εκφραστούν ως κριτικά υποκείμενα. Αναζητούν τη γνώση, 
την αντιμετωπίζουν κριτικά, την επεξεργάζονται, συνθέτουν και αξιολογούν τις πλη-
ροφορίες που τους δίνονται, και διατυπώνουν τη δική τους θέση. Χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο, βασικά εργαλεία των ΤΠΕ, καθώς και εργαλεία της κοινωνικής δικτύωσης 
ώστε να προβάλλουν την ταυτότητά τους. Οικοδομούν τη γνώση παράγοντας κείμενα 
και παράλληλα εκφράζονται για ένα μάθημα αρκετά αγαπητό στους μαθητές. 
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Η ενασχόληση των μαθητών με το προτεινόμενο σενάριο τους έδωσε τη δυνατότητα 
να οικοδομήσουν μόνοι τους τη γνώση για ένα ζήτημα που μάλλον δεν το είχαν ξανα-
συναντήσει. Με τον τρόπο αυτόν τα οφέλη για τους ίδιους είναι μεγαλύτερα και θα 
διαρκέσουν περισσότερο χρόνο. Η ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο σενάριο ίσως 
συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικής στάσης αναφορικά με την Οδύσσεια, κάτι το οποίο 
θα βοηθήσει, όταν την επόμενη χρονιά θα ασχοληθούν με το άλλο ομηρικό έπος, την 
Ιλιάδα. 

Φύλλα εργασίας 

Α΄ ΦΑΣΗ 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αφού μελετήσετε με προσοχή την 27η ενότητα της Οδύσσειας, να καταγράψετε τα ε-
ξής: α) τους στίχους στους οποίους εξελίσσεται η αναγνώριση του Οδυσσέα από την 
Πηνελόπη, β) τα 3 στάδια και το τυπικό της αναγνωριστικής διαδικασίας. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε έναν εννοιολογικό χάρτη 
(π.χ. https://www.text2mindmap.com/#, http://cmap.ihmc.us/download/), για να φανεί 
το σκεπτικό της απάντησής σας. Στη συνέχεια να την αναρτήσετε στο ιστολόγιο της 
τάξης σας. Όταν αναρτήσουν και οι άλλες ομάδες τις απαντήσεις τους, να τις μελετή-
σετε και να τις σχολιάσετε με την επιλογή Σχόλιο –Δημοσίευση. 

Β΄ ΦΑΣΗ 2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α ΟΜΑΔΑ (Η αναγνώριση της Ιθάκης από τον Οδυσσέα)  

Αποστολή της ομάδας σας είναι να οργανώσετε μια ομιλία προς τους συμμαθητές σας. 
Θέμα αυτής της ομιλίας θα είναι η σύγκριση της διαδικασίας αναγνώρισης του Οδυσ-
σέα από την Πηνελόπη με την αναγνώριση της Ιθάκης από τον Οδυσσέα και η παρου-
σίαση των ομοιοτήτων και των διαφορών ανάμεσα στις δύο σκηνές. Επιπλέον, να κα-
ταγράψετε στην ομιλία την άποψή σας για τον ρόλο της αναγνώρισης, εάν, δηλαδή, 
πιστεύετε ότι η αναγνώριση ήταν αναγκαία μόνο ως λογοτεχνικό μέσο έκφρασης ή 
εξυπηρετούσε και άλλο σκοπό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο, για να δη-
μιουργήσετε μια πολυτροπική παρουσίαση.  

Μπορείτε να βρείτε την αναγνώριση της Ιθάκης από τον Οδυσσέα στη διεύ-
θυνση: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-
A115/463/3069,12305/. 

Β ΟΜΑΔΑ (Η αναγνώριση του Οδυσσέα από τον Τηλέμαχο)  

Αποστολή της ομάδας σας είναι να οργανώσετε μια ομιλία προς τους συμμαθητές σας. 
Θέμα αυτής της ομιλίας θα είναι η σύγκριση της διαδικασίας αναγνώρισης του Οδυσ-
σέα από την Πηνελόπη με την αναγνώριση του Οδυσσέα από τον Τηλέμαχο και η πα-
ρουσίαση των ομοιοτήτων και των διαφορών ανάμεσα στις δύο σκηνές. Επιπλέον, να 
καταγράψετε στην ομιλία την άποψή σας για τον ρόλο της αναγνώρισης, εάν, δηλαδή, 
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πιστεύετε ότι η αναγνώριση ήταν αναγκαία μόνο ως λογοτεχνικό μέσο έκφρασης ή 
εξυπηρετούσε και άλλο σκοπό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο, για να δη-
μιουργήσετε μια πολυτροπική παρουσίαση.  

Μπορείτε να βρείτε την αναγνώριση του Οδυσσέα από τον Τηλέμαχο στη διεύ-
θυνση: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-
A115/463/3072,12308/. 

Γ ΟΜΑΔΑ (Η αναγνώριση του Οδυσσέα από τον Λαέρτη)  

Αποστολή της ομάδας σας είναι να οργανώσετε μια ομιλία προς τους συμμαθητές σας. 
Θέμα αυτής της ομιλίας θα είναι η σύγκριση της διαδικασίας αναγνώρισης του Οδυσ-
σέα από την Πηνελόπη με την αναγνώριση του Οδυσσέα από τον Λαέρτη και η παρου-
σίαση των ομοιοτήτων και των διαφορών ανάμεσα στις δύο σκηνές. Επιπλέον, να κα-
ταγράψετε στην ομιλία την άποψή σας για τον ρόλο της αναγνώρισης, εάν, δηλαδή, 
πιστεύετε ότι η αναγνώριση ήταν αναγκαία μόνο ως λογοτεχνικό μέσο έκφρασης ή 
εξυπηρετούσε και άλλο σκοπό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο, για να δη-
μιουργήσετε μια πολυτροπική παρουσίαση.  

Μπορείτε να βρείτε την αναγνώριση του Οδυσσέα από τον Λαέρτη στη διεύ-
θυνση: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-
A115/463/3078,12314/. 

Δ ΟΜΑΔΑ (Η αναγνώριση της Ελένης από τον Μενέλαο)  

Αποστολή της ομάδας σας είναι να οργανώσετε μια ομιλία προς τους συμμαθητές σας. 
Θέμα αυτής της ομιλίας θα είναι η σύγκριση της διαδικασίας αναγνώρισης του Οδυσ-
σέα από την Πηνελόπη με την αναγνώριση της Ελένης από τον Μενέλαο και η παρου-
σίαση των ομοιοτήτων και των διαφορών ανάμεσα στις δύο σκηνές. Επιπλέον, να κα-
ταγράψετε στην ομιλία την άποψή σας για τον ρόλο της αναγνώρισης, εάν, δηλαδή, 
πιστεύετε ότι η αναγνώριση ήταν αναγκαία μόνο ως λογοτεχνικό μέσο έκφρασης ή 
εξυπηρετούσε και άλλο σκοπό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο, για να δη-
μιουργήσετε μια πολυτροπική παρουσίαση.  

Μπορείτε να βρείτε την αναγνώριση της Ελένης από τον Μενέλαο στη διεύ-
θυνση: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C112/379/2518,9731/ 

Μελετήστε την 1η και τη 2η σκηνή του Β΄ Επεισοδίου. 

Μπορείτε να βρείτε την περίληψη της «Ἑλένης» στη διεύ-
θυνση: http://users.sch.gr/statpapako/eleni.htm. 

Ε΄ ΟΜΑΔΑ (Η αναγνώριση του Ορέστη από την Ιφιγένεια) 
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Αποστολή της ομάδας σας είναι να οργανώσετε μια ομιλία προς τους συμμαθητές σας. 
Θέμα αυτής της ομιλίας θα είναι η σύγκριση της διαδικασίας αναγνώρισης του Οδυσ-
σέα από την Πηνελόπη με την αναγνώριση του Ορέστη από την Ιφιγένεια και η παρου-
σίαση των ομοιοτήτων και των διαφορών ανάμεσα στις δύο σκηνές. Επιπλέον, να κα-
ταγράψετε στην ομιλία την άποψή σας για τον ρόλο της αναγνώρισης, εάν, δηλαδή, 
πιστεύετε ότι η αναγνώριση ήταν αναγκαία μόνο ως λογοτεχνικό μέσο έκφρασης ή 
εξυπηρετούσε και άλλο σκοπό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο, για να δη-
μιουργήσετε μια πολυτροπική παρουσίαση.  

Μπορείτε να βρείτε την αναγνώριση του Ορέστη από την Ιφιγένεια στη διεύ-
θυνση: http://users.sch.gr/theostamos/ifigeneia.docx 

Γ΄ ΦΑΣΗ 3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επιλέξτε τη δραστηριότητα με την οποία θα ασχοληθείτε. Είτε θα προσπαθήσετε να 
δραματοποιήσετε τη σκηνή της αναγνώρισης του Οδυσσέα από την Πηνελόπη είτε θα 
πλάσσετε μια ιστορία, η οποία θα στηρίζεται στην αναγνωριστική διαδικασία, έτσι ό-
πως τη μελετήσετε. Ο καθένας μπορεί να κάνει όποια επιλογή επιθυμεί. Στη συνέχεια, 
με τη βοήθεια του διδάσκοντα, αφού κατανεμηθούν οι ρόλοι και χωριστούν οι ομάδες 
συγγραφής με κριτήριο την όσο το δυνατόν πιο αποδοτική εργασία, θα οριστεί η ημέρα 
κατά την οποία θα δραματοποιηθεί η σκηνή της αναγνώρισης και θα παρουσιαστούν 
οι ιστορίες που θα γράψετε. 
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Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ε.Ε. 
Διαθεματική διδακτική πρόταση με Τ.Π.Ε για τη Δ΄ Δημοτικού 

Παφίτη Ελπίδα 
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΕΚΠΑ 

elpaf@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί τη διαθεματική προσέγγιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας. Στα πλαίσια της διδακτικής παρέμβασης, δημιουργήθηκε ιστοσελίδα 
που ενσωματώνει πλήθος Web 2.0 τεχνολογιών για την ενεργητικότερη συμμετοχή 18 
μαθητών τετάρτης δημοτικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι τελευταίοι καλούνται 
με τη βοήθεια τριών ηρώων: του Όλιβερ, της Ευρώπης και της Άννας να ταξιδέψουν, 
να παίξουν και να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους, την ιστορία τους και την οικουμε-
νική τους διάσταση. Παράλληλα, μέσω της ιστοσελίδας γνωστοποιούν τις εργασίες 
τους στην εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέον, προβάλλονται οι ευρωπαϊκές πρωτοβου-
λίες για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της φτώ-
χειας. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι παι-
δαγωγικές αρχές που τηρούνται και τα αποτελέσματα της προσχεδιασμένης δράσης. 

Λέξεις - Kλειδιά: διδασκαλία με Τ.Π.Ε, ανθρώπινα δικαιώματα, Ευρώπη, εργαλεία 
Web 2.0, πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Το 2014 το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην υλοποίηση του Προγράμματος σπου-
δών του Κοινωνικού Σχολείου, μιας νέας δέσμης δράσεων που θέτουν ως προτεραιό-
τητα την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση υγιών πολιτών. Από το εν λόγω πρόγραμμα επιλέχτηκε 
ο άξονας «Ανθρώπινα Δικαιώματα-Ενεργός Πολίτης» που εντάσσεται στη θεματική 
περιοχή των Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων της 
Α' Δ/νσης Π.Ε Αθηνών. Επιπροσθέτως, ο ορισμός του έτους 2015 ως Ευρωπαϊκό Έτος 
Ανάπτυξης συνέτεινε στην επέκταση του θέματος και τη σύνδεση των Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων με την Ε.Ε., εφόσον ανέδειξε ξανά την αναγκαιότητα προάσπισης και 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκό-
σμιο επίπεδο. 

Η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Ανθρώπινα Δικαιώματα ορίζονται 
τα εγγενή δικαιώματα του ανθρώπου, χωρίς τα οποία δεν μπορούμε να ζήσουμε ως αν-
θρώπινα όντα (United Nations, 1948). Ενέχουν πολλές εξίσου σημαντικές διαστάσεις: 
ατομικές, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές (IFSW, 1996). 
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Η εκπαίδευση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων (Osler & Starkey, 1994; Suárez, 2007) και την προαγωγή 
της δημοκρατίας (Banks et al., 2005). Η αποδοχή στις αξίες αυτές πρέπει να είναι κύριο 
χαρακτηριστικό όλων των ευρωπαϊκών σχολείων (Osler & Starkey, 1994), ώστε η Ευ-
ρώπη  να αποτελεί ήπειρο δημοκρατικών κρατών. Από το 1978 το Ευρωπαϊκό συμβού-
λιο υποστηρίζει τη διδασκαλία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην εκπαίδευση και 
πρεσβεύει ότι αυτά εφαρμόζονται, όταν ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μαθητών και 
ο ανοιχτός διάλογος. Εν συνεχεία, στη Διακήρυξη της Βιέννης, το 1993 προτείνεται η 
προαγωγή της εκπαίδευσης στο χώρο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, με σκοπό το 
σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας (WCHR, 1993). 

Οι Dewees & Roche (2001) και  Σαμαρά (2011) προτείνουν τη διδασκαλία των ανθρώ-
πινων δικαιωμάτων με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε. Η μεγάλη έλξη που ασκεί ο υπολο-
γιστής στους μικρούς μαθητές, μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική πράξη με τη 
χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων (Sigouros & Kekkeris, 2012). Όπως 
υποστηρίζεται από αρκετούς ερευνητές, τα παιδιά ανταποκρίνονται θετικά στη χρήση 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Παναγιωτακόπουλος, 1998; Μικρόπουλος, 2006) και 
καλλιεργούν τις δεξιότητες της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της πληροφορίας, 
οι οποίες είναι απαραίτητες τον 21ο αιώνα (Merényi et al., 2010). 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης: 

Το παρόν σενάριο εφαρμόστηκε σε 18 μαθητές τετάρτης δημοτικού, του 112ου Δημο-
τικού Σχολείου Αθηνών (Γκράβα). 

Γνωστικό Αντικείμενο-Διδακτική Ενότητα: 

Ακολουθείται η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, δηλαδή η εμπλοκή ποικίλων 
γνωστικών αντικειμένων για τη σφαιρικότερη κάλυψη του θέματος (Ματσαγγούρας, 
2003). Το σενάριο εμπλέκει τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας, της Μελέτης Πε-
ριβάλλοντος, των Θρησκευτικών, της Πληροφορικής, της Ευέλικτης Ζώνης, της Γεω-
γραφίας, της Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής, της Θεατρικής και Αισθητικής Αγω-
γής.  

Σκοπός-Διδακτικοί στόχοι: 

Σκοπός της εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι η κατανόηση των Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων και η σύνδεση τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιμέρους στόχοι σύμφωνα με 
τους 4 πυλώνες της εκπαίδευσης (UNESCO, 1996) είναι οι μαθητές: 
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Πίνακας 1: Στοχοθεσία ως προς το γνωστικό τομέα (UNESCO, 1996) 

 

Πίνακας 2: Στοχοθεσία ως προς τη διερεύνηση του θέματος (UNESCO, 1996) 

 

Πίνακας 3: Στοχοθεσία ως προς τον εντοπισμό του θέματος (UNESCO, 1996) 
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Πίνακας 4: Στοχοθεσία ως προς τη λήψη των αποφάσεων (UNESCO, 1996) 

Ο διδακτικός σχεδιασμός που ακολουθεί ανταποκρίνεται στους γενικούς και ειδικούς 
σκοπούς των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) και Διαθεματικών Ενιαίων 
Πλαισίων Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), καθώς συνδέεται με τους άξονες γνω-
στικού περιεχομένου, τους γενικούς στόχους και τις ενδεικτικές θεμελιώδεις έννοιες 
διεπιστημονικής  προσέγγισης των μαθησιακών αντικειμένων με τη χρήση των ΤΠΕ.  

Θεωρητικό Πλαίσιο Σεναρίου 

Το παρόν σενάριο φιλοδοξεί να συνδυάσει τις θεωρίες μάθησης του συμπεριφορισμού, 
κονστρουκτιβισμού και κοινωνικοπολιτιστικού εποικοδομισμού, δίνοντας έμφαση 
στην ανακαλυπτική μάθηση και τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις (Vygotsky, 
1978; Ράπτης & Ράπτης, 2001). 

Επιπλέον, ακολουθήθηκε η μαθητοκεντρική προσέγγιση και η ομαδοσυνεργατική δι-
δασκαλία, τα οφέλη των οποίων αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία (Yager et al., 
1985; Johnson et al.,1990; Ramsden,1992; Johnson and Johnson, 1994). Το γνωστικό 
υλικό διαμορφώθηκε από τους μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν ομαδικά στην εμπλοκή 
και τη σχεδίασή του (Cottell & Millis, 1992; Κορδάκη, 2000; Ματσαγγούρας, 2000).  

Εφαρμόστηκε επίσης η μέθοδος σχεδίων εργασίας (Project), και η παιχνιδοκεντρική 
προσέγγιση της γνώσης. Τα σχέδια εργασίας θεωρούνται ως η πιο κατάλληλη διδα-
κτική μεθοδολογία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Αποστόλου και συν., 2014), 
καθώς αποτελούν σύνθετα καθήκοντα, που εμπλέκουν τους μαθητές στο σχεδιασμό, 
την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, σε ερευνητικές κονστρουβιστικές 
δραστηριότητες και ιστοεξερευνήσεις (Grant, 2002; Solomon, 2003; Blumenfeld et al., 
2011). Η μάθηση μέσω παιχνιδιού αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που 
επεκτείνεται πέρα από τα σχολικά βιβλία και τη μετωπική διδασκαλία (Δεδούλη, 2002; 
Vasileiou & Economides, 2007; Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008). 
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Σημαντικές διδακτικές τεχνικές που αξιοποιήθηκαν ήταν ο ατομικός και ομαδικός κα-
ταιγισμός ιδεών και το θεατρικό παιχνίδι. Ερευνητικά, έχει διαπιστωθεί ότι ο καταιγι-
σμός ιδεών σε ομάδες οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα από τον ατομικό. Μία μέθο-
δος που σχετίζεται με τον καταιγισμό ιδεών είναι οι εννοιολογικοί χάρτες και τα δε-
ντροδιαγράμματα. Οι ιδέες ταξινομούνται, δομούνται και παρουσιάζονται οπτικά 
(Kowaltowski, 2009). Όσον αφορά στο θεατρικό παιχνίδι, είναι μια ψυχοπαιδαγωγική 
διαδικασία και τεχνική που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να επικοινωνούν με την ο-
μάδα, κινητοποιώντας την έμπνευση και τη φαντασία τους (Παπαδόπουλος, 2010). 

Τεχνολογικά εργαλεία 

Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων αξιοποιήθηκαν οι παρακάτω τεχνολογίες: 

 

Πίνακας 5: Πίνακας αξιοποιούμενων τεχνολογικών εργαλείων 

Η επιλογή των τεχνολογικών εργαλείων έγινε βάσει της αποδεδειγμένης ωφέλειάς τους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία (Hwang et al., 2011). Οι εφαρμογές Web 2.0 παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, τη συνεργατική διαμόρφωση 
κειμένων, την ανταλλαγή υλικού και απόψεων (Ott & Pozzi, 2011). Συν τοις άλλοις, η 
δημοσίευση των εργασιών στο διαδίκτυο συντελεί στην κινητοποίηση των μαθητών 
και στην αναγνώριση των προσπαθειών τους από τρίτους (Malone & Lepper, 1987). 

Συμπληρωματικό υλικό 

Οι δραστηριότητες πέρα από τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων περιλάμβαναν τη συ-
μπλήρωση φύλλων εργασίας, τη χρήση του ημερολογίου της ΑctionAid «Ρουάντα, Τα-
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ξίδι στη χώρα με τους Χίλιους Λόφους», την ανάγνωση βιβλίων της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Ειδικότερα, τα παιδιά γνώρισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ανθρώπινα Δι-
καιώματα μέσα από την επαφή τους με τα βιβλία: «Τα αστέρια της Ευρώπης», «Μια 
παρέα με καρδιά», «Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη».   Πραγματοποιήθηκε επί-
σης ανάγνωση του «ΣΙΣΟΥΝΤΟ», ενός ασπρόμαυρου παραμυθιού για τη διαφορετι-
κότητα. 

Επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για την Ε.Ε και τα δικαιώματα δόθηκε κατά τη διάρ-
κεια των ενημερωτικών επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του σχολείου 
από τον Επικεφαλής Τμήματος «Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Δι-
κτύων» της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Περουλάκη 
Αργύρη, τον εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη, κ. Μόσχο Γεώργιο και τη ψυχο-
λόγο του Συλλόγου «Χαμόγελο του Παιδιού», κα Καβαλλιαράκη Μαρίνα. 

Οργάνωση τάξης 

Για τη διεξαγωγή του διαθεματικού σεναρίου οι 18 μαθητές χωρίστηκαν σε 6 ομάδες 
των  3 ατόμων. Το σενάριο υλοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, 
όπου η κάθε ομάδα βρισκόταν μπροστά από έναν υπολογιστή. Σε κάθε ομάδα ορίστηκε 
ένας «υπεύθυνος» για το χειρισμό του ποντικιού, ο οποίος άλλαζε ανά δεκάλεπτο. Η 
υλικοτεχνική υποδομή που απαιτήθηκε ήταν η εξής:  

- Φορητός υπολογιστής (laptop)                      - Σταθεροί Υπολογιστές                                             
- Βιντεοπροβολέας                                           - Σύνδεση με διαδίκτυο 

Χρονική διάρκεια δραστηριοτήτων 

Το πρότζεκτ διήρκησε 4 μήνες (40 διδακτικές ώρες). Η πραγμάτωση του έγινε στα 
πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και της Αισθητικής Αγωγής, σε συχνότητα τριών φορών 
την εβδομάδα. 

 Προετοιμασία 

Όσον αφορά στα γνωστικά προαπαιτούμενα των εκπαιδευομένων, οι μαθητές είχαν 
εξασκηθεί από την αρχή της χρονιάς στις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και τις 
λειτουργίες των εργαλείων που θα συναντήσουν. Αναλυτικότερα, διδάχτηκαν την εκ-
κίνηση και τον τερματισμό του υπολογιστή, τη χρήση του ποντικιού και του πληκτρο-
λογίου, την πλοήγηση στο διαδίκτυο, τη δημιουργία φακέλων και την αποθήκευση αρ-
χείων. 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανά διδακτικό δίωρο 

1ο Διδακτικό δίωρο: Οι μαθητές πρώτα γνώρισαν τους ήρωες της ιστοσελίδας που θα 
τους συντροφεύσουν στο ταξίδι τους στον κόσμο και των Δικαιωμάτων και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης: την Ευρώπη, τον Όλιβερ και την Άννα. Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε 
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να φανταστούν ότι θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη και να σημειώσουν στο Google doc 
ποιες αξίες θα τοποθετούσαν στη βαλίτσα τους. Ακολούθησε συζήτηση για την έννοια 
της αξίας και δόθηκαν παραδείγματα. Έπειτα, οι μαθητές παρέλαβαν τα διαβατήρια 
που τους απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

Εικόνα 1: Ομαδική συγγραφή αξιών στο Google Doc 

Οι μαθητές, μετά τη λήψη των διαβατηρίων, βρίσκονταν πλέον στο χώρο του αεροπλά-
νου. Πριν προσγειωθούν στην Ευρώπη, όφειλαν να γνωρίσουν τις ανάγκες τους και τα 
δικαιώματά τους. Αξιοποιήθηκε η δεύτερη ενότητα της ιστοσελίδας που περιλαμβάνει 
διαδραστικές παρουσιάσεις στο Prezi και στο Μικρό Αναγνώστη για το διαχωρισμό 
των αναγκών από τα δικαιώματα. Τα παιδιά πλοηγήθηκαν σε υπερσυνδέσμους και πα-
ρακολούθησαν ένα βίντεο για κάθε δικαίωμα, ενώ έγινε συζήτηση για το λόγο της δι-
δασκαλίας των Ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επιπλέον, γνώρισαν τις κυβερνητικές και 
μη κυβερνητικές οργανώσεις που τα προστατεύουν. Ταυτόχρονα, δόθηκε στους μαθη-
τές η διεύθυνση της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του προγράμμα-
τος, ώστε να την επισκέπτονται με τους γονείς και τους συμμαθητές τους. 

2ο Διδακτικό Δίωρο: Ως έναυσμα αξιοποιήθηκαν εικόνες με θέμα τα Δικαιώματα αλλά 
και τις Υποχρεώσεις του Παιδιού. Εν συνεχεία, οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα   φύλλο 
εργασίας της Διεθνούς Αμνηστίας και κατασκεύασαν αφίσες για τα Δικαιώματα και τις 
Υποχρεώσεις του Παιδιού, τις οποίες παρουσίασαν και κόλλησαν στις άλλες τάξεις του 
σχολείου. 

3ο Διδακτικό Δίωρο: Οι μαθητές κλήθηκαν να καταγράψουν σε  εννοιολογικό χάρτη 
(text2mind map) τα Δικαιώματα του Παιδιού και να τα αποθηκεύσουν σε φάκελο που 
βρισκόταν την επιφάνεια εργασίας. Η εκπαιδευτικός ανέλαβε αργότερα την ανάρτησή 
τους στο διαδίκτυο. Παρουσιάστηκαν επίσης εικόνες από την καταπάτηση των Δικαιω-
μάτων και εγέρθηκε συζήτηση για το ρόλο των οργανώσεων στην προστασία τους.  
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Εικόνα 2: Κατασκευή εννοιολογικών χαρτών από τους μαθητές 

4ο Διδακτικό Δίωρο: Οι μαθητές συνέγραψαν ένα σύντομο γράμμα προς τους Γιατρούς 
του Κόσμου και ύστερα εγγράφηκαν ως υποστηρικτές της Unicef, στέλνοντας τα στοι-
χεία τους στην οργάνωση.  Απέστειλαν έπειτα τις ευχές τους στα παιδιά του κόσμου 
μέσω του ψηφιακού πίνακα σημειώσεων Padlet. 

5ο Διδακτικό Δίωρο: Το αεροπλάνο προσγειώνεται στην Ευρώπη. Ως μέσο αφόρμησης 
των δραστηριοτήτων, χρησιμοποιήθηκε ένα νόμισμα αξίας 2€ που απεικονίζει την Ευ-
ρώπη πάνω στον ταύρο. Ειδικότερα, επιχειρήθηκε η προσέγγιση της Ευρώπης από τη 
μυθολογία μέχρι σήμερα, ο προσδιορισμός της γεωγραφικής της θέσης και η εύρεση 
των σημαντικότερων μνημείων της. Οι μαθητές παρακολούθησαν παρουσιάσεις, πα-
ρατήρησαν εικόνες, περιηγήθηκαν στην Ευρώπη μέσω του Google Earth, πλοηγήθηκαν 
σε υπερσύνδεσμους. Ύστερα, η κάθε ομάδα συνέθεσε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο 
έπρεπε να απαντήσουν οι υπόλοιπες. Νικήτρια αναδείχτηκε η ομάδα που απάντησε στις 
περισσότερες ερωτήσεις.  

6ο Διδακτικό Δίωρο: Οι μαθητές ενημερώθηκαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σκοπό 
της, τα θεσμικά της όργανα, τις χώρες-ιδρυτές, τις χώρες-μέλη και τα σύμβολά της 
(ύμνο, σημαία, νόμισμα) μέσα από παρουσιάσεις και φωτογραφίες. Έπειτα, ζητήθηκε 
από την κάθε ομάδα να επιλέξει δύο χώρες της Ε.Ε. και συμπληρώσει ένα φύλλο εργα-
σίας, μετά από αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.  

 
Εικόνα 3: Κατασκευή εικονολέξεων και ιστοεξερευνήσεις 

Την ώρα που ακολούθησε, οι μαθητές σχημάτισαν εικονολέξεις (tagxedo) για την Ευ-
ρώπη, ύστερα από καταιγισμό ιδεών. Εν συνεχεία, έπαιξαν quiz στη Γωνιά του Παιδιού 
(Europa Κids Corner)  και την Αρπαγή της Ευρώπης. 
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7ο Διδακτικό Δίωρο: Αναλύθηκαν τα αίτια, οι συνέπειες της φτώχειας και οι προσπά-
θειες της Ε.Ε να συνδράμει στην καταπολέμησή της. Έγινε κατηγοριοποίηση των χω-
ρών σε Αναπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες και δόθηκε έμφαση στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι δεύτερες στην εκπαίδευση και την παιδική εργασία. Πραγματοποι-
ήθηκε ένα σύντομο ταξίδι στην Αφρική (μέσω video, Google Earth) και ακολούθησε 
ένα 20λεπτο παιχνίδι ρόλων. Το θεατρικό παιχνίδι προέβλεπε το χωρισμό των μαθητών 
σε δυάδες και το διαμοιρασμό καρτών-ρόλων. Οι κάρτες διαβάζονταν μόνο από τους 
κατόχους τους και τους παρείχαν οδηγίες για τη δραματοποίηση. Τα παιδιά μπήκαν στη 
θέση των συνομηλίκων τους που ζουν την Κένυα και κλήθηκαν να βρουν λύσεις επι-
βίωσης. 

8ο Διδακτικό Δίωρο: Δόθηκε έμφαση στην έννοια του εθελοντισμού. Κατόπιν τούτου, 
οι μαθητές δημιούργησαν μία αφίσα με θέμα «Ευρώπη και Ανθρώπινα Δικαιώματα», 
η φωτογραφία της οποίας απεικονίστηκε σε ψηφιακό παζλ. 

9ο–15ο Διδακτικό Δίωρο: Οι μαθητές κατά τη διάρκεια έξι ξεχωριστών δίωρων ενεπλά-
κησαν σε δραστηριότητα ψηφιακής αφήγησης. Συγκεκριμένα, παρήγαγαν συνεργατικά 
τρία ψηφιακά παραμύθια με θέμα: «Ανθρώπινα Δικαιώματα- Γνωρίζοντας τα Παιδιά 
του Κόσμου». Σε πρώτο στάδιο συνέγραψαν τα παραμύθια, ύστερα τα οπτικοποίησαν 
και προσέθεσαν την ηχητική αφήγηση.  

16ο Διδακτικό Δίωρο: Πραγματοποιήθηκε, τέλος, ομαδική δημιουργία 5 ψηφιακών κό-
μικς για τα δικαιώματα του Παιδιού, τα οποία ενσωματώθηκαν στην ιστοσελίδα με τη 
μορφή ψηφιακού βιβλίου.  

                
Εικόνα 4: Δημιουργία παραμυθιών και κόμικ 

Η κάθε ομάδα ανέλαβε να παρουσιάσει στις υπόλοιπες τα παραγόμενα κόμικς και πα-
ραμύθια. 

17ο – 20ο Δίωρο: Έλαβαν χώρα οι προαναφερόμενες εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

Αξιολόγηση 

Η εκπαιδευτικός εφάρμοσε διαμορφωτική αξιολόγηση μέσω προφορικών ερωτήσεων 
για τη διαπίστωση της προόδου των μαθητών κατά τη διδασκαλία του αντικειμένου 
(Ιορδανίδου και συν., 2006). Όταν ολοκληρώθηκε η δράση, πραγματοποίησε τελική 
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αξιολόγηση για τη διαπίστωση των μαθησιακών οφελών (Wilkes & Bligh, 1999), μοι-
ράζοντας τους ένα σύντομο ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου σχετικά με την Ε.Ε και 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Επιπρόσθετα δεδομένα συνελέγησαν μέσω δομημένης 
συμμετοχικής παρατήρησης και συνεντεύξεων στους μαθητές. 

 Η αξιολόγηση όμως δεν αποτελεί μόνο ευθύνη του διδάσκοντα αλλά και των μαθητών 
(Ιορδανίδου και συν., 2006). Μετά το πέρας κάθε δραστηριότητας, οι μαθητές καλού-
νταν μέσα από συζήτηση να αξιολογήσουν το παραγόμενο έργο της ομάδας και το 
βαθμό συμμετοχής τους σε αυτήν, καθώς και να διατυπώσουν την άποψή τους για το 
έργο των άλλων ομάδων (Τζόβλα, 2014). 

 Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δείχνουν ότι οι τιθέμενοι διδακτικοί στόχοι επιτεύ-
χθηκαν. Οι μαθητές δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη διάρκεια του προ-
γράμματος.  Από το φύλλο εκτίμησης των γνώσεων διαφαίνονται τα γνωστικά κέρδη 
των μαθητών για την Ε.Ε και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Οι 14 από τους 18 μαθητές 
γνώριζαν τι είναι η Ε.Ε, ενώ οι 17 έδειξαν ότι κατανόησαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
καταγράφοντας τουλάχιστον τρία από αυτά.  

Η συμμετοχική παρατήρηση και η ανάλυση των συνεντεύξεων αποκάλυψε την εξαιρε-
τικά υψηλή εμπλοκή των μαθητών κατά την ενασχόληση τους με τις παραπάνω εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες και τη βελτίωση της συνεργασίας τους. Κατά την παρουσίαση 
των εργασιών, οι ομάδες αισθάνονταν περήφανες για τις δημιουργίες τους και υπήρχε 
ευγενής συναγωνισμός. Τα μέλη της κάθε ομάδας λάμβαναν υπόψη τα σχόλια των συμ-
μαθητών τους και προσπαθούσαν να σκεφτούν πρωτότυπες ιδέες για τους κινήσουν το 
ενδιαφέρον στις επόμενες εργασίες. Η πλειοψηφία των μαθητών εξέφρασε ιδιαίτερη 
προτίμηση στη δραστηριότητα συγγραφής παραμυθιών και στο θεατρικό παιχνίδι και 
δήλωσε ότι θα ήθελε να συνεχιστεί η παρέμβαση και την επόμενη χρονιά.  

Επίλογος 

Η διδασκαλία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των αξιών που απορρέουν από αυτά 
καθίσταται επιτακτική στις ημέρες μας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγμα-
τοποιήθηκαν, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των μαθητών για ενημέρωση επί ευρωπαϊ-
κών θεμάτων και αποτέλεσαν χρήσιμα εφόδια για την υπεύθυνη μελλοντική ανάληψη 
του ρόλου του Ευρωπαίου πολίτη από τους ίδιους. 
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Αξιολόγηση στο πλαίσιο Διδακτικού Σεναρίου Διερευνητικής Μάθησης 

Φερεσίδη Καλλιόπη 
Εκπαιδευτικός ΠΕ02 Φιλόλογος 
Μ.Δ.Ε. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 

kferesidi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στο παρακάτω διδακτικό σενάριο οι μαθητές της Β΄ Λυκείου καλούνται να δημιουρ-
γήσουν προσωπικά τους προϊόντα αυτοπαρουσίασης και να επικοινωνήσουν σε αυθε-
ντικές συνθήκες, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας.  Οι προτει-
νόμενοι στόχοι αφορούν το γνωστικό αντικείμενο, τη χρήση νέων τεχνολογιών και τη 
μαθησιακή διαδικασία. Η πορεία διερεύνησης διαρθρώνεται σε τέσσερις φάσεις, με 
συγκεκριμένες δραστηριότητες και τρόπους αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας. 
Παράλληλα, όμως, σε κάθε φάση προτείνεται και αντίστοιχος τρόπος αξιολόγησης, 
διαγνωστικής και διαμορφωτικής, προκειμένου να ανατροφοδοτείται και να βελτιώνε-
ται η μαθησιακή διαδικασία, ενώ παραθέτουμε και δύο εργαλεία αθροιστικής αξιολό-
γησης. Τέλος, περιγράφεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτό το σενάριο, καθώς και 
πιθανές επεκτάσεις και παραλλαγές του. 

Λέξεις - Kλειδιά: αυθεντική αξιολόγηση, αυτοπαρουσίαση, νέες τεχνολογίες 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της Διερευνητικής Μάθησης 

Η ανθρώπινη χρήση της τεχνολογίας είναι εκείνη που καθορίζει τη σημασία της και, 
όταν αυτή χρησιμοποιείται ως πολιτισμικό εκφραστικό μέσο, ως ένα εναλλακτικό δυ-
ναμικό εργαλείο έκφρασης μαζί και παράλληλα με τον προφορικό και γραπτό λόγο, 
βασίζεται σε κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης.  

Ο Κοινωνικός Εποικοδομητισμός, θεμελιωτής του οποίου ήταν ο Vygotsky 
(1978/1997), μεταφέρει το ενδιαφέρον της εκπαίδευσης από το άτομο στο κοινωνικο-
πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η μάθηση.  

Για τον Vygotsky γνωστική ανάπτυξη είναι η «μετατροπή των κοινωνικών σχέσεων σε 
νοητικές λειτουργίες».  

Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκε ο όρος Δραστηριότητα, ο οποίος, κατά τον Vygotsky 
και το μαθητή του Leont’ev (1978), συμπεριλαμβάνει τις έννοιες των στόχων, των σκέ-
ψεων, των κινήτρων και των ενεργειών.   
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Εικόνα 1: Το μοντέλο 1ης γενιάς της Θεωρίας Δραστηριοτήτων 

Σήμερα, η Θεωρία της Δραστηριότητας έχει σημαντικές εφαρμογές στις έρευνες που 
αφορούν την επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή και τη συνεργατική μάθηση, η οποία 
βασίζεται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στο Υποκείμενο (μαθητή), το Αντικείμενο 
(στόχο μάθησης) και τα διαθέσιμα εργαλεία. Το μοντέλο 2ης γενιάς της Θεωρίας των 
Δρατηριοτήτων (Engeström & Cole, 1997) θέτει στο επίκεντρο της κάθε ανθρώπινης 
πράξης τις σχέσεις αλληλεξάρτησης του υποκειμένου που δρα, και την κοινότητα στην 
οποία αυτό συμμετέχει. Το μοντέλο αυτό, γνωστό και ως Μοντέλο της Μάθησης ως 
Επέκτασης, στοχεύει στην καταγραφή της δυναμικής των συνεργατικών συστημάτων 
μάθησης και εργασίας (Κόλλιας & Βοσνιάδου, 2002). Παράλληλα, ο Vygotsky τόνισε 
τη σημασία της γλώσσας ως συμβόλου και εργαλείου που διαμεσολαβεί για τη μάθηση. 
Συναφώς, μεγάλη είναι και η σημασία της γλώσσας των προγραμματισμών. Ο Papert, 
στηριζόμενος στο Δομικό Εποικοδομισμό, κατασκεύασε μία γλώσσα προγραμματι-
σμού, τη Logo (από την ελληνική λέξη «λογισμός») και, μάλιστα, με τέτοιον τρόπο, 
ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ακόμα και μικροί μαθητές. Σύμφωνα με την 
κατασκευαστική (constructionist) προσέγγιση του Papert, η μάθηση είναι αποτελεσμα-
τική, όταν ο μαθητής πειραματίζεται, κατασκευάζοντας ένα προϊόν που έχει νόημα για 
τον ίδιο. Οι κονστρακτιονιστές επιδιώκουν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα όπου τα 
παιδιά παίζουν και χειρίζονται αντικείμενα και μπορούν, συνεπώς, να συνεχίσουν να 
μαθαίνουν νέους συλλογισμούς με φυσικό τρόπο και πέρα από την καθιερωμένη εκ-
παίδευση. Εδώ απαντά για πρώτη φορά και αξιοποιείται ο Μικρόκοσμος, ο οποίος είναι 
ένα σύνολο συγκεκριμένων και αφηρημένων αντικειμένων και σχέσεων, καθώς και ένα 
σύνολο λειτουργιών που επιδρούν πάνω στα αντικείμενα, τροποποιώντας τις σχέσεις 
τους και δημιουργώντας νέα αντικείμενα. Η Logo έγινε ευρύτερα γνωστή με την έκ-
δοση του βιβλίου του Papert Νοητικές Θύελλες το 1980 και, λόγω της έννοιας της εκτε-
λεσιμότητας, επιτρέπει τη συνάντηση του διαισθητικού και του αναστοχαστικού τρό-
που σκέψης (Κυνηγός, 2011:34-35). 
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Ταυτότητα του σεναρίου 

Συντάκτης: Φερεσίδη Καλλιόπη Τίτλος: Αυτοπαρουσίαση Τάξη: B΄ Λυκείου 
Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Πληροφορική, Ιστορία, 
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Θρησκευτικά, Ξένη γλώσσα (αγγλικά) 
Διδακτική ενότητα: 2ο κεφάλαιο «Βιογραφικά 
Είδη» του βιβλίου Έκφρασης-Έκθεσης 

Λέξεις-κλειδιά: βιογραφία, αυτοβιογραφία, συ-
στατική επιστολή, συνέντευξη 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: επαρκής γνώση χειρισμού Η/Υ και προηγούμενη εμπειρία στη χρήση 
προγραμμάτων για: bubbl.us (ιδεοθύελλα-brainstorm), CmapTools (εννοιολογική χαρτογράφηση), 
Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων (εκπαιδευτικό λογισμικό ανοιχτού τύπου), Αβάκιο, 
περιήγηση στο Διαδίκτυο (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer), επικοινωνία ασύγ-
χρονη μέσω ηλ. ταχυδρομείου (Gmail, yahoo, hotmail) και σύγχρονη (chat, Skype για 
teleconference), επεξεργασία κειμένου (Word), εμπειρία των μαθητών σε συνεργατική δραστηριό-
τητα, επαρκής γνώση της Αγγλικής 
Μαθητές: 28 (16 αγόρια, 14 κο-
ρίτσια) 

Χρόνος: 8 διδακτικές ώ-
ρες 

Τόπος: εργαστήριο Πληροφορι-
κής του σχολείου 

Εργαλεία-Μέσα: επαρκής αριθμός υπολογιστών (τουλάχιστον 14, ένας για κάθε δυάδα) με προε-
γκατεστημένα τα προγράμματα bubbl.us, CmapTools (ή και Mind-maps), Εκπαιδευτικός Θησαυρός 
Ελληνικών Κειμένων, Μικρόκοσμος Αβάκιο, Microsoft Office, σύνδεση στο Διαδίκτυο και στο 
Skype, διαδραστικός πίνακας, εκτυπωτής, σχολικό εγχειρίδιο 
Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές καλούνται να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας και μία θέση για 
μεταπτυχιακές σπουδές, επικοινωνώντας κατάλληλα και διαχειριζόμενοι προσωπικά τους προϊόντα 
αυτοπαρουσίασης. Θα έχει προηγηθεί η εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων συνεργατικά, 
προκειμένου να γνωρίσουν επαρκώς τα διάφορα βιογραφικά είδη, τη χρησιμότητα και τις γλωσσικές 
ποικιλίες τους. 

Πίνακας 1: Η ταυτότητα του σεναρίου 

Στόχοι 
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο, επιδιώκεται: 
• να επεξεργαστούν οι μαθητές ορισμένα βιογραφικά είδη, που εξυπηρετούν τις ανά-

γκες διαφορετικών, πνευματικών ή πρακτικών, περιστάσεων επικοινωνίας, 
• να διαπιστώσουν, προσεγγίζοντας ποικίλα βιογραφικά είδη, τη σχέση που υπάρχει 

ανάμεσα στο έργο, τη ζωή, το χαρακτήρα ενός ατόμου και την εποχή στην οποία ζει, 
• να συμπεράνουν ότι σε κάθε βιογραφικό είδος χρησιμοποιείται διαφορετικό ύφος και 

γλωσσική ποικιλία, ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος, το σκοπό του βιογράφου και 
το δέκτη στον οποίο απευθύνεται. 

Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών: 
• να περιηγηθούν στο Διαδίκτυο, προκειμένου να μελετήσουν τα διάφορα βιογραφικά 

είδη που θα έχουν αναλάβει, 
• να καταγράψουν και να ταξινομήσουν τα βιογραφικά είδη που μελέτησαν, 
• να επικοινωνήσουν, με ασύγχρονο και σύγχρονο τρόπο, με συγκεκριμένους φορείς, 

που θα έχουν αυθεντικό ενδιαφέρον για εκείνους. 
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 
• να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν, προκειμένου να επεξεργαστούν και να τα-

ξινομήσουν τα αποτελέσματα της μελέτης τους σχετικά με τα βιογραφικά είδη, 
• να διερευνήσουν τα βιογραφικά είδη και τα χαρακτηριστικά τους, τόσο κατά τη με-

λέτη, όσο και κατά τη σύνταξή τους, 
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• να ασκηθούν σε δεξιότητες επικοινωνίας και αυτοπαρουσίασης, που θα τους είναι 
απαραίτητες στη μετέπειτα εκπαιδευτική και επαγγελματική ζωή τους. 

Προτεινόμενη πορεία διερεύνησης 
 

 Δραστηριότητα Ψηφιακή Τεχνολογία Αξιολόγηση 

1η 
Φάση 

ιδεοθύελλα για τον όρο Βιογραφία bubbl.us ή διαδραστικός 
πίνακας 

Διαγνωστική: ιδεοθύ-
ελλα 

περιήγηση στο Διαδίκτυο, επεξεργασία διάφο-
ρων βιογραφικών ειδών, καταγραφή των χαρα-

κτηριστικών τους 

Ψηφιακό βιβλίο μα-
θητή, Εκπαιδευτικός 
Θησαυρός Ελληνικών 
Κειμένων, επεξεργα-
στής Κειμένου Word, 
λογισμικό παρουσιά-

σεων PowerPoint ή/και 
Prezi 

Διαμορφωτική: παρα-
τήρηση 

Επικοινωνία μεταξύ ομάδων και ανταλλαγή α-
πόψεων για πορίσματα έρευνας chat 

Αθροιστική: περιγρα-
φική αξιολόγηση των 

σχολίων στο cha-
troom 

2η 
Φάση 

Σύντομη προφορική παρουσίαση επεξεργασίας 
καθενός βιογραφικού είδους και επέκταση με 

παραδείγματα 

Διαδραστικός πίνακας, 
Ιστοσελίδες (με βιογρα-

φικά είδη) 

Διαγνωστική: παρου-
σίαση προετοιμασίας 
από το σπίτι με παρα-
δείγματα ιστοσελίδων 

Καταχώρηση δεδομένων από κάθε βιογραφικό 
είδος, ταξινόμηση χαρακτηριστικών, διερεύ-

νηση και πειραματισμός 

Μικρόκοσμος Αβάκιου 
«ταξινομούμε» 

Διαμορφωτική: ρου-
μπρίκα 

Συζήτηση και δημιουργία εννοιολογικού χάρτη 
με τα χαρακτηριστικά των βιογραφικών ειδών 

CmapTools (ή και 
Mindmaps) 

Αθροιστική: εννοιο-
λογικός χάρτης 

3η 
Φάση 

Συζήτηση για την πρακτική χρήση του αυτο-
βιογραφικού σημειώματος και σύγκριση με CV 

στα αγγλικά 

CmapTools (ή και 
Mindmaps), Ιστοσελί-
δες (με μικρές αγγελίες 

και προκηρύξεις θέ-
σεων) 

Διαγνωστική: ιδεοθύ-
ελλα 

Σύνταξη αυτοβιογραφικού σημειώματος και 
συστατικής επιστολής, επεξεργασία τύπου συ-

νεντεύξεων 

Επεξεργαστής κειμέ-
νου, Ψηφιακό σχολείο 
(εμπλουτισμένο βιβλίο 

μαθητή), chat 

Διαμορφωτική: φύλλο 
αυτοαξιολόγησης 

Ασύγχρονη επικοινωνία με επιχείρηση και με 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για απο-
στολή αυτοβιογραφικού σημειώματος και συ-

στατικής επιστολής 

Ιστοσελίδες επιχείρη-
σης και του ΠΜΣ …, e-
mail, Επεξεργαστής κει-

μένου 

Αθροιστική: συνέ-
ντευξη 

4η 
Φάση 

Ασύγχρονη επικοινωνία με εκπρόσωπο επιχεί-
ρησης και υπεύθυνο τριμελούς επιτροπής ΠΜΣ e-mail 

Διαγνωστική: αυτοα-
ξιολόγηση και ετερο-
αξιολόγηση υποψη-

φιοτήτων μεταξύ μα-
θητών 

Σύγχρονη επικοινωνία με εκπρόσωπο επιχείρη-
σης και υπεύθυνο τριμελούς επιτροπής ΠΜΣ, 

διεξαγωγή συνέντευξης 
Σύνδεση Skype Διαμορφωτική: παρα-

τήρηση 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από επιχείρηση 
και ΠΜΣ, αναστοχασμός και καταγραφή συ-
μπερασμάτων συζήτησης για χαρακτηριστικά 
εργαλείων με τα οποία αυτοπαρουσιαζόμαστε, 
εμπλουτισμός του       e-portfolio κάθε μαθητή 

με τα προϊόντα του 

e-mail ή και Skype, Ε-
πεξεργαστής κειμένου 

Αθροιστική: κατηγο-
ρική κλίμακα Likert 

και e-portfolio 

Πίνακας 2: Η προτεινόμενη πορεία της διερεύνησης συνοπτικά 

1η φάση (αναμενόμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες) 
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Η φάση αυτή ξεκινά με ιδεοθύελλα για τον όρο Βιογραφία, προκειμένου να διαπιστω-
θούν οι προηγούμενες γνώσεις των μαθητών σχετικά με το αντικείμενο που πρόκειται 
να διερευνήσουν. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων, ώστε κάθε ο-
μάδα να μελετήσει ξεχωριστό βιογραφικό είδος: 1) τη μυθιστορηματική βιογραφία, 2) 
τους «βίους», 3) τα συναξάρια, 4) το βιογραφικό σημείωμα, 5) τη συστατική επιστολή, 
6) το μυθιστόρημα με αυτοβιογραφικά στοιχεία, 7) τα απομνημονεύματα, 8) τα ημερο-
λόγια, 9) το αυτοβιογραφικό σημείωμα (μία ομάδα αναμένεται να έχει τέσσερα αντί 
για τρία άτομα). Στη συνέχεια, ζητείται από τους μαθητές να περιηγηθούν στο Διαδί-
κτυο και ειδικότερα στο Ψηφιακό σχολείο (εμπλουτισμένο βιβλίο μαθητή) και τους 
υπερσυνδέσμους του, προκειμένου να επεξεργαστούν το βιογραφικό είδος που έχουν 
αναλάβει ως ομάδα. Ενθαρρύνονται, ακόμη, να αξιοποιήσουν το λογισμικό  «Εκπαι-
δευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων», να επεξεργαστούν διάφορα κείμενα του ί-
διου είδους και να καταγράψουν τα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, προτείνεται στους 
μαθητές να ανταλλάξουν απόψεις για τα πορίσματα της έρευνάς τους μέσω chat, ώστε 
να επικοινωνήσουν και οι πιο απομακρυσμένες ομάδες μέσα στην τάξη, αλλά και για 
να ανατρέξουν στη συνομιλία τους σε μετέπειτα φάση. 

2η φάση (αναμενόμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες) 
Η φάση αυτή ξεκινά με σύντομη προφορική παρουσίαση προετοιμασίας από το σπίτι 
με παραδείγματα ιστοσελίδων, οι οποίες να περιέχουν υλικό σχετικό με το βιογραφικό 
είδος που είχε αναλάβει κάθε ομάδα (επέκταση με παραδείγματα). Οι ίδιες ομάδες ερ-
γάζονται στο μικρόκοσμο του Αβακίου «Ταξινομούμε» και καταχωρούν δεδομένα από 
κάθε βιογραφικό είδος. Αναμένεται, λοιπόν, οι μαθητές να προχωρήσουν σε ταξινό-
μηση των χαρακτηριστικών, διερεύνηση και πειραματισμό. Στη συνέχεια, ζητείται από 
τους μαθητές να συζητήσουν για τη διαγραμματική απεικόνιση των βιογραφικών ειδών 
που υπάρχει στο σχολικό τους εγχειρίδιο, και να δημιουργήσουν ένα δικό τους εννοιο-
λογικό χάρτη με τα χαρακτηριστικά των βιογραφικών ειδών.  

3η φάση (αναμενόμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες) 
Στη φάση αυτή οι μαθητές αρχικά ενθαρρύνονται να συζητήσουν για την πρακτική 
χρήση του αυτοβιογραφικού σημειώματος και να συγκρίνουν τις νεοαποκτηθείσες 
γνώσεις τους για τη σύνταξη ενός αυτοβιογραφικού σημειώματος με ένα CV 
(Curriculum Vitae) στα αγγλικά. Στη συνέχεια, με αφορμή ιστοσελίδες με μικρές αγ-
γελίες και προκηρύξεις θέσεων, προχωρούν στη σύνταξη αυτοβιογραφικού σημειώμα-
τος και συστατικής επιστολής ανά δυάδες, προκειμένου κάθε μαθητής να έχει συντάξει 
το δικό του αυτοβιογραφικό σημείωμα και μία συστατική επιστολή για το συμμαθητή 
του, χρησιμοποιώντας το ανάλογο ύφος και λεξιλόγιο. Έπειτα, οι μαθητές επεξεργάζο-
νται τύπους και τεχνικές συνεντεύξεων και τους ζητείται να θέσουν μέσω chat ανάλο-
γες ερωτήσεις σε άλλες ομάδες. Τέλος, οι μαθητές ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν 
(με ασύγχρονο τρόπο) με την εταιρεία Χ ή/και με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Ψ για αποστολή αυτοβιογραφικού σημειώματος και συστατικής επιστολής, 
προκειμένου να διεκδικήσουν μία θέση στην επιχείρηση ή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
αντίστοιχα. 
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4η φάση (αναμενόμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες) 
Η φάση αυτή ξεκινά με ασύγχρονη επικοινωνία (μέσω e-mail) των μαθητών με τον 
εκπρόσωπο της επιχείρησης Χ και τον υπεύθυνο της τριμελούς επιτροπής του ΠΜΣ, οι 
οποίοι καλούν τους μαθητές σε συνέντευξη. Γι’ αυτόν το λόγο, οι μαθητές προχωρούν 
σε σύγχρονη επικοινωνία μέσω Skype με τον εκπρόσωπο της επιχείρησης και, έπειτα, 
τον υπεύθυνο της τριμελούς επιτροπής του ΠΜΣ, οι οποίοι παίρνουν συνέντευξη από 
τους μαθητές/υποψηφίους κατ’ άτομο. Οι υπεύθυνοι συνεντευκτές ανακοινώνουν τα 
αποτελέσματα και οι μαθητές αναστοχάζονται και καταγράφουν τα συμπεράσματα της 
συζήτησής τους για τα χαρακτηριστικά των εργαλείων με τα οποία αυτοπαρουσιαζό-
μαστε. 

Η πρόσθετη παιδαγωγική αξία 
Η πρόσθετη παιδαγωγική αξία από τη διερευνητική μάθηση στις παραπάνω δραστη-
ριότητες αφορά τις πτυχές: α) της δράσης, καθώς κάθε μαθητής εμπλέκεται σε μία δρα-
στηριότητα, β) του βιώματος, καθώς η εργασία στο Μικρόκοσμο αξιοποιεί τις διαισθη-
τικές εμπειρίες και δημιουργείται βιωματική εμπειρία (δραματοποίηση), γ) του πειρα-
ματισμού μέσα από τη διατύπωση εικασιών, την εκτέλεση του λογισμικού, την παρα-
τήρηση και τη διατύπωση συμπερασμάτων, αφού κάθε μαθητής αναστοχάζεται και συ-
μπεραίνει σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εργαλείων αυτοπαρουσίασης, δ) της έ-
ρευνας/αναζήτησης σχετικά με το βιογραφικό είδος που έχει αναλάβει κάθε ομάδα, με 
το CV, με την εταιρεία και το ΠΜΣ αλλά και τις πληροφορίες που υπάρχουν στις αντί-
στοιχες ιστοσελίδες για την υποβολή υποψηφιοτήτων, ε) της αμφισβήτησης αναφορικά 
με τη διαγραμματική απεικόνιση των βιογραφικών ειδών που υπάρχει στο σχολικό εγ-
χειρίδιο, και τις νέες γνώσεις που οικοδόμησαν οι μαθητές, σχετικά με τον τύπο του 
CV και τις αναγκαίες πληροφορίες για κάθε θέση, στ) της δημιουργίας/μαστορέματος 
για την επιλογή και καταγραφή των χαρακτηριστικών των βιογραφικών ειδών αλλά και 
των πληροφοριών που είναι απαραίτητες σε κάθε αυτοβιογραφικό σημείωμα και συ-
στατική επιστολή, ζ) του διαλόγου/επιχειρηματολογίας, τόσο στο πλαίσιο της ομάδας 
και μεταξύ ομάδων, όσο και εντός και μεταξύ των δυάδων, καθώς και προς τους φορείς 
στους οποίους θα απευθυνθούν οι μαθητές, η) της συνεργασίας μεταξύ των ατόμων της 
ομάδας, ώστε να ανταποκριθούν στο ρόλο τους, μεταξύ ομάδων, προκειμένου να εξα-
χθούν τα σωστά συμπεράσματα από την «Ταξινόμηση», αλλά και μεταξύ των ατόμων 
της ομάδας, ώστε να ανταποκριθούν στο ρόλο τους και να θέσουν μία ισχυρή υποψη-
φιότητα για κάθε θέση, θ) της συμμετοχής σε συλλογικότητα, καθώς οι μαθητές μαθαί-
νουν να δρουν, να συνεισφέρουν και να αυτοπροσδιορίζονται μέσα στην καθεμιά ο-
μάδα (π.χ. ομάδα διερεύνησης της συστατικής επιστολής), καλούνται να συνεισφέρουν 
στην ορθή λειτουργία του Μικρόκοσμου και για πρώτη φορά περνούν από συνέντευξη 
για υποψηφιότητα μίας θέσης, ι) της δημιουργίας νοημάτων, καθώς η αναπαραστα-
σιακή ιδιότητα των χρησιμοποιούμενων εργαλείων και η ανταπόκρισή τους στις ενέρ-
γειες των μαθητών παρέχουν στους μαθητές ευκαιρίες εμπλοκής και ανάπτυξης νοη-
μάτων και ια) της αναπαράστασης, αφού ο τρόπος με τον οποίο θα καταγραφούν τα 
χαρακτηριστικά κάθε είδους, είναι προϊόν απόφασης της ομάδας, αλλά και λόγω της 
πολυ-αναπαραστασιακής ιδιότητας των χρησιμοποιούμενων εργαλείων ως εκφραστι-
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κών και επικοινωνιακών μέσων καθώς και του e-portfolio κάθε μαθητή ως μέσου αυ-
τοαξιολόγησής του. 

Αξιολόγηση 

Σε κάθε φάση των δραστηριοτήτων του σεναρίου προτείνεται να εφαρμόζεται αξιολό-
γηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και, μάλιστα, στις τρεις μορφές της: α) διαγνω-
στική αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστώνει ο εκπαιδευτικός τη μαθησιακή ετοιμό-
τητα των μαθητών του, β) διαμορφωτική αξιολόγηση, ώστε να ανατροφοδοτείται και 
να βελτιώνεται η μαθησιακή διαδικασία και γ) αθροιστική αξιολόγηση, με την οποία 
ελέγχεται η επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, αλλά και ανατροφοδοτείται η μα-
θησιακή και η διδακτική διαδικασία. Βέβαια, επειδή το σενάριο δεν έχει επιτελικό χα-
ρακτήρα και, κυρίως, επειδή εμπλέκει τους μαθητές σε συνεργατική δράση και ανά-
πτυξη προσωπικών νοημάτων μέσα από αυθεντικές εμπειρίες μάθησης, προτείνεται η 
αξιοποίηση της αυθεντικής αξιολόγησης, που συσχετίζει τη μάθηση και την αξιολό-
γησή της με «αυθεντικές» καταστάσεις της ζωής, με τις εμπειρίες των αξιολογούμενων 
και, άρα, περιλαμβάνει και τις δικές τους αυτοαναφορές και αποτιμήσεις (Κασσωτά-
κης, 2014). Ειδικότερα, προτείνουμε την αξιοποίηση ποιοτικών εργαλείων, όπως ο εν-
νοιολογικός χάρτης, η παρατήρηση, οι ρουμπρίκες (Πίνακας 3), τα φύλλα αυτοαξιολό-
γησης (Πίνακας 4), τα σημειώματα ετεροαξιολόγησης και το portfolio, το οποίο καλό 
είναι να έχει ηλεκτρονική και, άρα, εμπλουτισμένη μορφή. 

Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων για την αξιολόγηση  
του/της μαθητή/ήτριας ……………… της Β΄…τάξης 

 1 2 3 4 
Εμπλοκή σε 
δραστηριό-

τητα 

πραγματοποιεί 
μόνο κάποιες δρα-

στηριότητες 

πραγματοποιεί ε-
παρκώς τις δρα-

στηριότητες 

εμπλέκεται προ-
σωπικά σε όλες 
τις δραστηριό-

τητες 

αναπτύσσει συνε-
χώς ξεκάθαρα 

προσωπικά νοή-
ματα μέσα από 

την εμπλοκή του 
Πειραματι-
σμός και έ-

ρευνα 

αποφεύγει να δια-
τυπώσει δικές του 
εικασίες και δεν ε-
ρευνά ικανοποιη-
τικά, προκειμένου 

να εξαγάγει συμπε-
ράσματα 

διατυπώνει κά-
ποιες εικασίες και 
δείχνει κάποιο εν-
διαφέρον για τον 

πειραματισμό 

πειραματίζεται 
και ερευνά, 

προκειμένου να 
διαπιστώσει την 
αλήθεια των ει-

κασιών του 

πειραματίζεται, ε-
ρευνά και παρα-
τηρεί, ώστε να ε-
ξαγάγει συμπερά-
σματα, ακόμα και 
αν πρέπει να απο-

δομήσει την 
προηγούμενη 

γνώση του 
Δημιουργία - 
μαστόρεμα 

τα προϊόντα του εί-
ναι ανεπαρκή και η 

διάθεσή του για 
μαστόρεμα μικρή 

τα προϊόντα του 
είναι σημαντικά 

και προσπαθεί να 
μαστορεύει 

τα προϊόντα του 
είναι άρτια και 
μαστορεύει με 
ποικίλους τρό-

πους 

τα προϊόντα του 
είναι άψογα και 
μαστορεύει με 
ποικίλους τρό-

πους 
Συνεργασία – 
συμμετοχή σε 

συλλογικό-
τητα 

δυσκολεύεται να 
συνεργαστεί στο 

πλαίσιο της ομάδας 
του 

συνεργάζεται με 
την ομάδα του, 
αλλά συχνά δη-

μιουργεί προβλή-
ματα 

συνεργάζεται α-
ποτελεσμα-τικά 
με την ομάδα 

του και εκπλη-
ρώνει κάθε 

φορά το ρόλο 
του 

συνεργάζεται ά-
ψογα με την ο-

μάδα του και λει-
τουργεί υποστηρι-
κτικά για τα μέλη 

της 

Πίνακας 3: Παράδειγμα αξιοποίησης Ρουμπρίκας στη 2η Φάση της Δραστηριότητας 
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Φύλλο Αυτοαξιολόγησης του/της μαθητή/ήτριας ……………………… της Β΄…τάξης 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο, μπορώ να:  1 2 3 4 5 

• επεξεργάζομαι τα βιογραφικά είδη, που εξυπηρετούν τις ανάγκες διαφο-
ρετικών, πνευματικών ή πρακτικών, περιστάσεων επικοινωνίας, 

• αναγνωρίζω, προσεγγίζοντας ποικίλα βιογραφικά είδη, τη σχέση που υ-
πάρχει ανάμεσα στο έργο, τη ζωή, το χαρακτήρα ενός ατόμου και την ε-
ποχή στην οποία ζει, 

• συμπεραίνω από την προσέγγιση κάθε είδους ότι σε κάθε βιογραφικό εί-
δος χρησιμοποιείται διαφορετικό ύφος και γλωσσική ποικιλία, ανάλογα 
με το συγκεκριμένο είδος, το σκοπό του βιογράφου και το δέκτη στον ο-
ποίο απευθύνεται. 

     

Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών, μπορώ να: 

 περιηγούμαι στο Διαδίκτυο, προκειμένου να μελετήσω και να επεξεργα-
στώ διάφορα βιογραφικά είδη, 

 ταξινομώ τα βιογραφικά είδη που μελετήσαμε 
 επικοινωνήσω, με ασύγχρονο και σύγχρονο τρόπο, μέσω Διαδικτύου 

     

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία, μπορώ να: 

 συνεργάζομαι με όποια ομάδα επιλέξουμε, 
 διερευνήσω τα είδη και τα χαρακτηριστικά των βιογραφικών ειδών, τόσο 

κατά τη μελέτη, όσο και κατά τη σύνταξή τους, 
 αναπτύξω δεξιότητες επικοινωνίας και αυτοπαρουσίασης, που θα μου εί-

ναι απαραίτητες στη μετέπειτα εκπαιδευτική και επαγγελματική ζωή μου 

     

Πίνακας 4: Παράδειγμα Κλίμακας Likert για αυτοαξιολόγηση του μαθητή 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτό το σενάριο είναι ενισχυτικός των προσπαθειών 
των μαθητών του και καθοδηγητικός, με την έννοια της οργάνωσης του μαθήματος. 
Άλλωστε, και τα φύλλα εργασίας που θα μπορούσε να κατασκευάσει ο εκπαιδευτικός, 
έχουν εδώ μάλλον μικρή σημασία, καθώς δίνεται έμφαση στα ίδια τα μαθητικά προϊό-
ντα. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τη συνεργατική μάθηση, διευκολύνει τις δυσκολίες 
(hiccups) που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μαθητές του, προτείνοντάς τους λύσεις, και 
περιορίζει την όχληση (perturbation) που μπορεί να δημιουργηθεί στο πλαίσιο της ο-
μαδοσυνεργατικής δράσης.  

Επέκταση - Παραλλαγές 

Ενδέχεται οι μαθητές να προχωρήσουν στη σύνταξη ενός «Οδηγού Αυτοπαρουσίασης» 
μετά την εξαγωγή συμπερασμάτων από την εμπειρία της συνέντευξης και είτε να τον 
εκτυπώσουν και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, είτε να τον 
παρουσιάσουν με λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint) σε ημερίδα σχολικού επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού που θα διοργανωθεί στο σχολείο, είτε να τον αναρτήσουν 
στην ιστοσελίδα του σχολείου. Ακόμη, μπορούν να διοργανώσουν εικονικές συνεντεύ-
ξεις μεταξύ τους, οι οποίες να στοχεύουν στην πρόσληψη σε μία θέση εργασίας, όπως 
υπάρχει στις μικρές αγγελίες εφημερίδων στο διαδίκτυο, ή στην εγγραφή για φοίτηση 
σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
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Ο προβλεπόμενος χρόνος για κάθε φάση δραστηριότητας αναμένεται να είναι επαρκής, 
δεδομένου, μάλιστα, ότι το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Β΄ Λυκείου διδά-
σκεται σε συνεχή δίωρα, βάσει ωρολόγιου προγράμματος. 

Στη 2η φάση της δραστηριότητας οι μαθητές ενδέχεται να μην μπορούν να πυκνώσουν 
τα χαρακτηριστικά του βιογραφικού είδους που μελέτησαν, και τα παραδείγματα από 
παρόμοια κείμενα που θα έχουν αναζητήσει από μόνοι τους στο σπίτι, να είναι παρα-
πλανητικά. Σε αυτό το σημείο μπορεί να επέμβει ο εκπαιδευτικός, υποδεικνύοντας κά-
ποιες βασικές κατηγορίες χαρακτηριστικών και υποστηρίζοντας τους ίδιους τους μα-
θητές στην αξιολόγηση της εγκυρότητας των ιστοσελίδων που έχουν χρησιμοποιήσει. 

Στην 3η φάση ενδεχομένως οι μαθητές να αναζητήσουν τη βοήθεια του καθηγητή αγ-
γλικών, οπότε ο εκπαιδευτικός της τάξης καλό θα είναι να έχει μεριμνήσει για την ορ-
γάνωση συνδιδασκαλίας. 

Στην 4η φάση κάποιοι μαθητές ίσως δείξουν υπερβάλλοντα ζήλο ή και ανταγωνισμό, 
προκειμένου να είναι εκείνοι που θα προσληφθούν στην εταιρεία ή θα γίνουν δεκτοί 
στο ΠΜΣ. Ο εκπαιδευτικός μέσα από την παρατήρηση των μαθητών του μάλλον θα 
είναι σε θέση να προβλέψει τέτοιες συμπεριφορές και να τις περιορίσει, ενισχύοντας 
με έμμεσο αλλά ξεκάθαρο τρόπο την προσπάθεια των μαθητών που εφαρμόζουν τη 
διαδικασία σωστά αλλά και συνεργατικά (τήρηση του Διδακτικού Συμβολαίου). 
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Αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Νεότερης και 
Σύγχρονης ιστορίας - Μια διαθεματική διδακτική προσέγγιση 

Μάρκου Πανδώρα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

M.Ed στις Επιστήμες της Αγωγής 
pandoramarkou@gmail.com 

Τουραμπέλης Mιχαήλ 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 

M.Εd in TESOL 
michaeltourabelis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά στην παρουσίαση ενός διαθεματικού διδακτικού 
σεναρίου που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος της Νεότερης 
και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου. Το σενάριο περιλαμβάνει την βιωματική 
προσέγγιση ιστορικών γεγονότων που σχετίζονται με την τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο και τις συνέπειές της. Χρησιμοποιείται το Webquest ως πηγή πληροφόρησης, 
μέσω του οποίου οι μαθητές αναζητούν, επεξεργάζονται και επιλέγουν υλικό από 
γραπτές και παραστατικές ιστορικές πηγές σχετικές με τα γεγονότα κατά την περίοδο 
1960-1974 στην Κύπρο. Στη συνέχεια, προχωρούν στην παραγωγή ψηφιακών 
προϊόντων με χρήση διαφορετικών δημιουργικών εργαλείων Web 2.0 κατά ομάδες. 
Συγκεκριμένα, καλούνται να δημιουργήσουν μια χρονογραμμή με τα σημαντικότερα 
γεγονότα, ένα χάρτη του νησιού μετά την εισβολή, μια παρουσίαση με θέμα το ρόλο 
σημαντικών προσωπικοτήτων, μια χαρτογράφηση της πορείας των τουρκικών 
στρατευμάτων, ένα τρισδιάστατο μουσείο τέχνης και ένα ψηφιακό κόμικ. Έτσι, 
καλλιεργείται όχι μόνο ο ψηφιακός γραμματισμός, αλλά και η συνθετική σκέψη και η 
ιστορική ενσυναίσθηση. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διαφοροποιημένη διδασκαλία, Webquest, ψηφιακά εργαλεία Web 
2.0, συνεργατική μάθηση, Κύπρος 1974  

Εισαγωγή 

Η ταχύτατη εξέλιξη των Επιστημών και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα σε ποικίλους τομείς 
της ανθρώπινης δραστηριότητας, καθώς η κοινωνία μεταβάλλεται με γρήγορους 
ρυθμούς. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε ως μέσο διδασκαλίας συμβάλλει στην προσέγγιση 
της μάθησης με πιο ελκυστικό τρόπο προωθώντας την ενεργό συμμετοχή των μαθητών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς αναλαμβάνουν εργασίες με αξιοποίηση των 
τεχνολογικών μέσων, βελτιώνοντας τις επιδόσεις τους (Ιωάννου & Φερεντίνος, 2007 ∙ 
Arscone & Bottino, 2000). Σε αυτό το πλαίσιο ο εκπαιδευτικός εγκαταλείπει το ρόλο 
του ως «αυθεντία», αναλαμβάνει το σχεδιασμό του περιβάλλοντος μάθησης 
εντάσσοντας τη γνώση σε πιο ρεαλιστικό πλαίσιο και αξιοποιεί μεθόδους και 
στρατηγικές που ανταποκρίνονται στα διαφορετικά ενδιαφέροντα και κλίσεις των 
μαθητών. Παράλληλα, συντονίζει τη μαθησιακή διαδικασία και διευκολύνει το 
σχηματισμό ομάδων εργασίας προωθώντας την αυτονομία και την αλληλεπίδραση 
μεταξύ των μαθητών (Arscone & Bottino, 2000). 

1443

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Η συνδρομή των Νέων Τεχνολογιών για την υλοποίηση διαθεματικών σχεδίων 
εργασίας στο μάθημα της Ιστορίας είναι ιδιαιτέρως πολύτιμη, καθώς μέσω 
ενεργητικής, διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης οι μαθητές καλούνται να 
αναδείξουν με ιστορική μέθοδο και ερευνητική διαδικασία διάφορες πτυχές του 
εκάστοτε ιστορικού θέματος υπό μελέτη, αξιοποιώντας γραπτές και παραστατικές 
πηγές μέσω του διαδικτύου. Μέσω αυτής της διαδικασίας αποδίδεται νόημα στη γνώση 
και αναπτύσσεται ιστορική σκέψη και συνείδηση στους μαθητές (Μαυροσκούφης, 
2005), ενώ παράλληλα μαθαίνουν να οικοδομούν ο ίδιοι τη νέα γνώση στο πλαίσιο της 
κονστρουκτιβιστικής μάθησης και του κοινωνικοπολιτισμικού εποικοδομητισμού 
(Κουτσογιάννης, κ.ά., 2010). Παράλληλα, μέσω της ενσωμάτωσης των αρχών της 
Διαθεματικότητας (cross-thematic integration) στην εκπαιδευτική διαδικασία, που 
προωθείται μέσω του Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών – ΔΕΠΠΣ (2001), 
προάγεται η ολιστική προσέγγιση της σχολικής γνώσης και αναδεικνύεται η αξία όλων 
των σχολικών αντικειμένων (Ματσαγγούρας, 2003).  

Ταυτότητα διδακτικού σεναρίου 

Το παρόν διαθεματικό διδακτικό σενάριο διάρκειας 6 διδακτικών ωρών υλοποιήθηκε 
σε τμήμα μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Το διδακτικό 
αντικείμενο της Ιστορίας συνδέθηκε διαθεματικά με το μάθημα της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής, της Πληροφορικής και των Εικαστικών επιδιώκοντας την 
οικοδόμηση της γνώσης με τρόπο διερευνητικό και ανακαλυπτικό. Κατά τη διδασκαλία 
της Ενότητα «Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967-
1974,» από το σχολικό εγχειρίδιο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ' 
Γυμνασίου, οι μαθητές αποφάσισαν μετά από συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης την 
υλοποίηση σχεδίου εργασίας με τίτλο: « Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και 
οι συνέπειές της». Οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν, να αξιολογήσουν, να 
επεξεργαστούν και να επιλέξουν γραπτές και παραστατικές ιστορικές πηγές που 
σχετίζονται με τα γεγονότα κατά την περίοδο 1960-1974 στην Κύπρο με χρήση του 
Webquest. Συγκεκριμένα, διερευνούν τις συνθήκες, τις αιτίες και την αφορμή που 
οδήγησαν στην τουρκική εισβολή, αντλούν πληροφοριακό υλικό για το χρονικό, τα 
πρόσωπα που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο και τις συνέπειες της εισβολής στη ζωή 
των ανθρώπων. Επίσης, μελετούν τη γεωγραφία του νησιού συγκρίνοντας χάρτες πριν 
και μετά την εισβολή και αναζητούν καλλιτέχνες που αποτυπώνουν στο έργο τους τις 
συνέπειες της τουρκικής εισβολής. 

Κατά το δεύτερο στάδιο του σχεδίου εργασίας, οι μαθητές καλούνται να αναδείξουν 
τον δικό τους τρόπο πρόσληψης των γεγονότων κατασκευάζοντας ομαδοσυνεργατικά 
ψηφιακά προϊόντα με χρήση εργαλείων Web 2.0 αξιοποιώντας το υλικό που συνέλεξαν 
σε προγενέστερο στάδιο. Συγκεκριμένα, καλούνται να κατασκευάσουν ένα χρονολόγιο 
με τα βασικά γεγονότα της περιόδου 1960-1974, να παρουσιάσουν τη δράση των 
βασικών πρωταγωνιστών, να δημιουργήσουν ένα τρισδιάστατο μουσείο να 
κατασκευάσουν ένα ψηφιακό κόμικ να δημιουργήσουν χάρτη της Κύπρου μετά την 
εισβολή και τέλος να χαρτογραφήσουν την πορεία των τουρκικών στρατευμάτων κατά 
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τις δύο φάσεις της εισβολής (Ιούλιος-Αύγουστος 1974). 

Σκοποί 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες: 
- Να διερευνούν και να επεξεργάζονται ιστορικές πηγές που σχετίζονται με την εισβολή 

των Τούρκων το 1974 στην Κύπρο με σκοπό την πολυπρισματική προσέγγιση των 
γεγονότων. 

- Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ψηφιακού και κριτικού γραμματισμού 

Επιμέρους διδακτικοί στόχοι 

Σε επίπεδο γνώσεων 
− Να εντοπίζουν, να κατατάσσουν και να παρουσιάζουν κατά χρονολογική σειρά 

γεγονότα της ιστορίας της Κύπρου, όπως και τη δράση των βασικών πρωταγωνιστών 
διακρίνοντας το ρόλο τους  

− Να παρατηρούν το εδαφικό καθεστώς της Κύπρου μετά την τουρκική εισβολή και να 
ονομάζουν τις κατεχόμενες και τις ελεύθερες επαρχίες της Κύπρου 

− Να εξοικειωθούν με την ανάγνωση και σύγκριση ιστορικών χαρτών της Κύπρου  
− Να επεξεργάζονται γραπτές και παραστατικές ιστορικές πηγές που παρουσιάζουν τα 

γεγονότα και τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής  
− Να περιγράφουν και να τιτλοφορούν εικόνες και έργα τέχνης που σχετίζονται με την 

ιστορική περίοδο 1960-1974 στην Κύπρο 
− Να παράγουν γραπτό λόγο ως αποτέλεσμα βιωματικής, και συνεργατικής μάθησης 
− Να παράγουν πολυτροπικά κείμενα σε μορφή κόμικς 

Σε επίπεδο στάσεων/συναισθημάτων 
- Να εκτιμήσουν την ομαδοσυνεργατική έρευνα για την εξαγωγή συμπερασμάτων και 

την παραγωγή τελικών εργασιών/προϊόντων 
- Να αποκτούν ενσυναίσθηση σχετικά με τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής και των 

συνεπειών της. 
- Να συνειδητοποιήσουν τον σημαντικό ρόλο του χάρτη και της χρονογραμμής ως 

εποπτικών μέσων στην κατάδειξη γεγονότων στο μάθημα της Ιστορίας 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 
- Να οικοδομούν τη γνώση με τρόπο διερευνητικό και βιωματικό  
- Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, μέσα σε ένα κλίμα 

αποδοχής και αλληλοκατανόησης κοινοποιώντας το παραγόμενο έργο τους 
- Να αναπτύσσουν δεξιότητες αναζήτησης, αξιολόγησης, επιλογής, συνδυασμού κι 

αξιοποίησης πληροφοριών και εικόνων με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε 
- Να εξοικειωθούν με τη λειτουργική χρήση ψηφιακών εργαλείων Web 2.0  

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Το παρόν διδακτικό σενάριο στηρίζεται στην έννοια της διαφοροποιημένης 
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διδασκαλίας, με τον εκπαιδευτικό να δημιουργεί ένα κατάλληλο μαθησιακό 
περιβάλλον διαφοροποιώντας το περιεχόμενο, τις στρατηγικές διδασκαλίας, καθώς και 
την αξιολόγηση της προόδου με βάση τους προκαθορισμένους στόχους, ώστε να 
ανταποκρίνονται στα διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας, στο ενδιαφέρον και στο 
μαθησιακό προφίλ (Tomlinson, 2001). Η διαφοροποίηση έχει τη βάση της στις θεωρίες 
της εποικοδόμησης της μάθησης (constructivism) και της αλληλεπίδρασης (Tomlinson, 
2001). Σύμφωνα με τον εποικοδομητισμό η γνώση κωδικοποιείται και γίνεται 
αντικείμενο επεξεργασίας λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες έννοιες, σημασιολογικά 
δίκτυα και γνωστικά σχήματα. Σύμφωνα με τον Vygotsky η μάθηση δεν αποτελεί 
ατομική διαδικασία, αλλά οικοδομείται μέσω της ενεργού συμμετοχής του ατόμου σε 
κοινωνικές εμπειρίες μέσω της «σκαλωσιάς» (scaffolding) που το κοινωνικό 
περιβάλλον δημιουργεί (Ματσαγγούρας, 2004).  

Παράλληλα, αξιοποιήθηκε η θεωρία της διερευνητικής ή ανακαλυπτικής μάθησης του 
Βruner, καθώς οι μαθητές διερευνούν τα «γνωστικά σχήματα» ανακαλύπτοντας 
γνώσεις τις οποίες σταδιακά κατακτούν επιτυγχάνοντας τη διατήρησή τους στη μνήμη 
για ευρύτερο χρονικό διάστημα (Μαριδάκη – Κασσωτάκη, 2011). Σε αυτή την 
προσπάθεια ο εκπαιδευτικός λειτουργώντας ως διαμεσολαβητής ανάµεσα στις νέες 
τεχνολογίες και στους µαθητές (καθοδηγούμενη ανακαλυπτική μάθηση) προσδιορίζει 
τη δομή της ερευνητικής εργασίας των μαθητών, τις δραστηριότητες που υλοποιούνται 
στο πλαίσιό της θέτοντας τα χρονικά πλαίσια υλοποίησής της και τα κριτήρια 
αξιολόγησης προωθώντας την αυτενέργεια και την ομαδοσυνεργατική μάθηση των 
μαθητών (Yang, Tzuo & Komara, 2011), αλλά και δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος 
για την ανάπτυξη της ενεργητικής ιστορικής μάθησης (active/manipulative 
environment) (Cantu & Warren, 2003).  

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν την πληροφόρηση 
αξιοποιώντας τη μέθοδο της ιστοεξερεύνησης (Webqu\est), η οποία σύμφωνα με τον 
Bernie Dodge, ορίζεται ως ένα είδος ερευνητικής δραστηριότητας κατά την οποία ένα 
μέρος ή το πλήθος των πληροφοριών, που προέρχονται από τον παγκόσμιο ιστό, 
αλληλεπιδρούν με τα υποκείμενα της μάθησης, ενώ προαιρετικά μπορεί να πλαισιωθεί 
με την παρακολούθηση βίντεο (Dodge, 2001). Ειδικότερα στο μάθημα της ιστορίας 
οδηγούνται μέσω της «καθοδηγούμενης ανακάλυψης» στην κατάκτηση της γνώσης και 
αναπτύσσουν σταδιακά ιστορική ενσυναίσθηση συμμετέχοντας ενεργητικά στην 
κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι (Κουτσογιάννης, 2010). Για την επιλογή των 
προτεινόμενων ιστοσελίδων στα πλαίσια της ιστοεξερεύνησης, ο εκπαιδευτικός 
αξιολογεί την προέλευση της πηγής, την αντικειμενικότητα, την αξιοπιστία και την 
επικαιρότητά της (Erdogan, 2008). 

Παράλληλα, το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης εργαλείων Web 2.0, τα 
οποία κινούνται στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών και της πολυτροπικότητας 
(Χοντολίδου, 1999) και τα οποία είναι εύχρηστα και ιδιαίτερα ελκυστικά για τους 
σημερινούς μαθητές (Επιμορφωτικό υλικό για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, 
2010). Ο όρος Web 2.0 αναφέρεται σε εργαλεία που παρέχουν στους χρήστες τη 
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δυνατότητα συμμετοχής, αλληλεπίδρασης, διαχείρισης και διαμόρφωσης των 
διαδικτυακών περιβαλλόντων και των πληροφοριών που διακινούνται μέσω αυτών 
(Μιχαηλίδης & Τερζίδης, 2010). Η διαδραστικότητα, το δυναμικό περιεχόμενο και η 
συνεισφορά που αποτελούν εγγενή χαρακτηριστικά των Web 2.0 εφαρμογών, καθώς 
μέσω αυτών ενισχύεται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, αυξάνεται το ενδιαφέρον 
τους, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα καλύτερης εκμάθησης σε παιδιά με 
διαφορετικό στυλ μάθησης (ακουστικό, οπτικό, κιναισθητικό) (Μιχαηλίδης & 
Τερζίδης, 2010). Τέλος, η αξιοποίηση τέτοιου είδους εφαρμογών ενισχύει και 
διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων μέσω 
των συνεργατικών δραστηριοτήτων και ενισχύει τον ψηφιακό γραμματισμό. 

Η αξιοποίηση του Web 2.0 στα φιλολογικά μαθήματα και συγκεκριμένα στο μάθημα 
της Ιστορίας προωθείται πλέον δυναμικά λαμβάνοντας υπόψη πως τέτοιου είδους 
πρακτικές γραμματισμού δεν μπορούν να τις αγνοούν τα φιλολογικά μαθήματα λόγω 
της ευρεία διάδοσής τους στους εφήβους (Επιμορφωτικό υλικό για την Επιμόρφωση 
των Εκπαιδευτικών, 2010). Παράλληλα, η αξιοποίησή τους συμβάλλει στη 
διαμόρφωση κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος με στόχο τη βιωματική 
οικοδόμηση της γνώσης, την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης ως αποτέλεσμα της 
ενεργητικής συμμετοχής των υποκειμένων στη μάθηση και κατ’ επέκταση τη βελτίωση 
των επιδόσεών τους (Levstik & Barton, 2001 ∙ Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008). 
Επίσης, η αξιοποίηση του ιστορικού υλικού στα διαδικτυακά περιβάλλοντα του Web 
2.0 ως αποτέλεσμα συμμετοχικής και συνεργατικής μάθησης συμβάλλει στην 
πληρέστερη κατανόηση της ιστορίας και στη μύηση των μαθητών σε διαδικασίες 
ιστορικής έρευνας, μελέτης και ερμηνείας των γεγονότων.  

Στο παρόν διδακτικό σενάριο οι μαθητές εργάζονται χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας 
στο εργαστήριο της Πληροφορικής, αξιοποιώντας τα παρακάτω διαδικτυακά εργαλεία 
συνεργατικής μάθησης (Collaborative Learning): α. το εργαλείο για την κατασκευή 
ενός εννοιολογικού χάρτη (Inspiration 9), β. το εργαλείο για δημιουργία χρονολογίου 
(Timemapper), το οποίο μπορεί να συμπεριλάβει πλούσιο γραπτό και οπτικό υλικό που 
σχετίζεται με τα γεγονότα της περιόδου 1960-1974 γ. Το εργαλείο Scribblemaps για 
οπτικοποίηση σε χάρτη της πορείας των τουρκικών στρατευμάτων κατά τις δύο φάσεις 
της εισβολής, δ. το εργαλείο δημιουργίας χάρτη με εντοπισμό περιοχών και προσθήκη 
εικόνων (Google Earth) ε. το εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων (Prezi) για την 
παρουσίαση της δράσης σημαντικών πρωταγωνιστών της περιόδου, στ. το εργαλείo για 
την κατασκευή ενός ψηφιακού κόμικ που αποτυπώνει τη μαρτυρία ενός ανθρώπου που 
βίωσε την τουρκική εισβολή το 1974 (Pixton). ζ. το εργαλείο δημιουργίας ψηφιακού 
μουσείου με έργα τέχνης (Artsteps) 

Διδακτικές Μέθοδοι - Τεχνικές Διδασκαλίας 

-Μετωπική διδασκαλία -Εισήγηση εκπαιδευτικού- Κατά το στάδιο παρουσίασης των 
στόχων του σχεδίου εργασίας, κατά την παροχή επεξηγήσεων-οδηγιών ως προς το 
περιεχόμενο των δραστηριοτήτων και των σταδίων υλοποίησής του 
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-Ανακαλυπτική-Διερευνητική μέθοδος-Κατά το α' στάδιο αναζήτησης, διερεύνησης, 
επεξεργασίας και επιλογής πληροφοριών από το διαδίκτυο  

-Ομαδοσυνεργατική μέθοδος και μέθοδος project -Εργασία κατά ομάδες στις εκάστοτε 
δραστηριότητες των φύλλων εργασίας και στην παρουσίασή τους 

-Διαλογική μορφή (Ερωτήσεις-Απαντήσεις) -Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης κατά 
την αφόρμηση της διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια του project για παροχή 
διευκρινίσεων-οδηγιών, κατά την αξιολόγηση της διαδικασίας, την ανατροφοδότηση 
και την εξαγωγή συμπερασμάτων  

-Καταιγισμός ιδεών κατά την αφόρμηση της διδασκαλίας 

-Επίδειξη-σύντομες εισηγήσεις από τους μαθητές-κατά το στάδιο προετοιμασίας για 
την παρουσίαση του υλικού που εντόπισαν για το νησί της Κύπρου και κατά την 
παρουσίαση των ομαδικών εργασιών τους.  

Εποπτικά Μέσα και Διδακτικά Υλικά 

Πίνακας μαρκαδόρου - Βιντεοπροβολέας- Η/Y (ως εργαλείο διερεύνησης, δημιουργίας 
και παρουσίασης εργασιών των μαθητών(Εργαστήριο πληροφορικής- Σύνδεση στο 
διαδίκτυο) - Λογισμικό παρουσιάσεων (Powerpoint) -Επεξεργαστής κειμένου (Word) 
– Φύλλα εργασίας- Έγχρωμες εκτυπώσεις καρτών Α3 και Α4 -Αξιοποίηση ψηφιακών 
εργαλείων Web 2.0 

Διδακτική Πορεία-Δραστηριότητες 

 1η Διδακτική ώρα-Στάδιο A' προετοιμασίας 

Δραστηριότητα 1η: Ως αφόρμηση της διδασκαλίας αξιοποιείται η τεχνική του 
καταιγισμού ιδεών (brainstorming). O εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές για 10 
λεπτά να διατυπώσουν αυθόρμητα τις ιδέες που τους έρχονται στο μυαλό, όταν ακούν 
τη φράση «Σχέδιο Αττίλας 1974» με την επισήμανση πως οι ιδέες τους δεν 
σχολιάζονται, ούτε αξιολογούνται. Έτσι, κινητοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών 
και ο εκπαιδευτικός ελέγχει, αλλά και αξιοποιεί διδακτικά τις προϋπάρχουσες γνώσεις 
προωθώντας την ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία.  

Δραστηριότητα 2η: Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ατόμων στο εργαστήριο 
της πληροφορικής καλούνται να ομαδοποιήσουν τις ιδέες που διατυπώθηκαν κατά την 
προηγούμενη δραστηριότητα και αξιοποιώντας το εργαλείο εννοιολογικής 
χαρτογράφησης Inspiration 9 να αποτυπώσουν σε διαγραμματική αναπαράσταση τις 
συνδέσεις των εννοιών που διατυπώθηκαν. Στη συνέχεια, οργανώνεται συζήτηση στην 
ολομέλεια για ανατροφοδότηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Τέλος, ο 
εκπαιδευτικός με τη συμβολή των μαθητών παρουσιάζει τον πλήρη ορισμό της έννοιας 
«Σχέδιο Αττίλας 1974» επισημαίνοντας τους στόχους του διαθεματικού σχεδίου 
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εργασίας και παρουσιάζοντας τα στάδια υλοποίησης του.  

Δραστηριότητα 3η: Οι μαθητές χωρίζονται σε 6 τετραμελείς ομάδες εργασίας μέσω 
καρτών με οπτικό υλικό (cue cards) σχετικό με τις δραστηριότητες της κάθε ομάδας 
(ιστορικοί, στρατιωτικοί, γεωγράφοι, δημοσιογράφοι, κομικογράφοι, καλλιτέχνες) και 
διανέμονται αρμοδιότητες μεταξύ των μελών (συντονιστής, γραμματέας, 
παρουσιαστής, χρονομέτρης). Για τη σύνθεση της κάθε ομάδας ο εκπαιδευτικός έλαβε 
υπόψη τα διαφορετικά ενδιαφέροντα, τις κλίσεις των μαθητών και με κύριο κριτήριο 
την ανομοιογένεια ως προς τις δεξιότητες, τις σχολικές επιδόσεις και το φύλο με σκοπό 
την αλληλοσυμπλήρωση, την ενεργητική τους εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
αλλά και τη καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας. 

2η-3η Διδακτική ώρα- Α΄ στάδιο υλοποίησης 

Κατά το α΄ στάδιο υλοποίησης οι μαθητές εργάζονται κατά ομάδες στο εργαστήριο της 
Πληροφορικής και με οδηγό το εκάστοτε φύλλο εργασίας περιηγούνται μέσω 
συγκεκριμένων ηλεκτρονικών διευθύνσεων, ώστε να επιλέξουν και να αποθηκεύσουν 
πληροφορίες από γραπτές και παραστατικές ιστορικές πηγές οικοδομώντας σταδιακά 
τις γνώσεις τους πάνω στο θέμα. Η ομάδα των Ιστορικών αναζητά και καταγράφει 
συνοπτικά τα γεγονότα της ιστορικής περιόδου έως πριν την εισβολή. Η ομάδα των 
Γεωγράφων αναζητά το χάρτη της Κύπρου του 1960, όταν ανακηρύχθηκε η 
Ανεξάρτητη Δημοκρατία της Κύπρου με τη συμφωνία Ζυρίχης-Λονδίνου και έναν μετά 
την τουρκική εισβολή το 1974 και εντοπίζει τις διαφορές. Η ομάδα των Στρατιωτικών 
καταγράφει τα κυριότερα στρατιωτικά γεγονότα των δύο φάσεων της τουρκικής 
εισβολής (Ιούλιος-Αύγουστος 1974), ενώ η ομάδα των Δημοσιογράφων καταγράφει τη 
δράση και το ρόλο προσωπικοτήτων που σχετίζονται με τα γεγονότα της τουρκικής 
εισβολής. Η ομάδα των Kομικογράφων αναλαμβάνει να εντοπίσει στη συνέντευξη της 
Ελληνοκύπριας 'Ελλης Αργυρού τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής στη ζωή των 
ανθρώπων και αξιοποιώντας την ως πηγή έμπνευσης να δημιουργήσει το διάγραμμα 
μιας ιστορίας ενός πρόσφυγα που βίωσε τα γεγονότα. Τέλος, η ομάδα των Kαλλιτεχνών 
αναζητά έργα τέχνης εμπνευσμένα από την εισβολή. 

 4η-5η Διδακτική ώρα - Β΄ στάδιο υλοποίησης 

Δραστηριότητα 1η: Κατά το β΄στάδιο υλοποίησης οι μαθητές συνεχίζουν να εργάζονται 
κατά ομάδες στο εργαστήριο της πληροφορικής και αξιοποιώντας το πληροφοριακό 
υλικό που συνέλεξαν κατά το προγενέστερο στάδιο δημιουργούν τα παρακάτω 
ψηφιακά προϊόντα με χρήση δημιουργικών εργαλείων Web 02. 

1η ομάδα- Ιστορικοί: Κατασκευή μιας χρονογραμμής με τα γεγονότα που προηγήθηκαν 
της τουρκικής εισβολής με σημείο αφετηρίας το 1960 και τη συμφωνία Ζυρίχης-
Λονδίνου με την οποία εγκαθιδρύθηκε η Ανεξάρτητη Δημοκρατία της Κύπρου. Στην 
οπτικοποίηση στο περιβάλλον του Timemapper συμπεριέλαβαν εικόνες και γραπτές 
περιγραφές (Εικόνα 1).  
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Εικόνα 1: Στιγμιότυπο από τη χρονογραμμή της 1ης ομάδας στο Timemapper 

2η ομάδα- Γεωγράφοι: Δημιουργία χάρτη της Κύπρου στο Google Earth μετά την 
τουρκική εισβολή του 1974 εστιάζοντας στο διαχωρισμό με την πράσινη γραμμή των 
ελεύθερων επαρχιών από τις κατεχόμενες αλλά και περιοχών των αγγλικών βάσεων 
στο νησί. Παρουσίαση του νέου χάρτη της Κύπρου με Powerpoint στην ολομέλεια. 

3η ομάδα-Στρατιωτικοί: Αποτύπωση σε χάρτη της πορείας των τουρκικών 
στρατευμάτων κατά τις δύο φάσεις της εισβολής στο νησί της Κύπρου αξιοποιώντας 
το ψηφιακό περιβάλλον του Scribblemaps. Η ομάδα καθόρισε τους σταθμούς που θα 
συμπεριλαμβάνονταν στο χάρτη, τις περιγραφές και τις σχετικές εικόνες (Eικόνα 2). 

 
Εικόνα 2: Αποτύπωση της πορείας των τουρκικών στρατευμάτων στο Scribblemaps 

4η ομάδα- Δημοσιογράφοι: Χρήση λογισμικού παρουσίασης Prezi για τη δημιουργία 
παρουσίασης του ρόλου σημαντικών προσωπικοτήτων όπως ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος, ΕΟΚΑ Β –Γρίβας, Ιωαννίδης (Χούντα Αθηνών) των οποίων η δράση 
σχετίζεται με τις συνθήκες που οδήγησαν στην τουρκική εισβολή του 1974.  
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5η ομάδα- Κομικογράφοι: Kατασκευή ενός ψηφιακού κόμικ με το εργαλείο Pixton 
Αφόρμηση αποτέλεσε η συνέντευξη μιας Ελληνοκύπριας δίνοντας την ευκαιρία στους 
μαθητές ως σκιτσογράφοι να αποτυπώσουν σε μορφή κόμικ γεγονότα που βίωσε ένα 
πρόσωπο της εποχής.  

6η ομάδα-Καλλιτέχνες: Δημιουργία ενός τρισδιάστατου διαδικτυακού χώρου με το 
εργαλείο Αrtsteps, ώστε οι χρήστες να περιηγούνται εικονικά σε ένα ψηφιακό μουσείο 
με εκθέματα έργα τέχνης που είχαν ως πηγή έμπνευσης τα γεγονότα της τουρκικής 
εισβολής του 1974 και τις συνέπειές τους. (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3: Στιγμιότυπα από την εργασία της 6ης ομάδας στο Artsteps 

 6η-7η Διδακτική ώρα -Παρουσίαση – Αξιολόγηση - Ανατροφοδότηση 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ομαδικής εργασίας στην ολομέλεια της τάξης, 
ετεροαξιολόγηση των ομάδων και αξιολόγηση της γενικότερης διαδικασίας και 
εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Συμπεράσματα-Αξιολόγηση 

 Στο παρόν διδακτικό σενάριο η Ιστορία, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, η 
Πληροφορική και τα Εικαστικά συμπλέκονται δημιουργικά δίνοντας έμφαση στη 
δυναμική αλληλεπίδραση με απώτερο σκοπό την ολιστική θεώρηση των ιστορικών 
γεγονότων που έχουν σχέση με την τουρκική εισβολή του 1974 και τις συνέπειές της. 
Με την αξιοποίηση των ΤΠΕ οι μαθητές μυούνται στη διαδικασία της ιστορικής 
έρευνας καλλιεργώντας δεξιότητες κριτικής αναζήτησης, αποδόμησης και επιλογής 
ιστορικού υλικού, συσχετίζουν την ιστορική γνώση με την καθημερινή τους ζωή και 
εμπλέκονται σε διεργασίες κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Με την εφαρμογή των 
αρχών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας οι εκπαιδευτικές τεχνικές, αλλά και οι 
δραστηριότητες των φύλλων εργασίας ανταποκρίθηκαν στο διαφορετικό επίπεδο 
ετοιμότητας, στα ποικίλα ενδιαφέροντα, στις κλίσεις και διαφορετικά μαθησιακά 
προφίλ των μαθητών. Με την ενεργό τους εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία και την 
αλληλεπίδραση με τη γνώση, απέκτησαν «ιστορική ενσυναίσθηση» προσεγγίζοντας 
βιωματικά ποικίλες πτυχές του ιστορικού γίγνεσθαι και ανέπτυξαν θετική στάση στο 
μάθημα της Ιστορίας.  

Κλειδί ωστόσο της διαδικασίας αποτελεί και ο εκπαιδευτικός, ο οποίος ως συντονιστής 
και επόπτης της διαδικασίας οφείλει να ενθαρρύνει και να καθοδηγεί τους μαθητές 
στην οργάνωση των βημάτων της γνωστικής «σκαλωσιάς» (scaffolding), ώστε να 
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οικοδομήσουν σταδιακά τις γνώσεις τους πάνω στο θέμα. Προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι σημαντική η αποδοχή και η εξερεύνηση και η ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή 
διαδικασία, καθώς καλείται να αναπροσαρμόσει συμβατικές μεθόδους και στρατηγικές 
διδασκαλίας.  

Ως προς την πορεία της διδασκαλίας παρατηρήθηκαν κάποιες δυσχέρειες στην 
αξιολόγηση, επεξεργασία και τελική επιλογή του υλικού από τις ιστορικές πηγές του 
διαδικτύου, αλλά και στην διαχείριση των εργαλείων Web 2.0 λόγω του διαφορετικού 
επιπέδου δεξιοτήτων της τάξης στις ΤΠΕ. Ελάχιστες, αλλά υπαρκτές ήταν οι 
περιπτώσεις απροθυμίας μαθητών στη συμμετοχή τους στη διαδικασία, κυρίως στις 
ομάδες που είχαν να διαχειριστούν πλήθος ιστορικών τεκμηρίων για άντληση 
πληροφοριών. Συμπερασματικά, τα οφέλη για τους μαθητές από την σταδιακή 
οικοδόμηση της ιστορικής γνώσης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, ήταν ιδιαίτερα 
σημαντικά, γεγονός που ενισχύει την περαιτέρω αξιοποίησή τους στο περιβάλλον της 
εκπαίδευσης και ειδικότερα στη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας συνδέοντας 
τον ψηφιακό γραμματισμό με την επιστημονική ερευνητική εργασία. 
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Αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε ευρωπαϊκές 
συνεργασίες σχολείων 

Φλώρου Παρασκευή 
 MA Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 

emilianna2008@gmail.com 

Περίληψη 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση δημιουργεί νέες προοπτικές στη 
διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας. Διαμορφώνει ένα περιβάλλον στο οποίο οι μαθη-
τές μπορούν να λειτουργήσουν πιο αυτόνομα, να συνεργαστούν και να ενεργοποιή-
σουν προϋπάρχουσες γνώσεις ώστε να χτίσουν νέες. Στην εργασία αυτή παρουσιάζο-
νται προτάσεις υλοποίησης εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας με χρήση των Τ.Π.Ε. 
οι οποίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο συνεργασιών μέσω ευρωπαϊκών προγραμμά-
των. Οι προτάσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για συστηματική εν-
σωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην αίθουσα διδασκαλίας και στην καθημερινή διδακτική 
πρακτική και μεθοδολογία. Η συστηματική αυτή ενσωμάτωση επιπλέον μπορεί να 
συνεπάγεται αλλαγές στο γενικότερο τρόπο διδασκαλίας και στα αναλυτικά προ-
γράμματα.   

Λέξεις - Kλειδιά: αγγλική γλώσσα, συνεργατική μάθηση, Τ.Π.Ε., διαδίκτυο, βίντεο, 
συνεργασίες σχολείων 

Εισαγωγή 

Οι απόψεις που έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκαπενταετία για το ρόλο της τε-
χνολογίας στην εκπαίδευση έχουν επηρεάσει και επιφέρει ριζικές αλλαγές στις  μεθό-
δους διαφόρων γνωστικών αντικειμένων  (Hinostroza, Rehbein, Mellar & Preston, 
2000). Ενταγμένες στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι, οι Τεχνολογίες της Πλη-
ροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) δημιουργούν ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον 
στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Σε σχετικό άρθρο οι Ράπτης & Ράπτη 
(2001) υποστηρίζουν ότι το νέο αυτό μαθησιακό περιβάλλον ευνοεί τη συνεργασία 
και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και  την οικοδόμηση γνώσης. 

Στην Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων καλούνται να αξιοποιήσουν τις 
Τ.Π.Ε. εντάσσοντάς τες στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και επιμορφώνονται 
για το σκοπό αυτό μέσω των προγραμμάτων Α και Β επιπέδου. Ωστόσο, στα σχολεία 
η αξιοποίηση των εργαστηρίων πληροφορικής για τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων 
δεν είναι ικανοποιητική (Βοσνιάδου, 2002). Το ίδιο ισχύει και για άλλες μορφές τε-
χνολογίας όπως για παράδειγμα οι διαδραστικοί πίνακες και το βίντεο.   

H ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα δεν πρέ-
πει να αντιμετωπίζεται ευκαιριακά, αλλά πρέπει να διαπερνά όλη την εκπαιδευτική 
διαδικασία ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει πρόσβαση στην τεχνολογία σε όλα τα στά-
δια του μαθήματος, για οποιοδήποτε λόγο κρίνει απαραίτητο. Σύμφωνα με τη Βοσ-
νιάδου (2002:53) προκειμένου οι Τ.Π.Ε. να «βοηθήσουν ουσιαστικά στην κατανόηση 
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της διδακτέας ύλης»  θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα 
και να προβλέπονται τρόποι ενσωμάτωσης τους στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών 
αντικειμένων. Η αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα αναλυτικά προ-
γράμματα είναι βασική προτεραιότητα σε εκπαιδευτικά συστήματα αναπτυγμένων 
χωρών όπως για παράδειγμα των ΗΠΑ, όπου αποτυπώνεται  ξεκάθαρα στους στόχους 
του προγράμματος “Enhancing Education Through Technology” (U.S. Department of 
Education, 2001).  Μόνο με τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η μετάβαση από μια αρχική 
κατάσταση σε μια νέα επιθυμητή κατάσταση (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Για παράδειγ-
μα, η διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας επιβάλλει τη συστηματική αξιο-
ποίηση αυθεντικού οπτικοακουστικού υλικού το οποίο  μπορεί να αναζητηθεί στο 
διαδίκτυο και να αξιοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Οι Warschauer και Healey (1998) μι-
λούν για χρήση της γλώσσας σε αυθεντικό περιβάλλον και για το συνδυασμό όλων 
των δεξιοτήτων, αναφέρουν δε ότι τα πολυμέσα και το διαδίκτυο είναι οι τεχνολογίες 
που μπορούν να ενσωματώσουν όλες τις δεξιότητες αποτελεσματικά.  

Από την παραδοσιακή διδασκαλία στη διδασκαλία με Τ.Π.Ε.  

Στην παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία, η διδασκαλία διεξάγεται με επίκεντρο 
τον εκπαιδευτικό, χωρίς ουσιαστικά να λαμβάνεται υπόψη η αναγκαιότητα για ενεργό 
συμμετοχή των μαθητών στην ανακάλυψη και εμπέδωση της γνώσης. Η σχολική αί-
θουσα συντελεί, ακόμη και σήμερα, στη διατήρηση αυτού του μοντέλου με τον παρα-
δοσιακό της τρόπο διάταξης, και τη γενικότερη έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής. Ο 
εκπαιδευτικός όμως δεν αποτελεί πλέον τη μοναδική πηγή γνώσης, χαρακτηριστικό 
παλαιότερων εποχών. Αντίθετα, είναι εκείνος ο οποίος επιδιώκει να συνεισφέρει και 
να διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία λειτουργώντας ως διοργανωτής, σχεδιαστής, 
ελεγκτής και αξιολογητής (Taylor, 1980 ̇ Καραγιάννη, 2002). 

Στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας θεωρείται αυτονόητο οι μαθητές να εργάζονται 
σε ομάδες αφού το μάθημα προτάσσει την έμφαση στην πραγματική χρήση της 
γλώσσας και συνδέεται με σειρά επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και δράσεων. Οι 
Τ.Π.Ε. έρχονται να ενισχύσουν αυτή την τάση καθώς βοηθούν στην ανάπτυξη της 
σκέψης των μαθητών, ενισχύουν την μαθησιακή αυτονομία και δημιουργούν το κα-
τάλληλο κλίμα για την εμπέδωση της συνεργατικής μάθησης (Geisert & Futrell, 
2000). Με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην αίθουσα διδασκαλίας με 
τη χρήση των Τ.Π.Ε., οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δημιουργήσουν στην τάξη κλίμα 
ομαδο-συνεργασίας, όπου οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για το τι μαθαίνουν και πώς το 
μαθαίνουν. Σύμφωνα με τον Vygotsky (1978), η μάθηση είναι κοινωνική δραστηριό-
τητα και συντελείται κατά την επικοινωνία μας με άλλους ανθρώπους. Με τον τρόπο 
αυτό προσφέρουμε στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν κίνητρα για τη 
γνώση (Nunan, 1991). Είναι γνωστό ότι το σχολικό περιβάλλον, όταν δεν ενεργοποιεί 
τους ίδιους τους μαθητές ώστε να γίνουν υπεύθυνοι και να αναπτύξουν δεξιότητες 
απόκτησης γνώσεων, δε μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον τους. Πρώτη προτεραιότη-
τά μας επομένως είναι η δημιουργία κινήτρων. Σύμφωνα με τους Ungerleider & 
Burns (2002:8) «…τα παιδιά έχουν διαφορετικές ικανότητες και διαφορετικά κίνητρα 
από τους ενήλικες. Αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό και την ανά-
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πτυξη κατάλληλων τεχνολογιών και διδακτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομέ-
νων του σχεδιασμού συστημάτων και λογισμικού αλλά και του περιβάλλοντος μάθη-
σης». Ωστόσο για να είναι αποτελεσματική και ευεργετική για τους μαθητές η χρήση 
των Τ.Π.Ε. πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με τη λειτουργία του ομαδοσυνερ-
γατικού σχήματος και να εξετάζουμε παράγοντες όπως η ηλικία των μαθητών, το εί-
δος της εργασίας που τους αναθέτουμε και το βαθμό ανεξαρτησίας που τους επιτρέ-
πουμε (Ungerleider & Burns, 2002:15). 

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας. Η χρήση διαδραστικού 
πίνακα φαίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αφού προσφέρει τη δυνατότητα παρουσία-
σης της νέας γνώσης-πληροφορίας με τρόπο που κινητοποιεί περισσότερο τους μαθη-
τές, άρα αποτιμάται θετικά από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι κάνουν χρήση του δια-
δραστικού πίνακα όταν έχουν πρόσβαση (Bielefeldt, 2012). 

Το διαδίκτυο είναι σήμερα σημαντική πηγή αναζήτησης πληροφοριών. Επομένως 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι σημερινοί μαθητές έ-
χουν όλα τα απαραίτητα μέσα για πρόσβαση στο διαδίκτυο στην καθημερινότητά 
τους. Το σχολείο δεν μπορεί λοιπόν να αγνοεί αυτή την καθημερινότητα. Αντιθέτως, 
μπορεί να αξιοποιήσει την εξοικείωση που έχουν τα σημερινά παιδιά και να προτείνει 
τρόπους ενασχόλησης που θα συμβάλουν στη γνώση. Στον 21ο αιώνα, οι παραδοσια-
κές μορφές διδασκαλίας και μάθησης αφήνουν το σχολείο πίσω από τις εξελίξεις και 
το αποκόπτουν από την κοινωνία και τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Όμως 
το μέλημα των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι η προετοιμασία των μαθητών για τη 
ζωή και ως εκ τούτου καλούμαστε να χρησιμοποιούμε τεχνολογικά μέσα που ήδη εί-
ναι μέρος της ζωής των μαθητών.  

Εκτός από αυτή τη χρήση, το διαδίκτυο μπορεί να λειτουργήσει και σε εργασίες συ-
νεργατικού χαρακτήρα, αφού δίνει τη δυνατότητα για συνεργασία σε σύγχρονη αλλά 
και σε ασύγχρονη μορφή. Έτσι για παράδειγμα μπορούν να δημιουργηθούν χώροι 
διαδικτυακής συνεργασίας όπου οι μαθητές μπορούν να γράφουν σε ομάδες συμπλη-
ρώνοντας και βελτιώνοντας την εργασία τους.  

Περιπτώσεις μελέτης 

Με βάση όλα τα προαναφερόμενα, και στα πλαίσια διαφορετικών εκπαιδευτικών α-
ναγκών, δημιουργήθηκαν οι δραστηριότητες που ακολουθούν. Απευθύνονται σε δια-
φορετικό μαθητικό κοινό, από διαφορετικές χώρες και με  διαφορετικό υπόβαθρο και 
γνώσεις στην Αγγλική Γλώσσα.  Ο σκοπός της παρουσίασής τους είναι καθαρά ενη-
μερωτικός και αναδεικνύει την ευελιξία που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτι-
κή πράξη. 

Μάθημα Γεωγραφίας στην Αγγλική Γλώσσα 

Στόχος: γνωριμία μαθητών από τη Φινλανδία με τη Γεωγραφία της Ελλάδας Μαθη-
τές: 16 μαθητές της Α΄ τάξης και 16 μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου σε δύο ξεχωρι-
στές αίθουσες και σε διαφορετικές ώρες μαθημάτων (ηλικίες 13 – 16 ετών) Τ.Π.Ε.: 
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διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας, παρουσίαση σε Haiku Deck (ή Ppt) Περιγραφή 
δραστηριότητας: Στο πλαίσιο επίσκεψης στο σχολείο Puijonsarven koulu, στο Kuopio 
της Φινλανδίας, μέσω του προγράμματος Comenius, ζητήθηκε στη γράφουσα να δι-
δάξει σε Φινλανδούς μαθητές στοιχεία από τη γεωγραφία της Ελλάδας, σε 1 διδακτι-
κή ώρα του αντίστοιχου αντικειμένου, χρονικής διάρκειας 45 λεπτών. Η διδασκαλία 
έγινε στην Αγγλική γλώσσα, αφού στα Φινλανδικά σχολεία ενθαρρύνεται η εκμάθη-
ση της γλώσσας μέσω άλλων γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τις αρχές του 
CLIL (Content Language Integrated Learning) (Marsh, 1994). Γνωρίζοντας μόνο πό-
σα χρόνια οι μαθητές έχουν διδαχθεί την Αγγλική γλώσσα και τις διδακτικές ώρες 
που αφιερώνονται στο μάθημα ανά εβδομάδα, και μη γνωρίζοντας το επίπεδο των 
μαθητών στην Αγγλική γλώσσα, ή τις γνώσεις τους σχετικά με τη γεωγραφία της Ελ-
λάδας, η εκπαιδευτικός αναζήτησε  στο διαδίκτυο ιδέες ώστε να δημιουργήσει ένα 
μάθημα βασισμένο σε ένα ευφάνταστο τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών που 
κρίθηκαν διδακτικά αξιοποιήσιμες, ενδιαφέρουσες και σημαντικές. Το μάθημα ήταν 
ουσιαστικά μια δραστηριότητα ice-breaker, δηλαδή γνωριμίας και δημιουργίας θετι-
κού κλίματος. Για να δημιουργηθεί στους μαθητές ενδιαφέρον και επομένως κίνητρο 
για συμμετοχή  και τελικά απόκτηση γνώσεων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος παρου-
σίασης Haiku Deck. Με δεδομένη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσα στην αίθουσα 
διδασκαλίας, χρησιμοποιήθηκαν εικόνες αλλά και πληροφορίες σε μορφή απλών ε-
ρωτήσεων ή ερωτήσεων με πολλαπλή επιλογή (multiple choice). Οι μαθητές είχαν τη 
δυνατότητα να απαντήσουν ατομικά ή να συνεργαστούν σε δυάδες ώστε να απαντή-
σουν. Επίσης, είχαν τη δυνατότητα να κρατούν σημειώσεις. Η συμμετοχή τους ήταν 
στην αρχή συγκρατημένη, στη συνέχεια όμως έγινε πιο ενθουσιώδης και ουσιαστική 
καθώς εξέφρασαν και απορίες. Η διαδικασία ακολουθήθηκε και για τις δύο τάξεις, 
δημιουργώντας στους μαθητές το ίδιο ενδιαφέρον. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης είχαν με-
γαλύτερες γλωσσικές ικανότητες αλλά και γνώσεις γεωγραφίας σε σχέση με τους μα-
θητές της Α΄ τάξης. Και στις δύο τάξεις κάποιοι μαθητές ενεργοποίησαν γνώσεις που 
είχαν αποκτήσει κατά τη διάρκεια ταξιδιών τους στην Ελλάδα και όλοι ενεργοποίη-
σαν τις γνώσεις τους στην Αγγλική η οποία εκ των πραγμάτων ήταν η μοναδική 
γλώσσα συνεννόησης.  

Μάθημα Ιστορίας στην Αγγλική Γλώσσα 

Στόχος: διδασκαλία σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε Φινλανδούς μαθητές 
Μαθητές: 14 μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου (ηλικίες 13-14 ετών)                     
Τ.Π.Ε.: YouTube, βίντεο μικρής διάρκειας, διαδραστικός πίνακας                  Περι-
γραφή δραστηριότητας: Η δραστηριότητα αυτή δημιουργήθηκε επίσης στο πλαίσιο 
της επίσκεψης στο σχολείο Puijonsarven koulu, στο Kuopio της Φινλανδίας και 
πραγματοποιήθηκε σε διδακτική ώρα διάρκειας 45 λεπτών, κατά την οποία γινόταν 
διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Επομένως, σκοπός ήταν η διδασκαλία 
της γλώσσας μέσω ενός αντικειμένου που θα προκαλούσε το ενδιαφέρον τους, θα 
βασιζόταν σε γλωσσικές γνώσεις που ήδη είχαν  και θα τους ενθάρρυνε να χρησιμο-
ποιήσουν τη γλώσσα για να εκφραστούν πάνω σε ένα θέμα σχετικό με την Ελλάδα. 
Επίσης, είχε  σημασία να κατανοήσουν οι μαθητές τη διαθεματικότητα και τη χρήση 
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της γλώσσας  σε αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις. Στην περίπτωση αυτή έγινε 
διαδικτυακή αναζήτηση βίντεο μικρής διάρκειας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εί-
ναι γνωστό ότι το βίντεο ως εκπαιδευτικό εργαλείο προσφέρει το σημαντικό πλεονέ-
κτημα του να μπορεί ο εκπαιδευτικός να κάνει προεργασία και να το αξιοποιήσει α-
νάλογα με το μαθητικό κοινό και το θέμα στο οποίο θέλει να εστιάσει. Επίσης, μπορεί 
να προετοιμάσει ερωτήματα, φύλλα εργασίας ή ο,τιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο 
(Σολομωνίδου, 1999:189). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν σημαντικό το βίντεο 
να έχει εκπαιδευτική αξία, να προσφέρει ενίσχυση της ακουστικής κατανόησης και να 
είναι προσιτό σε μαθητές της ηλικιακής ομάδας της τάξης αυτής. Ακόμα έπρεπε να 
έχει μικρή διάρκεια ώστε να μην είναι κουραστικό με δεδομένο ότι οι γνώσεις της 
εκπαιδευτικού για το επίπεδο των Φινλανδών μαθητών στην αγγλική γλώσσα ήταν 
μόνο περιγραφικές. Μέσω του YouTube και του διαδραστικού πίνακα οι μαθητές εί-
δαν το βίντεο δύο φορές. Πριν από την προβολή, δόθηκε στους μαθητές φύλλο εργα-
σίας και  προετοιμάστηκαν για το λεξιλόγιο που χρειαζόταν μέσω της διαδικασίας της 
ενεργοποίησης προηγούμενης γνώσης στη γλώσσα αλλά και στην Ιστορία. Μετά τη 
βιντεοπροβολή, οι μαθητές εργάστηκαν σε δυάδες για να βρουν τις απαντήσεις σε 
ερωτήσεις που είχαν στο φύλλο εργασίας. Στο τελικό στάδιο δημιουργήθηκε συζήτη-
ση για τις απαντήσεις τους με συμμετοχή ολόκληρης της τάξης.     

Παιχνίδι λέξεων σε 3 γλώσσες: Αγγλική – Ελληνική – Τουρκική 

Στόχος: Γνωριμία μαθητών, δημιουργία θετικού κλίματος, αναζήτηση κοινών λέξεων.  
Μαθητές:10 Έλληνες και 10 Τούρκοι μαθητές Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου (14-15 ετών)  
Τ.Π.Ε.: διαδίκτυο, Η/Υ, παρουσίαση σε Haiku Deck ή Ppt                                 
Περιγραφή δραστηριότητας: Το παιχνίδι λέξεων δημιουργήθηκε για τις ανάγκες συ-
νεργασίας Ελλήνων μαθητών με μαθητές από το Τουρκικό σχολείο Mehmet Soysarac 
Ortaokulu από την Καισάρεια της Καππαδοκίας, στο πλαίσιο ανταλλαγής του προ-
γράμματος Comenius. Το παιχνίδι είχε ανέκαθεν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και το 
πλεονέκτημά του είναι ότι είναι διασκεδαστικό και προσφέρει ταυτόχρονα γνώσεις 
χωρίς συνειδητή προσπάθεια εκ μέρους του εμπλεκόμενου σε αυτό. Είναι όμως βασι-
κό να προσφέρει κίνητρο για τον παίκτη και να τον εμπλέκει ενεργά και δραστήρια 
στη διαδικασία (Κεκές, 2002).  Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σκοπός ήταν να χρησι-
μοποιήσουν οι μαθητές την Αγγλική ως γλώσσα συνεννόησης και επικοινωνίας και 
με βάση αγγλικές λέξεις που έπρεπε να βρουν από εικόνες, να αναζητήσουν κοινές 
ελληνικές και τουρκικές λέξεις. Η ιδέα βασίστηκε στο γεγονός ότι πολλές ελληνικές 
λέξεις υπάρχουν και στην τουρκική γλώσσα και αντιστρόφως, μια και οι δυο λαοί έ-
χουν λόγω ιστορικών συγκυριών συνυπάρξει για αιώνες. Ωστόσο, για το σκοπό της 
επικοινωνίας η μόνη γλώσσα που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ήταν η αγγλική. Έτσι 
δημιουργήθηκε το παιχνίδι με τις 3 γλώσσες και παρουσιάστηκε μέσω Haiku Deck. 
Οι μαθητές δημιούργησαν δύο ομάδες. Η κάθε ομάδα αποτελούνταν από 5 Έλληνες 
και 5 Τούρκους μαθητές. Στη συνέχεια καλούνταν να αποφασίσουν ως ομάδα  για τη 
λέξη που τους ζητούσε η εικόνα την οποία έβλεπαν να προβάλλεται μέσω projector. 
Ορισμένες εικόνες συνοδεύονταν από μία ερώτηση. Για να είναι βέβαιοι ότι η απά-
ντηση ήταν σωστή έπρεπε να βρουν τη λέξη στις 3 γλώσσες και να είναι οι ελληνικές 
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και τουρκικές λέξεις ακουστικά παρόμοιες, άρα εύκολα αναγνωρίσιμες. Τότε μόνο 
μπορούσαν ως ομάδα να δώσουν την απάντησή τους. Η ομάδα που έδινε σωστή απά-
ντηση, έπαιρνε πόντους και στο τέλος νίκησε η ομάδα με τους περισσότερους. Οι μα-
θητές έδειξαν ενεργό και πολύ ενθουσιώδη συμμετοχή και η δραστηριότητα βοήθησε 
στο να εργαστούν μαζί για την επίτευξη ενός κοινού επικοινωνιακού στόχου μέσω 
της προφορικής χρήσης της γλώσσας σε πραγματικό περιβάλλον επικοινωνιακής α-
νάγκης.     

Συνεργατική Γραφή στην Αγγλική Γλώσσα 

Στόχος: η χρήση της Αγγλικής Γλώσσας για τη συγγραφή μικρής ιστορίας σε συνέ-
χεια, με την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση 
Μαθητές: 10 Έλληνες  και 10 Λετονοί  μαθητές Β΄ Γυμνασίου, Γ΄ Γυμνασίου και 
Α΄Λυκείου (ηλικίες 13-16 ετών) 
Τ.Π.Ε.: διαδίκτυο, Η/Υ, wikispaces 
Περιγραφή δραστηριότητας: Κατά τη σύμπραξη με το σχολείο Limbažu 3 Vidusskola 
από την πόλη Λίμπαζι της Λετονίας, οι Έλληνες μαθητές εργάστηκαν από κοινού με 
τους Λετονούς μαθητές σε μια συγγραφική δραστηριότητα στην αγγλική γλώσσα.  
Σκοπός ήταν η συγγραφή ιστορίας βασισμένης στην εμπειρία τους και στις ιστορικές 
γνώσεις που απέκτησαν μέσω του προγράμματος Comenius και μετά από ανταλλαγή 
επισκέψεων. Εδώ επομένως η παραγωγή γραπτού λόγου φαίνεται καθαρά ως κοινω-
νική δραστηριότητα και οι μαθητές χρειάστηκε να γράψουν με πραγματικούς στόχους 
(Butler, όπως αναφέρεται στο Μάτο, 2002). Για να επιτευχθεί ο σκοπός έπρεπε να 
δημιουργηθεί ένας κοινός τόπος εργασίας που δε θα μπορούσε να είναι παρά διαδι-
κτυακός. Έτσι η επιλογή ενός wiki σε περιβάλλον wikispaces ήταν μια ασφαλής λύ-
ση. Το διαδίκτυο άλλωστε αναφέρεται από το Γκόβαρη (2002:410)  και ως «χώρος 
διαπολιτισμικής συνάντησης και μάθησης» και ως εκ τούτου «επιτρέπει την επικοι-
νωνία μεταξύ συγκεκριμένων προσώπων με διαφορετικές μητρικές γλώσσες». Το ίδιο 
ισχύει και για την Αγγλική ως ξένη γλώσσα.  Δημιουργήθηκαν 3 ομάδες εργασίας σε 
κάθε σχολείο με 3-4 μαθητές σε κάθε ομάδα. Οι μισοί μαθητές έγραψαν σε ομάδες το 
πρώτο μέρος της ιστορίας και οι υπόλοιποι συνέχισαν και τελείωσαν την ιστορία. Με 
τον τρόπο αυτό χρησιμοποίησαν τη φαντασία τους αλλά και τις γνώσεις  τους στην 
Ιστορία και στην Αγγλική γλώσσα για το σκοπό της  παραγωγής γραπτού λόγου. Με 
την εργασία σε ομάδες ενθαρρύνθηκε η ομαδοσυνεργατική μάθηση. 
  

 Συμπεράσματα 

Όπως έχει ήδη ειπωθεί πιο πάνω, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις διδακτικών εφαρμο-
γών των Τ.Π.Ε.  είχαν σκοπό να καταδείξουν την ευελιξία που μας παρέχουν  στη δι-
δασκαλία αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης τους. Όλες είχαν πειραματι-
κό χαρακτήρα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για δημιουργία κύκλων μα-
θημάτων που θα συνδυάζουν το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος με τις 
νέες τεχνολογίες. Μέσα από ερωτηματολόγια, βιντεοσκοπήσεις και συζήτηση με τους 
μαθητές αντλούνται τα εξής συμπεράσματα: 
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• Οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής Γλώσσας μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια πληθώ-
ρα τρόπων ένταξης της τεχνολογίας στο μάθημά τους.  

• Η χρήση των Τ.Π.Ε. συμβάλει στη δημιουργία ενδιαφέροντος και κινήτρων για 
συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Η αυτονομία των μαθητών ως προς το περιεχόμενο της γνώσης ενισχύεται και κάθε 
μαθητής αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα με διαφορετικές δεξιότητες που 
μπορούν να ενισχυθούν από τη χρήση Τ.Π.Ε.. 

• Μέσω των Τ.Π.Ε. δίνονται στους μαθητές δυνατότητες για χρήση της Αγγλικής ως 
ξένης γλώσσας τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.  

• Δημιουργούνται συνθήκες κατάλληλες για συνεργατική μάθηση και εργασία σε ομά-
δες.  
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Αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
στην ενδυνάμωση του συναισθήματος  

Τζοβλά Ειρήνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

etzovla@yahoo.gr  

Περίληψη 

Η αναγκαιότητα ενδυνάμωσης του ψυχικού κόσμου των μαθητών, καθώς και η ση-
μασία της ανάπτυξης ενός υγιούς συναισθηματικού κόσμου είναι δεδομένη για την 
επιτυχία τόσο στις διαπροσωπικές σχέσεις όσο και στις επαγγελματικές. Προς επίτευ-
ξη των παραπάνω ο εκπαιδευτικός θέτει διαρκώς νέα ερωτήματα, πειραματίζεται με 
νέες μεθόδους, σκέπτεται πώς μπορεί να κάνει μια δραστηριότητα με διαφορετικό 
τρόπο και διαμεσολαβεί ανάμεσα στον μαθητή και στη γνώση, διευκολύνοντας αυτόν 
να μάθει, να κατανοήσει και να διαχειριστεί το συναίσθημά του. Μια τέτοια προσπά-
θεια πραγματεύεται και το παρόν άρθρο, το οποίο μέσα από δραστηριότητες που 
καλλιεργούν δεξιότητες αναγνώρισης, έκφρασης και διαχείρισης συναισθήματος - 
χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες - στοχεύει να εισάγει τους μαθητές σε βασικές 
έννοιες της συναισθηματικής αγωγής.  

Λέξεις - Kλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Συναισθήματα 

Εισαγωγή 

Το παρόν άρθρο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
(ΚΕΓ) στην Πράξη «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων 
βασισμένων σε Τ.Π.Ε.  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 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκαν 
σενάρια διδασκαλίας συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων για τα μαθήματα της 
Γλώσσας και της Λογοτεχνίας. Η σύνταξη έλαβε χώρα στο πλαίσιο κοινότητας, η ο-
ποία βασίστηκε στο μοντέλο των Κοινοτήτων Πρακτικής των Lave & Wenger (1998) 
και Wenger, White, & Smith (2009). Ένα από τα σενάρια αυτά συντάχθηκε από τη 
γράφουσα, είχε τον τίτλο «Με βάρκα και σωσίβιο» και εντάσσεται στην τέταρτη ενό-
τητα του σχολικού εγχειριδίου της Α΄ Δημοτικού με γενικό τίτλο «Το σύννεφο έφερε 
βροχή».  

Περιγραφή και θεωρητικό πλαίσιο 

Η σύλληψη του σεναρίου έρχεται ως απόρροια της αναγκαιότητας ενδυνάμωσης του 
ψυχικού κόσμου των μικρών μαθητών, καθώς η σημασία της ανάπτυξης ενός υγιούς 
συναισθηματικού κόσμου είναι δεδομένη για την επιτυχία τόσο στις διαπροσωπικές 
σχέσεις όσο και στις επαγγελματικές. Ο Goleman (1995) προσδιορίζει τους παράγο-
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ντες που κάνουν κάποιους ανθρώπους να πετυχαίνουν και κάποιους να αποτυγχάνουν 
στη ζωή τους με τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη. Η συναισθηματική νοημοσύνη 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ενσυναίσθηση, την αυτοεπίγνωση και τον έλεγχο 
των παρορμήσεων. Τα παραπάνω δεν αποτελούν κληρονομικά χαρακτηριστικά, αλλά 
είναι ιδιότητες που καλλιεργούνται και αναπτύσσονται από την πρώτη παιδική ηλικία 
και συνεχίζουν να αναπτύσσονται κατά τη σχολική περίοδο (Παρασκευόπουλος, 
1994).  

Έρευνες έχουν δείξει ότι άτομα από όλες τις κοινωνικοπολιτισμικές ομάδες και από 
όλες τις ηλικίες έχουν δυσκολίες επικοινωνίας με το περιβάλλον τους. Αυτά αδυνα-
τούν να αντέξουν συγκρούσεις και ματαιώσεις της καθημερινής ζωής και αγνοούν τα 
συναισθήματα που απορρέουν από τέτοιες καταστάσεις με αποτέλεσμα να μην μπο-
ρούν να αποφορτιστούν συναισθηματικά και να κατευθύνουν την ενέργεια τους προς 
δημιουργικούς σκοπούς. Η μειωμένη αυτοεκτίμηση, που μπορεί να προκύψει από τις 
δυσκολίες αυτές, έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να υποτιμούν και να υποβαθμί-
ζουν ακόμη κι αυτά που μπορούν να πραγματοποιήσουν (Μοστριού, 2000). Για τον 
λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό οι προσπάθειες αναγνώρισης έκφρασης και διαχείρι-
σης του συναισθήματος να ξεκινούν με δραστηριότητες από την ηλικία του δημοτι-
κού σχολείου, καθώς ένα παιδί που είναι σε θέση να εκφράζει τα συναισθήματα και 
τις σκέψεις του, να βρίσκει τρόπους επεξεργασίας και επίλυσης των συγκρούσεων 
που βιώνει είναι πιο ικανό να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της εφηβείας και της ζωής. 

Στο παρόν σενάριο γίνεται προσπάθεια οι μαθητές να καλλιεργήσουν δεξιότητες ανα-
γνώρισης, έκφρασης και διαχείρισης του συναισθήματος μέσα από συγκεκριμένες 
δραστηριότητες με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι οποίες επιτρέπουν μεγαλύτερη 
εμπλοκή των μαθητών σε επικοινωνιακές περιστάσεις με προφορικό και γραπτό λόγο, 
σε μεγαλύτερη ποσότητα και με μεγαλύτερη ευκολία, με αποτέλεσμα η κατάκτηση 
του γλωσσικού τους γραμματισμού να γίνεται σε μεγαλύτερη έκταση (Χατζησαββί-
δης & Αλεξίου, 2012). 

Οι μαθητές επεξεργάζονται τα προς μελέτη δεδομένα, οικοδομούν τα νοήματα με ε-
νεργητικό τρόπο και παράγουν υβριδικά κειμενικά είδη, τα οποία μπορούν να χρησι-
μοποιούν στον κοινωνικό χώρο που ζουν, αλλά και σε χώρους που θα βρεθούν αργό-
τερα ως πολίτες (Kalantzis & Cope,2000).  

Στοχοθεσία και διδακτικές πρακτικές 

Με το σενάριο αυτό επιδιώχθηκε οι μαθητές στο επίπεδο των γνώσεων για τον κό-
σμο, τις στάσεις και τις αξίες να μπορέσουν να αναγνωρίζουν συναισθήματα, να α-
σκηθούν να εκφράζουν τον συναισθηματικό τους κόσμο, να μάθουν να σέβονται τα 
συναισθήματα των άλλων, να εκφράζουν τον εσωτερικό τους κόσμο μέσα από τη ζω-
γραφική. Στο επίπεδο των γνώσεων για τη γλώσσα επιδιώχθηκε να παράγουν προφο-
ρικό λόγο και να εκφράζονται, να διαβάσουν λέξεις μέσα από ενδείξεις με τη συν-
δρομή της εικόνας, να έρθουν σε επαφή με το κειμενικό είδος της ψηφιακής αφήγη-
σης και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, να παράγουν πολυτροπικό κείμενο και να 
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κατανοήσουν την προστιθέμενη αξία της εικόνας και της μουσικής, να μάθουν τη 
γλώσσα μέσα από πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας και να συσχετίσουν εικονι-
στικά στοιχεία με λέξεις μέσα σε συγκεκριμένο νοηματικό πλαίσιο. Στο επίπεδο των 
γραμματισμών να αποκτήσουν βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
(η/υ) (άνοιγμα –αποσύνδεση, χρήση ποντικιού), να έρθουν σε επαφή με ψηφιακά ερ-
γαλεία, να χρησιμοποιήσουν απλά λογισμικά για την παραγωγή πολυτροπικών κειμέ-
νων, να αποθηκεύσουν το αρχείο τους, να εκτυπώσουν και να αναπτύξουν κριτική 
σκέψη, ώστε να διαμορφώσουν εγγράμματες ταυτότητες μέσα από τις οποίες θα μπο-
ρούν να προσεγγίζουν κριτικά την πραγματικότητα. 

Μία από τις βασικές προτεραιότητες του σεναρίου ήταν η έκφραση του συναισθημα-
τικού κόσμου των μικρών μαθητών, η αναγνώριση και η διαχείρισή τους. Την επίτευ-
ξη των παραπάνω προτεραιοτήτων εξυπηρέτησαν διδακτικές πρακτικές όπως η ομα-
δοσυνεργατική διδασκαλία, η ανακαλυπτική-συνεργατική μάθηση και η εργασία στην 
ολομέλεια, οι οποίες αναβαθμίζουν την αυτο-εικόνα και την αυτοπεποίθηση των μα-
θητών και τους επιτρέπουν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους στην ομάδα, τους 
κάνουν ενεργούς ακροατές και τους δίνουν τη δυνατότητα να αυτενεργούν. 

 Η αξιολόγηση της δράσης κινήθηκε στο επίπεδο α) της αυτοαξιολόγησης, όπου η 
κάθε ομάδα αξιολόγησε το συνολικό της έργο όσο και των μελών της με κριτήρια το 
βαθμό συνεργασίας, εμπλοκής και συνεισφοράς στο τελικό αποτέλεσμα της ομάδας 
β) της ετεροαξιολόγησης, όπου η κάθε ομάδα αξιολόγησε τη δουλειά των υπολοίπων 
ως προς την πληρότητα της και γ) της αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος 
αξιολόγησε την κάθε ομάδα ως προς τη συνεργασία των μελών της, την πληρότητα 
και ακρίβεια των αναπαραστάσεων, την ενασχόληση με τα εργαλεία των Τ.Π.Ε. , την 
ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των ομάδων και το παραχθέν υλι-
κό και την καλλιέργεια συναισθητικών δεξιοτήτων. Όλα αυτά πάντα σε σχέση με τις 
ικανότητες και την ηλικία των μαθητών. 

Σχέση με τα ισχύοντα στο σχολείο και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.   

Το σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς το θέμα της 
παραγωγής πολυτροπικού κειμένου, της παρουσίασης και της ανάρτησής του εμπε-
ριέχεται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών τόσο του γλωσσικού μαθήματος όσο και των 
άλλων μαθημάτων για την Α΄ Δημοτικού. Επίσης, το σενάριο είναι συμβατό και με το 
ΔΕΠΣΣ του Δημοτικού και τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας. Η διάρκεια της εφαρ-
μογής ήταν οχτώ (8) διδακτικές ώρες. 

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ένα δυναμικό εργαλείο για την απόκτηση γνώσεων 
για τον κόσμο και τη διαμόρφωση στάσεων και ιδεολογιών. Παράλληλα αυξάνουν 
την ενεργητική εμπλοκή των μαθητών και προσφέρουν διέξοδο προς δράσεις που έ-
χουν μαθησιακά αποτελέσματα (Χατζησαββίδης & Αλεξίου, 2012). Στο πλαίσιο αυτό 
οι Τ.Π.Ε.  αξιοποιήθηκαν με τη χρήση α) οπτικοακουστικού υλικού, β) του λογισμι-
κού RNA, γ) του λογισμικού Hot potatoes δ) προγράμματος ψηφιακής αφήγησης ε) 
προγράμματος επεξεργασίας κειμένου. Μέσα από την παραπάνω ενασχόληση οι μα-
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θητές κατακτήσαν νέους γραμματισμούς, ήλθαν σε επαφή με πολυτροπικά κείμενα 
και κλήθηκαν να παράγουν τέτοια. 

Αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής 

Την πρώτη ώρα οι μαθητές επεξεργάστηκαν το κείμενο «Με βάρκα και σωσίβιο» από 
το Β.Μ (τεύχ. α΄ σελ. 64) και με αφορμή το περιεχόμενό του ξεκίνησαν συζήτηση 
σχετικά με τα συναισθήματα των ηρώων του κειμένου αλλά και τα συναισθήματα που 
οι ίδιοι νιώθουν για την κατάσταση που βιώνουν οι ήρωες της ενότητας. Στόχος ήταν 
η εξωτερίκευση συναισθημάτων και η έκφρασή τους, μια διαδικασία στην οποία από 
αυτή την ηλικία καλό είναι να ασκούνται οι μαθητές. Ακόμη, στόχος ήταν η άσκηση 
στις δεξιότητες της ενεργητικής ακρόασης και της ενσυναίσθησης.  

Ακολούθως, και ως συνέχεια της συζήτησης για τα συναισθήματα οι μαθητές παρα-
κολούθησαν το βίντεο με το παραμύθι του Μ. Χατζιδάκη «Το νησί των συναισθημά-
των». Η εκπαιδευτικός σε πρώτη φάση εξήγησε στους μαθητές ότι θα τους διαβάσει 
ένα μικρό παραμύθι (οι μαθητές δεν είχαν κατακτήσει ακόμη πλήρως τον μηχανισμό 
της ανάγνωσης). Μετά την ανάγνωση του παραπάνω παραμυθιού οι μαθητές παρα-
κολούθησαν δεύτερη φορά το βίντεο με το παραμύθι και απόλαυσαν τη μουσική. Α-
κολούθως, έκανε ερωτήσεις σχετικές με το περιεχόμενο του παραμυθιού, ώστε οι μα-
θητές να καταλάβουν σε ποια συναισθήματα αναφέρεται το παραμύθι. Στόχος ήταν 
να κατανοήσουν οι μαθητές ότι υπάρχουν θετικά και αρνητικά συναισθήματα, να δια-
τυπώσουν την άποψη τους και να μπουν στη διαδικασία να εκφράζουν συναισθήματα 
όποια και αν είναι αυτά. Οι μαθητές ζωγράφισαν σε κόλλες Α4 μια σκηνή από το πα-
ραμύθι και δημιούργησαν το βιβλίο των συναισθημάτων, το οποίο αναρτήθηκε στον 
πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. 

Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 2 - 3 ατόμων δούλεψαν στην τά-
ξη στους φορητούς υπολογιστές και εκπόνησαν μια δραστηριότητα αντιστοίχισης δη-
μιουργημένη με το λογισμικό Hot Potatoes. Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές κλή-
θηκαν να αντιστοιχίσουν την έκφραση του συναισθήματος που απεικονίζεται σε κάθε 
εικόνα με το όνομα του συναισθήματος. Η δραστηριότητα περιείχε ονόματα με γράμ-
ματα/φθόγγους που οι μαθητές ήδη γνώριζαν. Ο στόχος της δραστηριότητας ήταν διτ-
τός, καθώς οι μαθητές εκπαιδεύονταν στο να αναγνωρίζουν συναισθήματα και ταυτό-
χρονα ασκούνταν στην ανάγνωση. Ήταν πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι μαθη-
τές μπόρεσαν τελείως μόνοι τους να διαβάσουν τις λέξεις της δραστηριότητας αλλά 
και να τις αντιστοιχίσουν σωστά.  

Ακολούθως, οι μαθητές επεξεργάστηκαν ένα αρχείο επεξεργασίας κειμένου που υ-
πήρχε εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους και περιείχε εικόνες από διάφορα συ-
ναισθήματα θετικά και αρνητικά. Κλήθηκαν να τοποθετήσουν με τη διαδικασία «σύ-
ρε κι άσε» αυτές τις εικόνες σε δύο στήλες. Στην α΄ στήλη τοποθέτησαν τα συναι-
σθήματα που θέλουν να νιώθουν και στη β΄ εκείνα που δε θέλουν να νιώθουν. Στη 
συνέχεια τα μέλη κάθε ομάδας κλήθηκαν να εξηγήσουν στην ολομέλεια γιατί θέλουν 
ή γιατί δε θέλουν να νιώθουν κάποιο από τα συναισθήματα που έχουν τοποθετήσει 
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στις λίστες τους. Στόχος μας εδώ ήταν οι μαθητές να ασκηθούν τόσο στην ταξινόμη-
ση όσο και σε νέους γραμματισμούς αλλά κυρίως να μπορέσουν να απελευθερωθούν 
και να μιλήσουν στην ολομέλεια για τα συναισθήματα τους. Για το λόγο αυτό δεν 
πιέστηκε κανένας μαθητής να εκτελέσει το δεύτερο μέρος της εργασίας και να «εκτε-
θεί» στην ολομέλεια. Η εκπαιδευτικός δε σχολίαζε ούτε επέτρεπε στους υπόλοιπους 
μαθητές να προβαίνουν σε αρνητικά σχόλια. Η χρήση του υπολογιστή βοήθησε τους 
μαθητές να προβούν σε έκφραση συναισθημάτων, καθώς λειτούργησε ως κίνητρο και 
οι εφτά (7) από τις δέκα (10) ομάδες παρουσίασαν και εξήγησαν γιατί θέλουν και για-
τί δε θέλουν να νιώθουν κάποια από τα συναισθήματα που είχαν ταξινομήσει. Κατά 
την παρουσίαση αυτοί οι μαθητές αποκάλυψαν αρκετά πράγματα, κυρίως για τις φο-
βίες τους, πράγμα που αποτελούσε και βασικό στόχο της δραστηριότητας, και επέ-
τρεψε στην εκπαιδευτικό να κατανοήσει καλύτερα τον εσωτερικό κόσμο των μαθη-
τών της. 

Στη συνέχεια στην ολομέλεια προβλήθηκε μια παρουσίαση με πίνακες ζωγραφικής 
που αφορούσαν συναισθηματικές καταστάσεις και οι μαθητές κλήθηκαν να ανιχνεύ-
σουν το συναίσθημα που εκτιμούσαν ότι ένιωθαν οι εικονιζόμενοι. Στόχος ήταν η α-
νίχνευση και αναγνώριση συναισθημάτων και η εμπλοκή των μαθητών σε συζήτηση 
αναφορικά με το τι μπορεί να δηλώνει η έκφραση του προσώπου και του σώματος.  

 Η ποικιλία συναισθημάτων που αναγνωρίστηκε από τους μαθητές ήταν μεγάλη, κα-
θώς πέρα από το προφανές συναίσθημα του προσώπου του κάθε πίνακα οι μαθητές 
επεκτάθηκαν και σε άλλα πιθανά συναισθήματα που μπορεί να ένιωθαν τα πρόσωπα 
αλλά και σε πιθανούς λόγους για τους οποίους μπορεί το κάθε πρόσωπο να ένιωθε το 
συναίσθημα.  

Κατά το επόμενο δίωρο οι μαθητές διατήρησαν τις προηγούμενες ομάδες τους και 
κλήθηκαν να δημιουργήσουν στους υπολογιστές, χρησιμοποιώντας το λογισμικό ζω-
γραφικής Revelation Natural Art (RNA), στιγμές χαράς και στιγμές λύπης της προ-
σωπικής τους ζωής. Όσον αφορά το λογισμικό συνεργάστηκαν αρκετά καλά και το 
χρησιμοποίησαν ικανοποιητικά αναζητώντας λίγες φορές τη βοήθεια της εκπαιδευτι-
κού. Αφού δημιούργησαν τις ζωγραφιές τους, τις αποθήκευσαν με τη βοήθεια της εκ-
παιδευτικού σε φάκελο με το όνομα της ομάδας τους στην επιφάνεια εργασίας του 
υπολογιστή τους. Οι ομάδες που τελείωναν τις ζωγραφιές τους εκδήλωσαν την επιθυ-
μία να δημιουργήσουν κι άλλες ζωγραφιές στο μπλοκ ζωγραφικής τους.  

 Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός ενεργοποίησε το πρόγραμμα windows movie maker 
και κάλεσε τους μαθητές να διαλέξουν τη σειρά με την οποία θα έμπαιναν οι ζωγρα-
φιές τους στην ψηφιακή αφήγηση. Στο σημείο αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, όλες οι 
ομάδες ήθελαν η δικιά τους ζωγραφιά να μπει πρώτη. Το γεγονός αυτό έδωσε την ευ-
καιρία να ξεκινήσει συζήτηση και πάλι για το πώς νιώθουν αν η ζωγραφιά τους μπει 
πρώτη, δεύτερη ή τελευταία και γιατί νιώθουν έτσι, πώς πρέπει να διαχειριστούν μια 
τέτοια κατάσταση όταν προκύπτει στην τάξη ή στο παιχνίδι. Στο πρώτο μέρος της 
αφήγησης ενσωματώθηκαν οι ζωγραφιές της χαράς και στο δεύτερο μέρος ενσωμα-
τώθηκαν οι ζωγραφιές της λύπης και η αφήγηση επενδύθηκε με μουσική. Στην αφή-
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γηση ενσωματώθηκαν, αφού σαρώθηκαν και κάποιες από τις ζωγραφιές που οι μαθη-
τές είχαν δημιουργήσει στο μπλοκ τους. Στη δραστηριότητα αυτή η εκπαιδευτικός 
εκτέλεσε το τεχνικό μέρος. Ακολούθως, παρουσιάστηκε το τελικό προϊόν στην τάξη 
και η κάθε ομάδα εξηγούσε τη δική της ζωγραφιά στην ολομέλεια. 

Κατά τη διαδικασία αυτή διαπιστώθηκε ότι θα ήταν καλύτερα αν περιγραφόταν με 
λίγα λόγια η κάθε στιγμή. Έτσι η κάθε ομάδα υπαγόρευε στην εκπαιδευτικό το περιε-
χόμενο της ζωγραφιάς και η εκπαιδευτικός το έγραφε. Οι μαθητές καθόρισαν όπως 
αναφέρθηκε την ιεράρχηση των εικόνων και επέλεξαν με ψηφοφορία τη μουσική α-
νάμεσα σε τρία (3) μουσικά ακούσματα που προτάθηκαν από την εκπαιδευτικό για 
την ψηφιακή αφήγηση. Μέσα από τη ζωγραφική οι μαθητές αφενός εξέφρασαν τον 
εσωτερικό τους κόσμο και τα συναισθήματά τους, γεγονός που επέτρεψε στην εκπαι-
δευτικό να αντλήσει σημαντικές πληροφορίες για τους μαθητές και αφετέρου επέτρε-
ψε σε αυτούς να έλθουν σε επαφή και ασκηθούν σε νέους γραμματισμούς.  

Ακολούθως, η εκπαιδευτικός διάβασε από το Ανθολόγιο το απόσπασμα από το βιβλίο 
«Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ «Οι μεγάλοι είναι πολύ περίερ-
γοι» και οι μαθητές παρακολούθησαν την ταινία του μικρού πρίγκιπα διασκευασμένη 
για παιδιά, ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με το θέμα του βιβλίου και να συζη-
τήσουν κάποιες βασικές ιδέες που διατρέχουν την ταινία. Έπειτα, συνδέθηκαν και 
άκουσαν το τραγούδι «Μικρός Πρίγκιπας» από τον Μ. Φραγκούλη και συζήτησαν με 
τους συμμαθητές τους για τα συναισθήματα που πραγματεύεται το απόσπασμα, η ται-
νία και το τραγούδι. Στόχος μας ήταν να προσεγγίσουν πολυτροπικά το βιβλίο του 
Μικρού Πρίγκιπα και να αναδείξουμε την υπεροχή του πολυτροπικού έναντι του μο-
νοτροπικού κειμένου, αλλά και οι μαθητές να εντοπίσουν και επεξεργαστούν - στο 
βαθμό που η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα έχει τη δυνατότητα να το κάνει - την ποι-
κιλία συναισθημάτων που υπάρχουν στη συγκεκριμένη ιστορία. Καθώς το συγκεκρι-
μένο βιβλίο είχε επιλεγεί προς επεξεργασία στην ώρα της Φιλαναγνωσίας οι μαθητές 
είχαν έλθει σε επαφή με αυτό και εκτίμησαν τη συνδρομή της εικόνας και του ήχου 
όπως διαφάνηκε από τη σχετική συζήτηση που έγινε.  

Επίλογος 

Το σενάριο στόχευε να είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο από τους μαθητές της ηλικί-
ας στους οποίους απευθύνεται. Για το σκοπό αυτό επιλέχτηκαν δραστηριότητες και 
λογισμικά ελκυστικά στους μαθητές, τα οποία αναπτύσσουν διαφορετικές δεξιότητες 
και πρακτικές γραμματισμού. Προσδοκούσε να τους εμπλέξει δημιουργικά, να τους 
επιτρέψει να γνωρίσουν τα συναισθήματά τους και την έκφρασή τους.  

Η θετική ενίσχυση και ενθάρρυνση ήταν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή 
εφαρμογή του σεναρίου, καθώς οι μαθητές δε είχαν κατακτήσει πλήρως τον μηχανι-
σμό ανάγνωσης και γραφής ούτε είχαν μεγάλη εξοικείωση με τη χρήση του η/υ. Οι 
δραστηριότητες του σεναρίου ήταν προσαρμοσμένες στις δυνατότητες και στα ενδια-
φέροντα των μαθητών και αυτό αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή υ-
λοποίησή του. 
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Αποτιμώντας τη δράση διαπιστώθηκε ότι αυτή επέτρεψε στους μαθητές να ασχολη-
θούν με θέματα που μέχρι τώρα δεν είχαν αγγίξει, θέματα που υπήρχε η πεποίθηση 
ότι δεν αφορούσαν την ηλικιακή ομάδα των εφτά (7) ετών, πολύ σημαντικά όμως 
όπως αποδείχθηκε για την έκφραση και τη διαχείριση του συναισθήματος.  
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Από την άφιξη του Όθωνα έως την 3η Σεπτεμβρίου 1843 

Σταματούρου Αγγελική  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Med, Επιστήμες της Αγωγής 

aggstam@yahoo.com 

Περίληψη 

Πρόκειται για ένα σενάριο διδασκαλίας που εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορι-
κής με μαθητές Γ΄ Γυμνασίου στο μάθημα της ιστορίας. Θέμα: «Από την άφιξη του 
Όθωνα έως την 3η Σεπτεμβρίου 1844». Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες με διαφο-
ρετικά φύλλα εργασίας η κάθε ομάδα. Αναζήτησαν ψηφιακές πηγές σχετικές με το 
θέμα που μελετούσαν, τις αξιολόγησαν, συνέλεξαν το υλικό και εν συνεχεία αξιοποιώ-
ντας τα ηλεκτρονικά εργαλεία παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης. Η διαδικασία 
στόχευε στην δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου, στην εξοικείωση με τη χρήση 
εργαλείων του Η/Υ και την ανάπτυξη της ικανότητάς τους να στέκονται κριτικά απέ-
ναντι στα ιστορικά γεγονότα, να επισημαίνουν τις αιτιακές τους σχέσεις και να συνερ-
γάζονται αρμονικά με τους συμμαθητές τους. Δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη γραμμα-
τισμών, όπως ο ψηφιακός, ο γλωσσικός και ο κριτικός. Η διδάσκουσα σε ρόλο καθο-
δηγητή, καθορίζει το πλαίσιο επικοινωνίας, ενθαρρύνει τους μαθητές στις έρευνές 
τους, τους καθοδηγεί στην οικοδόμηση της νέας γνώσης.  

Λέξεις - Kλειδιά: οικοδομισμός, γραμματισμοί, ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Η ευρεία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η διάχυσή της σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής 
και οικονομικής ζωής δημιούργησε μια παγκόσμια κοινωνία της πληροφορίας. Το σχο-
λείο δεν είναι δυνατό να μείνει ανεπηρέαστο από αυτή την εξέλιξη. Καλείται να προ-
σαρμόσει την εκπαιδευτική διαδικασία στα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Οι σχολικές 
μονάδες εξοπλίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες, οι εκ-
παιδευτικοί επιμορφώνονται στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και δημιουρ-
γούνται μοντέλα διδασκαλίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ .  

Ο εκπαιδευτικός μέσα από την εκπαιδευτική πρακτική μπορεί να δείξει στους μαθητές 
τις δημιουργικές δυνατότητες του υπολογιστή και τις τεράστιες πληροφοριακές δυνα-
τότητες του διαδικτύου. Ένας μαγικός κόσμος γνώσης απλώνεται μπροστά στο μαθητή, 
ο οποίος, στις μικρές κυρίως ηλικίες, έχει συνδέσει τον υπολογιστή με τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να αποδείξει στο μαθητή του ότι ο υ-
πολογιστής μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην απόκτηση της γνώσης, 
καθώς και να του υποδείξει τρόπους αξιολόγησης των πληροφοριών που παρέχονται 
στο διαδίκτυο ή και να του δώσει ιδέες χρήσης εργαλείων για παρουσίαση των εργα-
σιών, επικοινωνία κ.α.(Ράπτης & Ράπτη, 2006). Οι σκεπτικιστές από την άλλη πλευρά 
εκφράζουν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα του διαδικτύου στη διδασκαλία 
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και τη μάθηση λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών, της δυσκολίας κατανόησης και 
αξιολόγησής τους. (Καραμηνάς, 2006: 37).  

Όλα αυτά οδηγούν τον εκπαιδευτικό σε ρόλους διαφορετικούς από αυτούς που τον 
έχουμε συνηθίσει. Η αυθεντία στη μετάδοση της γνώσης δίνει τη θέση της στον εκπαι-
δευτικό καθοδηγητή του μαθητή στην εύρεση και αξιοποίηση της νέας γνώσης. Ο σύγ-
χρονος εκπαιδευτικός πρέπει να συνδυάσει την παραδοσιακή διδασκαλία που στηρίζε-
ται στο περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου και του αναλυτικού προγράμματος με 
την αξιοποίηση της τεχνολογίας, ως ένα επιπλέον σχολικό βοήθημα με άπειρες όμως 
δυνατότητες. Ως εκ τούτου η πορεία της διδασκαλίας μετακυλύεται από το δάσκαλο 
στο μαθητή, ο οποίος με την άνεση που έχει στη χρήση της τεχνολογίας και την καθο-
δήγηση του δασκάλου του μπορεί να διαχειριστεί τις διαδικτυακές πηγές κα να απο-
κτήσει τη νέα γνώση μόνος του. (Τριλιανός, 2003).  

Οι εκπαιδευτικοί ακολουθώντας τα νέα δεδομένα επιδιώκουμε την δημιουργία σενα-
ρίων- διδακτικών προτάσεων - καλών πρακτικών για την αξιοποίηση της τεχνολογίας. 
Η παρούσα διδακτική πρόταση είναι δομημένη στη λογική ότι το διαδίκτυο προσφέρει 
πλήθος πληροφοριών τις οποίες ο μαθητής μπορεί να εντοπίσει, να αξιολογήσει και να 
οδηγηθεί στη νέα γνώση διερευνητικά. Σε αυτή την προσπάθεια ο εκπαιδευτικός λει-
τουργεί ως καθοδηγητής και συντονιστής των μαθητών του. Επίσης η δημιουργία ομά-
δων συνεργασίας μεταξύ των μαθητών διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία και 
οδηγεί πιο εύκολα στο μαθησιακό αποτέλεσμα. Πρόκειται για διδακτική ενότητα που 
περιέχεται στο βιβλίο ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου και υλοποιήθηκε στο τέλος του 2014. 
Είναι μια διδακτική πρόταση τεσσάρων διδακτικών ωρών και πραγματοποιήθηκε την 
πρώτη διδακτική ώρα στην αίθουσα και τις τρεις ώρες στο εργαστήριο πληροφορικής 
του σχολείου.  

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: πληροφορική, νεοελληνική γλώσσα, θέατρο, 
μουσική, ζωγραφική. Δυναμικό τάξης: 24 μαθητές. 

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν: Διαδραστικός πίνακας, Ηλεκτρονικός υπολογι-
στής: Περιήγηση στο διαδίκτυο, Αρχείο παρουσίασης (Power Point), Αρχείο Επεξερ-
γασίας κειμένου, Wiki (χώρος δημοσίευσης εργασιών, επικοινωνίας μαθητών.  

Ηλεκτρονικές πηγές που χρησιμοποιήθη-
καν: http://www.ime.gr/fhw, http://el.wikipedia.org, http://www.sansimera.gr, http://a
rgolikivivliothiki.gr, http://polispost.com, http://classikoperiptosi.blogspot.gr, http://ist
orikathemata.com, http://eliaserver.elia.org.gr, http://www.ert-
ar-
chives.gr, http://openarchives.gr, http://Odyssey.com, http://militaryhistory.gr, http://e
uroatlaw.com, http://myhstro.com 

Σκοπός της διδακτικής πρότασης 
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Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ το μάθημα της ιστορίας στοχεύει στην ανάπτυξη 
της ιστορικής σκέψης για τη διαμόρφωση υπεύθυνων και ώριμων πολιτών, ικανών να 
κρίνουν και να αποφασίζουν συνειδητά. Η ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων και ο 
εντοπισμός των αιτιακών τους σχέσεων μέσα από την κριτική επεξεργασία διαφορετι-
κών ερμηνευτικών προσεγγίσεων συμβάλλει στην απόκτηση κριτικής σκέψης σε σχέση 
με το ιστορικό γεγονός. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006). Το σενάριο ενεργοποιεί το 
μαθητή σε ρόλο ερευνητή και αξιολογητή της ιστορικής γνώσης με την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει στο μαθητή το διαδίκτυο, καθιστώντας τον ενεργό στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Ο μαθητής ανακαλύπτει - οικοδομεί τη νέα γνώση μέσα από 
ποικίλα ψηφιακά ερεθίσματα αποκτώντας ταυτοχρόνως και ικανότητες ψηφιακού 
γραμματισμού.  

Επιμέρους στόχοι 

Γνώση για τον κόσμο 

Το σενάριο αυτό στοχεύει στην κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συ-
γκεκριμένες καταστάσεις και στην συνειδητοποίηση ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί 
συνέχεια του παλαιότερου, και πολλά γεγονότα επαναλαμβάνονται με τη διαφορά ότι 
αλλάζουν τα πρόσωπα. 

Γνώση για το διδακτικό αντικείμενο 

Αποβλέπει στην απόκτηση γνώσης του ιστορικού γεγονότος, στην κατανόηση και α-
ξιολόγηση των όσων συμβαίνουν. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές πρέπει :  

• Να γνωρίσουν τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρά-
τησαν στην Ελλάδα την περίοδο της Αντιβασιλείας και του Όθωνα.  

• Να αξιολογήσουν τα θετικά και τα αρνητικά αυτής της περιόδου  
• Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο των Δυνάμεων στην εξέλιξη των γεγονότων 
• Να κατανοήσουν τους λόγους που οδήγησαν στην επανάσταση της 3ης Σεπτεμ-

βρίου 1843. 

Γραμματισμοί 

Κριτικός γραμματισμός: ο μαθητής με τη μελέτη ιστορικών κειμένων αποκτά την ι-
κανότητα να διασταυρώνει πληροφορίες, να τις επεξεργάζεται, να τις αξιολογεί, να ε-
ντοπίζει τις σωστές και σημαντικότερες και να αντιμετωπίζει με κριτική σκέψη οποια-
δήποτε πληροφορία. 

Ψηφιακός γραμματισμός: ο μαθητής ασκείται στην περιήγηση στο διαδίκτυο, στην 
επεξεργασία κειμένου, στη δημιουργία αρχείου παρουσίασης (Power Point) και στην 
χρήση του ομαδοσυνεργατικού περιβάλλοντος Wiki .  
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Γλωσσικός γραμματισμός: οι μαθητές ασκούνται σε νέες μορφές κειμένων (πολυτρο-
πικά κείμενα και αρχεία παρουσίασης μέσω υπολογιστή Power Point) 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι θεωρίες μάθησης του 20ου αιώνα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: α. Θεωρίες εξαρ-
τημένης μάθησης (ερέθισμα- αντίδραση) και β. Θεωρίες γνωστικής οικογένειας – αλ-
ληλεπιδραστικές θεωρίες. Σύμφωνα με τους οπαδούς της πρώτης κατηγορίας οι δάσκα-
λοι ερμηνεύουν την μάθηση ως αντίδραση στα ερεθίσματα που δέχονται οι μαθητές 
και οδηγούν σε τροποποίηση της συμπεριφοράς. Η θεωρία ονομάστηκε συμπεριφορι-
σμός με κυριότερους εκπροσώπους τους Pavlov, Watson, Skinner, Thorndike. Από την 
άλλη πλευρά οι υποστηρικτές της αλληλεπιδραστικής μάθησης θεωρούν ότι η μάθηση 
επιτυγχάνεται μέσα από την κατανόηση των ερεθισμάτων που λαμβάνουν οι μαθητές 
για σημαντικά προβλήματα και καταστάσεις. (Κόμης, 2004:76). Σύμφωνα με τη δεύ-
τερη άποψη οι θεωρίες μάθησης διακρίνονται σε αυτές που συνδέονται με τον κον-
στρουκτιβισμό και θεωρούν τη μάθηση ως διαδικασία δημιουργίας της γνώσης με κυ-
ριότερους εκπροσώπους Piaget, Bruner,Papert και σε εκείνες που θεωρούν τη μάθηση 
ως αποτέλεσμα συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες και συνδέονται με τις κοινωνικοπο-
λιτισμικές θεωρίες (Vygotsky, Doise, Mugny). (Bigge- Shermis, 2006:31-32).  

Οι θεωρητικοί του κονστρουκτιβισμού υποστηρίζουν ότι η μάθηση είναι μια διαδικα-
σία προσωπικής κατασκευής της γνώσης, η οποία εδράζεται πάνω σε προγενέστερες 
γνώσεις. Κατά τον Piaget ο μαθητής κατασκευάζει μόνος του τη νέα γνώση με το δικό 
του τρόπο, προσαρμόζοντάς την στις υφιστάμενες νοητικές δομές. Αυτό σημαίνει ότι 
ο μαθητής λειτουργεί ενεργητικά στην μαθησιακή διαδικασία και όσο πιο πολλά ερε-
θίσματα δέχεται, τόσο πιο πολλές δυνατότητες μάθησης έχει μέσα από την αλληλεπί-
δραση που ασκείται ανάμεσα σε εκείνον και το μαθησιακό του περιβάλλον (Piaget, 
1969). Ο Bruner μίλησε για ανακαλυπτική μάθηση. Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότη-
τες πειραματισμού και πρακτικής. Βρίσκονται σε μια διαδικασία επίλυσης προβλήμα-
τος, εξάγουν κανόνες κα συμπεράσματα ως αποτέλεσμα τω εμπειριών τους. Ο εκπαι-
δευτικός σε αυτή τη διαδικασία έχει το ρόλο του εμψυχωτή, διευκολυντή και καθοδη-
γητή στην ανακάλυψη της γνώσης. (Bruner, 1966).  

Ο vigotsky, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους των κοινωνικοπολιτισμικών 
θεωριών για τη μάθηση, υποστηρίζει ότι πολύ σημαντικός παράγοντας μάθησης είναι 
η γλώσσα και το περιβάλλον του ατόμου. Μίλησε για ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, 
η οποία αποτελεί ένα σύνολο γνώσεων τις οποίες ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει 
με τη βοήθεια του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία ο μαθητής δεν είναι 
μόνος στη διαδικασία της μάθησης. Και εδώ επισημαίνεται η σημαντικότητα του δα-
σκάλου, ο οποίος ανακαλύπτει συνεχώς το πολιτισμικό πλαίσιο των μαθητών, ώστε η 
γλώσσα η οποία αποτελεί όργανο αλληλεπίδρασης μαζί τους να είναι «οικεία». 
(Vygotsky, 1978).  
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Θεωρίες μάθησης και υπολογιστής 

Σύμφωνα με τη θεωρία του συμπεριφορισμού ο υπολογιστής προσφέρεται για την δι-
δασκαλία μέσω κλειστού λογισμικού με διδακτικό χαρακτήρα (tutorials) και για λογι-
σμικά πρακτικής και εξάσκησης (drill and practice). Πρόκειται για λογισμικά εξάσκη-
σης που στοχεύουν στην εμπέδωση εννοιών και συνήθως έχουν το χαρακτήρα της συ-
χνής επανάληψης και άμεσης ενίσχυσης θετικών αντιδράσεων. Οι ασκήσεις αυτές είναι 
αυξανόμενου βαθμού δυσκολίας και το ίδιο το πρόγραμμα αξιολογεί τις επιτυχείς ή 
λανθασμένες απαντήσεις του μαθητή. (Κυριαζής- Μπακογιάννης, 2003: 105).  

Ο εποικοδομισμός αντιμετωπίζει τη μάθηση ως μια διαδικασία στην οποία οι μαθητές 
έχουν ενεργητικό ρόλο, συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν. Μέσα από την ποικιλία 
πληροφοριών που προσφέρονται στο διαδίκτυο, συνεργάζονται και καθοδηγούμενοι 
από τους εκπαιδευτικούς αξιολογούν, πειραματίζονται, αναπτύσσουν νοήματα, οδη-
γούνται στη γνώση. Το διαδίκτυο μεταφέρει την εκπαιδευτική διαδικασία σε περιβάλ-
λοντα με ποικίλες μορφές (κείμενο, εικόνα, ήχος- πολυτροπικά κείμενα) δημιουργώ-
ντας συνθήκες μαθησιακής διαδικασίας που ομοιάζουν με καταστάσεις αυθεντικές. 
(Μακράκης, 2000). Ο Papert δημιούργησε περιβάλλοντα στα οποία τα παιδιά με τη 
διαδικασία επίλυσης προβλήματος μπορούν να αναπτύσσουν νοητικά μοντέλα, να τα 
ελέγχουν, να τα βελτιώνουν και να οδηγούνται τα ίδια στην ανάπτυξη των νοητικών 
τους ικανοτήτων. Προϋπόθεση θεωρεί την ύπαρξη ορισμένων προσωπικών εμπειριών. 
(Papert, 1980).  

Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης υποστηρίζουν ότι η μάθηση μέσω υπολο-
γιστή επιτυγχάνεται με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που ενσωματώνουν δυνατότητες 
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών και συνεργασίας. Η επίλυση προβλη-
μάτων δε γίνεται ατομικά, αλλά συλλογικά. Δημιουργούνται ομάδες μαθητών με κοινό 
στόχο επικεντρωμένη στην επίλυση προβλήματος ή στην παραγωγή έργου. (Rogers, 
1999:196). Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που 
προσφέρει το Web 2 βοηθούν την μαθησιακή διαδικασία. Ο δάσκαλος έχει ρόλο συ-
ντονιστή και εμψυχωτή μέσα στην τάξη. Οργανώνει τη διδασκαλία μέσω υπολογιστή, 
κατανέμει δραστηριότητες, παρακολουθεί, ενθαρρύνει, δημιουργεί ερωτήματα, βοηθά 
στην επεξεργασία και κατανόηση των πληροφοριών. (Ράπτης και Ράπτη 1998: 79).  

Το συγκεκριμένο σενάριο ακολουθώντας τις απόψεις του εποικοδομισμού, τις κοινω-
νικοπολιτισμικές θεωρίες και αξιοποιώντας τις δυνατότητες του υπολογιστή και τις υ-
πάρχουσες νοητικές δομές των παιδιών, με την καθοδήγηση της διδάσκουσας προσπά-
θησε να οδηγήσει τους μαθητές στην απόκτηση της γνώσης με την ενεργό συμμετοχή 
τους και την μεταξύ τους συνεργασία. 

Αναλυτική περιγραφή της διδακτικής πρότασης 
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Την πρώτη διδακτική ώρα αξιοποιήθηκε ο διαδραστικός πίνακας της τάξης και τις τρεις 
επόμενες οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του εργαστηρίου.  

1η διδακτική ώρα: Οι μαθητές ενημερώνονται σχετικά με το περιεχόμενο της διδακτι-
κής ενότητας. Σε Power Point προβάλλονται τα κυριότερα σημεία της ενότητας. Δίνε-
ται έμφαση στους όρους Αντιβασιλεία, απόλυτη μοναρχία- συνταγματική μοναρχία, Βαυ-
αροκρατία, Σύνταγμα, Επανάσταση. (Ορολογία που θα συναντούσαν στις πηγές και η 
οποία θεωρείται βασική για την κατανόηση της ενότητας).  

Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες των 5 ατόμων η καθεμία, εκτός της τελευταίας που 
είναι τέσσερα άτομα. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της ανομοιογένειας των ο-
μάδων σε σχέση με τις επιδόσεις των μαθητών.  

Εν συνεχεία η καθηγήτρια εξήγησε το αντικείμενο έρευνας κάθε ομάδας και τον τρόπο 
που θα εργαστούν. Προβλήθηκαν στον διαδραστικό πίνακα της τάξης οι ηλεκτρονικές 
πηγές και τα φύλλα εργασία κάθε ομάδας και τους γνωστοποίησε ότι όλα θα αναρτη-
θούν στον Wiki της τάξης τους μέσω του οποίου θα εργαστούν στα επόμενα μαθήματα. 
Εκεί, επίσης, θα δημοσιεύει κάθε ομάδα τα πορίσματα των εργασιών της και θα επι-
κοινωνούν μεταξύ τους, όταν χρειάζεται.  

2η διδακτική ώρα: Οι μαθητές συγκεντρώνονται στο εργαστήριο πληροφορικής και 
διαμορφώνουν τις ομάδες τους. Κάθε ομάδα ανατρέχει στο wiki της τάξης, διαβάζονται 
τα φύλλα εργασίας και ορίζονται οι ρόλοι των μαθητών (συντονιστής, γραμματέας, 
ερευνητές). Ενημερώνεται η καθηγήτρια για την ανάληψη ρόλων των μελών της ομά-
δας.  

Οι μαθητές αρχίζουν την επεξεργασία των ηλεκτρονικών πηγών του διαδικτύου που 
τους έχουν δοθεί. Στο τέλος της διδακτικής ώρας θα πρέπει να έχουν μελετήσει τις 
πηγές και να έχουν κατασταλάξει σχετικά με το υλικό που θα αξιοποιήσουν, για να 
προχωρήσουν στην διαμόρφωση του αρχείου παρουσίασης.  

3η διδακτική ώρα: Οι μαθητές δημιουργούν το αρχείο παρουσίασης και στο τέλος της 
ώρας το αναρτούν στο wiki της τάξης. Τονίζεται ότι το αρχείο έχει τη μορφή πολυτρο-
πικού κειμένου. ( Οι μαθητές αξιοποίησαν όχι μόνο κείμενα του διαδικτύου, αλλά και 
φωτογραφίες που αφορούν στα γεγονότα της ενότητας, καθώς και σχετικά βίντεο). 

4η διδακτική ώρα: Ο συντονιστής κάθε ομάδας παρουσιάζει στον διαδραστικό πίνακα 
το αρχείο παρουσίασης της ομάδας του. 

Αφού ολοκληρώνονται οι παρουσιάσεις η καθηγήτρια μοιράζει φύλλα αξιολόγησης 
της διαδικασίας στους μαθητές προκειμένου να καταγράψουν τις εντυπώσεις τους από 
αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Συμπεράσματα- αναστοχασμός- προτάσεις  
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Η όλη διαδικασία υλοποίησης του σεναρίου εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα. Επιβε-
βαιώθηκε η άποψη ότι κατά την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία οι μαθητές είναι ενερ-
γητικοί, ακόμα και οι λιγότερο δυνατοί. Παρατηρήθηκε ότι οι δυνατοί μαθητές της ο-
μάδας βοηθούσαν τους πιο αδύνατους και οι ρόλοι μοιράστηκαν ανάλογα με τις δυνα-
τότητες και τις κλήσεις του κάθε μαθητή. (Βλαχογιάννη, 2006: 43-44). Εκπαιδευτικός 
και μαθητές συνεργάστηκαν, λειτούργησαν σε ομάδες, επέδειξαν πνεύμα συλλογικό-
τητας, αλληλεγγύης, υπευθυνότητας, δημοκρατικότητας. Θα μπορούσε να ισχυριστεί 
κανείς ότι η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι μια προσομοίωση της πραγματικής 
ζωής. (Χαζηδήμου, 2007:104).  

Οι μαθητές παρά την προετοιμασία που είχε προηγηθεί για την αναζήτηση των πηγών 
στο διαδίκτυο χρειάστηκε να βοηθηθούν από τη διδάσκουσα προκειμένου να εντοπί-
σουν τη σωστή πηγή και να βρουν τρόπους να την αξιολογήσουν. Από τη προετοιμασία 
είχε διαφανεί η δυσκολία τους να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν πηγές και σε συν-
δυασμό με τον περιορισμένο χρόνο υλοποίησης του σεναρίου, επιλέχθηκε η καθοδη-
γούμενη αναζήτηση στο διαδίκτυο και όχι η ελεύθερη. Παρουσιάστηκαν, όμως, δυνα-
μικοί στην κατασκευή αρχείων παρουσίασης και στη συνεργασία τους στο περιβάλλον 
Wiki και έδειξαν άνεση στο να χειρίζονται εργαλεία του υπολογιστή. Στα φύλλα αξιο-
λόγησης που συμπλήρωσαν έδειξαν πολύ ικανοποιημένοι από την προσπάθεια. Έν-
δειξη των πρωτοβουλιών που ανέπτυξαν και του ενθουσιασμού με τον οποίο ανταπο-
κρίθηκαν ήταν οι προτάσεις τους για επέκταση του σεναρίου. Συγκεκριμένα πρότειναν:  

• Την σύνταξη ενός διαλόγου μεταξύ υποστηρικτών της αντιβασιλείας και αγωνι-
στών του ’ 21 οι οποίοι ήταν αντίθετοι στο καθεστώς.  

• Την κατασκευή μιας χρονογραμμής που θα περιλαμβάνει τα κυριότερα γεγονότα 
της περιόδου από τον ερχομό του Όθωνα έως την επανάσταση της 3ης Σεπτεμ-
βρίου 1844. 

• Την δημιουργία ενός πολυτροπικού κειμένου που θα αφορά όλη την ενότητα 
και θα αξιοποιεί υλικό από την παρουσίαση όλων των ομάδων. Απώτερος στόχος 
η ανάρτηση της εργασίας στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

• Την κατασκευή μιας διαδραστικής αφίσας, για να προβάλουν τη δουλειά τους 
στην ιστοσελίδα του σχολείου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

Αφού αξιοποιήσετε τις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές και το σχολικό σας εγχειρίδιο 
να δημιουργήσετε ένα αρχείο παρουσίασης στο οποίο θα αναφέρεστε στα εξής:  

1. Ποιες αποφάσεις πήραν οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής σχετικά με την Ελλάδα 
μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια;  

2. Ποια προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει ο Όθωνας ερχόμενος στην Ελλάδα;  

Ηλεκτρονικές πηγές: http://polispost.com, http://eliaserver.elia.org.gr/, http://www.ert-
archives.gr, http://openarchives.gr. 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Αφού αξιοποιήσετε τις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές και το σχολικό σας εγχειρίδιο 
να δημιουργήσετε ένα αρχείο παρουσίασης στο οποίο θα αναφέρεστε στα εξής:  

1. Στον ορισμό του όρου Αντιβασιλεία.  
2. Στα πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο κατά την περίοδο της αντι-

βασιλείας. 
3. Στις μεταρρυθμίσεις στις οποίες προέβη η αντιβασιλεία. 

Ηλεκτρονικές πηγές: http://argolikivivliothiki.gr, http://eliaserver.elia.org.gr/ 

 http://www.ert-archives.gr, http://www.ime.gr/fhw, 

http://Odyssey.com, http://euroatlas.com. 

 
ΟΜΑΔΑ Γ΄ 

Αφού αξιοποιήσετε τις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές και το σχολικό σας εγχειρίδιο 
να δημιουργήσετε ένα αρχείο παρουσίασης στο οποίο θα αναφέρεστε στα εξής:  

1. Τι στάση κράτησαν οι Έλληνες στο θεσμό της Αντιβασιλείας και ποιοι ήταν οι 
λόγοι;  

2. Ποια ήταν κατά τη γνώμη σας τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία αυτής της 
περιόδου για την Ελλάδα;  
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Ηλεκτρονικές πη-
γές: http://istorikathemata.com, http://www.ime.gr/fhw, http://militaryhistory.gr 

 
ΟΜΑΔΑ Δ΄ 

Αφού αξιοποιήσετε τις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές και το σχολικό σας εγχειρίδιο 
να δημιουργήσετε ένα αρχείο παρουσίασης στο οποίο θα αναφέρεστε στα εξής:  

1. Ποιες ήταν οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα 
κατά την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα; 

2. Ποιος ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής στην οργάνωση της επανά-
στασης της 3ης Σεπτεμβρίου; 

3. Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τους Έλληνες στην επανάσταση της 3ης Σε-
πτεμβρίου; Θα μπορούσατε να εντοπίσετε κοινά σημεία εκείνης της περιόδου 
με τη σημερινή; Ηλεκτρονικές πη-
γές: http://el.wikipedia.org, http://istorikathemata.com, http://argolikivivliothik
i.gr,  

 
ΟΜΑΔΑ Ε΄ 

 Αφού αξιοποιήσετε τις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές και το σχολικό σας εγχειρίδιο 
να δημιουργήσετε ένα αρχείο παρουσίασης στο οποίο θα αναφέρεστε στα εξής:  

1. Να καταγράψετε τα πρόσωπα που πρωτοστάτησαν στην επανάσταση της 3ης 
Σεπτεμβρίου του 1843 (από την πλευρά των επαναστατών) και να αναφερθείτε 
στο ρόλο που διαδραμάτισαν.  

2. Ποια η σημασία του γεγονότος για την πολιτειακή εξέλιξη της νεώτερης Ελλά-
δας; 

3. Πώς αποτυπώθηκε το ιστορικό γεγονός στις διάφορες μορφές τέχνης;  

Ηλεκτρονικές πη-
γές: http://www.sansimera.gr, http://www.ime.gr/fhw, http://istorikathemata.com ,You 
Tube (για Καλογιάννη, Το μεγάλο μας τσίρκο). 

 
Φύλλο Αυτοαξιολόγησης ομάδας (για μαθητές) 

Δώστε ένα βαθμό από 1-5 ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης σας από το αποτέλε-
σμα της εργασίας σας αλλά και το επίπεδο συνεργασίας σας με τα άλλα μέλη της 
ομάδας. 1=καθόλου ευχαριστημένος , 2=λίγο ευχαριστημένος, 3=αρκετά ευχαριστη-
μένος, 4 = πολύ ευχαριστημένος, 5= απόλυτα ευχαριστημένος 
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Κριτήρια αυτοαξιολόγησης 

1ος 
μαθη-

τής 

2ος 
μαθη-

τής 

3ος μα-
θητής 

4ος 

μαθη-
τής 

5ος 

μα-
θη-
τής 

Σύ-
νολο 

Δώστε το Βαθμό ικανοποίη-
σης από το αποτέλεσμα της 
εργασίας σας 

      

Σε ποιο Βαθμό συνεργαστή-
κατε με τα άλλα μέλη της ο-
μάδας; 

      

Θεωρείτε ότι ο χρόνος ήταν ε-
παρκής για την εκτέλεση των 
εργασιών; 

      

Φύλλο Αξιολόγησης ομάδας (για εκπαιδευτικούς) 

Δώστε ένα βαθμό από 1-5 ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης σας από το αποτέλε-
σμα της εργασίας σας. 1=καθόλου ευχαριστημένος , 2=λίγο ευχαριστημένος, 3=αρ-
κετά ευχαριστημένος, 4 = πολύ ευχαριστημένος, 5= απόλυτα ευχαριστημένος. Στις 
δυο τελευταίες ερωτήσεις να απαντήσετε σύντομα 

Κριτήρια αξιολόγησης 
1η 2η 3η 4η 5η 

Βαθμός ικανοποίησης από την οργά-
νωση της  

διδασκαλίας 

     

Σε ποιο βαθμό ανταποκρίθηκαν οι ο-
μάδες στις εργασίες που τους ανατέ-
θηκαν; 

     

Υπάρχει κάτι στο οποίο δυσκολεύτη-
καν οι μαθητές; 

 

Παρατηρήσατε την ανάγκη αλλαγής 
ή συμπλήρωσης της διδασκαλίας;  
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Από την Ωμεγαβήτα στην Αλφαβήτα. Η συμβολή των Τ.Π.Ε. σε μια… αλλιώτικη 
μάχη. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία παραμυθιού στη Β΄ Δημοτικού 

Καλαποθάκη Σοφία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
sokalapothaki@ovs.gr 

Γιακουμάκη Στέλλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
sgiakoumaki@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 ε-
μπλοκής των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών σε μια δημιουργική διαδικασία 
προσεγγίζοντας τη γνώση ολιστικά,  διαθεματικά, χρησιμοποιώντας τις Τ.Π.Ε. ως ερ-
γαλείο για την καλύτερη οργάνωση των δεδομένων ιδεών, των σκέψεων και των συλ-
λογισμών των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης που εντάσσονται στις  Ζώνες  Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας  (ΖΕΠ)  η 
χρήση των Τ.Π.Ε. παίζει ιδιαίτερα ενισχυτικό ρόλο. Για παράδειγμα, όσον αφορά στη 
διδασκαλία παραμυθιού, στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας, δεν περιοριζόμαστε σε μια 
στείρα ανάγνωση του κειμένου, αλλά οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά σε δημιουργικές 
διαδικασίες ενεργοποιώντας όλες τους τις δυνατότητες. Με τη  χρήση λοιπόν εργα-
λείων δυναμικής εννοιολογικής χαρτογράφησης (πχ. C map Τools), του διαδραστικού 
πίνακα (Smartboard), αλλά και άλλων εργαλείων των Τ.Π.Ε (movie maker) έχουμε τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουμε ένα πιο ελκυστικό αλλά και ουσιαστικό μαθησιακό πε-
ριβάλλον. 

Λέξεις - Κλειδιά: Φιλαναγνωσία, γλωσσοπαιχνιδίσματα, εννοιολογική χαρτογρά-
φηση, διδακτικό σενάριο, δραματοποίηση,ηχογράφηση, κατασκευή βίντεο (movie 
maker) 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία, και συγκεκριμένα η σχολική διδασκαλία, αποτελεί ένα οργανωμένο σύ-
νολο σκόπιμων και μεθοδικών, άμεσων και έμμεσων διανοητικών και συναισθηματι-
κών, ψυχοκινητικών και συμμετοχικών ενεργειών για την προώθηση της μάθησης και 
της μόρφωσης των μαθητών, έχοντας ως πρωταρχική επιδίωξη την αλλαγή της συμπε-
ριφοράς και του τρόπου 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 διαδικασιών, μαθαίνουν να την προσεγγίζουν δια-
θεματικά, να επικοινωνούν ψηφιακά, πάντα βέβαια τηρώντας την ισορροπία ανάμεσα 
στο καινούριο και το κλασικό, στην εποικοδομητική λειτουργία των ψηφιακών εργα-
λείων και των παραδοσιακών μορφών της «προφορικότητας» και του «εγγραματι-
σμού» (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2011). 
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Και επειδή η γλώσσα μας είναι ζωντανός οργανισμός και συνεχώς εξελίσσεται και ε-
πειδή τα καινούρια προγράμματα σπουδών επιδιώκουν  την αναπροσαρμογή των 
παλαιότερων προγραμμάτων στις ανάγκες των μαθητών και στις εξελίξεις της σύγχρο-
νης κοινωνίας, η χρήση των ψηφιακών μέσων κρίνεται απαραίτητη. Κρίνεται απαραί-
τητη όχι για να εντυπωσιάσει και να κάνει μόνο ελκυστικό το μάθημα, αλλά και για να 
προάγει τη μάθηση ουσιαστικά και να εντάξει τη γνώση ενεργά στις δομές του κοινω-
νικού συνόλου. Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο ασχοληθήκαμε στη β’ τάξη με το 
παραμύθι του Ευγένιου  Τριβιζά «Ο πόλεμος της Ωμεγαβήτας» στο πλαίσιο του μαθή-
ματος Φιλαναγνωσίας – Λαϊκό παραμύθι, για να προσεγγίσουμε την έννοια του αλφά-
βητου από μία άλλη οπτική γωνία. Με την παρατήρηση εικόνων και τον καταιγισμό 
ιδεών αναζητήσαμε την κεντρική ιδέα του παραμυθιού και τις πιθανές εκδοχές του. Οι 
μαθητές έγιναν μικροί γλωσσοπλάστες, συγγραφείς και ηθοποιοί πρωταγωνιστώντας 
στο μικρό βιντεάκι που κατασκευάσαμε. 

Συμβατότητα του διδακτικού σεναρίου 
με Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. του Δημοτικού Σχολείου 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει διάρκεια περίπου 2 μήνες  και  είναι  από-
λυτα  συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) της  ΖΕΠ της Β’ τάξης. 
Παράλληλα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις  του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προ-
γραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ),  το εν λόγω διδακτικό σενάριο υποστηρίζει τη μαθη-
σιακή 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 ιδιαίτε-
ρες  γνώσεις. Σε  επίπεδο  δεξιοτήτων,  χρειάζεται  οι  μαθητές να παρατηρούν τα ση-
μαντικότερα σημεία της εικόνας, να εφευρίσκουν παιχνίδια με τις λέξεις έχοντας ως 
οδηγό τα γλωσσοπαιχνιδίσματα του ίδιου του βιβλίου. Παράλληλα κατασκευάζουν 
σχέδια από χαρτόνι, εκφράζονται δραματοποιώντας το κείμενο και  το σημαντικότερο  
συνεργάζονται στο  πλαίσιο  της ομάδας (Ματσαγγούρας,  2008). 

Ως προς τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων, οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση, 
με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, να  χειρίζονται  ικανοποιητικά  το διαδραστικό 
πίνακα, καθώς και τον επεξεργαστή κειμένου για να γράφουν μια απλή πρόταση.  

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Οι μαθητές να επισημαίνουν τα βασικά σημεία της 
εικόνας, να μπορέσουν να γίνουν μικροί συγγραφείς και με τη σειρά τους να δώσουν 
ζωή στους ήρωες των εικόνων δραματοποιώντας τη δική τους ιστορία. 

Ως προς τα τεχνολογικά εργαλεία: Να έρθουν σε επαφή με τη χρήση των εργαλείων 
εννοιολογικής χαρτογράφησης (C map Tools), να δημιουργήσουν  το δικό τους εννοιο-
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λογικό χάρτη. Να εξοικειωθούν  με  τη  χρήση του διαδραστικού πίνακα για την πα-
ρουσίαση και διαχείριση πληροφοριών, και την καταγραφή πάνω σε αυτόν στοιχείων 
από τους ίδιους, να συντάσσουν μια πρόταση που θα τους ζητηθεί στον κειμενογράφο. 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: Να συνεργαστούν στο επίπεδο της ομάδας για την ε-
πίτευξη κοινών στόχων, να διευρύνουν τις δεξιότητές τους ως προς την οργά-
νωση των δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους,  αλλά  και  να  εμπλακούν  ε-
νεργά στη διαδικασία δημιουργίας ομαδικών τεχνουργημάτων και να εκτιμή-
σουν τη  συμβολή των τεχνολογικών μέσων στη διαμόρφωση ενός ελκυστικού και ου-
σιαστικού  περιβάλλοντος μάθησης. 

Οργάνωση διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε μέσα στην τάξη και συμμετείχαν και οι 21 μαθητές 
του τμήματος. Εργάστηκαν ομαδικά, χωρισμένοι σε τρεις πεντάδες και μία εξάδα. Για 
την ηχογράφηση επιλέχτηκαν από τις ομάδες με κλήρωση έξι αγόρια και ένα κορίτσι, 
αλλά σε όλα τα παιδιά δόθηκε η δυνατότητα να δραματοποιήσουν κομμάτι της ιστορίας 
άλλη χρονική στιγμή. Για τις ανάγκες του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου χρησι-
μοποιήθηκαν:  To  λογισμικό  περιήγησης  ιστοσελίδων Internet Explorer, το  λογι-
σμικό  εννοιολογικής  χαρτογράφησης  C map Tools, το πρόγραμμα ηχογράφησης των 
Windows, ο επεξεργαστής βίντεο Windows Live movie maker για την κατασκευή του 
βίντεο, ο διαδραστικός πίνακας της τάξης Smartboard, δύο ΤabletPc σε κάθε ομάδα και 
τέλος χαρτόνι κανσόν για την  κατασκευή των γραμμάτων-ηρώων του βίντεο. 

Δραστηριότητες 

1η Δραστηριότητα: Ξεκινούμε παρουσιάζοντας στους μαθητές στον διαδραστικό πί-
νακα τον τίτλο του βιβλίου του Ευγένιου Τριβιζά «Ο Πόλεμος της Ωμεγαβήτας» και 
εικόνες που έχουμε σαρώσει από το βιβλίο. Τους ζητάμε να παρατηρήσουν προσεκτικά 
τις εικόνες και να μας πουν τι βλέπουν. Παρακάτω παρατίθεται δείγμα εικόνων από το 
παραμύθι: 

 

Με βάση τις παρατηρήσεις και με τη βοήθεια του C map Tools κατασκευάζουμε τον 
παρακάτω νοητικό χάρτη: 
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Έτσι με τη βοήθεια του Cmap Tools μαθαίνουν να αναπαριστούν τη σκέψη τους και να 
καταλήγουν ίσως και σε κάποια συμπεράσματα. 

2η Δραστηριότητα: Προχωράμε στην ανάγνωση του παραμυθιού. Διαβάζει  ο δάσκα-
λος  το παραμύθι μεγαλόφωνα, σταματώντας για να τονίσει τα σημεία που επιθυμεί και  
ζητά από τα παιδιά να επαναλάβουν  δυνατά λέξεις κλειδιά (ωμεγαλομανία, αλφάβα 
κ.λπ). Επίσης σηκώνουμε μία μία τις ομαδούλες των μαθητών και δραματοποιούν επι-
τόπου τη συγκεκριμένη σκηνή που τους δίνουμε. Μετά το τέλος κάθε κεφαλαίου αφιε-
ρώνουμε χρόνο για να γίνουν κάθε φορά οι απαραίτητες δραστηριότητες. 

Η χώρα των γραμμάτων: Παρουσιάζεται η χώρα των γραμμάτων και τα γράμματα 
που υπήρχαν και τώρα «εξαφανίστηκαν». Δίνουμε στα παιδιά χαρτί του μέτρου και 
ζωγραφίζουν τη δική τους γειτονιά των γραμμάτων. Μέσα στη γειτονιά τους, σε ξεχω-
ριστή γωνιά, σχεδιάζουν τα τρία «χαμένα» γράμματα. Τους εξηγούμε ότι πρόκειται για 
τρία πραγματικά γράμματα που είχε η αρχαία ελληνική γλώσσα όπως το δίγαμμα και 
παίζουμε ηχοποιητικά παιχνίδια με την ονομασία τους. Π. χ. : Χι και Έψιλον μας φτιά-
χνει το Χέψιλον: 

 
Πηγή: Εικόνες από το βιβλίο 
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Η ωμεγαλομανία του Ωμέγα: Μας μιλάει για το χαρακτήρα του Ωμέγα. Εμπλέκει 
γλωσσοπαιχνιδίσματα βάζοντας το γράμμα ωμέγα μπροστά από λέξεις που ξεκινούν 
από μέγα- ( ωμεγαλοπρέπεια, ωμεγαλεία), τα οποία εμείς επεκτείνουμε και κάνουμε 
παιχνίδια με τους μαθητές. Π.χ. : ωμεγαλακτομπούρεκα,ωμεγαλλικά, ωμεγάλα, ωμέ-
γαρο. Τις παραπάνω λέξεις τις γράφουν τα ίδια τα παιδιά στον διαδραστικό πίνακα  
χρησιμοποιώντας διαφορετικά χρώματα μέσα στην ίδια τη λέξη, ώστε να φανεί το 
πρώτο συνθετικό ωμέγα-. Χρησιμοποιείται ο διαδραστικός πίνακας , όπως και παρα-
κάτω σε αντίστοιχες διαδικασίες,  γιατί έτσι έχουμε τη δυνατότητα αποθήκευσης της 
εργασίας των μαθητών και ξανά προβολής της όποτε κριθεί απαραίτητο στην πορεία 
ανάγνωσης του παραμυθιού. 

 

Πολεμικές προετοιμασίες:  Εδώ γίνεται μεγάλη αναφορά στον χαρακτήρα του Ωμέγα. 
Θέλει να παρασύρει τα υπόλοιπα γράμματα σε «πόλεμο» για να προσθέσει και άλλα 
γράμματα στην  ωμεγαβήτα, τονίζοντας το πόσο λαχταριστά γράμματα είναι τα γαλ-
λικά, της διπλανής γειτονιάς. Το κεφάλαιο τελειώνει με τη σύγκρουση του ωμέγα και 
του άλφα, το οποίο δεν επιθυμεί τον «πόλεμο». Ξαναγίνονται με τους μαθητές γλωσ-
σικά παιχνίδια, όπως κατευθύνει και το ίδιο το βιβλίο, βάζοντας το γράμμα άλφα στις 
λέξεις που αρχίζουν από φα- ( άλφαβα, άλφασολια). Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικα-
σία με τη χρήση διαφορετικών γραμμάτων στον διαδραστικό πίνακα, όπως και στο 
προηγούμενο κεφάλαιο. Κατασκευάζονται επίσης με χαρτί κανσόν τα γράμματα ω-
μέγα, άλφα, και τα γαλλικά b,c από τις τέσσερις ομάδες της τάξης. 

 

Η μάχη του Βηταρλώ: Παρουσιάζονται αναλυτικά τα όπλα του «πολέμου» και η πα-
νωλεθρία της γαλλικής γειτονιάς.Προσπαθούμε να βρούμε και κάθε ομάδα καταγράφει 
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στο κειμενογράφο ονόματα όπλων που γνωρίζουν ήδη. Στη συνέχεια τα κατηγοριοποι-
ούμε ανά γράμμα χρησιμοποιώντας διαφορετικά χρώματα. ΚΑΝΟΝΙΑ , ΣΠΑΘΙΑ, 
ΒΟΜΒΕΣ, ΣΠΙΡΟΥΝΙΑ , ΣΦΑΙΡΕΣ, ΞΙΦΗ, ΤΟΞΑ, ΤΟΥΦΕΚΙΑ, ΒΕΛΗ               
ΚΡΑΝΗ, ΠΑΝΟΠΛΙΕΣ, ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ , ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ, ΤΟΡΠΙΛΕΣ 

Κ Β Σ Τ Π Ξ 
ΚΑΝΟΝΙΑ 
ΚΡΑΝΗ 

ΒΕΛΗ 
ΒΟΜΒΕΣ 

ΣΦΑΙΡΕΣ 
ΣΠΑΘΙΑ 
ΣΠΙΡΟΥ-
ΝΙΑ 

ΤΟΞΑ 
ΤΣΕΚΟΥ-
ΡΙΑ 
ΤΟΥΦΕ-
ΚΙΑ 
ΤΟΡΠΙΛΕΣ 

ΠΑΝΟ-
ΠΛΙΕΣ 
ΠΥΡΟΜΑ-
ΧΙΚΑ 

ΞΙΦΗ 

Η κινέζικη αλφαβήτα: Περιγράφεται η έφοδος στην κινέζικη γειτονιά: πνιγμοί στη 
σινική μελάνη, τραυματισμοί, θάνατος των τριών αρχαίων γραμμάτων. Προβάλλουμε 
στον διαδραστικό πίνακα εικόνες από τα κινέζικα ιδεογράμματα, που μαζί έχουμε βρει 
στο διαδίκτυο με τη βοήθεια των TabletPc. Έτσι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την 
περιήγηση στο διαδίκτυο προκειμένου να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες.  

.  
Πηγή: Εικόνες από το διαδίκτυο 

Οι μαθητές κατασκευάζουν δυο κινέζικα γράμματα από κανσόν. 

Η τιμωρία του Ωμέγα: Τα διάφορα γράμματα συζητούν και αποδίδουν τις ευθύνες 
στο Ωμέγα, αναγνωρίζοντας το δίκιο του Άλφα. Τον ανακηρύσσουν αρχηγό της αλφα-
βήτας και εξορίζουν τον Ωμέγα στο τέλος. Οι μαθητές κατασκευάζουν δυο γράμματα 
επιλέγοντάς τα από τα πέντε που εμπλέκονται στην τελική σκηνή. Αφού ολοκληρωθεί 
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η κατασκευή των γραμμάτων κολλάμε πετονιά σε κάθε ένα, ώστε να                                                                                                                                    
μπορούν να κινηθούν σαν μαριονέτες. 

 

3η δραστηριότητα: Τα παιδιά δραματοποιούν το παραμύθι δίνοντας ζωή στους ήρωες 
που έχουν φτιάξει από χαρτόνι φτιάχνοντας δικούς τους διαλόγους. Βασίζονται στο 
βιβλίο του Τριβιζά και αυτοσχεδιάζουν προσθέτοντας δικά τους λόγια, εναλλάσσοντας 
μεταξύ τους τους ρόλους. Αφιερώνουμε αρκετό χρόνο σε αυτή τη διαδικασία, ώστε τα 
παιδιά να εκφράσουν ελεύθερα τον αυτοσχεδιασμό και τις προσωπικές τους σκέψεις, 
όπως είναι και ο σκοπός του θεατρικού παιχνιδιού. 

4η δραστηριότητα: Με βάση την παραπάνω δραματοποίηση κατασκευάζουμε με το  
Windows movie maker βίντεο με ήρωες τα γράμματα που ζωντανεύουν από τις φωνές 
των παιδιών: αρχικά ηχογραφούμε τα παιδιά που επιλέχθηκαν με κλήρο με τη βοήθεια 
του προγράμματος ηχογράφησης των Windows. Στη συνέχεια βιντεοσκοπούμε τους 
μαθητές την ώρα που κινούν τα γράμματα σαν μαριονέτες. Στο τέλος συνθέτουμε το 
βίντεο, το οποίο και αναρτούμε στην εφημερίδα του σχολείου. 

https://www.youtube.com/watch?v=22WxkMOddzY 

Δραστηριότητες επέκτασης 

Οι μαθητές σε έτοιμο πατρόν σελιδοδείκτη σχεδιάζουν μόνοι τους, χρωματίζουν τον 
Άλφα και τον Ωμέγα και προχωρούν στην πλαστικοποίησή τους. 
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Συζητούμε με τους μαθητές μας για το χαρακτήρα του Ωμέγα και του Άλφα, τη στάση 
των υπόλοιπων γραμμάτων και τις συνέπειες που είχε η συμπεριφορά του καθενός στις 
ζωές τους. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους, να 
ασκήσουν κριτική στις συμπεριφορές των γραμμάτων. Επίσης, στο πλαίσιο μιας λεξι-
λογικής επέκτασης, τα παιδιά βρίσκουν επίθετα που να ταιριάζουν στο χαρακτήρα των 
δύο γραμμάτων και τα καταγράφουν σε δύο στήλες σε χαρτόνι κανσόν. 

Μοιράζουμε 2 TabletPc ανά ομάδα και ζητούμε από τα παιδιά να γράψουν τον τίτλο 
του παραμυθιού και να τον μορφοποιήσουν χρησιμοποιώντας διάφορες γραμματοσει-
ρές. Έχουμε αφιερώσει ήδη χρόνο με τους μαθητές σε προηγουμένη ώρα στο μάθημα 
των υπολογιστών, ώστε να μπορούν να μορφοποιούν ένα κείμενο με τη χρήση διάφο-
ρων γραμματοσειρών. Έτσι οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι, όπως το κάθε παιδί έχει 
τον δικό του τρόπο γραφής, έτσι και ο υπολογιστής μας δίνει τη δυνατότητα να γρά-
φουμε με πολλές διαφορετικές γραμματοσειρές. Παρακάτω παρατίθεται δείγμα από 
αυτή τη δουλειά: 

Ο πόλεμος της Ωμεγαβήτας   Ο πόλεμος της Ωμεγαβήτας 
Ο πόλεμος της Ωμεγαβήτας  Ο πόλεμος της Ωμεγαβήτας 

Αξιολόγηση σεναρίου και συμπεράσματα 

Το σενάριο αυτό εντάχθηκε στις ώρες του προγράμματος της Φιλαναγνωσίας. Στόχος 
του ήταν, η αισθητική απόλαυση των μαθητών, η εξοικείωση των μαθητών με το πα-
ραμύθι αλλά και με τη διαδικασία της παντομίμας και του αυτοσχεδιασμού. Επίσης, 
λόγω της φύσης του ίδιου του κειμένου, καλλιεργήθηκαν και οι γλωσσοπλαστικές ικα-
νότητες των παιδιών. Ταυτόχρονα, στόχος όλης της διαδικασίας ήταν να συνειδητοποι-
ήσουν οι μαθητές πώς μπορεί η Τεχνολογία να συμβάλει σημαντικά στη διδασκαλία 
του παραμυθιού. 

 Οι στόχοι αυτοί κατακτήθηκαν επαρκώς. Αν και στις στιγμές αυτοσχεδιασμού κάποιοι 
μαθητές εμφανίστηκαν αρχικά αμήχανοι, με τους κατάλληλους μηχανισμούς ενθάρ-
ρυνσης απόλαυσαν τελικά ολόκληρη τη διαδικασία. Ιδιαίτερος ενθουσιασμός και πα-
ραδειγματική συνεργατική διάθεση επέδειξαν κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης αλλά 
και της κατασκευής του βίντεο. Η οπτικοποίηση της δουλειάς τους αλλά και το «ζω-
ντάνεμα» των γραμμάτων- ηρώων με τις φωνές τους υπήρξε πραγματικά μοναδική ε-
μπειρία για αυτούς. 

Bιβλιογραφικές Αναφορές 

ΔΕΠΠΣ, (2003),  Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγραμμάτων  Σπουδών,  Α-
θήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ανακτήθηκε στις 30 Μαΐου 2013 
από  http://www.pi‐schools.gr/programs/depps  

Ματσαγγούρας, Η. (2008), Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, Αθήνα:  Γρη-
γόρης 
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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 παι-
δαγωγικής σκέψης, εκδ. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, (Καινοτομίες στην Εκ-
παίδευση 1) 

Διδακτικό Υλικό που χρησιμοποιήθηκε: 

Ευγένιος Τριβιζάς, (Οκτώβριος 2008), Ο πόλεμος της Ωμεγαβήτας, Αθήνα, εκδ. Μί-
νωας (4η έκδοση) 

Πηγές διαδικτύου: 

http://dipe-anatol.att.sch.gr/014/235143.pdf (01- 06- 2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=KaFPJ17cQls (04- 05- 2015) 
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Αρχαία Ελληνικά. Η διδασκαλία του Αορίστου Β΄ με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε.  

Προσώρα Αργυρώ, Φιλόλογος Μ.Δ.Ε. iprosora@gmail.com 

Περίληψη 

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή ενός σεναρίου-σχεδίου διδασκαλίας 
των Αρχαίων Ελληνικών σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, σύμφωνα με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών. Το διδακτικό σενάριο είναι βασισμένο σε γνωστά μοντέλα δι-
δασκαλίας και υποστηρίζεται από την τεχνολογία. Το αντικείμενο διδασκαλίας είναι 
ένα γραμματικό φαινόμενο, ο σχηματισμός του αορίστου β΄ ενεργητικής και μέσης φω-
νής ρημάτων της Α΄ συζυγίας από πρωτότυπο κείμενο (Πολύβιος Ιστορίαι  4.20.4- 
21.1. από το σχολικό εγχειρίδιο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου»). Αρχικά, 
παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο δομείται το διδακτικό σενάριο. 
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά η ταυτότητα του σεναρίου-σχεδίου διδασκα-
λίας, η πορεία του, καθώς και η αξιολόγησή του. Αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω 
σενάριο αρχικά σχεδιάστηκε στo πλαίσιο της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών 
στους ξένους με σκοπό να απευθύνεται σε αλλόγλωσσους σπουδαστές, οι οποίοι διδά-
σκονται την ελληνική ως ξένη γλώσσα. Τροποποιήθηκε ώστε να απευθύνεται σε μα-
θητές της Γ΄ Γυμνασίου και αποτελεί διδακτική πρόταση χωρίς να έχει εφαρμοστεί σε 
πραγματική τάξη. 

Λέξεις - Κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, Αρχαία Ελληνικά, εργασία σε ομάδες, ψηφιακό 
εργαλείο HotPotatoes. 

Εισαγωγή 

Η διείσδυση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στον 
εκπαιδευτικό χώρο αποτελεί την πραγματικότητα της εποχής μας. Οι αλλαγές που συ-
ντελέστηκαν ύστερα από την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών είναι σημαντικές και 
επηρέασαν αποφασιστικά τόσο θέματα διδακτικής όσο και μεθοδολογίας. Στο επίκε-
ντρο, πλέον, της μαθησιακής διαδικασίας βρίσκεται ο μαθητής, ενώ ο διδάσκων ανα-
λαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή (Χαραλαμποπούλου, Καραγιάννη, Σταϊνχάουερ και 
Αντωνάτος 2002). Η αυτόνομη μάθηση ενισχύεται, καθώς επίσης και οι συνεργατικές 
μορφές μάθησης. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογι-
στή, μαθαίνουν να αξιοποιούν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογικές πλατφόρμες και πετυ-
χαίνουν τον ύψιστο βαθμό αλληλεπίδρασης. Για το λόγο αυτό, στο παρόν διδακτικό 
σενάριο έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι Νέες Τεχνολογίες όσο το δυνατόν καλύ-
τερα και να ενισχυθεί ο ομαδοσυνεργατικός τρόπος μάθησης. Στη συνέχεια, παρουσιά-
ζεται το θεωρητικό πλαίσιο του σεναρίου διδασκαλίας. 

Μοντέλα διδασκαλίας 

Σύμφωνα με τους Joyce, Weil & Calhoun (2009) στο Πόλκας και Τουλούμης (2012), 
τα μοντέλα διδασκαλίας ταξινομούνται σε τέσσερις μεγάλες οικογένειες στις οποίες 
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υπόκεινται ανάλογες θεωρίες μάθησης και επιμέρους φάσεις-βήματα διδασκαλίας (Ει-
κόνα 1).  

 

Εικόνα 1: Ταξινόμηση μοντέλων διδασκαλίας (Πόλκας και Τουλούμης, 2012)  

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 ανήκει στην οικογένεια των Κοινωνικών 
Μοντέλων. Το μοντέλο της ανακαλυπτικής μάθησης προέβαλε ο Jerome Bruner. Σύμ-
φωνα με τον Bruner, κατά τη μάθηση με ανακάλυψη, οι μαθητές ασκούνται στη διαδι-
κασία λύσης προβλημάτων και αποκτούν νέες παραγωγικές νοητικές ικανότητες, λόγω 
της άσκησης σε ευρετικές γνωστικές στρατηγικές. Ως προς τα μοντέλα συνεργατικής 
έρευνας, η χαρακτηριστικότερη ίσως περίπτωση σύμφωνα με τον Βερτσέτη (2000), εί-
ναι 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 ψυ-
χολογικής θεμελίωσης, η ομαδική εργασία θεωρείται ότι προάγει πολλές νοητικές ικα-
νότητες, ικανοποιεί συναισθηματικές ανάγκες και προάγει τη μαθητική αυτενέργεια. 

Ωστόσο, οι Mayers & de Freitas (2005) στο Πόλκας και Τουλούμης (2012), εισηγού-
νται μια διαφορετική, προσαρμοσμένη στα περιβάλλοντα σχεδιασμού ηλεκτρονικής 
μάθησης ταξινομία μοντέλων διδασκαλίας (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2:Ταξινόμηση μοντέλων διδασκαλίας (Πόλκας και Τουλούμης, 2012) 

Το παρόν διδακτικό σενάριο βασίζεται εξίσου σε αρχές της εποικοδομιστικής (κοινω-
νικής) προσέγγισης, η οποία, σύμφωνα με τους Πόλκας και Τουλούμης (2012), «στο 
έργο των Joyce, Weil & Calhoun ενσωματώνει στοιχεία από τις οικογένειες μοντέλων 
της Επεξεργασίας των πληροφοριών και των κοινωνικών» (σελ. 43). Οι ίδιοι αναφέρουν 
πως στην εποικοδομιστική (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 εννοιών και δεξιοτήτων από τις προϋπάρχουσες, την καλλιέρ-
γεια κοινωνικών κυρίως δεξιοτήτων και την εφαρμοσμένη γνώση» (Πόλκας και Του-
λούμης 2012, σελ. 43-44). 

Ταυτότητα σεναρίου-σχεδίου διδασκαλίας 

Τίτλος (Θέμα) σεναρίου και εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Ο τίτλος του σεναρίου είναι «Η μουσική εξημερώνει». Ως προς τις εμπλεκόμενες πε-
ριοχές, το γνωστικό αντικείμενο είναι τα Αρχαία Ελληνικά, και συγκεκριμένα η διδα-
σκαλία του γραμματικού φαινομένου Αόριστος β΄  ενεργητικής και μέσης φωνής ρη-
μάτων της Α΄ συζυγίας από πρωτότυπο κείμενο (Πολύβιος Ιστορίαι  4.20.4- 21.1. από 
το σχολικό εγχειρίδιο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου»), ενώ η ιδιαίτερη πε-
ριοχή του γνωστικού αντικειμένου είναι η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας 
σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 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 εξοικειωθούν οι μαθητές με το σχηματισμό 
και τη σημασία του ομαλού αορίστου β΄ ενεργητικής και μέσης φωνής μέσα από ένα 
απόσπασμα του έργου του Πολύβιου, γνωρίζοντας παράλληλα τόσο τον ίδιο το δη-
μιουργό, όσο και τα αρχαία ήθη περί μουσικής. 

Οι Επιμέρους Στόχοι είναι οι εξής: 

1491

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://ebooks.edu.gr/info/cps/5deppsaps_ArxaionEllinikon.pdf


Σε επίπεδο γνώσεων 
− να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με  το σχηματισμό, του ομαλού αορίστου β΄. 
− να κατανοήσουν τη διαφορά του στη μορφή και τη σημασία από τον αόριστο α΄.  
− να ασκηθούν στο σχηματισμό του συγκεκριμένου χρόνου μέσα από διάφορες δρα-

στηριότητες. 
− να συνειδητοποιήσουν το διαφορετικό θέμα των ρημάτων που προέρχεται από τον 

αόριστο β΄. 
− να συνδέσουν τύπους του αορίστου β΄  με αντίστοιχους της νέας ελληνικής. 
− να συνειδητοποιήσουν τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. 
− να γνωρίσουν τον ιστορικό Πολύβιο και το έργο του. 

Σε επίπεδο στάσεων 
− να συνειδητοποιήσουν τη σημασία που απέδιδαν οι Αρχαίοι Έλληνες στην ενα-

σχόληση με τη μουσική και να αντιπαραβάλουν τη στάση αυτή με την αντίστοιχη 
της σύγχρονης εποχής.   

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 
− να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση και στην ανάληψη ρόλων. 
− να καλλιεργήσουν δεξιότητες αναφορικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε., όπου αυτές εί-

ναι δυνατόν να αξιοποιηθούν. 

Προτεινόμενη Εκπαιδευτική μέθοδος 

Η μέθοδος που εδώ προτείνεται ανταποκρίνεται στις αρχές της ανακαλυπτικής- διερευ-
νητικής μάθησης. Ο καθηγητής διεπιδρά με τους μαθητές του και με την κατάλληλη 
καθοδήγηση τους ωθεί στην ανακάλυψη της νέας γνώσης. Ο ρόλος του είναι υποβοη-
θητικός και εμψυχωτικός. Αξιοποιείται, επίσης, η ομαδοσυνεργατική μάθηση σε συν-
δυασμό με τη χρήση των Τ.Π.Ε.. Όπως τονίζουν και οι  Πόλκας και Τουλούμης (2012), 
«οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, επιτελούν διαφορετικούς ρόλους, διερευνούν και α-
νακαλύπτουν 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 συμμετοχής σε ομάδες)» (σελ. 96). Αναφορικά  με την ομα-
δοσυνεργατική μάθηση, τονίζουν ότι η εργασία σε ομάδες «εξυπηρετεί τα μέγιστα και 
τη διαθεματική προσέγγιση καθώς συνοδεύεται από την ανάληψη ρόλων από τους μαθη-
τές. Αυτοί οι ρόλοι ενισχύουν τη συμμετοχή των μαθητών και εξασφαλίζουν τη διερεύ-
νηση 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 και Τουλούμης 2012, σελ. 104). 
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Προϋποθέσεις υλοποίησης- εκτιμώμενη διάρκεια 

Προκειμένου να αποδώσει η διδακτική παρέμβαση, οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοι-
κειωμένοι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πιο συγκεκριμένα να γνωρίζουν τη 
χρήση του λογισμικού παρουσίασης (power point), του λογισμικού δημιουργίας ταινίας 
(movie maker), καθώς και του ψηφιακού εργαλείου HotPotatoes, και να μπορούν να 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Ακόμη, κρίνεται απαραίτητη η εξοικείωσή τους με τον 
ομαδοσυνεργατικό τρόπο διδασκαλίας. Ως προς την εκτιμώμενη διάρκεια, το συγκε-
κριμένο διδακτικό σενάριο ολοκληρώνεται σε 3  διδακτικές ώρες. Ο ιδανικός αριθμός 
μαθητών είναι 15, καθώς η διδασκαλία προβλέπεται να λάβει χώρα στην αίθουσα ηλε-
κτρονικών υπολογιστών και θα πρέπει να αντιστοιχεί ένας υπολογιστής σε κάθε παιδί. 
Σε περίπτωση που το σενάριο εφαρμοστεί σε τάξη με μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, θα 
αντιστοιχεί ένας υπολογιστής σε δύο παιδιά. 

Το λογισμικό HotPotatoes 

Σύμφωνα με το Πανελλήνιο σχολικό Δίκτυο, το HotPotatoes είναι ένα πρόγραμμα 
ανοιχτού λογισμικού με το οποίο μπορούν να δημιουργηθούν ασκήσεις διαφόρων 
μορφών για χρήση είτε μέσω internet είτε μέσω υπολογιστή. Το πρόγραμμα διατίθε-
ται ελεύθερα για μη εμπορικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς και με την προϋπόθεση οι 
ασκήσεις που δημιουργούνται με αυτό να είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο. 

Το HotPotatoes αποτελείται από 5 επιμέρους προγράμματα, όπως φαίνεται στον πί-
νακα 1: 

1. JQUIZ (σύντομη απάντηση) παράδειγμα 

2. JMIX (μπερδεμένη πρόταση) παράδειγμα 

3. JCROSS (σταυρόλεξο) παράδειγμα 

4. JMATCH (αντιστοίχιση)  παράδειγμα 

5. JCLOZE (συμπλήρωση κενών) παράδειγμα 
 

Πίνακας 1:Προγράμματα ΗotPotatoes 

Οι αξία των προγραμμάτων του HotPotatoes βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα που 
δίνεται στον εκπαιδευτικό να φτιάξει εύκολα πολλά και διαφορετικά είδη ασκήσεων 
με τη μορφή ιστοσελίδων (html). Στη συνέχεια, οι μαθητές μπορούν να έχουν πρό-
σβαση στις ασκήσεις είτε μέσα στο σχολικό εργαστήριο (εφόσον αποθηκευτούν στο 
τοπικό δίκτυο) είτε με σύνδεση στο διαδίκτυο (εφόσον αποθηκευτούν σε διακομι-
στή  ιστοσελίδων π.χ στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο). Εφόσον οι ασκήσεις συνδυα-
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στούν κατάλληλα με το μάθημα και γίνει εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του προ-
γράμματος για ανατροφοδότηση (feedback), τότε μπορούμε να μιλάμε για ένα αξιό-
λογο εργαλείο στα χέρια του κάθε εκπαιδευτικού, που δε θα περιοριστεί σε μια απλή 
μηχανή αξιολόγησης της διδασκαλίας. 

Οι λόγοι που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο λογισμικό στο παρόν διδακτικό σενάριο,  
είναι η ευκολία στην πρόσβαση και το σχεδιασμό, η ποικιλία των προγραμμάτων του, 
καθώς και η διασκεδαστική μορφή των δραστηριοτήτων που του επιτρέπει να μετα-
τραπεί σε ένα σπουδαίο παιδαγωγικό εργαλείο, συνδέοντας τη μάθηση με το παιχνίδι. 

Ανάπτυξη Σεναρίου Διδασκαλίας- Γενική Περιγραφή 

Φάσεις διδασκαλίας 

Ως αφόρμηση, οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο σχετικά με την αρχαία ελληνική μου-
σική και τα μουσικά όργανα: 

Αφού συζητήσουν τα πρώτα λεπτά το περιεχόμενο του βίντεο, τις σκέψεις και τις προσ-
δοκίες  τους για το μάθημα που θα ακολουθήσει, τους δίνεται διασκευασμένο απόσπα-
σμα από το έργο του Πολύβιου (Πολύβιος Ιστορίαι  4.20.4- 21.1. από το σχολικό εγ-
χειρίδιο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου»). Ο καθηγητής ζητά από τους μα-
θητές να παρατηρήσουν τον τίτλο, καθώς και τον συγγραφέα του αποσπάσματος. Συ-
ζητούν για 2-3 λεπτά σχετικά με τον ιστορικό Πολύβιο και τη σημασία της μουσικής 
για τους αρχαίους Έλληνες. Ακολουθεί γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου. Ο καθη-
γητής συμβουλεύεται το βιβλίο εκπαιδευτικού (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου - Βιβλίο 
εκπαιδευτικού, 2008). Μπορεί, ακόμη,  να αξιοποιήσει τους εξής δικτυακούς τόπους:  

- www.dschool.edu.gr Από εδώ μπορεί να αξιοποιήσει το εμπλουτισμένο διαδρα-
στικό βιβλίο του μαθητή σε αυτή την πρώτη επαφή με το κείμενο, αλλά και καθ’ 
όλη τη διάρκεια του μαθήματος. 

- www.Wikipedia.com Από εδώ ο καθηγητής αξιοποιεί τις πληροφορίες σχετικά 
με τον ιστορικό Πολύβιο. 

Στη συνέχεια, συζητά με κατευθυνόμενο διάλογο σχετικά με την αξία της μουσικής για 
τους αρχαίους  Έλληνες σύμφωνα με τις πληροφορίες του αποσπάσματος. Τονίζεται 
πως η επαφή με το κείμενο, καθώς και το ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο πρέπει να 
λειτουργούν ως αφόρμηση και ομαλή μετάβαση στο κυρίως διδακτικό αντικείμενο που 
είναι ο σχηματισμός του αορίστου β΄ . Γι’ αυτό και δεν πρέπει να αφιερωθούν περισ-
σότερο από 15 λεπτά της διδακτικής ώρας.  

Στη συνέχεια, ο καθηγητής κατευθύνει την προσοχή των μαθητών στο νέο γραμματικό 
φαινόμενο. Αρχικά, με στοχευμένες ερωτήσεις υπενθυμίζει στους μαθητές τις καταλή-
ξεις του ενεστώτα και του παρατατικού ενεργητικής και μέσης φωνής χρησιμοποιώ-
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ντας το ρήμα άγω. Έπειτα, τους καλεί να αναζητήσουν στο κείμενο τον τύπο παρεισα-
γαγεῖν και να προβληματιστούν σχετικά με τη γραμματική του αναγνώριση. Στο σημείο 
αυτό δίνει τις πρώτες βασικές πληροφορίες σχετικά με το νέο χρόνο αξιοποιώντας τη 
θεωρία και τους πίνακες που βρίσκονται στο σχολικό βιβλίο.  

Στη συνέχεια, οι μαθητές παρακολουθούν αναλυτικότερα το σχηματισμό του αορίστου 
β΄ μέσα από μια παρουσίαση του power point. Τονίζονται στους μαθητές οι ομοιότητες 
και οι διαφορές των καταλήξεων με τις αντίστοιχες της οριστικής παρατατικού, καθώς 
και των υπόλοιπων εγκλίσεων του ενεστώτα. Δίνεται έμφαση στο θέμα του αορίστου 
β΄ και πώς αυτό προσαρμόζεται στις υπόλοιπες εγκλίσεις. Πέρα από τη μορφολογία, ο 
καθηγητής τονίζει τη διαφορά ως προς το ποιόν ενεργείας των τύπων του αορίστου β’ 
σε σύγκριση με αντίστοιχους τύπους του ενεστώτα και του παρατατικού. Στη συνέχεια, 
οι μαθητές, έχοντας πάντα στη διάθεσή τους τους πίνακες, είναι έτοιμοι να ασκηθούν 
στο σχηματισμό του αορίστου β΄. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των 3ων εξασκού-
νται στο σχηματισμό του αορίστου β΄ με δραστηριότητες στο περιβάλλον των HotPo-
tatoes (εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3:Ενδεικτική άσκηση HotPotatoes 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η σύνδεση των αρχαίων ελληνικών με τα νέα ελ-
ληνικά. Η φάση αυτή, η οποία είναι και η πιο δημιουργική για τους μαθητές, καλύπτει 
το σχεδόν όλο το δεύτερο μέρος του διδακτικού σεναρίου μαζί με την αξιολόγηση και 
τα συμπεράσματα, δηλαδή 1- 1½ ώρα. Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες και τους 
μοιράζεται φύλλο εργασίας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών είναι άνω των 
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15, προτείνεται να δοθεί η ίδια δραστηριότητα σε περισσότερες ομάδες, οι οποίες στο 
τέλος θα συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους.   

Η πρώτη ομάδα μελετάει τους τύπους του αορίστου β΄ των ρημάτων που διδάχτηκε και 
αναζητά εκείνους που χρησιμοποιούνται στη νέα ελληνική. Στη συνέχεια, παρουσιάζει 
τα αποτελέσματα της εργασίας της σε αρχείο power point. Η δεύτερη ομάδα αξιοποιεί 
συγκεκριμένους τύπους αορίστου β΄ που χρησιμοποιούνται στη νέα ελληνική και κα-
τασκευάζει ένα διάλογο με θέμα τη μουσική στην αρχαία Αθήνα. Στη συνέχεια, παρου-
σιάζει το διάλογο αυτό αξιοποιώντας το power point ή το movie maker. Η τρίτη ομάδα 
μελετάει τη διαφορά στη μορφή, τη χρήση και τη σημασία ανάμεσα στον παρατατικό 
και τον αόριστο β΄ των ρημάτων προβάλλω και παράγω στα νέα ελληνικά. Στη συνέ-
χεια, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασίας της σε αρχείο power point. Για την 
αναζήτησή τους οι μαθητές αξιοποιούν συγκεκριμένες ηλεκτρονικής διευθύνσεις που 
προτείνονται από τον καθηγητή (www.greek-language.gr. και hnc.ilsp.gr). Οι δραστη-
ριότητες περιγράφονται αναλυτικότερα στο φύλλο εργασίας στο τέλος της παρούσας 
εργασίας. 

Το διδακτικό σενάριο ολοκληρώνεται με ελεύθερο διάλογο προβληματισμού. Οι μα-
θητές συνειδητοποιούν πόσο συχνά χρησιμοποιούν τους τύπους του αορίστου β΄ στην 
καθημερινότητά τους και διερωτώνται πόσες φορές  γίνεται λανθασμένη χρήση αυτών 
στα νέα ελληνικά. Συζητούν για τη διαχρονικότητα και τον πλούτο της ελληνικής 
γλώσσας και αισθάνονται περισσότερο ικανοί ομιλητές της. 

Αξιολόγηση 

Στην αρχή του διδακτικού σεναρίου, ο καθηγητής εφαρμόζει τη διαγνωστική αξιολό-
γηση, καθώς επιχειρεί να ενεργοποιήσει τις υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών σχετικά 
με το σχηματισμό του ενεστώτα και του παρατατικού ενεργητικής και μέσης φωνής. 
Στην πορεία της διδασκαλίας, έχει την ευκαιρία να αξιολογεί το βαθμό κατάκτησης της 
νέας γνώσης μέσω των διάφορων δραστηριοτήτων και πάντα σε συνάρτηση με το 
βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων που έχει θέσει. Τέλος, οι ομάδες μεταξύ 
τους αξιολογούνται κατά τις παρουσιάσεις των εργασιών τους. Επομένως, η αξιολό-
γηση αποκτά ανατροφοδοτικό χαρακτήρα. Όπως αναφέρουν οι Πόλκας και Τουλούμης 
(2012), «προτείνεται η ύπαρξη ενός φύλλου αξιολόγησης όπου θα υιοθετείται ένα καθε-
στώς τριπλής αξιολόγησης: αυτοαξιολόγηση του μαθητή, ετεροαξιολόγηση μεταξύ των 
μαθητών και αξιολόγηση από τη μεριά του εκπαιδευτικού» (σελ. 100). 

Επίλογος 

Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου, αναμένεται οι μαθητές να έχουν επιτύχει σε υ-
ψηλότερο βαθμό τους αρχικούς σκοπούς που τέθηκαν. Κι αυτό επειδή ο καθηγητής, 
αξιοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα ψηφιακά εργαλεία, έχει ενισχυμένα 
οπτικοακουστικά μέσα και πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες, εικόνες και παραδείγ-
ματα, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό το μάθημά του, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των 
μαθητών και ενεργοποιώντας την προσοχή τους. Οι ίδιοι οι μαθητές κατά τις ομαδικές 
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δραστηριότητες και έχοντας εξοικειωθεί με τα συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία, ανα-
ζητούν με ευκολία και εξερευνητική διάθεση γνώσεις και πληροφορίες και ωθούνται 
στην αυτενέργεια. Παράλληλα, ασκούνται στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, αναλαμ-
βάνουν ρόλους, αλληλεπιδρούν και δημιουργούν. Το εργαλείο HotPotatoes ενισχύει 
περεταίρω το ενδιαφέρον τους για τη νέα γνώση, δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαιρα, 
προκαλεί υψηλές προσδοκίες για το μάθημα γενικώς και εντέλει προωθεί τη μάθηση.  

Συμπερασματικά, ο σχεδιασμός διδακτικού σεναρίου με την υποστήριξη της τεχνολο-
γίας αποτελεί αναμφισβήτητα μία πρόκληση. Ασφαλώς η διδασκαλία είναι πιο ενδια-
φέρουσα και αποτελεσματική, καθώς οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους εύκολα και 
γρήγορα πηγές πληροφόρησης και δημιουργικά εργαλεία. Το γεγονός αυτό τους επι-
τρέπει να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να συνεργαστούν και να δη-
μιουργήσουν. Προς αυτή την κατεύθυνση, καθοριστικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτι-
κού, ο οποίος οφείλει να συμβουλεύει τους μαθητές, να τους κατευθύνει στις κατάλλη-
λες ιστοσελίδες, να τους εφοδιάσει με σωστά εργαλεία και να ενισχύει την κρίση τους, 
στοιχεία απαραίτητα για την ασφαλή και αποτελεσματική περιδιάβασή τους στους δια-
δικτυακούς χώρους. 
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Χωριστείτε σε ομάδες και εκπονείστε τη δραστηριότητα που αντιστοιχεί στην ομάδα 
σας. 

  1η ομάδα 

Να μελετήσετε τους τύπους του αορίστου β΄ των ρημάτων που διδαχθήκατε και να 
αναζητήσετε εκείνους που χρησιμοποιούνται και στη νέα ελληνική. Για την αναζήτησή 
σας μπορείτε να αξιοποιήσετε το περιβάλλον του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής 
(www.greek-language.gr), καθώς και τις στατιστικές πληροφορίες που δίνονται για 
κάθε λήμμα από το περιβάλλον των Σωμάτων Κειμένων της Πύλης ή από την τοποθε-
σία του Εθνικού Θησαυρού Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου 
(hnc.ilsp.gr). Στη συνέχεια, να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της εργασίας σας σε 
αρχείο power point. Οι ρόλοι που θα αναλάβετε είναι του γλωσσολόγου- ερευνητή, του 
τεχνικού σχεδιαστή και του παρουσιαστή. 

2η ομάδα 

Να αξιοποιήσετε  τύπους του αορίστου β΄ που χρησιμοποιούνται και στη νέα ελληνική, 
(βάλε, ανάλαβε, έλαβες, έβαλες, μάθε, μάθετε, έμαθες, έπαθε, πάθε κλπ), και να κατα-
σκευάσετε ένα διάλογο με θέμα τη μουσική στην αρχαία Αθήνα. Στη συνέχεια, να πα-
ρουσιάσετε το διάλογο αυτό αξιοποιώντας το power point ή το movie maker. Οι ρόλοι 
που θα αναλάβετε είναι του επιμελητή κειμένου, του τεχνικού σχεδιαστή και του πα-
ρουσιαστή/ εκφωνητή (ανάλογα με το πρόγραμμα που θα διαλέξετε). 

3η ομάδα 

Να μελετήσετε τη διαφορά στη μορφή, τη χρήση και τη σημασία ανάμεσα στον παρα-
τατικό και τον αόριστο β΄ των ρημάτων προβάλλω και παράγω στα νέα ελληνικά. Για 
την αναζήτησή σας μπορείτε να αξιοποιήσετε το περιβάλλον του Λεξικού της Κοινής 
Νεοελληνικής (www.greek-language.gr). Στη συνέχεια, να παρουσιάσετε τα αποτελέ-
σματα της εργασίας σας σε αρχείο power point.Οι ρόλοι που θα αναλάβετε είναι του 
γλωσσολόγου-ερευνητή, του τεχνικού σχεδιαστή και του παρουσιαστή. 
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Βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας μέσω επικαιροποίησης γνώσης. Εφαρμογή 
σεναρίου στο μάθημα «Ανελκυστήρες- Ανυψωτικές Μηχανές» ΕΠΑ.Λ. 

Γκολώνης Χρύσανθος1, Αμανατίδου Παναγιώτα2,  
Κωστόπουλος Γεώργιος3,  Ζωγόπουλος Ευστάθιος4 

1 Εκπαιδευτικός ΠΕ17.02, crisgoloni@yahoo.gr 
2 Εκπαιδευτικός ΠΕ02, keksiv6@yahoo.gr 

3 Εκπαιδευτικός ΠΕ03, kostg@sch.gr 
4 Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.04, ezogo67@gmail.com 

Περίληψη 

Η διδακτική - μαθησιακή διαδικασία αποτελεί παράγοντα μείζονος σημασίας των εκ-
παιδευτικών διεργασιών, καθώς καθορίζει τη δυναμική και διαμορφωτική σχέση με-
ταξύ των υποκειμένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διαμορφώνοντας πρακτικές 
που μπορεί να προάγουν ή να περιορίζουν τα αποτελέσματα της μάθησης. Η ποιότητα 
της διαδικασίας αυτής συναρτάται σε σημαντικό βαθμό από τα διαθέσιμα μέσα και 
πόρους, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, τα διδακτικά βιβλία, τη διοίκηση, το εκ-
παιδευτικό προσωπικό, το μαθητικό δυναμικό τις σχέσεις των εμπλεκομένων φορέων, 
το σχολικό κλίμα κ.ά. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσω της δημιουργίας 
σεναρίου, να αναδείξει τρόπους βελτίωσης της διδασκαλίας μέσω επικαιροποιημένης 
γνώσης στο μάθημα Ανελκυστήρες-Ανυψωτικές Μηχανές του Μηχανολογικού Τομέα 
ΕΠΑ.Λ. 

Λέξεις - Κλειδιά: ποιότητα διδασκαλίας, μηχανοστάσιο ανελκυστήρων, επικαιρο-
ποίηση γνώσης 

Εισαγωγή 

Η ποιότητα της διδασκαλίας μπορεί να ανιχνευτεί, εστιάζοντας την ανάλυση ειδικό-
τερα στα παρακάτω θέματα (Ιωαννίδου, 2006):  

α. Διδακτική μεθοδολογία και στρατηγικές οργάνωσης της τάξης 

Η επιλογή των μεθόδων και των οργανωτικών στρατηγικών που αναπτύσσονται κατά 
τη διδασκαλία, θα  πρέπει να βασίζονται στις γνώσεις, στο επίπεδο κατανόησης, στις 
μαθησιακές ανάγκες και στα κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών, αλλά και στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις του προς διδασκαλία περιεχομένου και στο εκάστοτε δυναμικό 
της τάξης. 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να έχει κατανοήσει τους στόχους του αναλυτικού προγράμ-
ματος σπουδών κατά επίπεδο σχολικής τάξης καθώς και τις απαιτήσεις του περιεχο-
μένου της συγκεκριμένης γνωστικής περιοχής. Παράλληλα, η έκταση στην οποία 
χρησιμοποιεί μια σειρά δυναμικών μεθόδων, ανάλογα με το διδακτικό αντικείμενο, 
όπως για παράδειγμα την παρουσίαση των σκοπών, του περιεχομένου, την εξήγηση, 
την επίδειξη, τη συζήτηση, την υποβολή ερωτήσεων, τη διερεύνηση, την προσέγγιση 
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επίλυσης προβλήματος κ.λπ., αποτελεί κριτήριο ποιότητας της διδασκαλίας. Η χρήση 
διαφόρων στρατηγικών οργάνωσης της τάξης, ανάλογα με τους στόχους της συγκε-
κριμένης διδασκαλίας, όπως η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η εξατομικευμένη διδα-
σκαλία ή η διδασκαλία ανά ομάδες μαθητών, καθώς και η χρήση μοντέλων διδασκα-
λίας και λοιπών διδακτικών τεχνικών και πρακτικών, συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων διδασκαλίας και επιτρέπουν την ανάπτυξη ποικίλων μορφών επικοινωνίας 
ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές και στους μαθητές μεταξύ τους. Ο απο-
τελεσματικός εκπαιδευτικός βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγι-
κές για την επίλυση διαφόρων ειδών προβλημάτων, προωθώντας έτσι, την αυτορρύθ-
μιση και την ενεργό μάθησή τους (Anderman, et al., 2000). 

Σημεία προς διερεύνηση, στην περίπτωση για παράδειγμα που χρησιμοποιείται η δι-
δασκαλία σε ομάδες, είναι τα κριτήρια σύνθεσης των ομάδων, καθώς και το πόσο α-
ποτελεσματική αποδεικνύεται η σύνθεση αυτή για μαθητές όλων των ικανοτήτων ή 
το πόσο αποτελεσματικά μπορεί ο εκπαιδευτικός να επικοινωνεί με τις επιμέρους ο-
μάδες και να συντονίζει την εργασία τους. Πάντως, ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός 
οφείλει να δημιουργεί μικρές ομάδες για τις δραστηριότητες εφαρμογής της νέας 
γνώσης (Borich, 1992).  

β. Διοίκηση της τάξης 

Κριτήριο ποιότητας για τη διδασκαλία αποτελεί και η αποτελεσματική διοίκηση της 
τάξης, η οποία περιλαμβάνει, κυρίως, την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση του 
χρόνου και των μέσων διδασκαλίας, αλλά και τη διαμόρφωση του κατάλληλου κλί-
ματος και περιβάλλοντος και τη συγκεκριμενοποίηση των ρόλων. Τo μαθησιακό κλί-
μα περιλαμβάνει πέντε συνιστώσες: α) την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-παιδιού, β) 
την αλληλεπίδραση παιδιών μεταξύ τους, γ) τη συμπεριφορά του/της εκπαιδευτικού 
απέναντι στα παιδιά, δ) το συναγωνισμό μεταξύ των παιδιών και ε) τη διατάραξη της 
τάξης (Creemers & Kyriakides, 2006).  

Στο βαθμό που οι μαθητές γνωρίζουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που πρέπει 
να εκτελέσουν, γιατί τις εκτελούν, πόσο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους, τα κριτήρια 
τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν για να κρίνουν οι ίδιοι την εργασία τους καθώς και 
τα περιθώρια που έχουν για να αναπτύξουν δικές τους δραστηριότητες, αποκτούν κί-
νητρο για εργασία και εργάζονται αποτελεσματικά. Η διαχείριση του χρόνου, κατά 
την ώρα της διδασκαλίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς o χρόνος που αφιερώνε-
ται στις μαθησιακές δραστηριότητες είναι ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες 
της αποτελεσματικής διδασκαλίας. Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός επιδιώκει την 
οργάνωση του χρόνου της διδασκαλίας, έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι στόχοι της και, 
παράλληλα, να μεγιστοποιηθεί ο χρόνος εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή δια-
δικασία. 

γ. Παιδαγωγική Σχέση 
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Η ποιότητα στην παιδαγωγική σχέση συνδέεται άμεσα με το ρόλο που ο ίδιος ο εκ-
παιδευτικός υιοθετεί κατά τη διδασκαλία. Έτσι, εάν υιοθετεί το ρόλο του συντονιστή, 
που διαμορφώνει το διδακτικό περιβάλλον και παρεμβαίνει στη μαθησιακή διαδικα-
σία όταν χρειάζεται, διαμορφώνει και ένα αντίστοιχο ρόλο για το μαθητή. Δηλαδή, 
ενθαρρύνει όλους τους μαθητές να εκφράσουν τις απορίες και τις απόψεις τους, κα-
ταγράφει και ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών του, ανα-
γνωρίζει τις δυσκολίες κατανόησης που πιθανόν να έχουν, επιτρέπει την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών κ.ά. Σημαντικό σημείο για διερεύνηση σχετικά με το ζήτημα αυτό εί-
ναι το κατά πόσο ο εκπαιδευτικός έχει υψηλές προσδοκίες από όλους τους μαθητές 
και αναζητά τρόπους να τους παρακινήσει για την εκπλήρωση των προσδοκιών αυ-
τών. Επίσης, κατά πόσο οι αρχές με βάση τις οποίες διαμορφώνεται το διδακτικό πε-
ριβάλλον και οι δραστηριότητες, είναι σαφείς. Τότε, η διδασκαλία παρέχει την ευκαι-
ρία σε όλους τους μαθητές να γίνονται υπεύθυνοι και αυτόνομοι κατά την εκτέλεση 
των σχολικών δραστηριοτήτων τους. 

δ. Δόμηση-Σχεδιασμός της διδασκαλίας  

Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας αναφέρεται τόσο στην οργάνωση μιας διδακτικής ενό-
τητας (σχεδιασμός και ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την επίτευξη στόχων, αναζήτη-
ση, συμπλήρωση υλικού κ.λπ.), όσο και στην οργάνωση του συνόλου των διδακτικών 
ενοτήτων του μαθήματος. Ο σωστός σχεδιασμός, ο οποίος βεβαίως εξαρτάται και από 
την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή αλλά και από τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία 
(Kankaanranta, 2005) διευκολύνει το έργο της διδασκαλίας και βοηθά τους μαθητές 
να κατανοήσουν και να οικοδομήσουν τη γνώση (Ζωγόπουλος, 2013). Για την υλο-
ποίηση του σχεδιασμού μπορούν να εφαρμόζονται ποικίλες διδακτικές μέθοδοι ανά-
λογα με το ιδιαίτερο αντικείμενο και τις γνώσεις, το επίπεδο κατανόησης και τις μα-
θησιακές ανάγκες των μαθητών, και να χρησιμοποιούνται ποικίλα οργανωτικά σχή-
ματα στην τάξη ανάλογα με τους στόχους του μαθήματος, τις προσωπικές ιδιαιτερό-
τητες και χαρακτηριστικά των μαθητών αλλά και στο γενικότερο κλίμα της σχολικής 
τάξης (Vollmeyer & Rheinberg, 2005). Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εκφράζουν τη 
γνώμη τους, ενώ τα λάθη αντιμετωπίζονται με διακριτικότητα και οι ατομικές ανά-
γκες και ιδιαιτερότητες των μαθητών (μαθησιακές ανάγκες, γλωσσικές και άλλες πο-
λιτισμικές ιδιαιτερότητες κ.ά.) παρακολουθούνται με προσοχή και σεβασμό και αντι-
μετωπίζονται με τις κατάλληλες πρακτικές. 

ε. Ανάθεση και αξιοποίηση εργασιών 

Η ανάθεση εργασιών στους μαθητές παρέχει πολλές ευκαιρίες για την προαγωγή της 
ποιότητας της διδασκαλίας. Όταν πραγματοποιείται με σαφείς στόχους, μπορεί να 
επεκτείνει την κάλυψη του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, να βελτιώνει τις δε-
ξιότητες μελέτης και διερεύνησης των μαθητών και γενικά να προάγει την ικανότητά 
τους για αυτόνομη εργασία. Οι εργασίες μπορούν να γίνονται στο σχολείο, στο σπίτι 
ή σε άλλους χώρους, προσφέροντας, συχνά, τη δυνατότητα για αναρρύθμιση του δι-
δακτικού χρόνου. Προϋπόθεση για την ποιότητα της διδασκαλίας από την άποψη της 
ανάθεσης εργασιών αποτελεί η αξιοποίησή τους μέσα στην τάξη, γιατί, μεταξύ των 

1501

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



άλλων, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να επιδείξουν τις ικανότητές τους, να ενι-
σχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να εκτιμήσουν τα οφέλη μιας ομαδικής εργασί-
ας. Επιπλέον, με την ανάθεση εργασιών δίνεται η δυνατότητα για την ανάπτυξη νέων 
πρακτικών κατά τη διδασκαλία, όπως είναι η διαχείριση μέρους της διαδικασίας μά-
θησης από τους μαθητές. Επίσης, ο συστηματικός έλεγχος των κατ’ οίκον εργασιών 
και η συζήτηση των αποτελεσμάτων στην τάξη θεωρούνται σημαντικά στοιχεία για 
την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και για την επίδοση των μαθη-
τών. Καλλιεργείται επίσης πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας με την ανάθεση 
και αξιοποίηση ομαδικών εργασιών, ενώ οι εκπαιδευτικοί, γνωρίζοντας τις δυνατότη-
τες των μαθητών, έχουν ανάλογες προσδοκίες και βοηθούν τους μαθητές να εκπλη-
ρώσουν τις προσδοκίες αυτές, καθώς οι στόχοι που θέτουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη 
διδασκαλία τους αναφέρονται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, και λαμβά-
νονται υπόψη στο σχεδιασμό οι ατομικές διαφορές και οι διαφορετικές ανάγκες των 
μαθητών και γίνεται επιλογή κατάλληλων στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους. 
Οι εργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυ-
νατότητες των μαθητών, ενώ συνιστάται η διαθεματική/διεπιστημονική συνεργασία 
και με άλλους εκπαιδευτικούς. 

Τα ανωτέρω βήματα δύναται να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας έτσι ώστε, 
αφού επιτευχθεί η εμπλοκή και η αλληλεπίδραση των μαθητών στη διαδικασία της 
μάθησης, να οδηγηθούμε σε μια συγκροτημένη διαμορφωτική αξιολόγηση των μαθη-
σιακών αποτελεσμάτων όχι μόνο στο γνωστικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο στάσε-
ων και δεξιοτήτων, για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν κατάλληλα και ποικιλοτρόπως 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (Muijs & Reynolds, 2005).  

Εφαρμογή 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, βασικό στοιχείο βελτίωσης ποιότητας διδασκαλίας 
είναι η κατάλληλη δόμηση-σχεδιασμός της διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός σχεδια-
σμός θα πρέπει να έχει όλα τα συστατικά στοιχεία ώστε να ενεργοποιεί το ενδιαφέ-
ρον των μαθητών, παρέχοντάς τους κίνητρα μάθησης, ενώ αφορά στην ανάλυση των 
εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων, περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και μαθησιακού υλικού, και επιδιώκει την εφαρμογή και αξιολόγη-
ση των δραστηριοτήτων και γενικότερα της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνο-
πτικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε έναν 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό, είναι τα παρακάτω-όχι υποχρεωτικά με τη σειρά αυτή - 
(Διονάτος, 2013):  

• Εντοπισμός ενός μαθησιακού/επιμορφωτικού  προβλήματος 
• Επιλογή του σκοπού και των διδακτικών στόχων 
• Προσδιορισμός των εκπαιδευομένων και των αναγκών τους 
• Επιλογή και ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών ώστε να επιτευχθούν οι 

στόχοι που έχουν τεθεί 
• Αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης 
• Αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης του σκοπού και των στόχων 
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• Επιλογή του κατάλληλου περιεχομένου  
• Επιλογή της υλικοτεχνικής υποδομής 

 Οι πηγές των αρχών του εκπαιδευτικού σχεδιασμού βρίσκονται στη φιλοσοφία και 
τις θεωρίες της παιδαγωγικής, της επικοινωνίας, της συμπεριφοράς, της μάθησης και 
των νέων τεχνολογιών.  

Ιδιαίτερα σημαντικό στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι το εκπαιδευτικό σενάριο, το 
οποίο είναι ουσιαστικά η περιγραφή ενός μαθησιακού πλαισίου με εστιασμένο γνω-
στικό αντικείμενο και συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, παιδαγωγικές αρχές 
και πρακτικές. Ένα τέτοιο σενάριο υλοποιείται μέσα από σειρά εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων. Η δομή και ροή κάθε δραστηριότητας καθώς και οι ρόλοι διδάσκοντα-
εκπαιδευόμενων και η αλληλεπίδρασή τους με τα όποια χρησιμοποιούμενα μέσα, πε-
ριγράφονται σε ένα πλάνο δραστηριότητας.  

Το σενάριο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει πα-
ρέμβαση από πλευράς εκπαιδευτικού και δημιουργική χρήση του στην τάξη, καθώς 
και δυνατότητα επέκτασης ανάλογα τον αριθμό των συμμετεχόντων.  

Η συγγραφή των σεναρίων λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα παιδαγωγικής διδα-
κτικής και γνωστικής προσέγγισης της εκάστοτε πραγματευόμενης ενότητας, και την 
εμπλοκή διαφόρων γνωστικών περιοχών και διαφορετικής φύσης παραγόντων (Ζω-
γόπουλος, 2011).  

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός εκπαι-
δευτικού σεναρίου το οποίο θα παρέχει και επικαιροποίηση γνώσης.  

Το συγκεκριμένο σενάριο «Μηχανοστάσιο χωρίς ανελκυστήρα», σχεδιάστηκε για το 
μάθημα «Ανελκυστήρες-Ανυψωτικές μηχανές», το οποίο διδάσκεται στη Γ΄ Τάξη 
ΕΠΑ.Λ, στην ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών. Αναφέ-
ρεται λοιπόν στον Μηχανολογικό Τομέα των ΕΠΑ.Λ και έχει διάρκεια 2 διδακτικές 
ώρες.  

Η επιλογή της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας και η εκπαιδευτική σχεδίαση υπα-
γορεύθηκαν από το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν επικαι-
ροποιημένη γνώση σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των 
ανελκυστήρων. Πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί το εξής: Διδάσκω; μαθαίνει; Ιδιαί-
τερη βαρύτητα  έχει το περιεχόμενο, το οποίο θα πρέπει να παρέχει επικαιροποιημένη 
γνώση. 

Έτσι, ενώ στο σχολικό βιβλίο Ανελκυστήρες στην ενότητα «Μηχανοστάσιο», σελ.28-
32, περιγράφεται το μηχανοστάσιο και τα κατασκευαστικά του στοιχεία, οι σύγχρονες 
τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο του ανελκυστήρα έχουν οδηγήσει στην ύπαρξη α-
νελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο. 

Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν οι παρακάτω: 
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Ως προς το γνωστικό, οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα σπουδαιότερα 
πλεονεκτήματα του ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο. 

Ως προς τις δεξιότητες, να μπορούν μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις 
του ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο, να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα 
ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ρεαλιστικά ζητήματα της καθημερινότητας 
και της πράξης που προκύπτουν στο μελλοντικό πιθανό χώρο εργασίας τους. 

Ως προς τις στάσεις, να σχηματίσουν θετική εικόνα για θέματα τεχνολογίας, και να 
είναι σε θέση να αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο τους. Να κατανοήσουν τις δυ-
νατότητες που προκύπτουν από τη χρήση και εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών 
και να αναπτύξουν θετικότερη στάση σε σχέση με την επιστήμη τους, καθώς και στη 
μεταξύ τους συνεργασία, αλλά και στη συνεργασία με τον καθηγητή. 

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, θα πρέπει να κατέχουν και να 
έχουν αποσαφηνίσει βασικές έννοιες των στοιχείων της ενότητας μηχανοστάσιο. 

Μεθοδολογία του σεναρίου 

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός μέσω διάλεξης-εισήγησης ορίζει στους μαθητές τη διαδικα-
σία και τους στόχους του μαθήματος. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός παρέχει το ακόλουθο συνοπτικό φύλλο πληροφοριών 
βασισμένο στο σχολικό βιβλίο (Δούμος, κ.ά., 2001) με τα βασικά στοιχεία του μηχα-
νοστασίου, εμπλουτισμένο με φωτογραφίες από τα αντίστοιχα αναφερόμενα μέρη.  

«Το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα είναι ο χώρος όπου έχει εγκατασταθεί ο μηχανισμός κίνησης, ο πίνακας χειρι-
σμού, ο ρυθμιστής ταχύτητας (για τους ηλεκτρομηχανικούς ανελκυστήρες), καθώς και οι πίνακες φωτισμού και κίνη-
σης του ανελκυστήρα. Η θέση του μηχανοστασίου είναι συνήθως στην οροφή του φρεατίου, στο υπόγειο, ή σε οποιο-
δήποτε άλλο μέρος δίπλα στο φρεάτιο. Η σωστή θέση ειδικά στους ηλεκτρομηχανικούς ανελκυστήρες είναι ακριβώς 
πάνω από το φρεάτιο του ανελκυστήρα.  

Τα μηχανοστάσια πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να αντέχουν τις καταπονήσεις και τα φορτία στα οποία 
πρόκειται να υποβληθούν. Θα πρέπει να κατασκευάζονται από ανθεκτικά υλικά, που δεν ευνοούν το σχηματισμό 
σκόνης. Τα δάπεδα, για λόγους ασφαλείας, πρέπει να αποτελούνται από αντιολισθητικά υλικά, όπως αυλακωτή λα-
μαρίνα, χαραγμένο σκυρόδεμα κ.λπ. 

Τα μηχανοστάσια πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις, ώστε να μπορούν να εκτελούνται με ασφάλεια οι εργασίες 
συντήρησης και η αποκατάσταση βλαβών. 

Ειδικότερα, πρέπει να υπάρχει καθαρό ύψος τουλάχιστον 2m στις περιοχές εργασίας και μια ελεύθερη οριζόντια 
επιφάνεια μπροστά στον πίνακα χειρισμού ίση με 0,7 x 0,5m. 

Στα κινούμενα εξαρτήματα (π.χ. κινητήριος μηχανισμός, τροχαλίες κ.λπ.), θα πρέπει να υπάρχει μια ελεύθερη οριζό-
ντια επιφάνεια διαστάσεων 0,5 x 0,6m για τη συντήρηση και τον έλεγχό τους. 

Πάνω από τα περιστρεφόμενα μέρη (βολάν κινητήριου μηχανισμού ή τροχαλία τριβής) θα πρέπει να υπάρχει ελεύθε-
ρο κατακόρυφο ύψος ίσο με 0,30m. 

Το μηχανοστάσιο, όσον αφορά στον εξοπλισμό του, θα πρέπει να διαθέτει μεταλλική θύρα πλάτους 0,6m και ύψους 
1,8m. Η συγκεκριμένη θύρα, για λόγους 

1504

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



ασφαλείας, δεν θα πρέπει να ανοίγει προς τα μέσα και θα πρέπει να διαθέτει ειδική κλειδαριά που θα ανοίγει από το 
εσωτερικό ακόμη και εάν είναι κλειδωμένη (κλειδαριά πανικού). 

Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρικό φωτισμό που θα εξασφαλίζει φωτισμό τουλάχιστον 200 lux στο επίπε-
δο του δαπέδου. Στο εσωτερικό του, δίπλα από την είσοδο, θα πρέπει να διαθέτει διακόπτη φωτισμού και ρευματοδό-
τη. Το μηχανοστάσιο θα πρέπει να διαθέτει επίσης κατάλληλο εξαερισμό».  

Στη συνέχεια, παρουσιάζει στους μαθητές στοχευμένο video από πρακτικά πραγματι-
κά παραδείγματα που αφορούν στο μηχανοστάσιο. Ακολουθεί συζήτηση και επίλυση 
αποριών. 

Ακολούθως, ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές το ακόλουθο φύλλο πληροφο-
ριών (Γκολώνης & Ζωγόπουλος, 2014): 

«Πλεονεκτήματα ανελκυστήρων χωρίς μηχανοστάσιο. Στο χώρο του ανελκυστήρα οι εταιρείες προσπαθούν συνέχεια 
να καινοτομούν με νέα προϊόντα, και να τα βελτιώνουν τεχνολογικά με σκοπό να διαφοροποιηθούν από τις ανταγω-
νίστριες εταιρείες και να κατακτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής 
έχει ως στόχο την αειφορία δηλαδή την ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της σημερινής γενιάς χωρίς περιορισμό 
της δυνατότητας των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους στο μέλλον (Callens & Tyteca, 1999), 
με εξειδίκευση στους κύριους πυλώνες της, την κοινωνία, την οικονομία, και το περιβάλλον.  

Ο ανελκυστήρας που πλέον κατασκευάζεται, είναι αυτός που δεν χρειάζεται μηχανοστάσιο. Ο συγκεκριμένος τύπος 
ανελκυστήρα έχει εφαρμογή σε υδραυλικό και σε ηλεκτρομηχανικό ανελκυστήρα. Τα εξαρτήματα και οι προδιαγρα-
φές που γνωρίζουμε και στους δύο τύπους ανελκυστήρων (υδραυλικούς και ηλεκτρομηχανικούς) είναι ακριβώς τα 
ίδια με τους ανελκυστήρες με μηχανοστάσιο.  

Υπάρχουν δύο τύποι υδραυλικών ανελκυστήρων χωρίς μηχανοστάσιο. Ο τύπος με τη χρήση ειδικού ερμαρίου (box 
lift) που τοποθετείται συνήθως σε εξωτερικό χώρο του κλιμακοστασίου, και ο τύπος όπου το δοχείο λαδιού τοποθε-
τείται στον πυθμένα του φρέατος.  

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνολογίας ανελκυστήρα είναι τα παρακάτω: 

• Είναι καθαρή οικολογική κατασκευή, χωρίς τη χρήση λιπαντικών με τη δίχως μειωτήρα μηχανή με μόνιμους μα-
γνήτες. Δεν απαιτούνται κανενός είδους λιπαντικά, τα οποία ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

• Δεν χρειάζεται αντικατάσταση λαδιού στους μειωτήρες, το οποίο είχε τελικό προορισμό τον υδροφόρο ορίζοντα. 

• Τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται στους υδραυλικούς ανελκυστήρες είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον. 

• Στην περίπτωση του υδραυλικού ανελκυστήρα, το δοχείο λαδιού είναι μέσα στο φρεάτιο, οπότε αυτό έχει αποτέλε-
σμα η τελική ποσότητα να είναι μικρότερη, λόγω μικρότερης απόστασης σωλήνα και μικρότερης χωρητικότητας δο-
χείου. 

-Πλεονεκτήματα αισθητικής. Η χρήση ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο έχει και αισθητικό πλεονέκτημα στο σχε-
διασμό του κτηρίου (δεν υπάρχουν εξοχές στις οροφές των κτιρίων, δεν υπάρχουν ανεκμετάλλευτοι χώροι), εκτός 
από το οικονομικό όφελος του κατασκευαστή, αφού το χώρο του μηχανοστασίου μπορεί να τον πουλήσει ως αποθή-
κη. 

• Άνεση και ποιότητα λειτουργίας 

Οι ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο χρησιμοποιούν την τεχνολογία VVVF (οι στροφές του κινητήρα ελέγχονται δια 
της μεταβολής της τάσης και της συχνότητας της τροφοδοσίας του) με αποτέλεσμα το ανεπαίσθητο ξεκίνημα-
σταμάτημα, την ακρίβεια ισοστάθμισης (2-3mm), την ισοταχή κίνηση, και την εξάλειψη των κραδασμών του θαλά-
μου. Διαθέτουν ηλεκτρομαγνητικά φίλτρα, με αποτέλεσμα να μην παρεμβαίνουν στα ηλεκτρικά συστήματα του κτιρί-
ου. Υπάρχει η δυνατότητα πλήρους εξασφάλισης από αυτοελεγχόμενο κύκλωμα του συστήματος ηλεκτρονικής παρα-
κολούθησης EMS - BMS. 
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Ακουστική και επίπεδα κραδασμών θεωρούνται αμελητέα, ειδικά εάν συγκριθούν με τα αντίστοιχα που παράγουν οι 
ανελκυστήρες δυο ταχυτήτων, οι οποίοι είναι εντελώς ακατάλληλοι όταν μιλούμε για ανελκυστήρες χωρίς μηχανο-
στάσιο. Επίσης, έχουμε αθόρυβη και αντικραδασμική λειτουργία, που επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας συμπαγούς 
χωρίς γρανάζια μηχανής. Οι ηλεκτρονόμοι παλαιού τύπου (μανούβρες) ουσιαστικά δεν υφίστανται, έχουν αντικατα-
σταθεί με ηλεκτρονόμους νέου τύπου, καθιστώντας τον πίνακα αυτοματισμού αθόρυβο. Επιπλέον, το σωστά και γερά 
δεμένο σασί θαλάμου, το οποίο είναι απομονωμένο από το θάλαμο, βοηθά στην ελαχιστοποίηση του θορύβου και 
των δονήσεων, εξασφαλίζοντας την άνετη μεταφορά των επιβατών. Μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί δίνουν τα 
παραπάνω αποτελέσματα: 

• Μείωση κόστους από την κατασκευή μηχανοστασίου 

Δεν απαιτείται η μελέτη και η κατασκευή χώρου μηχανοστασίου στο συγκεκριμένο τύπο ανελκυστήρα, που σημαίνει 
ότι δεν χρειάζεται να υπολογιστεί η πλάκα οροφής ώστε να αντέχει πρόσθετα φορτία που οφείλονται στον ανελκυ-
στήρα, τη βάση μηχανής του, και όλον τον άλλον εξοπλισμού που στηρίζεται σε αυτή. Όλο το φορτίο στηρίζεται στη 
δομή του κτιρίου. 

Ο κινητήριος μηχανισμός τοποθετείται στους οδηγούς και έχει ως αποτέλεσμα τα φορτία να μεταφέρονται στον πυθ-
μένα. Η συμπαγής μηχανή των ανελκυστήρων χωρίς μηχανοστάσιο μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί με ειδική διάταξη 
στους οδηγούς του θαλάμου και στους οδηγούς του αντίβαρου. Αυτό σημαίνει ότι όλο το φορτίο μεταφέρεται στο 
φρεάτιο, μειώνοντας επομένως το κόστος οικοδόμησης. Επίσης, επιτυγχάνεται μείωση κόστους επειδή δεν χρειάζεται 
ο «εξοπλισμός» του χώρου μηχανοστασίου, όπως φωτισμός 200LUX, γενικός ασφαλειοδιακόπτης 
3x380V,πυράντοχη πόρτα μηχανοστασίου με κλειδαριά πανικού, αερισμός και πολλές φορές κλιματισμός του χώρου 
εξαιτίας της θερμότητας που εκλύει τόσο το καζάνι (λέβητας) του υδραυλικού ανελκυστήρα, όσο και η μηχανή με το 
μειωτήρα του ανελκυστήρα έλξης». 

Ακολούθως, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές στοχευμένα video από πρακτικά πραγματικά παραδείγματα 
που αφορούν στον ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο. Εν συνεχεία, ζητείται από τους μαθητές να σκεφτούν και να 
διατυπώσουν δικά τους βιώματα, ένα έχουν συναντήσει ήη εάν γνωρίζουν τον ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο. 

Στην επόμενη φάση ο εκπαιδευτικός αναθέτει ανά ομάδα τεσσάρων ατόμων ένα φύλ-
λο έργου (εργασίας) ως πρακτική άσκηση, διαφορετικό για κάθε ομάδα αλλά όμοιας 
δυναμικότητας. Έτσι, μια ομάδα θα ασχοληθεί να συλλέξει περισσότερες πληροφορί-
ες και να καταγράψει τα πλεονεκτήματα του ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο, μια 
άλλη ομάδα θα ασχοληθεί με την εύρεση φωτογραφιών και τη συλλογή πληροφοριών 
από σχετική τεχνική κατασκευαστική εταιρία κλπ. 

Οι ομάδες, καλούνται να παρουσιάσουν, σε επόμενο μάθημα τα ευρήματά τους και 
να συζητήσουν μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα παρέχει την απαι-
τούμενη ανατροφοδότηση όπου απαιτείται. 

Συμπεράσματα 

Το σχολείο κάτω από τις συγκείμενες κοινωνικές συνθήκες, οφείλει να αναλάβει έναν 
ρόλο διορθωτικό που θα επιδιώκει την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών και τη δια-
μόρφωση κλίματος δημιουργικής συνεργασίας, ουσιαστικής επικοινωνίας και σχέσε-
ων εμπιστοσύνης. 

Ο εκπαιδευτικός ως κύριος εκφραστής των εκπαιδευτικών διεργασιών, οφείλει να 
δώσει νέα πνοή στη σχολική ζωή, διδάσκοντας τις σύγχρονες εξελίξεις μέσα σε κλίμα 
αλληλοκατανόησης και αλληλεπίδρασης των μαθητών, έτσι ώστε να αναβαθμίσει τα 
αποτελέσματα της μάθησης, εξετάζοντας το γνωστικό αντικείμενο από ποικίλες οπτι-
κές που βοηθούν στην ανασύνθεση της σκέψης και στη δημιουργική δραστηριοποίη-
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ση. Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται από τους εκπαιδευτικούς ένα ιδιαίτερο ενδια-
φέρον στο να ενημερωθούν και να εφαρμόσουν νέες πρακτικές για αποτελεσματικό-
τερη διδασκαλία.  

Για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων θα πρέπει αφού γίνει υλοποίηση και εφαρ-
μογή της δραστηριότητας (σεναρίου) να γίνει εμπεριστατωμένη κριτική, να ανιχνευ-
τεί η καλλιέργεια συμπεριφορών παιδαγωγικά επιθυμητών, η επιπρόσθετη συνεισφο-
ρά της επικαιροποίησης της στην κατασκευή γνωστικών δομών, δυσκολίες και αδυ-
ναμίες στο σχεδιασμό του σεναρίου κλπ.  

Παρ όλα αυτά, έχει βιβλιογραφικά αλλά και βιωματικά τεκμηριωθεί πως η χρήση εκ-
παιδευτικού σχεδιασμού και διδακτικών σεναρίων, δύναται, υπό τις κατάλληλες κάθε 
φορά προϋποθέσεις, να συμβάλλει στη βελτίωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών 
διεργασιών και της μαθησιακής διαδικασίας. 
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Περίληψη 

Το υποβαλλόμενο έργο «Βόλτα στη γειτονιά του ήλιου με όχημα το διαδραστικό 
τραπέζι» αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση για την κατανόηση από τους μαθητές 
του νηπιαγωγείου βασικών εννοιών και χαρακτηριστικών της λειτουργίας του ηλια-
κού μας συστήματος μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας. Στόχος του έργου είναι να υιοθετήσουν οι μαθητές στάσεις, να αναπτύ-
ξουν στρατηγικές μάθησης που συμβάλλουν στην προοδευτική συγκρότηση της αφη-
ρημένης σκέψης (Ραβάνης, 1999) και να διευρύνουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότη-
τές τους σε πρακτικές που συνδέονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών με δεδομέ-
νη πάντα τη σημασία που έχει στο πλαίσιο των δυτικών κοινωνιών ο τεχνολογικός 
εγγραμματισμός.  

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε, διαδραστικό τραπέζι, ηλιακό σύστημα, εκπαιδευτικό λογι-
σμικό. 
 

Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό σενάριο «Βόλτα στη γειτονιά του Ήλιου με όχημα το διαδραστικό 
τραπέζι»  
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(http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/products/table/smarttablere
port.pdf) προτείνεται ως μια καινοτόμος προσέγγιση στο θέμα «Το ηλιακό μας σύ-
στημα» που διδάσκεται στο πλαίσιο της ενότητας Παιδί και Περιβάλλον, συμπληρώ-
νοντας τις παραδοσιακές μεθόδους χωρίς ωστόσο να τις αναιρεί. Στο συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό σενάριο οι μαθητές χρησιμοποιούν το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογι-
σμικό του διαδραστικού τραπεζιού για: να βρουν τους πλανήτες του ηλιακού συστή-
ματος και να τους βάλουν στη σωστή θέση σε σχέση με τον ήλιο, να απεικονίσουν 
σχηματικά τον πλανήτη Γη και να αποτυπώσουν την αναλογία νερού – στεριάς. Πα-
ράλληλα, συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί 
με στόχο την αξιοποίηση πολλών γνωστικών πεδίων του αναλυτικού προγράμματος 
όπως: της πληροφορικής, των μαθηματικών, της γλώσσας, της δημιουργίας και έκ-
φρασης, της περιβαλλοντικής αγωγής (γλωσσικά παιχνίδια, παιχνίδια αντιστοίχισης, 
ταξινόμησης, σειροθέτησης, παιχνίδια σχεδίασης). 
 
Το διαδραστικό τραπέζι λειτουργεί ως εποπτικό μέσο, συμπληρώνοντας το υλικό 
του/της εκπαιδευτικού, ως μέσο δημιουργίας και έκφρασης, που δεν περιορίζει τα 
παιδιά μόνο στη δημιουργία των αγαπημένων τους κατασκευών και στη δραματοποί-
ηση, ως μέσο διάδρασης και συνεργατικότητας σε λογισμικό κλειστού τύπου, που 
θυμίζει τη διάδραση των μαθητών σε ψυχοκινητικές ασκήσεις και επιτραπέζια παι-
χνίδια, και ως μέσο αξιολόγησης των στόχων του θέματος, δίνοντας τη δυνατότητα 
στον ίδιο το μαθητή να αυτοαξιολογείται (Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, 
2011: 9). Μελετώντας, λοιπόν, κάποιος το υποβαλλόμενο έργο μπορεί να εντοπίσει 
την εναρμόνισή του με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών το 
οποίο αντανακλά μια αντίληψη για τη μάθηση στο πλαίσιο της οποίας τα παιδιά ε-
μπλέκονται δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία (Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασα-
γιάννη, 2006: 9). 

Παρακάτω ακολουθούν η παιδαγωγική προσέγγιση πάνω στην οποία στηρίζεται το 
εκπαιδευτικό σενάριο, οι διδακτικοί στόχοι, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση με χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα από διάφορες μαθησιακές περιοχές του Αναλυτικού Προ-
γράμματος, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και τέλος η βιβλιογραφία.  
 

Παιδαγωγική προσέγγιση 
 

Ο τρόπος χρήσης του διαδραστικού τραπεζιού ανταποκρίνεται στις αρχές της ερευνη-
τικής μάθησης, του κονστρουκτιβισμού αλλά και της πολλαπλής νοημοσύνης του 
Gardner.  
 
Ο κονστρουκτιβισμός είτε ως εκπαιδευτική θεωρία (κατά τη Fosnot) είτε ως μέθοδος 
(κατά τους Tobin και Tippins) αποδέχεται ως βασικό αξίωμα τη δημιουργία από τους 
μαθητές της δικής τους γνώσης, μέσα από την επεξεργασία των νέων πληροφοριών 
με τις ήδη υπάρχουσες, αντί της παθητικής πρόσληψής της από τον εξωτερικό κόσμο 
(Παρθένης, 2009, τεύχος 4). Οι μαθητές, μέσω του διαδραστικού τραπεζιού, χρησι-
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μοποιούν τις προϋπάρχουσες εμπειρίες και γνώσεις τους για να τις εμπλουτίσουν ή 
ακόμα και να χτίσουν πάνω σε αυτές νέες. Όπως οι εποικοδομητικές προσεγγίσεις 
εστιάζουν στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση στην οποία δάσκαλος και μαθητές θεω-
ρούνται ως υποκείμενα εμπλεκόμενα σε δραστηριότητες κατασκευής νοήματος και 
όχι ανακάλυψης της αλήθειας (Taylor, 1993) έτσι και η εκπαιδευτική χρήση του δια-
δραστικού τραπεζιού με το κατάλληλο λογισμικό του, δίνει βαρύτητα κυρίως στη 
διαδικασία μέσα από την οποία μαθαίνουν οι μαθητές και όχι τόσο στο αποτέλεσμα. 
Οι μαθητές μέσα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιούν το 
διαδραστικό τραπέζι ενεργοποιούνται εντονότερα και χρησιμοποιούν τις περισσότε-
ρες αισθήσεις τους όπως όραση, ακοή, αφή, καλύπτοντας έτσι τους τρεις τύπους μά-
θησης, οπτική, ακουστική, απτική. Βιώνουν, δοκιμάζουν, εξερευνούν, ανακαλύπτουν, 
συνεργάζονται (ερευνητική μάθηση) κι όλα αυτά σε ένα πλαίσιο, στο οποίο ο δάσκα-
λος δεν αποτελεί την αυθεντία αλλά αντίθετα ο ρόλος του είναι καθαρά υποστηρικτι-
κός. Η ποικιλία των δραστηριοτήτων του δύναται να καλύψει πολλά είδη νοημοσύνης 
(σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Garndner) κι αυτό το στοι-
χείο μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει σε μια ομάδα, καθώς ακόμα και οι πιο δει-
λοί μαθητές επιθυμούν να ασχοληθούν με ένα τόσο διαφορετικό αλλά συνάμα εντυ-
πωσιακό εργαλείο.  

Διδακτικοί στόχοι 
 

Η αξιοποίηση του διαδραστικού τραπεζιού στην παιδαγωγική διαδικασία στοχεύει 
στο να προσεγγίζουν οι μαθητές τη γνώση μέσα από το παιχνίδι στο πλαίσιο των 
Τ.Π.Ε., να συνεργάζονται σε μικρές ομάδες, να παίρνουν πρωτοβουλίες και να κά-
νουν επιλογές, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για την επίτευξη στόχων, να πειραμα-
τίζονται, να παρατηρούν και να ελέγχουν άμεσα τα αποτελέσματα των πειραματι-
σμών τους, να εξελίσσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες όπως η λεπτή κινητικό-
τητα, η παρατηρητικότητα, η τήρηση κανόνων, η εκτέλεση λειτουργιών με τη σωστή 
σειρά. 

Σχεδιασμός 
 

Το εκπαιδευτικό σενάριο «Βόλτα στη γειτονιά του Ήλιου με όχημα το διαδραστικό 
τραπέζι» πραγματοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2012-2013 στο νηπιαγωγείο της Ελ-
ληνογερμανικής Αγωγής σε 6 τμήματα νηπίων (σύνολο 150 μαθητές, ηλικίας 5-6 ε-
τών). Οι ομάδες που υλοποίησαν το πρόγραμμα ήταν ομοιογενείς ως προς την εθνική 
τους προέλευση, τη μητρική γλώσσα και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο (Πρό-
γραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011: 21). Επίσης αρκετοί μαθητές είχαν εξοικείω-
ση με οθόνες αφής καθώς και πληροφόρηση σχετική με το θέμα «Πλανήτες». 

Έτσι, λοιπόν, από την αρχή της σχολικής χρονιάς χρησιμοποιήθηκε το διαδραστικό 
τραπέζι σε κατάλληλη διαμορφωμένη γωνιά της κάθε τάξης ώστε οι μαθητές να έ-
χουν άμεση πρόσβαση σε αυτήν για να εξυπηρετείται το ελεύθερο παιχνίδι καθώς και 
η υλοποίηση προγραμματισμένων από την νηπιαγωγό δραστηριοτήτων. Η απόφαση 
να εμπλουτιστεί ο  συμβατικός και παραδοσιακός τρόπος μάθησης με τη χρήση των 
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νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας με στόχο τη μύηση των μαθητών 
στον επιστημονικό και τεχνολογικό εγγραμματισμό, έφερε σε επαφή την ομάδα των 
νηπιαγωγών με ειδικά καταρτισμένους επαγγελματίες του χώρου της πληροφορικής. 
Με τη συμβολή τους φτιάχτηκαν εφαρμογές που υποστηρίζουν καινοτόμα εκπαιδευ-
τικά σενάρια και που θέτουν προβλήματα, τα οποία καθώς επιδέχονται περισσότερες 
από μία λύσεις, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εφευρετικής ικανότητας των μαθη-
τών. Έγινε προσπάθεια οι εκπαιδευτικές εφαρμογές που σχεδιάστηκαν και υλοποιή-
θηκαν (διαδραστικά παιχνίδια, παιχνίδια σχεδίασης, σχετικό λογισμικό εικόνας και 
ήχου, βίντεο μικρής διάρκειας) να προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών, να χρησι-
μοποιούνται προοδευτικά από αυτά χωρίς τη συμβολή των εκπαιδευτικών, να επιτρέ-
πουν τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση και την ομαδοσυνεργατικότητα, καθώς ο αριθ-
μός των συμμετεχόντων σε ένα παιχνίδι μπορεί να είναι από 2 έως 4 μαθητές (το δια-
δραστικό τραπέζι αναγνωρίζει έως 40 χαρακτήρες-δαχτυλάκια). Τέλος, επιχειρήθηκε 
η σύνδεση της εκπαιδευτικής χρήσης των λογισμικών που δημιουργήθηκαν με τους 
στόχους του προγράμματος σπουδών, έτσι ώστε να προσφέρονται για αξιοποίηση στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στην τάξη (Dodge & Colker, 1998) 
καθώς και να προωθούν τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι. 

Υλοποίηση 

Ο χρόνος διάρκειας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ΄΄Βόλτα στη 
γειτονιά του Ήλιου με όχημα το διαδραστικό τραπέζι΄΄ ήταν 2,5 περίπου μήνες (αρχές 
Δεκεμβρίου 2012 μέχρι μέσα Φεβρουαρίου 2013). Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα είχε διαθεματικό χαρακτήρα, καθώς για το σχεδιασμό του αξιοποιήθηκαν 
στοιχεία από όλα τα γνωστικά αντικείμενα όπως γλώσσα, μαθηματικά, δημιουργία 
και έκφραση, περιβάλλον, πληροφορική.  

Η ύπαρξη του διαδραστικού τραπεζιού στην τάξη προκάλεσε από την πρώτη κιόλας 
στιγμή το ενδιαφέρον των μαθητών και τη διάθεση να πειραματιστούν μέσα από αυ-
τό. Αρχικά, λοιπόν χρησιμοποιήθηκε ως εποπτικό μέσο και παρουσιάστηκαν εικόνες 
και φωτογραφίες του διαστήματος που συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο με τη βοήθεια 
και των γονιών. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε στους μαθητές βίντεο μικρής διάρκειας 
σχετικό με τους πλανήτες και το γνωστό τραγούδι «Του ήλιου η γειτονιά» των αδελ-
φών Κατσιμίχα. Ακολούθησαν διάφορα διαδραστικά παιχνίδια τα οποία δημιουργή-
θηκαν με τη συνδρομή ειδικά καταρτισμένων εκπαιδευτικών (καθηγητές πληροφορι-
κής του δημοτικού σχολείου) αλλά και με την παιδαγωγική συμβολή των νηπιαγω-
γών. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν από το μενού των δραστηριοτή-
των που εμφανιζόταν στην οθόνη προβολής το παιχνίδι που τους άρεσε περισσότερο. 

Αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από τα ψηφιακά παιχνίδια όπως: Παιχνίδι Σειροθέ-
τησης, όπου στην επίπεδη οθόνη εμφανίζεται η εικόνα του ήλιου, οι τροχιές των πλα-
νητών του ηλιακού συστήματος καθώς και οι 7 πλανήτες σε τυχαία διάταξη. Οι μαθη-
τές καλούνται να βάλουν σε σειρά τους πλανήτες σύμφωνα με την πραγματική θέση 
τους απέναντι στον ήλιο και την ορθή διάταξή τους στο ηλιακό σύστημα (πληροφορι-
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κή και μαθηματικά)· πάζλ, όπου γίνεται σύνθεση της εικόνας ενός διαστημόπλοιου 
από τα επιμέρους/ διάσπαρτα τμήματα αυτού, που εμφανίζονται στην οθόνη (πληρο-
φορική και μαθηματικά)· γλωσσικό παιχνίδι, όπου στην οθόνη εμφανίζονται οι 7 
πλανήτες, καθώς και τα ονόματά τους σε τυχαία σειρά. Οι μαθητές πρέπει να αντι-
στοιχήσουν τον κάθε πλανήτη με το όνομά του, βασιζόμενα κυρίως σε χαρακτηριστι-
κά, όπως το μέγεθος και το χρώμα  τους (πληροφορική και γλώσσα) μουσικά παιχνί-
δια, όπου με τη μέθοδο του animation κατασκευάστηκαν πλανήτες και φωτογραφή-
θηκαν από τους μαθητές και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα βιντεάκι το οποίο ε-
πενδύθηκε μουσικά με το soundtrack της ταινίας «Star Trek» Οι μαθητές ένιωσαν πε-
ρήφανοι με το δημιούργημά τους το οποίο εγκαταστάθηκε στο διαδραστικό τραπέζι 
της τάξης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να το απολαμβάνουν ανά πάσα στιγμή στην 
καθημερινότητά τους. 

Η χρήση του συγκεκριμένου πολυεργαλείου εμπλούτισε και συμπλήρωσε τους παρα-
δοσιακούς τρόπους μάθησης-όπως είναι το κουκλοθέατρο, η αφήγηση παραμυθιού, 
τα εικαστικά, η επίσκεψη στο πλανητάριο-με την παραγωγή πολυτροπικών πληροφο-
ριών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακών γραμματισμών (Πρόγραμμα Σπουδών 
Νηπιαγωγείου, 2011: 131). 
 

Αποτελέσματα 
 

Μέσα από τη συστηματική παρατήρηση, το διάλογο και τη συζήτηση τόσο των εκ-
παιδευτικών μεταξύ τους, όσο και των εκπαιδευτικών και των παιδιών, έγινε συλλο-
γή, καταγραφή, σύνθεση, οργάνωση, αναστοχασμός και ερμηνεία των πληροφοριών. 
Με βάση αυτά τα δεδομένα προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Η καινοτόμος δράση συνέβαλε στην προσωπική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη 
των παιδιών. Συγκεκριμένα καλλιεργήθηκαν περισσότερο οι αναπτυξιακές λειτουργί-
ες, που είχαν άμεση σχέση με τη χρήση του διαδραστικού τραπεζιού. Αυτές είναι: η 
νοητική (διασαφήνιση εννοιών, διατύπωση υποθέσεων-προβλέψεων, παρατήρηση, 
γνώση, μνήμη, κριτική σκέψη), η κοινωνικοσυναισθηματική (κοινωνικοποίηση, συ-
νεργασία, αυτονομία), η ψυχοκινητική (λεπτοί χειρισμοί και κινήσεις), η φαντασία, η 
δημιουργικότητα και η ψυχαγωγία (Riding and Powell, 1987, Πετρινώλη, 1992, 
Clements, Nastasi, and Swaminathan, 1993, Ντολιοπούλου, 1999). 
 
Η διάδραση πρόσφερε στους μαθητές την ευκαιρία να κάνουν λάθος, να το καταλά-
βουν χωρίς την υπόδειξη του δασκάλου, να το διορθώσουν αλλά και να επαναλάβουν 
τη δραστηριότητα καλλιεργώντας με αυτό τον τρόπο την κριτική τους σκέψη και την 
αυτοαξιολόγηση.  
 
Κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών με αποτέλεσμα στο 
τέλος και οι  μαθητές  να δίνουν ιδέες για τη δημιουργία νέου λογισμικού.  
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Προώθησε τη συνεργασία των εκπαιδευτικών: των νηπιαγωγών-μεταξύ τους-αλλά 
και με τους συναδέλφους καθηγητές πληροφορικής από το δημοτικό σχολείο μέσω 
της ανταλλαγής γνώσεων, πληροφοριών, ιδεών καθώς και από την παροχή εξειδικευ-
μένων γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτό οι νηπιαγωγοί πρότειναν ιδέες, δημιούργησαν εκ-
παιδευτικά σενάρια τα οποία με την πολύτιμη βοήθεια των συναδέλφων από τον χώ-
ρο της πληροφορικής μετέτρεψαν σε λογισμικό, μετέφεραν τις εμπειρίες των μαθη-
τών από το παιχνίδι τους στο διαδραστικό τραπέζι και συζήτησαν τις δυσκολίες που 
αντιμετώπισαν. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να δημιουργηθεί μια φυσική κοινότητα μά-
θησης, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης εντός 
της σχολικής μονάδας αλλά και στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλα νηπιαγωγεία. 
 
Ανέπτυξε θετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών αλλά και των μαθητών με 
τις νηπιαγωγούς. Μέσα από τους πειραματισμούς στο διαδραστικό τραπέζι ενισχύθη-
κε η δυναμική της ομάδας, αυξήθηκαν τα κίνητρα μάθησης, καλλιεργήθηκε η δεξιό-
τητα της επικοινωνίας και αναπτύχθηκαν λειτουργικές σχέσεις ανάμεσα στους μαθη-
τές. Οι μαθητές κατάφεραν να συνεργαστούν και να σεβαστούν τους συνομηλίκους 
τους, να περιμένουν τη σειρά τους (σεβόμενοι το ρυθμό του καθενός) και να πειθαρ-
χούν στους κανόνες λειτουργίας του διαδραστικού τραπεζιού. Η νηπιαγωγός κινητο-
ποίησε και ενθάρρυνε ακόμα και τους πιο δειλούς και συνεσταλμένους μαθητές να 
σκεφτούν, επέτρεψε τις αλληλεπιδράσεις τόσο των μαθητών μεταξύ τους όσο και των 
μαθητών μαζί της στηρίζοντας έτσι την αρχή της συνδιερεύνησης. Παρακίνησε τον 
κάθε μαθητή να εμπλακεί ενεργά, να συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην οργάνωση 
των δραστηριοτήτων και τους μετέδωσε πρακτικές και συνήθειες που χαρακτηρίζουν 
τον εγγράμματο πληθυσμό των δυτικών κοινωνιών και προωθούν τη δια βίου μάθηση 
(Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2006: 31). 
 
Καλλιέργησε θετικό κλίμα μεταξύ σχολείου και οικογένειας στο πλαίσιο της εμπλο-
κής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι γονείς έχοντας μια εικόνα του και-
νοτόμου αυτού εργαλείου από τις συγκεντρώσεις γονέων αλλά κι από την τελική εκ-
δήλωση, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέ-
ρει η χρήση του διαδραστικού τραπεζιού.  

Συμπεράσματα 
 
Τα οφέλη από την εισαγωγή του διαδραστικού τραπεζιού στην εκπαιδευτική πράξη 
είναι η αναβάθμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η υλοποίηση με επιτυχία των δι-
δακτικών στόχων, η καλλιέργεια της θετικής στάσης των παιδιών προς τις νέες τε-
χνολογίες, η υποστήριξη της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, η 
υποστήριξη της πολιτιστικής ανάπτυξης των παιδιών και η διαμόρφωση θετικού κλί-
ματος στη σχολική κοινότητα. 

Καταληκτικά θα μπορούσε να ειπωθεί πως το διαδραστικό τραπέζι μπορεί να αποτε-
λέσει μία πρόταση για την αποτελεσματική εισαγωγή της πληροφορικής στην προ-
σχολική εκπαίδευση με δεδομένο ότι συνδυάζει την ομαδοσυνεργατική μάθηση, χω-
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ρίς ωστόσο να καταργεί την αυτονομία των μαθητών. Έτσι, η γνώση πηγάζει μέσα 
από το παιχνίδι, τη διάδραση και την ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων. 
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Γνωριμία των μουσικών οργάνων με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

Πετροπούλου Σταυρούλα  
Med. Σπουδές στην Εκπαίδευση: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση 

Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας 
lora.petr@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα πρόταση έχει ως σκοπό την ανάδειξη τρόπων χρήσης μουσικών λογισμι-
κών ειδικά σχεδιασμένων για το ηλικιακό επίπεδο των μαθητών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης έτσι ώστε, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, να μπορούν οι 
μαθητές να αποκτήσουν και να αναδείξουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τα 
μουσικά όργανα. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, αρχικά θα γίνει παρουσίαση 
του περιεχομένου δύο λογισμικών μουσικής και ενός λογισμικού ζωγραφικής και στη 
συνέχεια θα αναδειχθεί ένας ενδεικτικός τρόπος συνδυασμού και αξιοποίησης αυτών 
μέσα από προτεινόμενες δραστηριότητες για την υλοποίηση της πρότασης.   

Λέξεις – Κλειδιά: Μουσικά όργανα, λογισμικό μουσικής, πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην τάξη προσφέρει νέες ιδέες στο ρόλο των εκ-
παιδευτικών για την προώθηση της μάθησης (McDonald & Naso, 1986; Watts, 1985), 
καθώς τους βοηθάει να προβληματιστούν, να πειραματιστούν και να εμβαθύνουν. Ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής σήμερα χρησιμοποιείται από πολλούς εκπαιδευτικούς ως 
εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης. Μέσω της τεχνολογίας δίνεται η δυνατότητα τό-
σο στους εκπαιδευτικούς να παρέχουν ευκολότερα ανατροφοδότηση στις σκέψεις των 
μαθητών όσο και στους μαθητές να αναθεωρούν την εργασία τους. 

Η έννοια της μουσικής τεχνολογίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καλλιτεχνική 
αλλά και με την τεχνολογική δημιουργικότητα. Στο χώρο της εκπαίδευσης η χρήση 
της μουσικής πληροφορικής και των λογισμικών πολυμέσων (CD-ROM) έχουν ε-
μπλουτίσει και ενισχύσει τον τρόπο διδασκαλίας.  

Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει μια πρόταση με θέμα τη «Γνωριμία των μου-
σικών οργάνων με τη χρήση των ΤΠΕ» και απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ τάξης 
δημοτικού. Η υλοποίησή της στηρίζεται στη χρήση των λογισμικών μουσικής «Εμμέ-
λεια» και «Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα» καθώς και του ελεύθερου λογισμικού 
ζωγραφικής Tux Paint. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο των 
παραπάνω λογισμικών και θα αναδειχθεί ένας ενδεικτικός τρόπος συνδυασμού και 
αξιοποίησης αυτών μέσα από προτεινόμενες δραστηριότητες για την υλοποίηση της 
πρότασης.  

 

1517

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Σκοπός και στόχοι 

Σκοπός: Η παρούσα πρόταση έχει ως σκοπό να αναδειχθούν τρόποι χρήσης μουσικών 
λογισμικών ειδικά σχεδιασμένων για το ηλικιακό επίπεδο των μαθητών της πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης έτσι ώστε, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, να μπο-
ρούν οι μαθητές να αποκτήσουν και να αναδείξουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές 
με τα μουσικά όργανα.  

Μέσω της κατάλληλης χρήσης των λογισμικών επιδιώκουμε την ενεργητική συμμε-
τοχή των μαθητών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής αξιολόγησης που θα επι-
τρέπει το μαθητή να ακούει, να παρατηρεί, να περιγράφει, να συγκρίνει και να αξιο-
λογεί τα κλασικά και τα ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα.   

Στόχοι: Με την υλοποίηση της παρούσας πρότασης επιδιώκεται από τους μαθητές: 

Γνωστικοί στόχοι:  
• Να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τις γνώσεις τους για τα κλασικά και τα ελ-

ληνικά λαϊκά μουσικά όργανα καθώς και την κατηγορία στην οποία ανήκει το 
καθένα.  

• Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον τρόπο παραγωγής του ήχου των μου-
σικών οργάνων.  

• Να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις για την περιγραφή των μερών που απο-
τελούνται καθώς και για τον τρόπο κατασκευής και παιξίματός τους.  

• Να γνωρίσουν τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας και τις οικογένειες ορ-
γάνων που τις αποτελούν. 

• Να γνωρίσουν το ρόλο του κάθε ελληνικού λαϊκού μουσικού οργάνου στην 
παραδοσιακή ζυγιά (μελωδικό, συνοδευτικό). 

• Να αποκτήσουν τη δυνατότητα αναγνώρισης του ηχοχρώματος διαφόρων 
μουσικών οργάνων. 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 
• Να εξοικειωθούν με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  
• Να χρησιμοποιούν με ευχέρεια ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γενικής χρήσης 

λογισμικών μουσικής και ζωγραφικής. 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες, όπως η ακουστική δεξιότητα, η παρατηρητικότη-

τα και η αυτοσυγκέντρωση.   
• Να διακρίνουν και να αναγνωρίζουν το ηχόχρωμα διαφόρων μουσικών οργά-

νων κατατάσσοντάς τα σε ανάλογες κατηγορίες. 
• Να εξοικειωθούν με το χειρισμό απλών εργαλείων και υλικών κατασκευής. 
• Να αποκτήσουν λεπτές δεξιότητες και να καλλιεργήσουν την κριτική τους ι-

κανότητα και σκέψη.   
• Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους. 

Συναισθηματικοί στόχοι: 
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• Να αφυπνιστεί το ενδιαφέρον τους τόσο για τη μουσική μας παράδοση όσο 
και για την κλασική μουσική. 

• Να αισθανθούν τη σημασία της ομαδικότητας και της συνεργασίας για την 
ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων. 

• Να διασκεδάσουν συμμετέχοντας ενεργητικά με δραστηριότητες που αφορούν 
τη μουσική και ειδικότερα τα μουσικά όργανα.  

• Να εκφραστούν ελεύθερα.  
• Να εκφραστούν εικαστικά, να πειραματιστούν και να αυτοσχεδιάσουν. 

Γνωστικό επίπεδο των μαθητών  

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης δημοτικού ήδη γνωρίζουν από τα προηγούμενα σχολικά έτη, 
σύμφωνα με τα ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ των Γ΄ και Δ΄ τάξεων, τα κλασικά και ελληνικά λαϊκά 
μουσικά όργανα καθώς και τις κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται (χορδόφωνα, 
αερόφωνα, μεμβρανόφωνα και ιδιόφωνα), διότι εργάστηκαν πάνω σε σχετικές θεμα-
τικές ενότητες, όπως: «Ηχόχρωμα-ήχος και χρώμα μαζί», «Μια διαφορετική ορχή-
στρα» και «Γνωρίζοντας τα ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα». Επίσης γνωρίζουν τις 
ιδιότητες του ήχου (ύψος, ένταση, διάρκεια, χροιά). Η συγκεκριμένη πρόταση θα υ-
λοποιηθεί με αφορμή το μάθημα της Μουσικής με θέμα: «Ηχόχρωμα 2: Πρόβα Συμ-
φωνικής Ορχήστρας».  

Η εκτιμώμενη διάρκεια της πρότασης υπολογίζεται σε τρεις διδακτικές ώρες, δηλαδή 
σε τρεις εβδομάδες, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μάθημα της Μουσικής προσφέρεται 
στους μαθητές της Ε΄ τάξης δημοτικού 1 ώρα την εβδομάδα. 

Κατηγορία και περιεχόμενο των λογισμικών 

Για τις ανάγκες υλοποίησης της πρότασης θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω λογι-
σμικά:    

1. «Εμμέλεια»: Λογισμικό κλειστού τύπου που έχει διατεθεί από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο σε όλα τα σχολεία και απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του 
δημοτικού σχολείου. Στόχος του λογισμικού είναι η στήριξη του μαθήματος της 
Μουσικής στο δημοτικό σχολείο, προσφέροντας τις απαραίτητες γνωσιολογικές 
πληροφορίες με πολυμέσα. Εμπεριέχει υλικό για τον εμπλουτισμό του μαθήματος 
με ηχητικά παραδείγματα από το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά 
και από τη μουσική δραστηριότητα του ανθρώπου. Τα μουσικά όργανα αντιμετω-
πίζονται σαν ξεχωριστή κατηγορία. Το συγκεκριμένο λογισμικό δίνει τη δυνατό-
τητα δημιουργίας αλληλεπιδραστικών ασκήσεων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, α-
ντιστοιχήσεων και ταξινόμησης. Επιπλέον, μέσα από παιχνίδια που βοηθούν στην 
εμπέδωση της γνώσης, στην απόκτηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων και στην εξοι-
κείωση με την τεχνολογία, δίνεται η δυνατότητα λάθους και επαναφοράς στο σω-
στό, αποτελώντας άριστη επιλογή για τη διαδικασία της τελικής αξιολόγησης.  
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2. «Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα»: Λογισμικό κλειστού τύπου που δημιουργή-
θηκε από  το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, Συλλογή Φοίβου 
Ανωγιαννάκη, σε παραγωγή του Συλλόγου «οι Φίλοι της Μουσικής» της Μουσι-
κής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» και είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία. 
Πρόκειται για μια εκπαιδευτική ξενάγηση στα ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα 
και περιέχει οπτικό και ηχητικό υλικό από το  Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μου-
σικών Οργάνων, Συλλογή Φοίβου Ανωγιαννάκη. Είναι μια πρωτότυπη παραγωγή 
της Βιβλιοθήκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών που δίνει τη δυνατότητα στους 
μαθητές να ακούσουν τον ήχο των ελληνικών λαϊκών μουσικών οργάνων, να δουν 
τα χαρακτηριστικά τους και τα μέρη κατασκευής τους, τις στάσεις, τις τεχνικές 
παιξίματός τους και τους οργανικούς συνδυασμούς, καθώς και την κατηγορία 
στην οποία ανήκει το καθένα. Επίσης μέσα από ένα Μουσικό Οδοιπορικό ξεναγεί 
μαθητές και εκπαιδευτικούς σε ένα μουσικό ταξίδι  ανά την Ελλάδα. 

 

3.  «Tux Paint»:  Λογισμικό ζωγραφικής ανοιχτού τύπου που, με απλό χειρισμό, 
ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους μαθητές που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα, συν-
δυάζοντας τα διασκεδαστικά εφέ ήχου με μια ενθαρρυντική μασκότ κινούμενων 
σχεδίων. Το συγκεκριμένο λογισμικό καλλιεργεί τη φαντασία, την επινοητικότητα 
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και την ευαισθησία των παιδιών και δίνει διέξοδο στις καλλιτεχνικές τάσεις τους 
για να πειραματιστούν και να αυτοσχεδιάσουν. 

 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Για την υλοποίηση της πρότασης, ο εκπαιδευτικός αρχικά θα υποστηρίξει τους μαθη-
τές στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι ώστε να μπορέσουν να οικειοποιη-
θούν τη γνώση μέσα στα πλαίσια της γνωστικής μαθητείας και της καθοδηγούμενης 
συμμετοχής τους σε πραγματικές εργασίες. Στη συνέχεια, θα δημιουργήσει το κατάλ-
ληλο διδακτικό πλαίσιο έτσι ώστε οι μαθητές να περάσουν, από την καθοδηγούμενη 
και υποβοηθούμενη, στην αυτόνομη μάθηση. Χρησιμοποιώντας την τεχνική της φθί-
νουσας καθοδήγησης «σκαλωσιά», για την κατάκτηση της εννοιολογικής γνώσης 
(conceptual scaffolding) του διδασκόμενου αντικειμένου, η στήριξη στην αρχή θα 
είναι κυρίως υποστηρικτική, ενώ στη συνέχεια θα υποχωρεί (φθίνει), δίνοντας τη θέ-
ση της στην αυτενέργεια των μαθητών (Puntambekar & Hübscher, 2005).  

Η έννοια της στήριξης συνδέεται με τη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης του Vygotsky 
και τη δυνατότητα των ατόμων να πλησιάσουν το δυνητικό επίπεδο ανάπτυξης με τη 
βοήθεια ανθρώπων με περισσότερες εμπειρίες ή δυνατότητες ή την παροχή  στήριξης 
μέσω τεχνολογικού εξοπλισμού. Έτσι, ο εκπαιδευτικός αρχικά θα στηρίξει τους μα-
θητές με επεξηγήσεις, νύξεις και οδηγίες, μέχρι οι μαθητές να κατακτήσουν τα διδα-
σκόμενα. Στη συνέχεια, στη λογική της φθίνουσας καθοδήγησης (fading scaffolding), 
ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να υποχωρήσει με στόχο την αυτορρύθμιση των  μαθητών 
για τη διαδικασία της μάθησης.  

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να μετατρέψει τη σχολική τάξη σε κοινότητα μάθησης 
όπου οι μαθητές θα έχουν κοινά ενδιαφέροντα, θα μοιράζονται κοινές ιδέες και ιδανι-
κά και θα επηρεάζουν ο ένας τον άλλο στη μαθησιακή διαδικασία (Kowch & 
Schwier, 1997). 
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Οργάνωση τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Η υλοποίηση της πρότασης θα εξελιχθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. 
Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 3-5 ατόμων με την απαίτηση ανάλογου α-
ριθμού Η/Υ και με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Απαραίτητα μέσα για διευ-
κόλυνση της εξέλιξης της πρότασης αποτελούν η ύπαρξη βιντεοπροβολέα, του προ-
γράμματος παρουσίασης (power point) καθώς και η δυνατότητα χρήσης των παρακά-
τω λογισμικών:   

• Λογισμικό μουσικής κλειστού τύπου, γενικής χρήσης, «Εμμέλεια». 
• Λογισμικό μουσικής κλειστού τύπου, γενικής χρήσης, «Ελληνικά λαϊκά μου-

σικά όργανα». 
• Λογισμικό ζωγραφικής ανοιχτού τύπου, γενικής χρήσης, Tux Paint. 

Αναλυτική περιγραφή της πρότασης 

1η Εβδομάδα 

1η Δραστηριότητα: Ο εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθητές στο θέμα, προβάλλοντας, με 
τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα και του προγράμματος παρουσίασης (power point), 
εικόνες από κλασικά και ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα, οι οποίες συνοδεύονται 
από ηχητικό υλικό. Με αφορμή την παρουσίαση, ο εκπαιδευτικός προχωρά σε «εκ-
μαίευση» γνώσεων, σχετικών με το θέμα, που προϋπήρχαν στους μαθητές.  

Ακολουθεί προβληματισμός όπως: «Ποιες είναι οι κατηγορίες που κατατάσσουμε τα 
μουσικά όργανα; Μπορούμε να αντιστοιχήσουμε το κάθε μουσικό όργανο με την κατη-
γορία στην οποία ανήκει;»  

 2η Δραστηριότητα: Αφού αναφέρουμε τις κατηγορίες κατάταξης των μουσικών οργά-
νων, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να ανοίξουν το λογισμικό μουσικής 
«Εμμέλεια» και να μπουν στο Ωδείο με το συννεφάκι «Μουσικά όργανα». Εκεί θα 
συναντήσουν τα μουσικά όργανα χωρισμένα σε κατηγορίες. Η κάθε κατηγορία περι-
λαμβάνει ηχητικό και μουσικό υλικό, το οποίο εμπλουτίζεται από άλλης μορφής πλη-
ροφορίες (εικόνα, βίντεο, κείμενο) προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των 
μαθητών χρηστών. Τα παιδιά είναι ήδη χωρισμένα σε ομάδες των 3-5 ατόμων. Η κά-
θε ομάδα θα αναλάβει να ασχοληθεί με μία από τις κατηγορίες μουσικών οργάνων 
(χορδόφωνα, αερόφωνα, μεμβρανόφωνα, ιδιόφωνα,). Συγκεκριμένα, μέσω του προ-
γράμματος, τα μέλη της κάθε ομάδας θα ακούσουν τα μουσικά όργανα της συγκεκρι-
μένης κατηγορίας, θα γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και την ταυτότητά 
τους και θα παρατηρήσουν τον ήχο τους, τις δυνατότητές τους και τη συνήχησή τους 
με άλλα μουσικά όργανα.  

3η Δραστηριότητα: Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα θα επιλέξει ένα από τα μουσικά όργα-
να με τα οποία ασχολήθηκε και θα πάρει το όνομά του.  
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4η Δραστηριότητα: Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να ανοίξουν το λογισμικό 
ζωγραφικής Tux Paint και να ζωγραφίσουν το μουσικό όργανο της επιλογής τους από 
το οποίο πήρε το όνομά της η ομάδα τους. Εκτυπώνουμε τις ζωγραφιές και τις αναρ-
τούμε σε μια γωνιά που έχουμε διαμορφώσει για τις ανάγκες του θέματος. 

Εργασία για την επόμενη εβδομάδα: 
Η κάθε ομάδα θα πρέπει να επιλέξει έναν εκπρόσωπο που θα παρουσιάσει σε όλη την 
τάξη το μουσικό όργανο που αντιπροσωπεύει την ομάδα του. Η παρουσίαση μπορεί να 
γίνει με όποιον τρόπο αποφασίσει η ομάδα (λεκτικά, με την τεχνική της παντομίμας μι-
μούμενοι τον τρόπο παιξίματος του μουσικού οργάνου, εικαστικά, με συνδυασμό δια-
φόρων τεχνικών). Στο τέλος θα πρέπει τα μέλη της ομάδας να τεκμηριώσουν τους λό-
γους για τους οποίους επέλεξαν το συγκεκριμένο μουσικό όργανο. 

2η Εβδομάδα 

5η Δραστηριότητα: Οι εκπρόσωποι των ομάδων παρουσιάζουν τα μουσικά όργανα που 
αντιπροσωπεύουν τις ομάδες τους και με τη βοήθεια όλων των μελών αιτιολογούν 
την απόφασή τους.  
Ακολουθεί προβληματισμός όπως: Ποια είναι τα όργανα της Συμφωνικής ορχήστρας 
και ποια η διάταξή τους στο χώρο;  

6η Δραστηριότητα: Ο εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές αν έχουν παρακολουθήσει 
μουσικές παραστάσεις ή συναυλίες κλασικής μουσικής. Στη συνέχεια τους δείχνει με 
τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα και του προγράμματος παρουσίασης (power point), 
τα όργανα της Συμφωνικής ορχήστρας καθώς και τη θέση που έχει το καθένα μέσα σ’ 
αυτή. Κατόπιν, όλη η τάξη θα μεταμορφωθεί σε μια εικονική ορχήστρα. Όλοι οι μα-
θητές θα πάρουν νοερά από ένα όργανο, θα βρουν τη θέση τους στην ορχήστρα και 
με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση και μαέστρο το δάσκαλο Μουσικής θα «εκτε-
λέσουν» ένα μουσικό έργο.  

7η Δραστηριότητα: Όταν τελειώσει η εικονική «Συναυλία», ο εκπαιδευτικός θα ζητή-
σει από τους μαθητές να ανοίξουν και πάλι το λογισμικό μουσικής «Εμμέλεια» και να 
μπουν στο Εργαστήριο με το συννεφάκι «Μουσική πράξη». Εκεί υπάρχουν 3 επίπεδα 
ασκήσεων και παιχνιδιών που βοηθούν στην εμπέδωση της γνώσης, στην απόκτηση 
και καλλιέργεια δεξιοτήτων και στην εξοικείωση με την τεχνολογία. Ο εκπαιδευτικός 
θα ωθήσει τους μαθητές να πειραματιστούν σε όλα τα επίπεδα.  

8η Δραστηριότητα: Μετά την περιήγηση των μαθητών στα 3 επίπεδα της «Μουσικής 
Πράξης», ο εκπαιδευτικός θα επιλέξει ορισμένες από τις ασκήσεις και τα παιχνίδια 
και θα τα προβάλλει με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα σε όλη την τάξη με στόχο την 
ομαδοσυνεργατική προσέγγιση κατά την επίλυσή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ατο-
μική πορεία μάθησης και ανάπτυξης των μαθητών συντελείται μέσα σε πλαίσιο αλ-
ληλεπίδρασης με τους άλλους μαθητές.  

3η Εβδομάδα 
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9η Δραστηριότητα: Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να ανοίξουν το λογισμικό 
κλειστού τύπου «Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα». Οι μαθητές της κάθε ομάδας θα 
ξεναγηθούν σε μουσικά όργανα διαφορετικής κατηγορίας από αυτή που είχαν επιλέ-
ξει στο πρόγραμμα «Εμμέλεια», θα τα ακούσουν και θα δουν την τεχνική παιξίματός 
τους.   

10η Δραστηριότητα: Ο εκπαιδευτικός με τη χρήση του βιντεοπροβολέα και του μουσι-
κού λογισμικού «Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα», θα δείξει στα παιδιά τα χαρα-
κτηριστικά και τα μέρη κατασκευής και παραγωγής του ήχου των λαϊκών μουσικών 
οργάνων. Επίσης, θα δουν τις στάσεις και τις τεχνικές παιξίματός τους και θα τους 
μιλήσει για το ρόλο του κάθε ελληνικού λαϊκού μουσικού οργάνου στην παραδοσια-
κή ζυγιά (μελωδικό, συνοδευτικό).  

11η Δραστηριότητα Τα παιδιά, αυτή τη φορά, θα μεταμορφωθούν σε μια λαϊκή ορχή-
στρα και άλλα παίζοντας, άλλα χορεύοντας και άλλα τραγουδώντας θα μετατρέψουν 
την τάξη σε ένα «πανηγύρι».  

Ακολουθεί προβληματισμός όπως: Μπορούμε κι εμείς να γίνουμε κατασκευαστές μου-
σικών οργάνων; 

12η Δραστηριότητα: Ο εκπαιδευτικός δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να κατασκευ-
άσουν αυτοσχέδια μουσικά όργανα χρησιμοποιώντας δημιουργικά τη φαντασία τους. 
Μ’ αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές ικανοποιούν την επιθυμία τους για ενεργητική 
συμμετοχή στα μουσικά δρώμενα καθώς θα μπορούν να συνοδεύουν τα τραγούδια 
τους και να παίζουν τα μουσικά τους παιχνίδια με τα μουσικά όργανα που θα έχουν 
φτιάξει οι ίδιοι.    

Πρόσθετες πληροφορίες 

Ο εκπαιδευτικός αφού λάβει υπόψη τη στοχοθεσία της συγκεκριμένης πρότασης, 
μπορεί, κατά την εφαρμογή της, να εμπλουτίσει, να διαφοροποιήσει, να προσαρμόσει 
ή και να περιορίσει το περιεχόμενό της ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και δυνατό-
τητες της τάξης. Η υλοποίηση της πρότασης μπορεί να σχεδιαστεί ή να εμπλουτιστεί  
με τη χρήση άλλων μέσων ή λογισμικών όπως:  

• Της ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας για τα μουσικά όργανα, που περιέχει μουσικά 
παραδείγματα, φωτογραφίες και διαγράμματα. 

• Του οδηγού των Νέων για την Ορχήστρα, του Benjamin Britten. 
• Του εκπαιδευτικού λογισμικού μουσικής «ΜελΟδύσσεια: μια μουσική ιστο-

ρία για νέους» από  τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη». 
• Του εκπαιδευτικού προγράμματος συμφωνικής ορχήστρας Κύπρου, «Ο Πέ-

τρος και ο Λύκος». 
• Της μηχανής αναζήτησης του διαδικτύου (Google). 
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Συμπεράσματα-Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρόταση έγινε προσπάθεια να δούμε τρόπους αξιοποίη-
σης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη με τη χρήση τριών λογισμικών για το μάθημα της 
Μουσικής της Ε΄ τάξης δημοτικού. Με την υλοποίηση αυτής της πρότασης αναμένε-
ται ότι ο εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας τη δυναμική της αλληλεπίδρασης, θα μετατρέ-
ψει την τάξη σε κοινότητα μάθησης, η οποία μέσα από την ανάπτυξη των κοινωνικών 
δεξιοτήτων (συνεργασία, συζήτηση, ανταλλαγή οπτικών, διαλεκτική αντιπαράθεση), 
συμβάλει στη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των μαθητών. 
Έτσι, οι μαθητές αναμένεται από τη μια να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για 
τα μουσικά όργανα αλλά από την άλλη να νοιώσουν τη χαρά και την ικανοποίηση 
που θα απορρέει από το χειρισμό και των πειραματισμό απλών εφαρμογών μουσικής 
τεχνολογίας.   

Βασική αρχή της διδασκαλίας της Μουσικής στο σχολείο σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ 
Μουσικής (ΦΕΚ 304/Β, 13-3-2003, σ.4070) είναι η συμμετοχή του μαθητή σε δρα-
στηριότητες που του προκαλούν το ενδιαφέρον και η εμπέδωση των γνώσεων μέσα 
από ενεργητικές διαδικασίες ακρόασης, εκτέλεσης και δημιουργίας, που θα διασφα-
λίσουν τη ψυχοσωματική ενεργοποίηση και τη συναισθηματική του ευαισθητοποίη-
ση. Έτσι, το «μάθημα» της Μουσικής σε συνδυασμό με τη χρήση των ΤΠΕ θα μοιά-
ζει περισσότερο με ένα κεφάτο παιχνίδι παρά με μάθημα. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
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Γυναίκα γίνεσαι…τότε και τώρα... 
Ένα διδακτικό σενάριο Επιχειρηματολογίας και τεχνολογίας στη Στ’ Δημοτικού 

Κυριατζάκου Κωνσταντία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70   

Υποψήφια Διδάκτορας Τμ. Εκπ/κής & 
Κοινωνικής Πολιτικής ΠΑΜΑΚ 

ntinakir73@gmail.com 

Ζιώγα Χρυσούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

xrysoulazioga@gmail.com 
 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αφορά ένα διδακτικό σενάριο που υλοποιήθηκε στο 3ο Πειρα-
ματικό Δημοτικό σχολείο Ευόσμου στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας. Πρόθεση 
και επιδίωξή μας ήταν να ασκηθούν οι μαθητές/τριες της Στ τάξης στην παραγωγή 
κατευθυντικού λόγου και δη επιχειρηματολογικού με την παράλληλη χρήση των 
Τ.Π.Ε. Αποτελεί ένα σενάριο δύο διδακτικών δίωρων με θέμα τη θέση της γυναίκας 
σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής. 

Λέξεις - Κλειδιά: Επιχειρηματολογία, Τ.Π.Ε.  

Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη επιχειρηματολογίας για μια δεδομένη θέση απαιτεί την εφαρμογή πολ-
λών δεξιοτήτων κριτικής σκέψης. Έτσι, η ικανότητα ανάπτυξης επιχειρημάτων μπο-
ρεί να θεωρηθεί ως ένα βασικό συστατικό στοιχείο της κριτικής σκέψης (van Gelder, 
2001). Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης είναι ένας από τους πιο κεντρικούς στό-
χους της εκπαίδευσης και ένα από τα πιο αξιόλογα αποτελέσματα που μπορεί να έχει 
(van Gelder, 2005; 2001).  

Σχετικές έρευνες έχουν δείξει πως οι δεξιότητες κριτικής σκέψης μπορούν να διδα-
χθούν ακόμη και από την προσχολική ηλικία (Μπούτσιου, 2006; Jonassen, 2000). Οι 
έρευνες έχουν δείξει επίσης πως οι δεξιότητες κριτικής σκέψης αναπτύσσονται και 
βελτιώνονται με ποιοτική εξάσκηση. Η ποιοτική εξάσκηση θα πρέπει να είναι: α) πα-
ρωθητική, δηλαδή ο/η μαθητής/τρια θα πρέπει σκόπιμα να εξασκείται με σκοπό να 
βελτιώσει τις δεξιότητες, β) καθοδηγημένη, δηλαδή ο/η μαθητής/τρια θα πρέπει με 
κάποιο τρόπο να γνωρίζει τι θα κάνει στη συνέχεια, γ) υποστηριζόμενη, ειδικά στα 
αρχικά στάδια, όπου θα πρέπει να υπάρχουν δομές που να αποτρέπουν την ακατάλ-
ληλη δραστηριότητα, δ) διαβαθμισμένη, δηλαδή η πολυπλοκότητα των ασκήσεων να 
αυξάνει σταδιακά και ανατροφοδοτούμενη, δηλαδή ο/η μαθητής/τρια με κάποιο τρό-
πο πρέπει να δηλώνει αν η συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν επιτυχής ή κατάλληλη 
(van Gelder, 2001; Jonassen, 2000).  

Πολλά από τα πιο πάνω μπορεί να είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν σε πραγματι-
κές καταστάσεις με τους χρονικούς περιορισμούς που έχει το σχολικό πρόγραμμα και 
η διδασκαλία στην τάξη. Ένας πρακτικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρό-
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βλημα είναι και η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου δι-
δασκαλίας και μάθησης για να βοηθήσει το/τη μαθητή/τρια και για να στηρίξει 
τον/την εκπαιδευτικό να βοηθήσει το/τη μαθητή/τρια (Twardy, 2004; van Gelder, 
2002, 2001; Jonassen, 2000). Πρόσφατες έρευνες που επικεντρώνονται στη χρήση 
περιβαλλόντων που αξιοποιούν τόσο το διαδίκτυο όσο και ειδικά σχεδιασμένα εργα-
λεία (Evagorou & Osborne, 2008; Evagorou & Osborne, 2007; Clark & Sampson, 
2006; Bell & Linn, 2004; Sandoval, 2003; Suthers, 2003), τα οποία έχουν ως στόχο 
την υποστήριξη εκείνων των δυσκολιών των μαθητών/τριών που τους αποτρέπουν 
από το να δημιουργούν αξιόπιστα επιχειρήματα, αναφέρουν ότι η χρήση της τεχνολο-
γίας μπορεί να στηρίξει τους/τις μαθητές/τριες στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν 
επιχειρήματα και βασικές δεξιότητες κριτικής σκέψης. Η αλληλεπίδραση, πάνω στην 
οποία βασίζονται οι Νέες Τεχνολογίες, προσφέρει στο/στη μαθητή/τρια τη δυνατότη-
τα να συμμετέχει μαζί με το/τη δάσκαλό του/της στο σχεδιασμό των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων και να εκφράζει ελεύθερα τις αντιλήψεις και τα συναισθήματά 
του/της.  

Τίτλος σεναρίου: «Γυναίκα γίνεσαι…τότε και τώρα…  
Τμήματα υλοποίησης: Στ3 - Στ2 τάξη 
Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015  
Είδος λόγου-κειμένου: Κατευθυντικός  
Διαθεματικό: ΝΑΙ  
Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα Γλώσσα, Πληροφορική, Τέχνη, Αισθητική Αγω-
γή   
Χρονική διάρκεια:  2 διδακτικά δίωρα  

Προϋποθέσεις υλοποίησης 

Μια βασική προϋπόθεση αποτελεί η κατανόηση και αποδοχή από μέρους του δασκά-
λου της ομαδοσυνεργατικής μάθησης∙ ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσφέρει αρ-
κετό υλικό για να εργαστούν οι ομάδες, τα απαραίτητα εργαλεία και εποπτικά μέσα 
με σκοπό την ανεμπόδιστη λειτουργία και συνεργασία των ομάδων. Οι μαθητές/τριες 
ενδείκνυται να έχουν οικειοποιηθεί τεχνικές συνεργατικής μάθησης σε προηγούμενα 
διδακτικά έτη για να μπορούν με ευκολία να εργαστούν. Επίσης, καλό είναι να γνωρί-
ζουν βασικές αρχές χρήσης υπολογιστή και περιήγησης στο διαδίκτυο. Οι μαθη-
τές/τριες χωρισμένοι/ες σε πέντε ομάδες των 2-3 ατόμων εργάζονται στην αίθουσα 
των Η/Υ, η οποία είναι διαμορφωμένη έτσι (τραπέζια εργασίας στο κέντρο και πάγκοι 
με Η/Υ περιμετρικά της αίθουσας), ώστε να εξυπηρετεί τόσο την εργασία στην ολο-
μέλεια (εισηγήσεις, συζητήσεις, προβολές) όσο και την εργασία σε ομάδες (με τη 
χρήση ή όχι των Η/Υ). 

Εποπτικά μέσα – εργαλεία: Απαιτούμενα εργαλεία, βιντεοπροβολέας, ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. 

Σύντομη περιγραφή 
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Το διδακτικό σενάριο με τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει στοχεύει, αξιοποιώ-
ντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ, να δώσει τη δυνατότητα στους/στις 
μαθητές/τριες να εργαστούν ομαδικά για να κατανοήσουν τα γλωσσικά κυρίως χαρα-
κτηριστικά της γυναικείας φύσης, να αποκωδικοποιούν τα μηνύματα και να συνδια-
λέγονται κριτικά με τα επιμέρους θέματα. 

Οι διδακτικές μέθοδοι-τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν είναι η διερευνητική-
ομαδοσυνεργατική μέθοδος εργασίας, η ιδεοθύελλα, η επικοινωνιακή-
Κειμενοκεντρική προσέγγιση της γλώσσας 

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές/τριες να  κατανοούν τον προφορικό και το 
γραπτό επιχειρηματολογικό λόγο (άποψη - θέση, επιχειρήματα, συμπέρασμα) και να 
χρησιμοποιούν λειτουργικά, προφορικά τον επιχειρηματολογικό λόγο (δομή, περιε-
χόμενο, λεξιλόγιο). 

Γνωστικοί 

Οι μαθητές/τριες:  
• Να ασκηθούν στην αιτιολόγηση των απόψεών τους  
• Να οργανώσουν προφορικά και γραπτά κείμενα  επιχειρηματολογίας με βάση τη 

σύγκλιση των απόψεών τους ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζουν την άποψή 
τους με επιχειρήματα 

• να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν αιτιολογικές προτάσεις για να υποστη-
ρίξουν τον επιχειρηματικό τους λόγο 

• Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην τάξη ως γνωστικού γνωστικού ερ-
γαλείου μάθησης, να ενισχύσει την απόκτηση και να ενθαρρύνει τη χρήση δεξιο-
τήτων επιχειρηματολογίας 

Γραμματισμοί 

Οι μαθητές/τριες:  

• να  παρατηρούν, να ερευνούν, να αξιολογούν, να κρίνουν, να αναλύουν, να συν-
θέτουν, να ανακαλύπτουν 

• να δουλεύουν σε ομάδες, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να αλληλοσυμπληρώ-
νουν τις ελλείψεις τους 

• να αποδέχονται την άλλη γνώμη να εξοικειωθούν με τη χρήση βασικών εργα-
λείων του λογισμικού γραφικών γενικής χρήσης 

• να εξοικειωθούν με την αναζήτηση σε μηχανή αναζήτησης (σχολικός ψηφιακός 
γραμματισμός) 

• να εξοικειωθούν με τη χρήση βασικών Web 2.0 εργαλείων 
• να εξοικειωθούν με αναζητήσεις στο εσωτερικό ενός ιστότοπου, με την αναζή-

τηση στο εσωτερικό ενός φακέλου και με την αναζήτηση στο εσωτερικό ενός 
αρχείου 
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• να αξιοποιούν το Voice thread   ως μέσο παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού 
• να αξιοποιούν κριτικά την πληροφορία και να τη συνθέτουν δημιουργικά (κριτι-

κός γραμματισμός). 

Περιγραφή σεναρίου 

Βασικό στοιχείο του σχεδιασμού της διδακτικής παρέμβασης «Γυναίκα γίνεσαι…τότε 
και τώρα….» ώστε, να διαμορφώσουν ελεύθερα  την άποψή τους οι μαθητές/τριες, 
είναι η αποφυγή καθοδηγούμενων συμπερασμάτων και η χρήση των ΤΠΕ όχι ως συ-
μπληρωματικό υλικό του διδακτικού βιβλίου αλλά ως ένα περιβάλλον αναζήτησης 
και προβληματισμού. Σκοπός είναι η αυτενέργεια των μαθητών/τριών στην επιλογή 
και μελέτη των πολυτροπικών κειμένων ώστε να καταλήξουν στα δικά τους συμπε-
ράσματα, προκειμένου η νέα γνώση να είναι προϊόν ανακάλυψης. Ωστόσο όμως ακο-
λουθείται και η καθοδηγούμενη αυτενέργεια (βλ. φύλλο εργασίας, ερωτήσεις ως βοη-
θητικό υλικό), λόγω περιορισμών στο μαθητικό δυναμικό, στο χρόνο και στη διαθε-
σιμότητα του σχολικού εργαστηρίου. 

Η περιγραφή του θέματος αντλήθηκε από την ενότητα 13 ‘Τρόποι ζωής και επαγγέλ-
ματα’ του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας της Στ’ Δημοτικού και ανταποκρίνεται 
στους στόχους του ΑΠΣ.  

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Το σενάριο περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης εργαλείων ΤΠΕ 
μέσα από τις οποίες γίνεται η δόμηση της νέας γνώσης. Οι δραστηριότητες έχουν δη-
μιουργηθεί σε μια σειρά από προγράμματα και λογισμικά και φέρουν μια προστιθέ-
μενη αξία σε ότι αφορά την προσέγγιση της γνώσης με παιδαγωγικό και αποτελεσμα-
τικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα στο σενάριο αξιοποιούνται: 

• Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του εργαστηρίου Πληροφορικής του σχολείου 
• Το διαδίκτυο, η μηχανή αναζήτησης google. ( www.google.gr ―> "Εικόνες" 

γυναίκα  
• Το φύλλο εργασίας που θα διανεμηθεί στους/στις μαθητές/τριες. Αποτελεί οδηγό 

εργασίας για τους/τις μαθητές/τριες. Περιλαμβάνει ασκήσεις - ερωτήσεις προς 
απάντηση και οδηγίες πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

• Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Popplet), το οποίο δίνει τη δυνα-
τότητα στους μαθητές να συνεργαστούν για να διαμορφώσουν την οπτική ανα-
παράσταση της «Γυναίκας». Με τον τρόπο αυτό ο χάρτης λειτουργεί ως «γνω-
στικός καθρέφτης» δίνοντας στους/στις μαθητές/τριες τη δυνατότητα να οξύνουν 
τις δεξιότητες κριτικής θεώρησης των πραγμάτων.   

• Tο εργαλείο Web2.0 Voice Thread το οποίο χρησιμοποιείται ως ερευνητικό ερ-
γαλείο, αλλά και ως εργαλείο εξοικείωσης με τις τεχνολογίες του Web2.0 παρέ-
χοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν 
νέες δεξιότητες, γεγονός που δε θα ήταν δυνατό στο πλαίσιο της παραδοσιακής 
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τάξης. Αποτελεί ένα  συνεργατικό Online εργαλείο, στο οποίο οι χρήστες μπο-
ρούν να δημιουργήσουν και να δημοσιεύσουν παρουσιάσεις (slideshows) προ-
κειμένου να δεχτούν τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των υπόλοιπων χρηστών. 
Ο σχολιασμός των παρουσιάσεων μπορεί να γίνει είτε με ήχο (καταγραφή ήχου 
από το μικρόφωνο, προσθήκη αρχείου ήχου), με βίντεο (μέσω κάμερας) ή με 
κείμενο. Οι παρουσιάσεις που υπάρχουν στο εργαλείο μπορούν να ενσωματω-
θούν (html Κώδικας) σε κάποια άλλη ιστοσελίδα. Επίσης, το εργαλείο παρέχει 
δυνατότητα διαχείρισης των σχολίων που λαμβάνει η κάθε παρουσίαση. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

1η  διδακτική ώρα 

Αφόρμηση: Στο πλαίσιο της ενότητας 13 ‘Τρόποι ζωής και επαγγέλματα’ του σχολι-
κού βιβλίου της Γλώσσας και ειδικότερα του κειμένου ‘Άρωμα γυναίκας’ προτάθηκε 
από τους/τις  μαθητές/τριες να προβούμε σε αγώνες επιχειρηματολογίας, δραστηριό-
τητα ιδιαιτέρως ευχάριστη για τα ίδια τα παιδιά. Οι μαθητές/τριες εξοικειωμένοι με 
τον επιχειρηματολογικό λόγο αποφάσισαν να ασχοληθούν με την εξέλιξη της θέσης 
της γυναίκας σε διάφορους τομείς της ζωής.  

Στη συνέχεα οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε 5 ομάδες των 2-3 ατόμων η καθεμία και 
κάθονται στους υπολογιστές. Ο/η εκπαιδευτικός παροτρύνει τους/τις μαθητές/τριες να 
παρατηρήσουν για λίγο και να σχολιάσουν μόνοι τους τις εικόνες γυναικών που βρί-
σκονται στο φάκελο με τίτλο «Η γυναίκα», στην επιφάνεια εργασίας των υπολογι-
στών. Η ομαδική εργασία με τη μορφή ερευνητικού σχεδίου προτείνεται από το 
ΔΕΠΠΣ ως μέσο για την υλοποίηση των ενεργητικών μεθόδων μάθησης. Η εργασία 
σε ομάδες αποτελεί μια μορφή οργάνωσης της τάξης που εξασφαλίζει τη μέγιστη α-
νάπτυξη των παιδιών σε όλους τους τομείς. Την άποψη αυτή εξέφρασαν αρκετοί παι-
δαγωγοί και επισφράγισαν τα αποτελέσματα σχετικών ερευνητικών προσπαθειών που 
έδειξαν ότι η αλληλεπίδραση και επικοινωνία ανάμεσα σε ομάδες μαθητών είχε ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της επίδοσης και την εμφάνιση ποιοτικών χαρακτηριστικών 
τα οποία ευνοούν τη μάθηση αλλά και τον ίδιο το/τη μαθητή/τρια (Sharan & Shachar, 
1988, Slavin, 1989, Glaser, 1994, Cohen, 1994).  Συγκεκριμένα, οι πιο πάνω ερευνη-
τές τόνισαν ότι με την προσέγγιση αυτή η μάθηση μεγιστοποιείται μέσα από την α-
ντιπαράθεση των απόψεων και ιδεών και ενδυναμώνεται το ενδιαφέρον των μαθη-
τών/τριών για το διδακτικό αντικείμενο. Επισημαίνεται ακόμα ότι, όταν η γνώση α-
ποκτάται μέσα στην ομάδα ο/η μαθητής/τρια έχει τη δυνατότητα να αποκαλύψει δια-
δικασίες επίλυσης προβλημάτων και στρατηγικές αιτιολόγησης με ευκολότερο τρόπο, 
καθώς και τεχνικές για την πραγματοποίηση των στόχων. 

Στη συνέχεια, γίνεται η αφόρμηση με ερωτήσεις όπως: Τι νομίζετε ότι παριστάνουν 
οι εικόνες; Καταγράψτε τις απόψεις σας για κάθε υποενότητα. Αναφέρετε επιχειρή-
ματα θετικά –αρνητικά για κάθε υποενότητα: α) η γυναίκα στον αθλητισμό, β) η γυ-
ναίκα στην πολιτική, γ) η θέση της γυναίκας στην κοινωνία, δ) η γυναίκα στην τέχνη, ε) 
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ο ρόλος της γυναίκας στην εκπαίδευση.  

Ανά δύο ομάδες επεξεργάζονται μία θεματική. Με τη μέθοδο των ερωτοαπαντήσεων 
και του καταιγισμού ιδεών ο/η δάσκαλος/α ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθη-
τών/τριών και καταγράφει τις απαντήσεις τους. Η τεχνική του καταιγισμού των ιδεών 
ενδείκνυται στην παρούσα φάση της διδασκαλίας γιατί οι μαθητές/τριες διατυπώνουν 
ελεύθερα, γρήγορα και αυθόρμητα λέξεις ή φράσεις σχετικές με το θέμα, τις οποίες 
ανακαλούν από προϋπάρχουσες γνώσεις τους με σκοπό στη συνέχεια να αποκτήσουν 
νέες ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η ενεργός συμμετοχή τους στη διδασκαλία. Με τη 
συγκεκριμένη τεχνική βοηθιούνται ο μαθητές/τριες να βγουν από το προσωπικό 
πλαίσιο αναφοράς τους και να ανοιχτούν προς τα έξω (Courau, S. 2000). Στη συνέ-
χεια, ο/η δάσκαλος/α ταξινομεί τις απαντήσεις των παιδιών σε κατηγορίες με τη βοή-
θεια των ίδιων των παιδιών. 

Κατόπιν τους παρακινεί να αναζητήσουν την ιστορία των γυναικών στο διαδίκτυο, 
δίνοντας ως βοήθεια κάποιες ερωτήσεις στο φύλλο εργασίας 1. Ανατίθεται από την 
ομάδα σε ένα μέλος να κρατάει σημειώσεις για την πορεία της διερεύνησης. Οι μαθη-
τές/τριες καλούνται να συλλέξουν πληροφορίες για το ρόλο της γυναίκας στην πολι-
τική, την τέχνη, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή σε παλαιότε-
ρες εποχές αλλά και στη σύγχρονη εποχή και να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 1. 

2η διδακτική ώρα  

Την επόμενη διδακτική ώρα οι ομάδες που είχαν τις ίδιες θεματικές ενώνονται και 
αναλύουν τα δεδομένα τους και γράφουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους στο 
φύλλο εργασίας 1. Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα των 
εργασιών από τον/την εκπρόσωπο της κάθε ομάδας με αναφορά στη βελτίωση της 
θέσης της γυναίκας καθώς και στις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετώπισαν οι 
γυναίκες στην εξέλιξή τους στους παραπάνω τομείς. Ακολουθεί κριτική, σχολιασμός, 
διάλογος, εξάγεται  συμπέρασμα ως απόρροια των προηγούμενων διεργασιών. Ο διά-
λογος και/ή η συζήτηση θεωρείται λόγω των πλεονεκτημάτων που παρέχει αποτελε-
σματικότερος σε σύγκριση με άλλες τεχνικές και τρόπους διδασκαλίας γιατί δίνει την 
ευκαιρία στους συζητητές να εκφέρουν ελεύθερα και αβίαστα την άποψή τους, να 
εθιστούν στις αρχές της ισότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, στην αγάπη 
για την αλήθεια, στην εντιμότητα και στο πνεύμα συνεργασίας. Μέσα από τη διαλο-
γική συζήτηση οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να θέτουν στόχους και προβληματισμούς, 
να παραθέτουν λογικά επιχειρήματα, να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα, να 
παίρνουν αποφάσεις, να δραστηριοποιούνται νοητικά και να συμμετέχουν ενεργά στη 
μαθησιακή διαδικασία (Τριλιανός, 1991). Έχουμε δηλαδή παραγωγή λόγου μέσα σε 
συνθήκες ανάδρασης: η σκέψη κάθε μαθητή/τριας ανατροφοδοτεί τη σκέψη των υπό-
λοιπων μαθητών/τριών της ομάδας. Με τον τρόπο αυτό, το  κείμενο ή οι σημειώσεις 
που παράγουν οι μαθητές/τριες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και αποτέ-
λεσμα συζήτησης μεταξύ των μελών της ομάδας.  
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Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες σε ομάδες των 2-3 ομάδων στο εργαστήρι πληροφορι-
κής καλούνται να δημιουργήσουν εννοιολογικούς χάρτες με το λογισμικό popplet για 
τις θεματικές που επεξεργάστηκαν. Μπορεί να γίνει και ανταλλαγή της παραπάνω 
εργασίας μεταξύ των ομάδων.  
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3η – 4η διδακτική ώρα 

Οι μαθητές/τριες σε ομάδες των 2 ατόμων καλούνται να επιχειρηματολογήσουν με 
επιχειρήματα υπέρ και κατά για μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες: α) η γυ-
ναίκα στην εργασία, β) η γυναίκα στην πολιτική, γ) η θέση της γυναίκας στην κοινωνία, 
δ) η γυναίκα στην τέχνη, ε) ο ρόλος της γυναίκας στην επιστήμη. Αφού συντάξουν τα 
επιχειρήματά τους καλούνται να επιχειρηματολογήσουν σε στυλ συζήτησης κατα-
γράφοντας την όλη διαδικασία-συζήτηση στο voicethread. Η παιδαγωγική αξιοποίη-
ση των ΤΠΕ ως γνωστικών και διερευνητικών εργαλείων μέσα σε ένα εποικοδομητι-
κό πλαίσιο, υποδηλώνει τη σχεδίαση, ανάπτυξη και χρήση μαθησιακών δραστηριοτή-
των που αξιοποιούν αρχές σχεδίασης εποικοδομητικών πληροφορικών μαθησιακών 
περιβαλλόντων όπως: α) εστίαση στην οικοδόμηση και όχι στην αναπαραγωγή της 
γνώσης, β) υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης και της οικοδόμησης της γνώσης, 
αρχές οι οποίες εφαρμόζονται τόσο στην παρούσα όσο και στην προηγούμενη δρα-
στηριότητα (Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό: Τόμος Α: Γενικό μέρος, (2011), από το 
Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ. Εισ. 
(σσ. 116-117). Ακολουθεί συζήτηση για την δομή και πειθώ των επιχειρημάτων, για 
τη σωστή διατύπωσή τους.  

Αξιολόγηση 

Η εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας στην τάξη υπήρξε αρκετά επιτυχής. Οι ομάδες 
συνεργάστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπήρξαν κάποιες προστριβές μεταξύ μελών 
των ομάδων οι οποίες διευθετήθηκαν μετά από παρότρυνση της εκπαιδευτικού για 
κατανομή αρμοδιοτήτων. Οι μαθητές έδειξαν ότι χαίρονται την όλη διαδικασία κυρί-
ως τη χρήση των ΤΠΕ στην όλη διαδικασία. Το σχέδιο διδασκαλίας ανταποκρίθηκε 
στους σκοπούς του, γεγονός που φάνηκε και από την αξιολόγηση ατομική και στην 
ολομέλεια. Στο τέλος διεξήχθη συζήτηση για το τι άρεσε ή τι δεν άρεσε από την όλη 
διαδικασία. Οι μαθητές ήταν ικανοποιημένοι γιατί ανακάλυψαν τη γνώση μόνοι τους 
και συνεργάστηκαν με επιτυχία. Εξέφρασαν δυσκολίες ως προς την κατανόηση δια-
φόρων κειμένων τα οποία ανακάλυψαν στο διαδίκτυο, ενώ βρήκαν ενδιαφέρουσα και 
πρωτότυπη τη δραστηριότητα με το Voicethread 
(https://voicethread.com/#thread/6264137/34633791).  
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Φύλλο εργασίας 1 

Α. Ανάλογα με το θέμα της ομάδας σας επιλέγετε και την ανάλογη ιστοσελίδα για να 
περιηγηθείτε.  

Περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες και αναζητήστε πληροφορίες για το ρόλο των γυναι-
κών στην πολιτική τώρα και άλλοτε.   

  http://glossologein.blogspot.gr/2010/09/blog-post_27.html 

Περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες και αναζητήστε πληροφορίες για την εξέλιξη της  κοι-
νωνικής  θέσης της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία. 

http://www.xekinima.org/biblia/poia-isotita/ 

Περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες και αναζητήστε πληροφορίες για την εξέλιξη της θέ-
σης  της  γυναίκας στην εκπαίδευση. 

http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/Woman_Equality.htm 

http://www.womeninscience.gr/women.html 

Περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες και αναζητήστε πληροφορίες για την εξέλιξη της θέ-
σης της γυναίκας στον αθλητισμό. 

http://www.kathimerini.gr/778530/article/epikairothta/a8lhtismos/h-gynaika-poy-
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edwse-allo-xrwma-ston-a8lhtismo 

http://2prot-peir-gym-thess.blogspot.gr/2014/10/blog-post_91.html 

http://www.slideshare.net/filaretus/ss-8661063 

Περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες και αναζητήστε πληροφορίες για τη θέση  της γυναί-
κας και την εξέλιξη στον τομέα της τέχνης.  

http://blogs.sch.gr/5lykthes/files/2015/01/%CE%97-
%CE%93%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%91-
%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%97-
%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%97.pdf 

 

Β. Συζητήστε στην ομάδα σας τα υπέρ και τα κατά. Καταγράψτε τα επιχειρήματά σας 
στον πίνακα που ακολουθεί.  
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http://blogs.sch.gr/5lykthes/files/2015/01/%CE%97-%CE%93%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%97-%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%97.pdf
http://blogs.sch.gr/5lykthes/files/2015/01/%CE%97-%CE%93%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%97-%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%97.pdf


 

 

Γ. Οργανώστε τα επιχειρήματα σε ένα χάρτη επιχειρημάτων στο λογισμικό Popplet.  

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

1. Χωριστείτε σε δύο ομάδες, η μια ομάδα είναι υπέρ της γυναικείας εργασίας, 
ενώ η δεύτερη ομάδα είναι κατά της γυναικείας εργασίας. 

Χρησιμοποιήστε τους χάρτες επιχειρημάτων που φτιάξατε στο προηγούμενο μάθημα, 
αναπροσαρμόστε τους και  οργανώστε τα επιχειρήματα σας υπέρ της άποψής σας σε 
ένα νέο χάρτη επιχειρημάτων στο λογισμικό Popplet.    

Βάλτε εδώ το χάρτη που φτιάξατε. 

 

2. Μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://voicethread.com/#thread/6264137/34633791. 

Δείτε την εικόνα και το κείμενο που αντιστοιχεί στην ομάδα σας και επιχειρηματολο-
γήστε υπέρ και κατά. Καταγράψτε τη συζήτησή σας στο voicethread. 
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«Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες στέρ-
νες, άδειες κι αυτές...»: Ένα διδακτικό σενάριο για τη Γεωγραφία 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο θα αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία του κεφαλαίου 
«Οι ποταμοί της Ελλάδας», της Β΄ θεματικής ενότητας της Ε΄ τάξης του Δημοτικού 
Σχολείου. Σκοπός του είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους 
εμπλέξει σε μια ενεργητική – διερευνητική μαθησιακή διαδικασία, μέσω της οποίας θα 
ανακαλύψουν και θα οικοδομήσουν μόνοι τους τη γνώση, ώστε να πετύχουν τους στό-
χους του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Στην παρούσα διδακτική πρόταση, αξιοποιούνται 
λογισμικά γενικής χρήσης, το λογισμικό οπτικοποίησης Google Earth, το λογισμικό 
εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration, το λογισμικό Γεωγραφίας Α΄ & Β΄ Γυμνα-
σίου καθώς και εφαρμογές Flash Macromedia, ώστε με τη χρήση τους και τις κατάλ-
ληλες δραστηριότητες να καταστούν οι μαθητές παραγωγοί γνώσης.  
 
Λέξεις - Kλειδιά: Σενάριο, Γεωγραφία, οπτικοποίηση, εννοιολογική χαρτογράφηση, 
διερευνητική μάθηση 

Εισαγωγή 

Η μετάβαση από τη βιομηχανική κοινωνία στην κοινωνία της γνώσης και στη συνέχεια 
στην κοινωνία της πληροφορίας καθώς και ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών στη σχολική τάξη πυροδότησε συζητήσεις, προβληματισμούς και ανα-
ζητήσεις σε θέματα εκπαίδευσης, που για δεκαετίες θεωρούνταν παγιωμένα. Στο επί-
κεντρο επαναπροσδιορισμού βρέθηκαν θεωρητικές τοποθετήσεις και πρακτικές, οι ο-
ποίες στο παρελθόν ήταν αδιανόητο όχι μόνο να αμφισβητηθούν αλλά και να αποτελέ-
σουν θέματα συζήτησης στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ανάμεσα στα ζητήματα είναι 
το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και ο Διδακτικός Σχεδιασμός και κατά συνέπεια ο 
βαθμός συμμετοχής του εκπαιδευτικού σε αυτά.  

Από τον δάσκαλο που εφαρμόζει στον δάσκαλο που σχεδιάζει 

Η διείσδυση του διαδικτύου και των τεχνολογιών δεύτερης γενιάς (Web 2.0), των ψη-
φιακών παιχνιδιών και των εικονικών περιβαλλόντων μάθησης στον χώρο της εκπαί-
δευσης έχουν φέρει τους πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας αντιμέτωπους 

Αγγελόπουλος Ηρακλής 
Σχολικός Σύμβουλος 

ΠΕ70  agghra1@gmail.com 
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με νέες προσκλήσεις-προκλήσεις (Britain, 2004). Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτικός χρειά-
ζεται να αποκτήσει εκείνες τις δεξιότητες που θα του δίνουν τη δυνατότητα να συνδυά-
ζει με δημιουργικό και κριτικό τρόπο τα παραδοσιακά μέσα με τους νέους τεχνολογι-
κούς πόρους. Το παραπάνω πλαίσιο συνεπάγεται επαναπροσδιορισμό της σχέσης του 
εκπαιδευτικού με το ΔΕΠΠΣ και Α.Π.Σ. Η σχέση αυτή μπορεί να προσεγγισθεί μέσα 
από διαφορετικές θεωρητικές κατευθύνσεις, όπου ο εκπαιδευτικός δε θα αντιμετωπίζε-
ται ως «εφαρμοστής» οδηγιών αλλά ως ερμηνευτής και σχεδιαστής του Α.Π.Σ, απο-
κτώντας τη δυνατότητα να το προσαρμόσει και να το ανασκευάσει με βάση τους συ-
γκεκριμένους μαθητές και μαθησιακές καταστάσεις της τάξης του. Τα εκπαιδευτικά 
σενάρια έρχονται ως απάντηση στο παραπάνω αίτημα. 

Εκπαιδευτικό σενάριο 

Ο όρος «σενάριο» προέρχεται από την ιταλική λέξη scenario, ως αντιδάνειο του λατι-
νικού επιθέτου scenarius-a-um (= ο-η-το επί της σκηνής) και στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία περιγράφει την υλοποίηση των φάσεων μιας πορείας, που ακολουθείται στον 
σχεδιασμό της διδασκαλίας ενός γνωστικού αντικειμένου μαζί με τα επιμέρους δομικά 
στοιχεία (περιεχόμενο, εργαλεία ή πόρους) (Hambach & Müsebeck, 2008). Ο όρος «σε-
νάριο» χρησιμοποιήθηκε με τη σημασία της εκπαιδευτικής στρατηγικής αρχικά στη 
γερμανική γλώσσα, για να δηλώσει το γνώρισμα της στρατηγικής αυτής, που είναι η 
«άνοδος» των μαθητών στη «σκηνή» της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Τριλιανός, 
2000). Το σενάριο, με άλλα λόγια, είναι μια διδακτική πρόταση με σκοπό, στόχους, 
προβληματική, διαδικασία εφαρμογής μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων και διδακτι-
κών στρατηγικών καθώς και διαδικασία αξιολόγησης. 

Το διδακτικό σενάριο 

Το σενάριο αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωγραφίας της Ε΄ Δημοτικού στο 
πλαίσιο του 19ου Κεφαλαίου της Β΄ Ενότητας με τίτλο «Οι ποταμοί της Ελλάδας». 
(ΔΕΠΠΣ Γεωγραφίας, 2003). Για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου απαιτούνται 
2 διδακτικές ώρες. 

Στόχοι εκπαιδευτικού σεναρίου 
• Nα εντοπίζουν οι μαθητές στον χάρτη τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ελλάδας και να 

τα ονομάζουν. 
• Να γνωρίζουν πώς δημιουργούνται τα ποτάμια. 
• Να διακρίνουν τα κύρια μέρη ενός ποταμού. 
• Να αναγνωρίζουν τον ρόλο των ποταμών στον κύκλο του νερού. 
• Να εκτιμούν και να περιγράφουν τον ρόλο που παίζουν τα ποτάμια  στη ζωή των 

ανθρώπων. 
• Να χρησιμοποιούν τις γεωγραφικές πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων 

της καθημερινής ζωής. 
• Να παρουσιάζουν τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν, τις σκέψεις, τις παρατη-

ρήσεις ή τα συμπεράσματά τους με σωστό προφορικό ή γραπτό λόγο. 
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• Να  αναγνωρίζουν τη σημασία των χαρτών ως εργαλείων μελέτης του χώρου.  
• Να μπορούν να εκτιμούν, να προβλέπουν, να διατυπώνουν υποθέσεις και να τις 

δοκιμάζουν. 
• Να ανιχνεύουν σχέσεις μεταξύ των γεωγραφικών δεδομένων και να διατυπώνουν 

συμπεράσματα. 
• Να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας, αλλά 

και ως νοητικό εργαλείο ανάπτυξης της σκέψης (Κόμης, 2006). 
• Να εργάζονται ομαδικά προκειμένου να επιλύουν προβληματικές καταστάσεις 

 
Διδακτικό υλικό 

Το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διδακτική διαδικασία εκτός από το 
σχολικό εγχειρίδιο είναι: 
 Το λογισμικό οπτικοποίησης Google Earth. Πρόκειται για εξελληνισμένο, α-

νοικτό λογισμικό διερεύνησης και ανακάλυψης, το οποίο βοηθά τους μαθητές να 
οπτικοποιήσουν γεωγραφικές έννοιες. 

 Το εκπαιδευτικό λογισμικό Γεωγραφίας – Γεωλογίας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου το 
οποίο αποτελείται από θεματικές ενότητες με μορφή μικρόκοσμων, προσομοιώ-
σεων, εργαλείων και υπερμεσικών εφαρμογών. 

 To λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration. Πολυμεσικό & υπερ-
μεσικό εργαλείο.  

 Εφαρμογές Flash Macromedia. 
 

Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές 

Οι σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας απαιτούν μια διδακτική 
προσέγγιση, που χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία τα οποία επιδιώκονται και στο πα-
ρόν σενάριο: 

1) Ο μαθητής δεν αντιμετωπίζεται ως αποδέκτης πληροφοριών που του προσφέρο-
νται από τον δάσκαλο, αλλά κατασκευάζει δυναμικά τη γνώση μέσα από την ορ-
γάνωση της προσωπικής δραστηριοποίησης και την ενασχόλησή του με δραστη-
ριότητες (Ματσαγγούρας, 2000). 

2) Ο μαθητής καλείται να διαμορφώσει τη δική του προσέγγιση στη γνώση μέσω της 
υποστήριξης του δασκάλου, την προσωπική δραστηριοποίησή του και την οργά-
νωση των εμπειριών του (Dewey, 1980). Στο παραπάνω πλαίσιο το θεωρητικό 
υπόβαθρο που υποστηρίζει την παρούσα διδακτική πρόταση αντλείται από τη 
γνωστική θεωρία της οικοδόμησης της γνώσης (κονστρουκτιβισμός). Η μεθοδο-
λογική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί στην κατεύθυνση υλοποίησης των στόχων 
που έχουν τεθεί είναι η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, καθώς η διδασκαλία της 
γεωγραφίας απαιτεί την εργασία σε ομάδες, όπου ο πειραματισμός, η έρευνα, η 
συζήτηση και ο αναστοχασμός αποτελούν τον πυρήνα της διδακτικο-μαθησιακής 
διαδικασίας (Streefland, 2000). Η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στο συγκεκριμένο 
σενάριο έγκειται στο γεγονός ότι θα παράσχουν τη δυνατότητα στους μαθητές να 
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εργαστούν και να οικοδομήσουν τη γνώση μόνοι τους σε περιβάλλοντα ελκυστικά 
και ανοιχτά, στοιχεία που ευνοούν την κατάκτηση της γνώσης. Επιπρόσθετα, τους 
βοηθά να αποδεσμευτούν από λανθασμένες ή εναλλακτικές αντιλήψεις (Κόμης, 
2006; Σολομωνίδου, 2000).  

 
Περιγραφή Δραστηριοτήτων 

Για την εισαγωγή στην ενότητα και την πρόκληση ενδιαφέροντος των μαθητών προ-
τείνεται η παρακολούθηση στην τάξη του βίντεο «Ταξιδεύοντας με ποταμόπλοιο στον 
Πηνειό» και η μελέτη ενός αποσπάσματος από «Το ποτάμι: Εγχειρίδιο Παιδαγωγικών 
Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», που αφορά στο ποτάμι και τον άν-
θρωπο. Οι μαθητές αναμένεται μετά την παρακολούθηση του βίντεο και της ανάγνω-
σης του αποσπάσματος και μέσω της τεχνικής τού καταιγισμού ιδεών να οριοθετήσουν 
τα θέματα που θα προσεγγιστούν. Παράλληλα στη διάρκεια της συζήτησης που θα α-
κολουθήσει θα αναδειχτούν ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν μέσα από ποικίλες 
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου. 

Το πρώτο ερώτημα από το 2ο Φύλλο εργασίας αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέ-
ρον στους μαθητές για να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον τρόπο που σχη-
ματίζεται ένα ποτάμι. Η αξιολόγηση της προσπάθειάς τους θα πραγματοποιηθεί με την 
παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού βίντεο με τίτλο «Ο κύκλος του νερού» παραγωγής 
BBC.  

Στη συνέχεια, οι μαθητές θα κληθούν να συμπληρώσουν έναν ημιδομημένο εννοιολο-
γικό χάρτη σχετικά με τον κύκλο του νερού. Η εφαρμογή Flash «Γνωρίζω τα ποτάμια» 
θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλύψουν διερευνητικά τα μέρη ενός 
ποταμού.  

Η επιθυμία των μαθητών να ασχοληθούν με τον εντοπισμό των μεγαλύτερων ποταμών 
και γνωστότερων φαραγγιών αναμένεται να προκληθεί με τις προβληματικές  κατα-
στάσεις, που περιέχονται στο 3ο Φύλλο Εργασίας. Το εκπαιδευτικό λογισμικό της Γε-
ωγραφίας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να πραγματοποιήσει 
ένα εικονικό ταξίδι από τις πηγές του Αχελώου έως τις εκβολές του. Στο ταξίδι αυτό 
μπορεί ο μαθητής να παρατηρήσει τις παρεμβάσεις του ανθρώπου. Η εμπέδωση και η 
επέκταση της γνώσης αναμένεται να υλοποιηθεί με τη δραστηριότητα που περιέχεται 
στο 4ο Φύλλο Εργασίας και προκύπτει από την ανάγκη οι μαθητές να εφαρμόσουν την 
αποκτηθείσα γνώση στην καθημερινή τους ζωή. 

 Τέλος, με την παρακάτω ομαδική δραστηριότητα επιδιώκεται η αξιολόγηση της δυνα-
τότητας των μαθητών να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν για την παραγωγή 
και παρουσίαση κοινού έργου.  

 
Την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να παρουσιάσετε στην αίθουσα τελετών του σχολείου 
σας μια εργασία με θέμα: «Τα ποτάμια της Ελλάδας». Κάθε ομάδα καλείται να ετοιμάσει 
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http://www.goldensunhotel.eu/el/component/hwdvideoshare/viewvideo/7/--/----.html
http://www.goldensunhotel.eu/el/component/hwdvideoshare/viewvideo/7/--/----.html
http://www.bbc.co.uk/schools/riversandcoasts/water_cycle/rivers/pg_02_flash.shtml
http://24dim-ioann.ioa.sch.gr/24i_taxi-E-geografia.html


μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό παρουσίασης (π.χ. PowerPoint) με το 
παραπάνω θέμα. Πριν ετοιμάσετε την παρουσίαση συζήτησε με τα μέλη της ομάδας και 
στη συνέχεια καταγράψτε στο παρακάτω πλαίσιο τη δομή που θα πρέπει να έχει η παρου-
σίασή σας. 

 
Αξιολόγηση Μαθητών και Σεναρίου 

Καταρχάς, σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του σεναρίου θα πραγματοποιείται διαμορ-
φωτική αξιολόγηση με τη βοήθεια ερωτήσεων και με παρατήρηση της πορείας της μά-
θησης. Τα αποτελέσματα της διαμορφωτικής αξιολόγησης θα αξιοποιούνται στη διδα-
κτική διαδικασία και όπου απαιτείται θα αναδιαμορφώνονται οι στόχοι της διδασκα-
λίας. Η τελική αξιολόγηση του σεναρίου θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση πί-
νακα αυτοαξιολόγησης. Από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του πίνακα αυτού 
αναμένεται να διαφανεί η επίτευξη των στόχων του διδακτικού σεναρίου. Όσον αφορά 
στην αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου απαιτείται από τους μαθητές να έχουν μια 
σχετική εξοικείωση με τα λογισμικά Inspiration και Google Earth. 
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1ο Φύλλο Εργασίας 
Αναζήτησε με τα μέλη της ομάδας σου στο Google το βίντεο «Πάμε βόλτα με το ποτα-
μόπλοιο» και στη συνέχεια παρακολουθήστε το (μπορείς να πατήσεις κι εδώ). Κατόπιν, 
διαβάζουμε το παρακάτω απόσπασμα από εγχειρίδιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
και ανταλλάσσουμε απόψεις για όσα είδαμε και διαβάσαμε. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ; 
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2ο Φύλλο Εργασίας 
Φύση και ποτάμια 

1. Πολλές φορές σάς έχει δημιουργηθεί το ερώτημα πώς σχηματίζεται ένα ποτάμι. Για 
να βρείτε απαντήσεις πατήστε εδώ και παρακολουθήστε το εκπαιδευτικό βίντεο: «Ο 
κύκλος του νερού». Στην παρακολούθηση του βίντεο θα σας βοηθήσει ο παρακάτω 
οδηγός μετάφρασης. 
Στη συνέχεια  συζητή-
στε τα όσα είδατε στην 
ομάδα σας. Ανακοινώ-
στε τις σκέψεις σας 
στην ολομέλεια. 
 
 
 
 
2. Στη συνέχεια συμπληρώστε το διάγραμμα που βρίσκεται στον φάκελο «Ο κύκλος 
του νερού» και υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ  σας. 
 
 
 
 
3. Στην εικόνα βλέπετε την πορεία ενός ποταμού μέχρι τη θάλασσα. 
 

 
 
 Για να ανακαλύψετε τα μέρη ενός ποταμού θα σας βοηθήσει η εφαρμογή «Ποτάμια 
της Ελλάδας» η οποία υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας στον φάκελο «ποτάμια». 
Από το μενού επιλέξτε «Ορολογία» και με τη βοήθεια του δείκτη του ποντικιού θα 
ανακαλύψεις τα μέρη του ποταμού στη διπλανή οθόνη. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Οδηγός μετάφρασης 
Cycle of water= O κύκλος του νερού. 
Evaporation = Εξάτμιση νερού. 
Convection= Μεταφορά θερμότητας προς την ατμόσφαιρα λόγω της εξάτμι-
σης του νερού. 
Condensation= Υγροποίηση. Οι υδρατμοί μετατρέπονται σε σύννεφα. 
Wind= Άνεμος. Ο άνεμος οδηγεί τα σύννεφα προς την πλαγιά του βουνού. Τα 
σύννεφα ανέρχονται. 
Falling rain= Βροχόπτωση. Δημιουργείται βροχόπτωση. 
Water = Νερό. 
Rivers and Coasts=Ποταμοί και ακτές. 
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3ο  Φύλλο Εργασίας 
Τα ποτάμια 

 
 
 
 
 
1. Με τη βοήθεια των πληροφοριών που περιέχονται στο κείμενο «Τα ποτάμια της Ελ-
λάδας», το χάρτη που υπάρχει στο βιβλίο σας (σελ.23) καθώς και διαδραστικό παιχνίδι 
που θα βρείτε εδώ  (μην ξεχάσετε να επιλέξετε τη «Βοήθεια») συμπληρώστε τα στοι-
χεία του πίνακα που αφορά  τα πέντε (5) μεγαλύτερα σε μήκος ποτάμια της χώρας μας. 

Ποταμός Μήκος σε χλμ Πηγές 
(οροσειρά ή 
χώρα) 

Νομοί που 
διαρρέει 

Εκβολές 
(Πέλαγος) 

     
     
     
     
     

 
2. Οι τρεις μεγαλύτεροι ποταμοί της χώρας πηγάζουν από την Πίνδο. Συζητήστε στην 
ομάδας σας και δώστε μια εξήγηση γι’ αυτό.  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
3. Βρείτε ποτάμια της Ελλάδας που πηγάζουν από γειτονικές χώρες. Σκεφτείτε και 
γράψτε ποια προβλήματα είναι πιθανόν να δημιουργηθούν ανάμεσα στις χώρες που 
διαρρέονται από τον ίδιο ποταμό. Στη συνέχεια περιηγηθείτε στα ποτάμια που βρήκατε 
με τη βοήθεια του Google Earth. 
 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
4. Πολλές φορές τα ποτάμια σχηματίζουν βαθιές απότομες χαράδρες, τα φαράγγια. 
Πατήστε εδώ και ανακαλύψτε ποια είναι τα γνωστότερα φαράγγια της πατρίδας μας. 
Ποια από αυτά βρίσκονται στο γεωγραφικό διαμέρισμα που ζεις. Βρες στο διαδίκτυο 
φωτογραφίες που απεικονίζουν φαράγγια της Ελλάδας και φτιάξε μια μικρή συλλογή. 
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4ο  Φύλλο Εργασίας 

Ο άνθρωπος και τα ποτάμια 

Πατήστε στη συντόμευση  που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας για το λο-
γισμικό της Γεωγραφίας.  

 
 
Στη συνέχεια από τις ενότητες του λογισμικού επιλέξτε: «Ανθρώπι-
νες δραστηριότητες και φυσικό περιβάλλον» 
 
 
 
 
 

 
Και στη συνέχεια επιλέξτε: «Το γλυκό νερό στη ζωή των ανθρώπων». 

 
 
 

Είστε έτοιμοι να κάνετε ένα μαγευτικό ταξίδι με ελι-
κόπτερο από τις πηγές του Αχελώου μέχρι τις εκβο-
λές του; Το χειριστήριο είναι κάτω δεξιά.   
Στη διάρκεια του ταξιδιού θα προβάλλονται αρκετές 
εικόνες με πληροφορίες. Το ταξίδι τελείωσε ελπίζω 
να το απολαύσατε. Τώρα ήρθε η ώρα να συζητήσετε. 
Ποια είναι τα οφέλη για τους κατοίκους της περιοχής 
από τα νερά του ποταμού Αχελώου; Πριν καταγρά-
ψετε τις απόψεις σας, συζητήστε τις πληροφορίες 

που υπάρχουν στα γαλάζια εικονίδια κάτω δεξιά.  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
Ποια είναι τα θετικά στοιχεία και ποιες οι αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή 
ενός φράγματος σε ένα ποτάμι; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
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Δημιουργική γραφή, κόμικς και Τ.Π.Ε. κατά της σχολικής βίας 
 

Δουζίνα Μαρίλη, Φιλόλογος, marilidouzinas@yahoo.gr 
Γαλιάνδρα Λένα, Τεχνολόγος, lena.galiandra@yahoo.gr 

 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο του Ομίλου Δημιουργικής Γραφής του Α’ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχι-
κού, η δημιουργική γραφή και οι νέες τεχνολογίες αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία 
κόμικς, μέσω των οποίων μαθητές της Β’ Γυμνασίου καταδίκασαν το φαινόμενο της 
σχολικής βίας. Αρχικά, οι μαθητές με την καθοδήγηση των καθηγήτριών τους μελέ-
τησαν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και παράλληλα τα χαρακτηριστικά 
των κόμικς. Αποφασίστηκε, λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος, η δημιουργία των 
κόμικς να βασιστεί σε φωτογραφίες σκηνοθετημένων επεισοδίων σχολικής βίας στα 
οποία συμμετείχαν συμμαθητές τους που υποδύονταν ρόλους (του θύτη, του θύματος 
κ.λπ.). Οι μαθητές-δημιουργοί έγραψαν το σενάριο, έδωσαν σκηνοθετικές οδηγίες και 
υλοποίησαν τη φωτογράφηση. Οι φωτογραφίες υποβλήθηκαν σε  επεξεργασία στο 
Adobe Photoshop, προκειμένου να αλλοιωθούν μερικώς τα χαρακτηριστικά των μα-
θητών και να μοιάζουν με κόμικς. Τα κόμικς «στήθηκαν» στο περιβάλλον του 
Powerpoint και τελικά πήραν τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (flipbook). Η δραστη-
ριότητα αυτή συνέβαλε στην καλλιέργεια διαφορετικών δεξιοτήτων στους μαθητές 
(ψηφιακό γραμματισμό, συνεργασία, ενσυναίσθηση, κ.ά.) και αποτέλεσε έναν εναλ-
λακτικό τρόπο αντιμετώπισης της σχολικής βίας. 

Λέξεις - Κλειδιά: δημιουργική γραφή, κόμικς νέες τεχνολογίες, σχολική βία  

Εισαγωγή 

Τα κόμικς -τα «εικονογραφήματα» (Μαρτινίδης, 1990)- εντάσσονται στο αναγνωστι-
κό ρεπερτόριο των εφήβων, στην καθημερινή αναγνωστική τους εμπειρία (Πασχαλί-
δης, 2004). Τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρείται η ολοένα διευρυνόμενη αξιο-
ποίηση των κόμικς στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τις ανάγκες του νέου γραμματι-
σμού. Κοινός παρονομαστής όλων των πιλοτικών προγραμμάτων που έχουν εφαρμο-
στεί διεθνώς είναι η ενεργοποίηση της πολιτισμικής εμπειρίας των μαθητών/τριών σε 
σχέση με τα κόμικς για την ανάπτυξη δεξιοτήτων νέου γραμματισμού (Νέζη κ.ά., 
2009).  

Η αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαίδευση μπορεί να υλοποιηθεί καταρχάς μέσω της 
κριτικής ανάγνωσής τους. Η κριτική ανάγνωση των κόμικς στο σχολείο μπορεί να 
ανατρέψει το στερεότυπο της εύκολης ανάγνωσής τους (Μουλά, 2010). Τα κόμικς 
αξιοποιούν όλο τον πλούτο της γλώσσας και όλη την παραστατική πυκνότητα στην 
οργάνωση της εικόνας, σε έναν συνδυασμό μοναδικό, όπου το ένα στοιχείο βρίσκεται 
αξεδιάλυτα συνδεδεμένο με το άλλο, σε σχέση συνεργασίας, συμπληρωματικότητας 
και αμοιβαίας εξάρτησης. Έτσι ο αναγνώστης διαβάζει σαρώνοντας ενιαία σχέδιο και  
λόγια. Η ένταξη των κόμικς προωθεί δυνάμει την απόκτηση κριτικών ικανοτήτων σε 
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όλα τα σύγχρονα Μέσα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (media literacy) (Μουλά, 
2010). Ενθαρρύνει τους μαθητές να γίνουν καταναλωτές με οξυμένη κρίση απέναντι 
στα μηνύματα των Μέσων, αναπτύσσοντας μέσω της έκθεσής τους σε αυτά τη δυνα-
τότητα να αξιολογούν με ακρίβεια το περιεχόμενο ή την ποιότητα και την εγκυρότητά 
τους. Μαθαίνοντας λοιπόν να διαβάζει κανείς τα κόμικς, όχι ως «τηλεορασόπληκτος» 
αλλά ως «βιβλιοφάγος» (Μαρτινίδης, 1990), μπορεί μέσα από μια στοχευμένα διαρ-
θρωμένη διδασκαλία να αξιοποιήσει τα κόμικς στην κατεύθυνση της καλλιέργειας 
της στοχαστικής ανάγνωσης, της κριτικής σκέψης αλλά και της διαπολιτισμικής 
ευαισθητοποίησης (Μουλά, 2010). Όλες οι παραπάνω αρχές εκπορεύονται από, και 
στοχεύουν στην, αλλαγή της θέσης του μαθητή μέσα στο χώρο του σχολείου και απέ-
ναντι στη γνώση: προσανατολίζονται σε μαθητοκεντρική εκπαίδευση και ανταποκρί-
νονται στο αίτημα της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης. 

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των κόμικς έχει και μια άλλη όψη, αυτή της αξιοποίησής 
τους για την καλλιέργεια της κριτικής, συνδυαστικής  και δημιουργικής σκέψης των 
παιδιών μέσω της δημιουργίας των δικών τους κόμικς (Μουλά, 2010). Μέσω της κρι-
τικής ανάγνωσης αλλά κυρίως της δημιουργίας κόμικς δίνεται η δυνατότητα να μυη-
θούν τα παιδιά στη γλώσσα της εικόνας, στις σχέσεις εικόνας-λόγου αλλά και στη 
γλώσσα του κινηματογράφου ειδικότερα, με τον οποίο τα κόμικς παρουσιάζουν ση-
μαντικές ομοιότητες. Έτσι στην προσέγγιση των κόμικς μπορεί να γίνει αναφορά σε 
όρους όπως: πεδίο (field), γωνία κάμερας (angle), ευρεία γωνία (πανοραμική άποψη)- 
ζουμάρισμα (close up), gros plan, χρωματικό κλειδί, ειδικά εφέ, ευθυγράμμιση 
(tracking), απότομη διακοπή (cut), ρυθμός γυρίσματος (pacing), πλαισίωση-
περιθωριοποίηση (framing, marginalizing), split screen, καθρέφτισμα (mirroring), 
καθαρή-θολή λήψη, βάθους πεδίου, υπέρθεση εικόνων κ.ά. (Μουλά, 2010). Οι μαθη-
τές συνειδητοποιούν παρατηρώντας και εφαρμόζοντας ότι το χρώμα, το μέγεθος και η 
ταλάντωση των γραμμάτων, οι συμβάσεις της γλώσσας του κειμένου επιτελούν λει-
τουργίες, είναι ενδείκτες νοημάτων (Μουλά, 2010). 

Δημιουργία Ψηφιακών Κόμικς 

Η διάδοση της αξιοποίησης των κόμικς στην εκπαίδευση συνοδεύεται από την εμφά-
νιση αρκετών εργαλείων δημιουργίας κόμικς, που προορίζονται για ψυχαγωγικούς ή 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα εργαλεία αυτά (ενδεικτικά αναφέρονται τα 
www.pixton.com, www.storyboardthat.com, www.toondoo.com κ.ά.) είναι στην 
πλειοψηφία τους εύχρηστα και αξιόλογα, ωστόσο πολλά από αυτά προϋποθέτουν 
συνδρομή ή αγορά ή τη δημοσιοποίηση των εργασιών στο διαδίκτυο. Στη συγκεκρι-
μένη δημιουργική δραστηριότητα που παρουσιάζεται στην εισήγηση αυτή αποφασί-
στηκε να μη χρησιμοποιηθούν εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών κόμικς αλλά να ε-
μπλακούν οι μαθητές σε μια άλλη δημιουργική διαδικασία, στην οποία αξιοποιήθη-
καν φωτογραφίες, το πρόγραμμα Adobe Photoshop και το πρόγραμμα παρουσιάσεων 
(Powerpoint). Aντί οι μαθητές να επιλέξουν προκαθορισμένους από το εκάστοτε ψη-
φιακό εργαλείο δημιουργίας κόμικς χαρακτήρες και τοπία, κλήθηκαν να σκηνοθετή-
σουν τις ιστορίες τους σε πραγματικό χρόνο (μέσα στο σχολικό πρόγραμμα) και χώρο 
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(στον χώρο του σχολείου) και να φωτογραφήσουν τους ήρωές τους (τους συμμαθητές 
τους δηλαδή που υποδύονταν τους ρόλους που τους όρισε η ομάδα εργασίας).  

Προκειμένου οι φωτογραφίες να προσομοιάζουν σε κόμικς και να αλλοιωθούν τα χα-
ρακτηριστικά των προσώπων των μαθητών, για να προστατευτούν τα προσωπικά δε-
δομένα τους αλλά και να μην υπάρξει εμφανής ταύτισή τους με συγκεκριμένους ρό-
λους, όπως του θύτη ή του θύματος της σχολικής βίας, έπρεπε να γίνουν αντικείμενο 
επεξεργασίας. Για την επεξεργασία των φωτογραφιών χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμ-
μα Adobe Photoshop. Πιο συγκεκριμένα στις φωτογραφίες ρυθμίστηκαν η φωτεινό-
τητα (brightness)/αντίθεση (contrast),ο κορεσμός (saturation) και η απόχρωση (hue). 
Χρησιμοποιήθηκαν διάφορα φίλτρα, όπως το smart blur,poster effect, paletteknife και 
smudge stick.  

Η δημιουργία κόμικς με την αξιοποίηση των φωτογραφιών έδωσε την ευκαιρία στους 
μαθητές να καλλιεργήσουν διαφορετικές δεξιότητες. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα 
να σκηνοθετήσουν κυριολεκτικά το σενάριό τους, να υποδυθούν ρόλους, να συνερ-
γαστούν ευρύτερα με συμμαθητές τους και να δώσουν την ψευδαίσθηση του ρεαλι-
σμού, της αληθοφάνειας στις ιστορίες τους. Η αληθοφάνεια στις ιστορίες για τη σχο-
λική βία συνέβαλε ακόμα περισσότερο στην ενσυναίσθηση (οι μαθητές μπαίνουν ευ-
κολότερα στη θέση του θύτη, του θύματος, του μάρτυρα κ.ά.) και στην ευαισθητο-
ποίηση (μία αληθοφανής ιστορία συγκινεί περισσότερο απ' ό,τι ένα κόμικς με τυπο-
ποιημένες φιγούρες).  

Δημιουργική γραφή 

Ο Μίμης Σουλιώτης ορίζει ευφυώς τη δημιουργική γραφή εκ του αντιθέτου, ως «δη-
μιουργικό σβήσιμο» (Σουλιώτης, 2012). Η δημιουργική γραφή συνδέεται με το λογο-
τεχνικό γραμματισμό, αφού ως βασικό χαρακτηριστικό του νοείται η «ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας των μαθητών μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσής τους με συγγραφι-
κές πρακτικές (δημιουργική γραφή)», οι οποίες βοηθούν τους μαθητές «να συνειδη-
τοποιήσουν, με άμεσο τρόπο, και να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη διαδικασία της 
λογοτεχνικής γραφής και γενικά της καλλιτεχνικής έκφρασης ως τρόπου με τον οποίο 
τα άτομα (οι δημιουργοί) δεν ‘περιγράφουν’ απλώς το περιβάλλον τους, αλλά παρεμ-
βαίνουν δυναμικά σε αυτό και το ανα-δημιουργούν» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύ-
πρου, 2010).   

Η δημιουργική γραφή μετατοπίζει τον μαθητή από τη θέση του παθητικού δέκτη της 
λογοτεχνίας σε αυτή του ενεργού δέκτη-πομπού, συνομιλητή-συνδημιουργού. Ο μα-
θητής δημιουργεί με αφορμή ένα λογοτεχνικό κείμενο, συνεπώς συνομιλεί μαζί του 
μέσω της δικής του λογοτεχνικής απάντησης, επικοινωνεί δηλαδή ουσιαστικά με αυ-
τό. Στόχος της δημιουργικής γραφής δεν είναι η δημιουργία συγγραφέων νέας κοπής. 
Η επιτυχία της διδασκαλίας της δημιουργικής γραφής κρίνεται από το αν και κατά 
πόσο μπορεί να διαμορφώσει (περισσότερους και) επαρκέστερους αναγνώστες της 
λογοτεχνίας (Σουλιώτης, 2012).  
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Η δημιουργική πορεία 

Η σχολική βία είναι ένα φαινόμενο πολυπαραγοντικό, η αντιμετώπιση του οποίου δεν 
μπορεί παρά να είναι πολυεπίπεδη. Στους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου 
συμπεριλαμβάνονται και δράσεις ευαισθητοποίησης και ενσυναίσθησης, διαπίστωση 
που λειτούργησε ως αφετηρία για τη δράση που υλοποιήθηκε και στην οποία ενεπλά-
κη η δημιουργική γραφή, η ψηφιακή αφήγηση και τα κόμικς∙ συνδυάστηκε δηλαδή η 
δημιουργική γραφή με τη δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Στόχος 
μέσω τη δράσης αυτής ήταν να διερευνηθεί από τους μαθητές το φαινόμενο της σχο-
λικής βίας: αυτοί να βρεθούν εικονικά στη θέση του δράστη ή του θύματος, να ευαι-
σθητοποιηθούν οι ίδιοι απέναντι στο φαινόμενο και στη συνέχεια να προσπαθήσουν 
να ευαισθητοποιήσουν τους συμμαθητές τους.  

Η δημιουργική πορεία ολοκληρώθηκε σε τέσσερα στάδια: α) το στάδιο της εξοικείω-
σης με τη δημιουργική γραφή και το είδος των κόμικς, β) το στάδιο της ενημέρωσης 
και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σχολική βία γ) το στάδιο της καθαυτής δη-
μιουργίας κειμένων, ψηφιακών αφηγήσεων και κόμικς δ) το στάδιο της αξιολόγησης 
και της διάχυσης. 

Εξοικείωση με τη δημιουργική γραφή και τα κόμικς 

Σε πρώτο στάδιο, στο πλαίσιο της δημιουργικής γραφής έλαβε χώρα η εξοικείωση 
των μαθητών με τους μηχανισμούς της μέσω συγκεκριμένων ασκήσεων-
δραστηριοτήτων (Σουλιώτης, 2012) που αφορούσαν κυρίως στην απελευθέρωση της 
φαντασίας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ασφάλειας μέσα στην αναγνωστι-
κή και συγγραφική κοινότητα που συγκροτήθηκε. Παράλληλα, αναζητήθηκαν βασικά 
χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας των κόμικς σε διάφορα είδη τους. Ενδεικτικά μελε-
τήθηκαν τα κόμικς Ειρήνη, Πλούτος, Σφήκες, Όρνιθες από τη σειρά Οι κωμωδίες του 
Αριστοφάνη σε κόμικς των Τ. Αποστολίδη και Γ. Ακοκαλίδη (2006, 2007) και το κό-
μικς Ελένη του Β. Αναστασιάδη (2009). Οι μαθητές παρατήρησαν και αποκωδικοποί-
ησαν τη «σκηνοθετική σκοπιά» του δημιουργού (π.χ. γκρο πλαν, σπλιτ σκριν), τη 
χρήση των λεκτικών συμβάσεων (μπαλονάκια για λόγια και σκέψεις), τα αφηγηματι-
κά σχόλια, την οργάνωση της αφηγηματικής ροής, την ποικιλία των γραμματοσειρών, 
τη χρήση των χρωμάτων. Εξοικειώθηκαν δηλαδή με τη γλώσσα και την ορολογία των 
κόμικς. 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη σχολική βία 

Στη συνέχεια, ξεκίνησε η διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αναφορικά 
με τη σχολική βία, η οποία έλαβε δημιουργικό και βιωματικό χαρακτήρα∙ οι μαθητές 
διάβασαν αποσπάσματα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Olweus, 2009; Rigby, 
2008) και δικτυογραφία, διάφορα ενημερωτικά κείμενα και παρακολούθησαν βίντεο 
στην τάξη σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό. Η ανάγνωση και η παρακολούθηση 
των «κειμένων» αυτών (με την ευρύτερη έννοια του όρου) ήταν κριτική, συνοδευό-
ταν δηλαδή από συζήτηση στην οποία οι μαθητές κατέθεταν τις παρατηρήσεις, τις 
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απόψεις, τις ενστάσεις τους. Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης μέσα στην τάξη δια-
βάστηκε και συζητήθηκε το εικονογραφημένο βιβλίο Μου έκλεψαν το όνομά μου 
(Tàssies, 2011). Ακολουθούσαν πάντα δραστηριότητες δημιουργικής γραφής: οι  μα-
θητές έγραφαν δηλαδή σε κειμενική μορφή δικής τους επιλογής τις σκέψεις και τα 
συναισθήματα που αυτά τους γεννούσαν ή δημιουργούσαν κείμενα στα οποία υιοθε-
τούν διάφορες οπτικές γωνίες (του θύτη, του θύματος, του σιωπηρού μάρτυρα, του 
παρεμβατικού μάρτυρα, του γονιού, του καθηγητή), μοιράζονταν τα κείμενά τους με 
την ολομέλεια και ακολουθούσε συζήτηση. Η διαδικασία αυτή, στην οποία η δη-
μιουργική γραφή, η βιωματικότητα και το παιχνίδι ρόλων συνυπήρχαν, τόνωσε την 
ενσυναίσθησή τους (Goleman, 2011), συνέβαλε δηλαδή στο να βρεθούν σε θέσεις 
οικείες ή ανοίκειες σε αυτούς και να κατανοήσουν ως ένα βαθμό τον Άλλο.  

Δημιουργία κόμικς για τη σχολική βία 

Η επόμενη «πρόκληση» για τον δημιουργικό όμιλο ήταν η δημιουργία κόμικς με θέμα 
τη σχολική βία. Η δραστηριότητα αυτή οργανώθηκε ομαδοσυνεργατικά: τη δημιουρ-
γία και την υλοποίηση του σεναρίου του κάθε κόμικ ανέλαβε μικρο-ομάδα των δύο 
μαθητών (Ματσαγγούρας, 2008), για την υλοποίηση όμως του κόμικ απαιτήθηκε η 
ευρύτερη συνεργασία με συμμαθητές τους. Η δημιουργία των κόμικς οργανώθηκε 
στα ακόλουθα στάδια:  

i) σχεδιασμός με χρήση storyboard: δόθηκε στους μαθητές ένας ιστοριοπίνακας (δη-
λώνεται και ως εικονοπίνακας ή εικονοσενάριο) προκειμένου να αποτυπώσουν τους 
γενικούς άξονες της ιστορίας τους (πρόσωπα, σκηνές, καρέ ανά σκηνή, βασικά γεγο-
νότα της πλοκής ανά σκηνής, στόχος/ μήνυμα). Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε η 
«ραχοκοκαλιά» του κόμικ. Με οδηγό το storyboard ακολούθησε η φωτογράφηση. 

ii) οργάνωση/ συντονισμός των συμμετεχόντων μαθητών και καθοδηγούμενη φωτο-
γράφηση (με σκηνοθετικές οδηγίες): οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν τους συμμα-
θητές τους που θα συμμετείχαν στην ιστορία σε πρωταγωνιστικούς ή δευτεραγωνι-
στικούς ρόλους, να τους δώσουν σκηνοθετικές οδηγίες και να τους φωτογραφήσουν. 
Η διαδικασία αυτή έλαβε χώρα μέσα στο σχολικό ωράριο και ολοκληρώθηκε στο με-
γαλύτερο μέρος της λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, περίοδος όπου οι υ-
ποχρεώσεις δεν ήταν αυξημένες, καθώς μόλις είχε λήξει το α’ τρίμηνο και πλησίαζαν 
οι διακοπές των Χριστουγέννων. Η φωτογράφηση έγινε με άδεια και παρουσία των 
υπεύθυνων καθηγητριών. 

iii) επιλογή και ψηφιακή επεξεργασία των φωτογραφιών στο Photoshop: οι φωτογρα-
φίες επιλέχθηκαν από τους μαθητές και έτυχαν ειδικής επεξεργασίας στο Photoshop, 
προκειμένου να προσομοιάσουν σε σκίτσα και να αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά 
των μαθητών. Η διαδικασία αυτή έγινε με τη βοήθεια των υπεύθυνων καθηγητριών, 
για να εξοικειωθούν οι μαθητές με το AdobePhotosphop.  

iv) «στήσιμο» του κόμικς: Τα κόμικς «στήθηκαν» στο λογισμικό παρουσιάσεων 
(powerpoint), αφού οι διαφάνειες διαμορφώθηκαν κατάλληλα (οριζόντια διάταξη, 
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προσθήκη πλέγματος ώστε να δημιουργηθούν 2Χ3 καρέ). Οι μαθητές εμπλούτισαν τα 
καρέ με λόγια, σκέψεις και αφηγηματικά σχόλια, αξιοποιώντας τις γνώσεις που είχαν 
ήδη διαμορφώσει για τα κόμικς από προγενέστερη μελέτη τους. Τελικά, τα κόμικς 
μορφοποιήθηκαν σε ηλεκτρονικό βιβλίο (flipbook). 

Αξιολόγηση και διάχυση 

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες είχαν εξαρχής δηλώσει στους μαθητές ότι θα αξιολογού-
νταν διαρκώς κατά τη δημιουργική τους πορεία ως προς την οργάνωσή τους, τον 
βαθμό συνεργασίας τους, τη συνέπειά και τη δημιουργικότητά τους. Με την ολοκλή-
ρωση των έργων τους, ακολούθησε παρουσίασή τους στη σχολική κοινότητα, που 
εισέπραξε την ενθουσιώδη κριτική των μελών της.  

Συνολικά δημιουργήθηκαν 7 ιστορίες για τη σχολική βία σε μορφή κόμικ στις οποίες 
συμμετείχαν εκτός από τους μαθητές των ομάδων εργασίας και αρκετοί μαθητές της 
Β’ Γυμνασίου, που προσφέρθηκαν με μεγάλη προθυμία να υποδυθούν τους ρόλους 
που τους υποδείκνυε η ομάδα εργασίας και να συμβάλουν έτσι στην υλοποίηση αυτής 
της δημιουργικής προσπάθειας. Τα κόμικς συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση των μα-
θητών απέναντι στο φαινόμενο της σχολικής βίας, όπως προκύπτει από τα σχόλια και 
τις αυθόρμητες αντιδράσεις των μαθητών που διάβασαν το ηλεκτρονικό βιβλίο με τα 
κόμικς. 

Συμπεράσματα 

Το φαινόμενο της σχολικής βίας, του σχολικού εκφοβισμού, αν και χρόνιο, απασχο-
λεί την τελευταία δεκαετία εντονότερα την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαι-
δευτικούς, μαθητές, γονείς) λόγω της έκτασης και ενίοτε των μορφών και της έντασής 
του. Η πολυπαραγοντικότητα του φαινομένου συνεπάγεται την ανάγκη πολυεπίπεδης 
αντιμετώπισης. Στους προτεινόμενους από τη διεθνή βιβλιογραφία τρόπους περιστο-
λής του φαινομένου συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και εν-
συναίσθησης, όπως η ενημέρωση, η συζήτηση, το παιχνίδι ρόλων κ.ά. Το γεγονός ότι 
η δημιουργική γραφή επιτρέπει στον δημιουργό να υποδυθεί μέσω των ηρώων της 
ιστορίας του εκ του ασφαλούς διάφορους ρόλους, με την απόσταση ασφαλείας που 
εξασφαλίζει ένα τεχνητό κείμενο/ έργο, λειτούργησε ως έναυσμα για την προσπάθεια 
των μαθητών να αντιπαλέψουν τη σχολική βία μέσω της δημιουργικής γραφής. 

Η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε εποικοδομητική και επικερδής για τους μαθητές σε 
πολλά επίπεδα βάσει της αξιολόγησής τους καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας τους 
από τις υπεύθυνες καθηγήτριες αλλά και της αυτοαξιολόγησης των μαθητών μετά την 
ολοκλήρωση της δημιουργικής διαδικασίας. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι μα-
θητές ανέπτυξαν τον λογοτεχνικό και ψηφιακό γραμματισμό τους, τη δεξιότητα κρι-
τικής ανάγνωσης και πρόσληψης λογοτεχνικών κειμένων αλλά και κόμικς, την ενσυ-
ναίσθησή τους (Goleman, 2011) και ειδικότερες δεξιότητες που σχετίζονται με τη 
σκηνοθεσία, τη συνεργασία, τον συντονισμό, τη δημιουργικότητα. Παράλληλα, οι 
ιστορίες σε κόμικς που δημιουργήθηκαν για να καταδικαστεί τη σχολική βία ευαι-
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σθητοποίησαν ιδιαίτερα τη σχολική κοινότητα, στην οποία παρουσιάστηκαν, απένα-
ντι στο φαινόμενο αυτό. 
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Χάρμπαλη Ιουλία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, M.Ed. 

julharbali@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή είναι ένα διδακτικό σενάριο που προέκυψε ύστερα από τη συνεργασία 
του σχολείου μας με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας του Πα-
νεπιστημίου Πατρών κα Μαργαρίτη Μαριγούλα στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ενημέ-
ρωσης για τον Εγκέφαλο. Το θέμα που μελετήσαμε με τους μαθητές αναφερόταν στον 
τομέα του Ύπνου και των Ονείρων. Η εξακτίνωση του θέματος έγινε διαθεματικά, ε-
μπλέκοντας διδακτικά αντικείμενα όπως η Βιολογία, οι ΤΠΕ και η Αγγλική γλώσσα, 
στο πλαίσιο της θεωρίας των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης Επιπλέον, έμφαση δόθηκε 
στην καλλιέργεια γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την έκφραση της δη-
μιουργικότητας των μαθητών μέσα από τη ζωγραφική, τη χειροτεχνία και τα ψηφιακά 
έργα που δημιούργησαν χρησιμοποιώντας Web2.0 εφαρμογές και προωθώντας την ο-
μαδοσυνεργατική μάθηση.  

Λέξεις - κλειδιά: Web 2.0 tools, πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης, διαθεματικότητα. ομα-
δοσυνεργατική μάθηση 

Εισαγωγή 

Η σχολική τάξη είναι μια δρώσα κοινωνική ομάδα, τα μέλη της οποίας πρέπει να είναι 
σε θέση να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αρμονικά και να διαχειρίζονται τυχόν κρίσεις 
αποτελεσματικά. Κοινός στόχος τους είναι η κατάκτηση της γνώσης την οποία απο-
κτούν συνεργατικά και βιωματικά υπό την καθοδήγηση του δασκάλου. Το παρόν διδα-
κτικό σενάριο είναι σχεδιασμένο βάση της θεωρίας των πολλαπλών τύπων νοημοσύ-
νης, που διατυπώθηκε από τον Howard Gardner το 1983, με σκοπό να επιτευχθεί η 
προσωπική ανάπτυξη και η κοινωνική ενσωμάτωση του μαθητή. Η ανάπτυξη του θέ-
ματος έγινε βασιζόμενη στους 6 από τους 8 τύπους νοημοσύνης. Συγκεκριμένα αξιο-
ποιήθηκαν τα εξής είδη : η γλωσσική, λογικο-μαθηματική, ενδοπροσωπική, διαπροσω-
πική, χωρική και κιναισθητική νοημοσύνη. 

Διδακτικό Σενάριο 

Γνωστική Περιοχή 
Τι κάνει ο εγκέφαλος όταν κοιμόμαστε; Τα όνειρα πως δημιουργούνται;  
Ποια η σημασία των ονείρων στη ζωή μας; Όνειρα και προκαταλήψεις.  
Πως το όνειρο έγινε στόχος; 

Ήταν τα ερωτήματα που προσπάθησαν να καλύψουν οι μαθητές μέσα από αυτό το 
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σχέδιο εργασίας.  

Για να επιτευχθεί αυτό, η διδασκαλία κινήθηκε σε δυο παράλληλους άξονες: α. «δου-
λεύοντας» ένα επιστημονικό ελληνικό κείμενο προτεινόμενο από την Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια του Τμήματος., απ’ όπου οι μαθητές αντλούσαν στοιχεία και πληροφορίες 
και β. συμπληρώνοντας με αυτά τα στοιχεία τα φύλλα εργασίας στα αγγλικά.  

Σκεπτικό της δραστηριότητας 

Οι διαθεματικές προσεγγίσεις είναι κατεξοχήν ολιστιστικές μέθοδοι, ξεκινώντας από 
τις εμπειρίες των μαθητών για να αντιληφθούν το υπό μελέτη αντικείμενο, και βιωμα-
τικές δραστηριοποιώντας τους μαθητές μέσα από βιωματικές καταστάσεις. Για αυτούς 
τους λόγους η προετοιμασία της δράσης περιέλαβε μια διδακτική επίσκεψη στο εργα-
στήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών κατά την οποία οι μαθητές εξοικειώθηκαν με επιστημονικούς όρους, οι 
οποίοι παρουσιάστηκαν με τρόπο βατό και κατανοητό για το επίπεδο των μαθητών από 
Καθηγητές του Τμήματος. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συσχετίσουν 
νέες εμπειρίες με την προηγούμενη γνώση και να οδηγηθούν στην κατάκτηση της νέας 
γνώσης πειραματιζόμενοι. 

Καινοτομίες 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός πως η διδασκαλία εξελίσσεται σταδιακά 
κατά την πορεία του διδακτικού σεναρίου από δασκαλοκεντρική σε μαθητοκεντρική 
και διερευνητική, καθώς για την ερμηνευτική ανάλυση του επιστημονικού κειμένου 
προβλήθηκε μια παρουσίαση prezi στα Αγγλικά (πλατφόρμα ανάπτυξης οργάνωσης 
και διανοµής «κινηματογραφικών παρουσιάσεων») µε εστίαση σε λέξεις-κλειδιά κατά 
την ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου, η οπία εμπλουτίστηκε στη συνέχεια με το 
υλικό των μαθητών και παρουσιάστηκε σε σχετική εκδήλωση. 

Με τη δράση αυτή επιτεύχθηκε ο γόνιμος συνδυασμός Τέχνης, Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας και ήταν πολύ θετικό που η ανάπτυξή της έγινε σε ομαδικό-συνεργατικό πνεύμα 
ενισχύοντας τη δημιουργική αυτονομία των μαθητών και αναπτύσσοντας μακροδεξιό-
τητες όπως η κριτική σκέψη και η γραπτή και ψηφιακή έκφραση.  

Γνωστικά-Διδακτικά Προβλήματα 

Σημαντική ήταν η προσπάθεια να ενσωματωθούν οι σχετικοί με το θέμα επιστημονικοί 
όροι στη διδασκαλία του μαθήματος των Αγγλικών όσο το δυνατό γίνεται με απλού-
στερο τρόπο ούτως ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές τη βιολογική διεργασία του ύ-
πνου και τη δημιουργία των ονείρων. 

Στο πλαίσιο της προϋπάρχουσας γνώσης των ΤΠΕ, οι μαθητές δε γνωρίζουν σε μεγάλο 
βαθμό τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών , όπως το pixton ή το googleforms, 
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οπότε ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να συντονίζει, να κατευθύνει τις κινήσεις των μα-
θητών στον χειρισμό των Η/Υ και να τους δίνει εξηγήσεις για να καταλάβουν και να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πορεία της διδασκαλίας. 

Πλαίσιο Εφαρμογής 

Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ Τάξης του Γυμνασίου (Γ1 και Γ2, σύ-
νολο 32 μαθητές). 

Χρόνος Υλοποίησης : Το σενάριο ολοκληρώθηκε σε 5 διδακτικές ώρες. 

Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές εργάστηκαν εντός και εκτός της Τάξης. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών : οι πρότερες γνώσεις των μαθητών είναι πολύ 
σημαντικές , ώστε να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για την οικοδόμηση των νέων 
γνώσεων. Οι μαθητές έχουν ήδη εκπαιδευτεί να δουλεύουν συνεργατικά στο παρελθόν. 

Επιπλέον, γνωρίζουν ήδη να πληκτρολογούν στον κειμενογράφο και να πλοηγούνται 
στο διαδίκτυο. Γενικά γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και είναι σε 
θέση να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες που θα τους δοθούν. 

Απαιτούμενα Βοηθητικά υλικά και εργαλεία 

Κατά τη παρουσίαση του σεναρίου θα χρειαστούν: βιντεοπροβολέας, υπολογιστές, 
σύνδεση στο διαδίκτυο και φύλλα εργασίας και θα χρησιμοποιηθούν τα εξής λογι-
σμικά: Pixton (online εργαλείο δημιουργίας κόμικς), googleforms (google εργαλείο δη-
μιουργίας ερωτηματολογίου), prezi, powerpoint (λογισμικά παρουσίασης). 

Πηγές 

Τα μέλη της κάθε ομάδας, για να πετύχουν αυτά που ζητούνται, επισκέπτονται συγκε-
κριμένους δικτυακούς τόπους. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αναζητήσουν τις 
πληροφορίες, οι οποίες χρειάζονται για την ολοκλήρωση της Έρευνας, και ανατρέχουν 
στη προτεινόμενη βιβλιογραφία από την υπεύθυνη Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολο-
γίας. 

Κοινωνική Ενορχήστρωση της τάξης  

Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες ή ατομικά ανάλογα με τις δραστηριότητες. Η εργασία 
σε ομάδες ευνοεί την αλληλοβοήθεια, την ανταλλαγή απόψεων και την αυτενεργό διε-
ρεύνηση του θέματος. Όλοι οι μαθητές σταδιακά αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, οικο-
δομούν τη νέα γνώση και μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Ενεργούν από κοινού και πα-
ράγουν συλλογικά προϊόντα συνεργαζόμενοι. Αλληλοβοηθιούνται και επικοινωνούν 
κατά τον προγραμματισμό και την προετοιμασία αλλά και εργάζονται ατομικά. Ο/Η 
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εκπαιδευτικός συντονίζει τη διαδικασία, εμψυχώνει, ενθαρρύνει για συνεργασία, κα-
θοδηγεί τους μαθητές και τους δίνει κίνητρα να εκφράσουν τις απόψεις τους. Αποφα-
σίζει για την σύνθεση της ομάδας, το σχήμα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας που 
θα εφαρμόσει και το αντικείμενο της διδασκαλίας, καθώς σκοπός είναι να διευρύνει τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Σκοποί –Στόχοι 

Α) Γενικοί Σκοποί Σεναρίου 

1. Γνωσιακοί σκοποί 

− Να γνωρίσουν οι μαθητές τις λειτουργίες και τη δομή του εγκεφάλου. 
− Να εξοικειωθούν με όρους επιστημονικούς. 

2. Αξιακοί σκοποί 

− Να καλλιεργηθεί ο αυτοσεβασμός, η υπευθυνότητα στην ανάληψη, τη διεκπεραί-
ωση και τη λήψη αποφάσεων. 

3. Διαδικαστικοί Σκοποί 

− Να εκφραστούν οι μαθητές ζωγραφίζοντας, σχεδιάζοντας, αυτοσχεδιάζοντας. 
− Να εξοικειωθούν με την διατύπωση ερωτημάτων και να γνωρίσουν τρόπους ανα-

ζήτησης πληροφοριών. 
− Να αναπτύξουν οι μαθητές σχέσης συνεργασίας μεταξύ τους ώστε να εξοικειωθούν 

με την ομαδοσυνεργατική επεξεργασία. 
− Να αναπτύξουν σχέσεις επικοινωνίας. 

Β) Γενικοί Στόχοι Σεναρίου 

1. Βιολογία 

− Να μελετήσουν και να γνωρίσουν την λειτουργία του εγκεφάλου κατά τον ύπνο. 
− Τι κάνει ο εγκέφαλος όταν κοιμόμαστε;  
− Τα όνειρα πως δημιουργούνται;  

2. ΤΠΕ 

− Να εξοικειωθούν με το χειρισμό του η/υ. 
− Να χρησιμοποιήσουν εργαλεία ΤΠΕ (δημιουργία κομικς & ερωτηματολογιου με 

googleforms). 

3. Αγγλική Γλώσσα 
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− Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε reading- speaking-writing- listening. 
− Λεξιλόγιο και εκφράσεις. 
− Γραπτή αφήγηση με χρήση παρελθοντικών χρόνων. 

4. Τέχνες 

− Ζωγραφική με θέμα τα όνειρα 
− Κατασκευή μακέτας και χειροτεχνιών 

Πορεία διδασκαλίας 

1η διδακτική ώρα -2η διδακτική ώρα 

(Γλωσσική-Χωρική-Λογικομαθηματική Νοημοσύνη) 

Οι μαθητές έχουν το Ελληνικό κείμενο μπροστά τους και καλούνται να απαντήσουν 
στις ερωτήσεις του φυλλαδίου. Ταυτόχρονα, παρακολουθούν μια παρουσίαση prezi με 
τα πιο βασικά στοιχεία του κειμένου στα Αγγλικά. Η παρουσίαση χρησιμεύει σαν πυ-
ξίδα κατά την πορεία του μαθήματος. Διαβάζουν το Ελληνικό κείμενο και απαντούν 
στις ερωτήσεις με το ήδη γνωστό λεξιλόγιο που κατέχουν στα Αγγλικά. Ερμηνεύουν 
το διάγραμμα και βάζουν στη σωστή σειρά τα στάδια του ύπνου. Εκφράζονται στα 
Αγγλικά ανακαλώντας προσωπικές εμπειρίες σχετικά με το θέμα (π.χ. owning a pet that 
used to dream). Αναφέρουν διαταραχές του ύπνου. Χωρίζονται σε ομάδες που ασχο-
λούνται με τη δημιουργία ερωτηματολογίου και την καταγραφή συμβουλών για έναν 
πιο εύκολο ύπνο. Τέλος, εμπνέονται από την εικόνα (“Persistence of Memory” -1974 -
Salvador Dali) και περιγράφουν ένα περίεργο όνειρο που είδαν. For the lesson plan 
click here. For the worksheet click here. 

3η διδακτική ώρα 

(Λογικομαθηματική-Διαπροσωπική Νοημοσύνη) 

Η μία ομάδα ασχολήθηκε με τη διεξαγωγή έρευνας με θέμα τις συνήθειες σχετικά με 
τον ύπνο, τα όνειρα και τις πεποιθήσεις τους γι’ αυτά, μοιράζοντας τα ανώ-
νυμα ερωτηματολόγια στα αγγλικά στους μαθητές των άλλων τάξεων του σχολείου και 
εξηγώντας τους πως πρέπει να συμπληρωθούν ή στην σημασία κάποιων ερωτήσεων ή 
απαντήσεων. Αυτά τα ερωτηματολόγια φτιάχτηκαν με το εργαλείο googleforms αφού 
πρώτα συλλέχτηκαν οι ερωτήσεις και από τις δύο ομάδες των τμημάτων και μια άλλη 
ομάδα κατέληξε ποιες θα ενσωματωθούν στο ερωτηματολόγιο τελικά. Η εξαγωγή 
συμπερασμάτων έγινε από την εκπαιδευτικό με το στατιστικό πακέτο SPSS17. Ενώ η 
ερμηνεία των συμπερασμάτων και των πινάκων έγινε από δυο άλλους μαθητές οι ο-
ποίοι και παρουσίασαν την έρευνα.  

Η άλλη ομάδα κατέγραψε συμβουλές για έναν πιο εύκολο ύπνο αναζητώντας λύσεις 
στο διαδίκτυο ή ανακαλώντας προσωπικές εμπειρίες. 
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https://www.dropbox.com/s/k60l5wei4qycdu2/Lesson%20Plan%20for%20sweet%20dreams.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/55tduilrqttkoy4/Sweet%20Dreams%20handout.doc?dl=0
http://goo.gl/forms/dcCuHSyrfU


4η διδακτική ώρα 

(Γλωσσική- Διαπροσωπική Νοημοσύνη) 

Describing and Drawing a dream: Δημιουργία comics χρησιμοποιώντας το Pixton, 
ένα online εργαλείο δημιουργίας κόμικς (Φωτογραφία 1). 

Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες των 3 ή 4 μαθητών, λόγω του περιορισμένου αριθμού των 
υπολογιστών στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών. Συνδέονται στο διαδικτυακό λο-
γισμικό με το Gmail τους, σε περίπτωση που δεν θυμούνται τα email τους δημιουργούν 
νέο λογαριασμό. 

Έχουν ήδη κάνει σχετική προεργασία στο θέμα από το φύλλο εργασίας που περιέχει 
μια γραπτή εργασία σχετικά με την αφήγηση ενός περίεργου ονείρου, η οποία χρησι-
μεύει ως ένα σενάριο για τη ψηφιακή ιστορία τους 

Στη συνέχεια συζητούν προφορικά τις περιγραφές των ονείρων τους και αποφασίζουν 
για το ποια στοιχεία θα κρατήσουν στην παραγωγή των νέων κοινών ιστοριών συμπλη-
ρώνοντας το πρότυπο storyboard, το οποίο τους διανέμεται. 

Τέλος, μοιράζονται τα κόμικς τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαβάζουν 
τις ψηφιακές ιστορίες που οι άλλοι έχουν δημιουργήσει. 

For the lesson plan click here . 

 

Φωτογραφία 1: Ψηφιακά Έργα των παιδιών 
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https://www.dropbox.com/s/p0ec0p5lrm8sben/Lesson%20Plan%20for%20pixton%20sweet%20dreams.docx?dl=0


5η διδακτική ώρα 

(Γλωσσική-  Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη) 

Όραμα για ένα καλύτερο κόσμο, ύστερα από την ανάλυση του λόγου του Martin Lu-
ther King με τίτλο «I HAVE A DREAM»  

O/Η εκπαιδευτικός παρέχει στους μαθητές το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων για την 
κατανόησή του κειμένου που πρόκειται να ακούσουν ή ενεργοποιεί την υπάρχουσα 
γνώση που οι μαθητές κατέχουν σχετικά με το θέμα. Η διευκρίνιση κάθε πολιτισμικής 
πληροφορίας μπορεί να είναι αναγκαία για την κατανόηση του κειμένου. Οι μαθητές 
πρέπει να γνωρίζουν το είδος του κειμένου που θα ακούσουν, και το σκοπό για τον 
οποίο θα τον ακούσουν. Διαβάζουν το κείμενο σαν σύνολο και συμπληρώνουν το my 
dictionary . Ακούν, συμπληρώνουν τα κενά και σχολιάζουν στη συνέχεια το 
περιεχόμενο , τον τόνο της φωνής του Martin Luther King και πως το όνειρο γίνεται 
όραμα. Συμπληρώνουν τις γραπτές δραστηριότητες ατομικά και στη συνέχεια μοιρά-
ζονται το όραμά τους για ένα καλύτερο αύριο και τα όνειρα τους (προσωπικούς στό-
χους) , τα οποία συγκεντρώνουν και δημιουργούν μια κοινή παρουσίαση power point 
η οποία μετατράπηκε σε βίντεο(mp4). 

 For the lesson plan click here. For the worksheet click here. 

Επέκταση της δραστηριότητας 

Μπορεί να γίνει ένα Κολάζ με τα όνειρα-στόχους των παιδιών στο μάθημα της Αισθη-
τικής Αγωγής (Χωρική Νοημοσύνη) 

Συμμετοχή στην εκδήλωση με τίτλο «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ. Ο ΓΝΩΣΤΟΣ… ΑΓΝΩΣΤΟΣ», 
που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Απόλλων στον Πύργο στις 14-03-2015 στο πλαίσιο 
της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στις νευροεπιστημες, περιελάμβανε 
ομιλίες, αναρτημένες ανακοινώσεις, παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας τα εργαλεία 
power point και prezi, προβολή βίντεο και μικρά θεατρικά που αφορούν τον ανθρώπινο 
εγκέφαλο και παρουσιάσθηκαν από τους μαθητές. Η επιλογή των θεμάτων είχε γίνει 
από τους καθηγητές σε συνεργασία με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος 
Βιολογίας του Παν. Πατρών, μέλος της ελληνικής εταιρείας για τις Νευροεπιστή-
μες(Φωτογραφία 2). Η παρουσίαση της δράσης βρίσκεται εδώ και έχει κατατεθεί στην 
DANA Alliance for the Brain και την Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες. 

Συμμετοχή στο 5ο Ψηφιακό Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας που πραγματοποιήθηκε 
στο 4ο Γυμνάσιο Πύργου στις 2-04-2015. 
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Φωτογραφία 2 : Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

 

Φωτογραφία 3 :Έργα ζωγραφικής των παιδιών 

Συμπεράσματα-Επίλογος 

 Πιο αναλυτικά, οι μαθητές ασχολήθηκαν με τα εξής:  

− Describing and Drawing a dream: Δημιουργία comics χρησιμοποιώντας το Pixton, 
ένα online εργαλείο δημιουργίας κόμικς (Φωτογραφία 1). 

− Δημιουργία δίγλωσσου ονειροκρίτη σε Αγγλικά-Ελληνικά(Παρουσίαση power 
point) . 
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− Διεξαγωγή έρευνας με θέμα τις συνήθειες σχετικά με τον ύπνο, τα όνειρα και τις 
πεποιθήσεις τους γι’ αυτά, διανέμοντας ερωτηματολόγια κατασκευασμένα με 
googleforms και εξαγωγή συμπερασμάτων με το στατιστικό πακέτο SPSS17. 

− Φιλοτέχνηση αφισών , ζωγραφική σε καμβά, δημιουργία μακέτας, κατασκευή ο-
νειροπαγίδας και έργα από πυλό που απεικονίζουν τον εγκέφαλο στο πλαίσιο της 
κιναισθητικής νοημοσύνης(Φωτογραφία 3). 

− Όραμα για ένα καλύτερο κόσμο, ύστερα από την ανάλυση του λόγου του Martin 
Luther King με τίτλο «I HAVE A DREAM»  

− Παρουσίαση video mp4 (power point tool) με τα όνειρα-στόχους των παιδιών. 

 Οι θετικές επιδράσεις των σχεδίων εργασίας έχουν αποδειχθεί και στη θεωρία αλλά 
και στην πράξη, συγκεκριμένα τα οφέλη που απορρέουν από το διδακτικό σενάριο, το 
οποίο έχει αξιοποιήσει τη θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης κατά το σχεδια-
σμό του, για τους μαθητές είναι τα εξής:  

− Να ενεργοποιηθούν αυξάνοντας το χρόνο που αφιερώνουν στις δραστηριότητες και 
μειώνοντας τα προβλήματα συμπεριφοράς. 

− Να ενεργούν από κοινού και να παράγουν συλλογικά προϊόντα. 
− Μέσα από τη δράση να επιτυγχάνουν τη γνώση. 
− Να δραστηριοποιούνται μέσα από αυθεντικές καταστάσεις. 
− Να εξασφαλιστεί η ψυχική υγεία και να καλλιεργηθεί η αισθητική μέσα από τις 

χειρονακτικές εργασίες (κατασκευές-ζωγραφική). 
− Να στηριχθεί η προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. 

Παρουσίαση των βιβλιογραφικών πηγών 

Foglia, E.,Teso, R. Tanoni, It.(a cura di). (2001). Nuove tecnologie e scuola di base. 
Roma: Carocci.  

Ματσαγγούρας, Η. (2008). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση:για το καθημε-
ρινό μάθημα, το ολοήμερο σχολείο και για τα περιβαλλοντικά, τα πολιτιστικά και 
τα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Προγράμματα. Αθήνα: Μ. Π. Γρηγόρης. 

Ματσαγγούρας, Η. (2009).Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση: Εννοιοκεντρική α-
ναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Μ. Π. Γρηγόρης. 

Pinnelli, St.( 2007). Le tecnologie nei contesti educative. Roma: Carocci.  

Spiris, Sp.( 2014). Investigating normalization: Do teachers of English in G. integrate 
technology in their everyday teaching practice? Research Papers in Language 
Teaching and Learning, 5,1,351-373. 

Σολομωνίδου, Χρ. (2006). Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία: 
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Διαθεματική και κριτική προσέγγιση της θέσης και του ρόλου της γυναίκας δια-
χρονικά με παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

Λυγδά Ιουλία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

lig_jul@yahoo.gr 

Κουγιουμτζής Γεώργιος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Δρ.  

Επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΠΑ & ΑΣΠΑΙΤΕ, 
gkougioum@ppp.uoa.gr 

Περίληψη 

Ο όλος σχεδιασμός του παρόντος διδακτικού σεναρίου έχει ως ευρύτερη στόχευση 
την ενεργοποίηση των μαθητών, ώστε να μελετήσουν, να γνωρίσουν και να συνειδη-
τοποιήσουν –μέσα από μια δυναμική διαδικασία διερευνητικής προσέγγισης και οι-
κοδόμησης της γνώσης– τη διαχρονικότητα του προβλήματος της ανισότητας των δύο 
φύλων, τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα για τη θέση και το ρόλο της 
γυναίκας και του άνδρα που επικρατούσαν σε παλιότερες εποχές, και αναπαράγονται 
και σήμερα. Επίσης, να ερευνήσουν, να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν τη θέση και 
τον τρόπο ζωής της γυναίκας στη σύγχρονη και σε παλαιότερες κοινωνίες της χώρας 
τους, αλλά και άλλων χωρών. Τα θέματα αυτά θα ερευνηθούν διαθεματικά και πολυ-
πρισματικά και έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να εμπλουτίσουν τις γνώ-
σεις τους, να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους, να προβληματιστούν, να ασκή-
σουν κριτική και να διαμορφώσουν σε ένα βαθμό την αντίληψή τους. 

Λέξεις - Κλειδιά: Θέση-ρόλος γυναίκας και άνδρα, προκαταλήψεις και κοινωνικά 
στερεότυπα, θεσμός της προίκας, γυναικεία εργασία, ερωτικές σχέσεις των δύο φύ-
λων. 

 

Ταυτότητα σεναρίου 
Τίτλος: «Διαθεματική και κριτική προσέγγιση της θέσης και του ρόλου της γυναίκας 
διαχρονικά με παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ». 
Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία, Α΄ Λυκείου  
Διδακτική/θεματική ενότητα: «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» 
Διαθεματική προσέγγιση - Εμπλεκόμενες γνωστικά περιοχές: Το παρόν σενάριο 
διασυνδέεται διαθεματικά με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Πληροφο-
ρικής, της Ιστορίας, της Κοινωνιολογίας, της Λαογραφίας, της Κοινωνικής και Πολι-
τικής Αγωγής και των Αγγλικών. 
Χρονική διάρκεια: έξι (6) διδακτικές ώρες 
 

Προϋποθέσεις υλοποίησης 

Απαιτείται πραγματοποίηση προηγούμενης εισαγωγικής διδασκαλίας για το ρόλο των 
φύλων στη Λογοτεχνία και σε άλλες μορφές τέχνης από τον καθηγητή. Επιπλέον, έχει 
ζητηθεί από τους μαθητές να διαβάσουν στο σπίτι τους ολόκληρο το διήγημα «Η ΤΙ-
ΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ» σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Οι μαθητές χρειάζεται να 
έχουν γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ, να είναι εξοικειωμένοι με την απλή 
περιήγηση στο διαδίκτυο, με τα ηλεκτρονικά λεξικά, με τα σώματα κειμένων, καθώς 
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και με τον επεξεργαστή κειμένου (Word), το λογισμικό παρουσίασης (Power Point 
και Prezi), το Google Drive, τη δημιουργία βίντεο (movie maker), εννοιολογικών 
χαρτών (bubbl.us) και κόμικ (comic strip creator), όπως επίσης και με το περιβάλλον 
wiki. Ως απαραίτητη προϋπόθεση νοείται να είναι διαθέσιμο το Εργαστήριο Πληρο-
φορικής. Επιπλέον, έχει γίνει ο χωρισμός των μαθητών σε 4 ομάδες των 5 ατόμων η 
καθεμία και επομένως απαιτείται η εξοικείωση με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο δι-
δασκαλίας και τη διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση.  

  

Στόχοι 
Ακολουθείται η επικαιροποιημένη διδακτολογικά και παιδαγωγικά ταξινομία διδα-
κτικών στόχων με βάση το μοντέλο του ρόμβου (Κουτσογιάννης, 2012˙ 
Κουγιουμτζής, 2015β). 
 

Γνώσεις για τη λογοτεχνία: 
• Να κατανοήσουν οι μαθητές και να εντοπίσουν −με την αναφορά παραδειγμάτων 

από το κείμενο και τη διαδικασία της εισαγωγής σχολίου− τις αφηγηματικές τεχνι-
κές του κειμένου, όπως: πρωτοπρόσωπη/τριτοπρόσωπη αφήγηση, τύπος αφηγητή 
(δραματοποιημένος/μη δραματοποιημένος), περιγραφή, διάλογος και να αξιολογούν 
τη λειτουργία τους. 

• Να εντοπίσουν οι μαθητές −με τις δραστηριότητες της επισήμανσης και συγκέντρω-
σης− τα στοιχεία/φράσεις του κειμένου, που καταδεικνύουν την κατώτερη θέση της 
γυναίκας την εποχή που διαδραματίζεται η νουβέλα. 

• Να διακρίνουν οι μαθητές −μέσω της συγκριτικής μελέτης ποικίλων λογοτεχνικών 
κειμένων− και να συγκρίνουν τα στερεότυπα για τη θέση της γυναίκας με τα λογοτε-
χνικά πορτρέτα των γυναικών των προς εξέταση κειμένων και να δουν κατά πόσο η 
λογοτεχνία αναπαράγει, αλλάζει ή ανατρέπει αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα για το 
γυναικείο φύλο. 

• Να ασκηθούν στη γραφή διαφορετικών κειμενικών ειδών –με τη σύνταξη επιστολής, 
ημερολογίου, άρθρου, σεναρίου ταινίας− χρησιμοποιώντας το ανάλογο ύφος και ε-
πικοινωνιακό πλαίσιο και κάνοντας τις κατάλληλες λεκτικές επιλογές (συνάφεια και 
με γλωσσικό γραμματισμό). 

• Να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο, για να εκφράσουν τις απόψεις, τα συναι-
σθήματα, τις εντυπώσεις και σχετικά βιώματά τους, για να συνεργαστούν και να πα-
ρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. 

 
Γνώσεις για τον κόσμο, στάσεις, αξίες: 

• Να διακρίνουν και να αντιληφθούν οι μαθητές −μέσω της μελέτης και επεξεργασίας 
ποικίλων έντυπων και ψηφιακών πηγών (λογοτεχνικών και επιστημονικών κειμέ-
νων, ποιημάτων, άρθρων, τραγουδιών, ταινιών, ντοκιμαντέρ, βίντεο) διαφορετικών 
εποχών και διαφορετικών χωρών− τη θέση και το ρόλο του γυναικείου φύλου, ό-
πως διαμορφώθηκε με το πέρασμα των αιώνων, τις προκαταλήψεις,τα κοινωνικά 
στερεότυπα περί γάμου, τον θεσμό της προίκας, τη γυναικεία εργασία, τις ερωτικές 
σχέσεις των δύο φύλων. 
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• Να διαμορφώσουν ή να αναμορφώσουν −μέσω του καταιγισμού ιδεών, του ανα-
στοχασμού (Κουγιουμτζής, 2014β), των ερωτήσεων εμβάθυνσης, της συζήτησης και 
ανταλλαγής απόψεων, της μελέτης και επεξεργασίας ποικίλων έντυπων και ψηφια-
κών πηγών (λογοτεχνικών και επιστημονικών κειμένων, ποιημάτων, άρθρων, τρα-
γουδιών, ταινιών, ντοκιμαντέρ, βίντεο), του παιχνιδιού ρόλων, της δραματοποίη-
σης, της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, της σύνθεσης, της δημιουργίας 
πολυτροπικών κειμένων, βίντεο και παρουσιάσεων – τη δική τους στάση υπέρ της 
ισότιμης αντιμετώπισης των δύο φύλων, αναγνωρίζοντας την αξία του άνδρα και 
της γυναίκας. 

• Να προβληματιστούν και να θέσουν σε αμφισβήτηση κάποια κοινωνικά στερεότυπα 
για τα δύο φύλα που αναπαράγονται μέχρι σήμερα.  

• Να υιοθετήσουν τη νοοτροπία του ερευνητή-στοχαστή στην προσπάθειά τους να κα-
ταγράψουν τη διαχρονική παρουσία του προβλήματος/φαινομένου της ανισότητας 
των δύο φύλων. 

• Να συνειδητοποιήσουν ότι οι αντιλήψεις που κάθε φορά διαμορφώνονται για τον 
κοινωνικό ρόλο των δύο φύλων σχετίζονται και με το ιστορικό, πολιτισμικό και 
κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται.  

• Να επισημάνουν τον κοινωνικό προβληματισμό που αναδύεται μέσα από το διήγημα 
«Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ» και να κατανοήσουν το ιδεολογικό υπόβαθρο του έρ-
γου και του Κ. Θεοτόκη. 

 
Γραμματισμοί: 

• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη χρήση των ΤΠΕ (Διαδίκτυο, ΠΕΚ, ΠΠ, ηλεκτρο-
νικά λεξικά, σώματα κειμένων, εννοιολογικοί χάρτες, google drive, Wikis, Prezi, 
movie maker, comic strip creator). [ψηφιακός γραμματισμός ] 

• Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδι-
κασία. 

• Να εξοικειωθούν με νέους τρόπους οργάνωσης και παρουσίασης της γνώσης. 
• Να καταστούν ικανοί να αναζητούν, να εντοπίζουν, να αναλύουν και να επεξεργά-

ζονται κριτικά πληροφορίες μέσα από αξιόπιστες «πηγές» του διαδικτύου. [ψηφια-
κός-κριτικός γραμματισμός ] 

• Να εξασκηθούν στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου – με την ανάπτυξη 
αιτιολογημένης επιχειρηματολογίας, τη σύνθεση/σύνταξη γραπτού κειμένου και την 
προφορική παρουσίαση ενώπιον ακροατηρίου – καθώς και πολυτροπικών κειμέ-
νων. [γλωσσικός γραμματισμός ] 

• Να ασκηθούν στην κριτική ανάγνωση ποικίλων κειμένων και να μπορούν να λει-
τουργούν με κριτικό και αφαιρετικό τρόπο ξεχωρίζοντας την ουσιαστική από την 
επουσιώδη πληροφορία. [κριτικός γραμματισμός ] 

• Να μπορούν να σχολιάζουν, να ερμηνεύουν, να κρίνουν και να αξιολογούν χωρία, 
πρόσωπα και θέματα του κειμένου. [κριτικός γραμματισμός ] 

• Να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν –με τη δραματοποίηση/ηθοποιία, τη συγ-
γραφή σεναρίου, τη σκηνοθεσία, τη στιχουργία, τη μελοποίηση, την ερμηνεία τρα-
γουδιού– ικανότητες και ταλέντα που πιθανόν έχουν. [καλλιτεχνικός γραμματισμός] 
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Διδακτικές πρακτικές: 

• Να ενθαρρυνθεί η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά και συνεργατικά. 
• Να ασκηθούν οι μαθητές στη διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση. 
• Να ενισχυθεί η δημιουργικότητα και ελεύθερη έκφραση των μαθητών με τη  
• δημιουργία δικών τους πολυτροπικών κειμένων και παρουσιάσεων. 
• Να ασκηθούν στη βιωματική μάθηση και τη δραματοποίηση.  

Λεπτομερής περιγραφή 

Το θεωρητικό πλαίσιο 
Το εν λόγω διδακτικό σενάριο υπηρετεί το βασικό σκοπό της διδασκαλίας της Λογο-
τεχνίας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας του 
Νέου Λυκείου, που είναι «η κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό». Με τη φρά-
ση αυτή επιδιώκουμε να θέσουμε ως πρωταρχική αξία του μαθήματος την κριτική 
στάση απέναντι στις πολιτισμικές παραδόσεις, τις αξίες και τα μηνύματα από όπου κι 
αν προέρχονται (ΠΣ Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου, 2011). 

Η μεθοδολογία της διδασκαλίας. 

Επιλέγεται ως μέθοδος η ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου. Οι μαθητές μέσα 
από τη διαλογική συζήτηση και την έρευνα (καθοδηγούμενη αυτενέργεια, project) 
λειτουργούν ως ερευνητές κι επιλύουν προβλήματα. Στη συνέχεια με την οργάνωση 
των πληροφοριών τους λειτουργούν ως δημιουργοί και φορείς νέων γνώσεων. Ως ε-
πιμέρους μεθόδους επιλέγουμε τη διερευνητική - ανακαλυπτική μέθοδο, την εποι-
κοδομιστική και την ομαδοσυνεργατική (Φουντοπούλου, 2010). 

Αναλυτική περιγραφή των σταδίων υλοποίησης 

Δραστηριότητες 1ης και 2ης διδακτικής ώρας 
Στο διαδραστικό πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας ή στο εργαστήριο Πληροφορικής 
του σχολείου γίνεται προβολή της ταινίας «Η τιμή της αγάπης» της Τώνιας Μαρκε-
τάκη, η οποία λειτουργεί ως αφόρμηση. Οι μαθητές παρακολουθούν τα αποσπάσματα 
της ταινίας που έχει επιλέξει από πριν ο καθηγητής. (60 λεπτά). 
Μετά το πέρας της προβολής ακολουθεί καταιγισμός ιδεών, σχολιασμός και διαλογι-
κή συζήτηση με τους μαθητές με άξονες:  
• Έκφραση των αισθημάτων και εντυπώσεών τους από την ταινία και από την ανά-

γνωση ολόκληρου του διηγήματος που προηγήθηκε στο σπίτι τους.  
• Σύγκριση της ταινίας και του λογοτεχνικού έργου –ομοιότητες και διαφορές. 
• Άντληση πληροφοριών, σχολιασμός και κριτική βασικών θεμάτων της ταινί-

ας/διηγήματος –σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα. 
• Σχολιασμός της στάσης των ηρώων του έργου –το ηθικό δίλημμα της Ρήνης και του 

Ανδρέα ή Τι θα επιλέγατε εσείς στη θέση τους; 
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• Ο ρόλος του ιστορικού, πολιτισμικού και κοινωνικού πλαισίου στη διαμόρφωση 
των αντιλήψεων για τα δύο φύλα. 

• Ο κοινωνικός προβληματισμός που αναδύεται από το έργο και το ιδεολογικό υπό-
βαθρο του Θεοτόκη (σοσιαλιστικές ιδέες) – Ο συγγραφέας αναπαράγει ή ανατρέπει 
τα κοινωνικά στερεότυπα για το γυναικείο φύλο; (25 λεπτά) 

 
Δραστηριότητες 3ης διδακτικής ώρας 

Στο εργαστήριο πληροφορικής παρακολουθούν την ανάγνωση των αποσπασμάτων 
από το διήγημα «Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ» του Κ. Θεοτόκη, Κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας Β΄ Γενικού Λυκείου, σ. 136 (10 λεπτά).  
Έπειτα ο καθηγητής παρουσιάζει στις 4 ομάδες μαθητών το κοινό φύλλο εργασίας 
και επεξηγεί τη διδακτική διαδικασία. Οι μαθητές αφού μελετήσουν το κείμενο, υπο-
γραμμίζουν πάνω σε αυτό τις άγνωστες λέξεις που έχουν και μεταβαίνουν στην Πύλη 
για την ελληνική γλώσσα http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html, ώστε 
να αναζητήσουν στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη) την ερμη-
νεία των λέξεων του κειμένου που τους είναι άγνωστες και στα Σώματα Κειμένων 
(εφημερίδα τα Νέα) παραδείγματα αυθεντικού λόγου. Στη συνέχεια διακρίνουν τα 
τρία βασικά πρόσωπα του κειμένου, τα εντάσσουν στον τόπο και το χρόνο της αφή-
γησης και τα περιγράφουν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και παραπέμποντας πάντα 
σε αντίστοιχα σημεία του κειμένου. Κατόπιν εντοπίζουν και επισημαίνουν με κόκκινο 
χρώμα λέξεις-φράσεις του κειμένου που καταδεικνύουν την κατώτερη θέση της γυ-
ναίκας την εποχή που διαδραματίζεται η νουβέλα. Τέλος, βρίσκουν τον τύπο του α-
φηγητή και το είδος της αφήγησης, καθώς και τις αφηγηματικές τεχνικές, δίνουν από 
ένα παράδειγμα μέσα από το κείμενο με τη μορφή σχολίου και σχολιάζουν τη χρήση 
και σημασία του διαλόγου στο διήγημα (18 λεπτά). 
Τα τελευταία 12 λεπτά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εργασιών των ομάδων. 
Κάθε ερώτημα του φύλλου εργασίας απαντάται από μια ομάδα και οι υπόλοιπες ομά-
δες προσθέτουν στοιχεία ή διορθώνουν τυχόν λάθη, ώστε να αποφευχθούν οι χρονο-
βόρες και άσκοπες επαναλήψεις. 
  

Δραστηριότητες 4ης διδακτικής ώρας 
Στο εργαστήριο πληροφορικής ο καθηγητής προβάλλει στον βιντεοπροβολέα τα 4 
διαφορετικά ερευνητικά θέματα (θέση της γυναίκας-στερεότυπα, προίκα, γυναικεία 
εργασία και ερωτικές σχέσεις) με τους αντίστοιχους 4 ομαδικούς ρόλους (κοινωνιο-
λόγοι, λαογράφοι, δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες), δίνει περιληπτικά πληροφορίες 
για το καθένα και καλεί τις ομάδες μαθητών να επιλέξουν το θέμα-ρόλο που θα τους 
ενδιέφερε περισσότερο να επεξεργαστούν/ερευνήσουν ή να υποδυθούν. Αφού η κάθε 
ομάδα επιλέξει το θέμα/ρόλο της αρεσκείας της, ο καθηγητής παρουσιάζει τα 4 δια-
φορετικά φύλλα εργασίας (σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή/φωτοτυπίες) και ε-
πεξηγεί τη διδακτική διαδικασία.  
Στη συνέχεια οι μαθητές αναζητούν το υλικό τους στο διαδίκτυο επισκέπτονται τις 
προτεινόμενες ιστοσελίδες και συλλέγουν επιλεκτικά τις απαραίτητες πληροφορίες 
από το πολυμεσικό και λογοτεχνικό υλικό για την εκπόνηση των εργασιών τους. 
Κρατούν σημειώσεις και αποθηκεύουν τις πληροφορίες. (30 λεπτά). 
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Δραστηριότητες 5ης διδακτικής ώρας 
Την πέμπτη διδακτική ώρα οι μαθητές, αφού έχουν ολοκληρώσει τη συλλογή και ε-
πεξεργασία του υλικού τους, προβαίνουν στην καταγραφή των θέσεών τους. Μελε-
τούν και αξιολογούν τις πληροφορίες τους και συνθέτουν συνεργατικά κείμενα (επι-
στολή, ημερολόγιο, άρθρο) σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα (Επεξεργαστής κειμένου 
κλπ) και ετοιμάζονται για τη διαδικασία της παρουσίασης στην ολομέλεια με τη χρή-
ση των λογισμικών παρουσιάσεων ή του προγράμματος movie maker (40 λεπτά).  
  

Δραστηριότητες 6ης διδακτικής ώρας 
Την έκτη διδακτική ώρα οι μαθητές ανά ομάδα θα έχουν στη διάθεσή τους 8 λεπτά (4 
χ 8: 32 λεπτά), προκειμένου να παρουσιάσουν την εργασία τους στην ολομέλεια του 
τμήματος. Ακολούθως, τα 8 λεπτά που απομένουν διατίθενται σε ανταλλαγή θέσεων, 
εντυπώσεων, αξιολογήσεων και επιχειρείται η συνολική θεώρηση του θέματος.  

 
Ο ρόλος του διδάσκοντα και των μαθητών 

Ο διδάσκων έχει ρόλο ενορχηστρωτή και διευκολυντή της μαθησιακής διαδικασίας. 
Είναι ο καθοδηγητής, ο εμψυχωτής, ο συντονιστής και ο επόπτης των ομάδων και 
βοηθά τους μαθητές να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές και φορείς της μάθησής τους (Κου-
γιουμτζής, 2014γ). Οι μαθητές ενθαρρύνονται από το διδάσκοντα να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες, συνεργάζονται αρμονικά και επιχειρούν να ανακαλύψουν και να συμ-
παραγάγουν τη γνώση. Ο χωρισμός των παιδιών σε ομάδες συνδέεται με την άμεση 
ανάθεση ρόλων σε κάθε μέλος της ομάδας χωριστά (συντονιστής, διαμεσολαβητής, 
γραμματέας/πρακτικογράφος, παρουσιαστής, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ηθοποιός, 
στιχουργός, ερμηνευτής). Αλλά και κάθε ομάδα έχει το δικό της διαφορετικό ρόλο 
(κοινωνιολόγοι, λαογράφοι, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες) ανάλογα με τα ενδιαφέρο-
ντα και τις δεξιότητες των μαθητών (Φουντοπούλου, 2011). 
 

Φύλλα εργασίας 
3η διδακτική ώρα - Φύλλο εργασίας κοινό για όλες τις Ομάδες 

Στον διαδραστικό πίνακα της τάξης μας και στους υπολογιστές εργασίας των ομάδων 
προβάλλονται τα αποσπάσματα [Οι λαθρέμποροι], [Στην ταβέρνα του Τραγούδη], 
[Δουλευτάδες κι οι δυο, ποιόνε έχουμε ανάγκη;] και [Ανάθεμα τα τάλαρα] από το δι-
ήγημα «Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ» του Κ. Θεοτόκη.  
 α) Αφού μελετήσετε το κείμενο να υπογραμμίσετε πάνω σ΄αυτό τις άγνωστες λέξεις 
που έχετε. 
 β) Μεταβείτε στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα και αναζητήστε:  
→ στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη) την ερμηνεία των λέξεων 
του κειμένου που σας είναι άγνωστες και  
→ στα Σώματα Κειμένων (Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ) ενδεικτικά παραδείγματα αυθεντι-
κού λόγου που να εμπεριέχουν τις λέξεις αυτές, τα οποία θα καταδεικνύουν τη σημα-
σία τους.  
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γ) Να διακρίνετε τα τρία (3) βασικά πρόσωπα της ιστορίας και να τα εντάξετε στον 
τόπο και το χρόνο της αφήγησης. 
δ) Να περιγράψετε τους τρεις (3) πρωταγωνιστές με κριτήρια τη στάση τους, τις επι-
λογές τους, τις μεταξύ τους σχέσεις, τον κοινωνικό τους ρόλο και τα κοινωνικά στε-
ρεότυπα στα οποία είναι εγκλωβισμένοι και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας με 
αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο. 
ε) Να εντοπίσετε και να επισημάνετε με κόκκινο χρώμα λέξεις-φράσεις του κειμένου 
που καταδεικνύουν την κατώτερη θέση της γυναίκας την εποχή που διαδραματίζεται 
η νουβέλα. 
στ) Να βρείτε τον τύπο του αφηγητή (δραματοποιημένος – μη δραματοποιημένος) 
και το είδος της αφήγησης (πρωτοπρόσωπη - τριτοπρόσωπη). 
Επίσης να βρείτε τις αφηγηματικές τεχνικές (αφήγηση, περιγραφή, διάλογος) του 
κειμένου και να δώσετε από ένα παράδειγμα μέσα από το κείμενο με τη μορφή σχο-
λίου. Τι πετυχαίνει ο συγγραφέας με τη χρήση του διαλόγου στις διάφορες σκηνές-
επεισόδια του έργου του; 
 

4η-5η διδακτική ώρα 
Α΄ Φύλλο εργασίας - ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 

Μελετήστε τα λογοτεχνικά κείμενα: 
• Η φόνισσα του Αλ. Παπαδιαμάντη, αποσπάσματα [1. Κοντα Εις την Εστιαν] και 

[2. Να μη Σωσουν], Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γενικού Λυκείου, σ. 
43. 

• Ερωτόκριτος του Βιντσέντζου Κορνάρου, [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (απόσπα-
σμα), Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γενικού Λυκείου, σ. 109. 

• Του νεκρού αδελφού, Παραλογή, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γενικού 
Λυκείου, σ.24 

Έπειτα επισκεφτείτε τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και διαβάστε τα συγκε-
κριμένα αρχεία ή παρακολουθείστε τα βίντεο: 
• ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2 ΦΥΛΩΝ 
• Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥ-

ΛΩΝ 
• ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ  
• ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- HYMANTRAFFICKING 
• ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
• ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΚΟΣΜΟ 
• Η ΚΑΤΑΡΑ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΑ-ΙΝΔΙΑ 
• ΠΩΣ ΝΑ ΔΕΡΝΕΤΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΑΣ 
• ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΛΟΥΝ - ΤΟΥΡΚΙΑ 
• Η ΜΑΝΤΙΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΟ 
• ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΠΝΙΓΕΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
• ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΟΣΜΟ 
• ΕΦΗΒΕΣ ΜΕ ΞΥΡΙΣΜΕΝΗ ΚΛΕΙΤΟΡΙΔΑ-ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ 

1572

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14820/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1914,6338/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1913,6307/
http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/isotita/history.htm
http://www.siakantari.gr/oikogeneia-kai-paidi/ginaika-koinonia.html
http://www.isotita.gr/
http://www.isotita.gr/
https://kakopoihsh.wordpress.com/
http://edu09.pbworks.com/w/page/14634988/Human%20Trafficking
http://www.dimseferiadis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=141
http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/isotita/3rdworld.htm
https://www.youtube.com/watch?v=o9ndEZoewOQ&index=2&list=PLDBBFA07E72919A93
https://www.youtube.com/watch?v=yBUBaCOztlA
http://www.kathimerini.gr/779488/article/epikairothta/kosmos/odhgos-symperiforas-gia-ta-koritsia-poy-epimenoyn-na-geloyn
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=88059
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=266574
http://www.kathimerini.gr/719066/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/doyleia-gynaikwn-ston-araviko-kosmo
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=31665


Με βάση τα όσα διαβάσατε και είδατε και τις δικές σας γνώσεις και εμπειρίες, να δη-
μιουργήσετε μια παρουσίαση στο Prezi με θέμα: «Η θέση της γυναίκας διαχρονικά 
στις Δυτικές και Ανατολικές χώρες – κοινωνικές προκαταλήψεις και στερεότυπα».  
Την παρουσίασή σας να την εμπλουτίσετε με κείμενα, εικόνες, πίνακες ζωγραφικής, 
γλυπτά, γελοιογραφίες, βίντεο, σκηνές από κινηματογραφικές ταινίες, τραγούδια, εν-
νοιολογικό χάρτη (π.χ. με χαρακτηρισμούς για τη γυναίκα του χτες και του σήμερα), 
παροιμίες, παραμύθια, λογοτεχνικά έργα κλπ σχετικά με το θέμα σας. Παράλληλα, 
μπορείτε να επενδύσετε την παρουσίασή σας με μουσική κατάλληλα επιλεγμένη σχε-
τική με το θέμα. 
Την εργασία σας να την αναρτήσετε στο περιβάλλον των wikis, που έχουμε δημιουρ-
γήσει για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, όπου θα υπάρξει ανατροφοδό-
τηση από τους συμμαθητές σας. Επίσης, μετά την παρουσίασή της στην ολομέλεια 
της τάξης, θα την αναρτήσετε στο ιστολόγιο του σχολείου. 
Βοηθητικά ερωτήματα για τη δημιουργία της παρουσίασής σας: 
• Ποια είναι η θέση της γυναίκας από την Αρχαιότητα έως την εποχή μας στις δυτι-

κές κοινωνίες και ποια στις κοινωνίες της Ανατολής; 
• Ποιες κοινωνικές προκαταλήψεις και στερεότυπα για τη θέση και το ρόλο της γυ-

ναίκας υπήρχαν σε παλαιότερες εποχές και ποια από αυτά αναπαράγονται και σή-
μερα; 

• Ποια στερεότυπα για το ρόλο του άνδρα επικρατούσαν παλαιότερα και ποια προ-
βάλλονται στην εποχή μας; 

• Ποιους ρόλους έχει αποδώσει η κοινωνία στον άνδρα και στη γυναίκα και κατά 
πόσο αυτοί οι ρόλοι διαμορφώνουν τη ζωή και τις αντιδράσεις τους; 

• Ποιες μορφές ρατσισμού σχετικά με το φύλο παρατηρούνται στη σύγχρονη Ελλη-
νική κοινωνία; 

• Ποιες κατακτήσεις πέτυχε η γυναίκα; Υπάρχει ισότητα των δύο φύλων σήμερα; 
• Σεξισμός – κακοποίηση γυναικών – σεξουαλική παρενόχληση …κλπ 
• Ποια είναι η δική σας άποψη για τη θέση της γυναίκας; 

Β΄ Φύλλο εργασίας - ΟΜΑΔΑ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ 
Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προίκας και διερευνήστε ιστορικά 
και κοινωνικά το θέμα στο λογοτεχνικό κείμενο: 
• «Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς»του Ανδρέα Λασκαράτου, απόσπασμα [Η 

ΠΡΟΙΚΑ], Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γενικού Λυκείου, σ. 267  
και στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
• ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ  
• ΠΡΟΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΑ 
• ΤΟ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 1895 
• ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ 
• Η ΦΟΝΕΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ 
• Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ ΔΙΧΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΝΔΙΑ 
• ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΑ 
• ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ΄ΝΑΙ Η ΝΥΦΗ ΜΑΣ 
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1.  Έχοντας εμπλουτίσει τις γνώσεις σας από την έρευνά σας για το θεσμό της 
προίκας, αφήστε τη φαντασία και τα συναισθήματά σας ελεύθερα και μπείτε στη θέ-
ση του Ανδρέα, ο οποίος δέκα χρόνια μετά το χωρισμό με τη Ρήνη είναι φανερά αλ-
λαγμένος και μετανιωμένος και γράψτε μια επιστολή, που απευθύνεται στη Ρήνη σε 
ένα έγγραφο Google doc.  
2. Στη συνέχεια με βάση τα όσα διαβάσατε και είδατε και τις δικές σας γνώσεις 
και εμπειρίες, δημιουργείστε μια παρουσίαση αξιοποιώντας το Λογισμικό Παρου-
σιάσεων του Google Drive με θέμα: «Ο θεσμός της προίκας διαχρονικά». Την πα-
ρουσίασή σας να την εμπλουτίσετε με κείμενα, εικόνες, γελοιογραφίες, βίντεο, σκη-
νές από κινηματογραφικές ταινίες, τραγούδια, λογοτεχνικά έργα κλπ σχετικά με το 
θέμα σας. Παράλληλα, μπορείτε να επενδύσετε την παρουσίασή σας με μουσική κα-
τάλληλα επιλεγμένη σχετική με το θέμα. 
Την εργασία σας να την αναρτήσετε στο περιβάλλον των wikis, που έχουμε δημιουρ-
γήσει για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, προκειμένου και οι άλλες ομά-
δες να έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις τους. Επίσης, μετά την παρου-
σίασή της στην ολομέλεια της τάξης, θα την αναρτήσετε στο ιστολόγιο του σχολείου. 
Βοηθητικά ερωτήματα για τη δημιουργία της παρουσίασής σας: 
• Ποιος ήταν ο ρόλος της προίκας στις παλαιότερες εποχές; 
• Πώς επηρέαζε την τύχη και το μέλλον των γυναικών, αλλά και των ερωτευμένων 

ζευγαριών; 
• Τι ισχύει σήμερα; Τι έχει αλλάξει; 
• Τι ισχύει στις χώρες του τρίτου κόσμου; 
• Ποια είναι η δική σας άποψη για το θεσμό αυτό; 

Γ΄ Φύλλο εργασίας - ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 
Επισκεφτείτε τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και διαβάστε τα συγκεκριμένα 
αρχεία: 
• ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
• ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ 
• Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
• ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ 
1. Τα αποτελέσματα της έρευνάς σας, τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας να τα με-
ταφέρετε σε ένα άρθρο που θα γράψετε σε ένα έγγραφο Googledoc και θα δημοσιευ-
τεί στην εφημερίδα του σχολείου, με θέμα: «Η θέση της γυναίκας στο χώρο εργασίας 
διαχρονικά – διακρίσεις και κοινωνικά στερεότυπα». 
Το άρθρο σας να το εμπλουτίσετε με κείμενα, εικόνες, πίνακες με στατιστικά στοι-
χεία, γελοιογραφίες, βίντεο κλπ σχετικά με το θέμα σας. Αν θέλετε, μπορείτε να πά-
ρετε συνέντευξη από μια σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα και να την ενσωματώσετε 
στο άρθρο σας με τη μορφή κειμένου, ηχογραφημένου διαλόγου ή βίντεο. Την εργα-
σία σας να την αναρτήσετε στο περιβάλλον των wikis, που έχουμε δημιουργήσει για 
το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, για να ενθαρρύνετε τους συμμαθητές σας 
να καταθέσουν και τις δικές τους απόψεις. Επίσης, μετά την παρουσίασή της στην 
ολομέλεια της τάξης, θα την αναρτήσετε και στο ιστολόγιο του σχολείου. 
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Βοηθητικά – δομικά στοιχεία για τη σύνταξη του άρθρου σας: 
Η είσοδος της γυναίκας στη μισθωτή εργασία (πότε, πώς,γιατί;…) και η δύσκολη ε-
ξελικτική της πορεία. 

• Τα πρώτα γυναικεία επαγγέλματα. 
• Διακρίσεις-περιορισμοί-απαγορεύσεις-κοινωνικά στερεότυπα και οι συνέπειές 

τους. 
• Γυναικείος συνδικαλισμός και οι αγώνες για ισότητα. 
• Οι κατακτήσεις των γυναικών στο χώρο της εργασίας. 
• Τα σύγχρονα γυναικεία επαγγέλματα. 
• Στατιστικά στοιχεία-μαρτυρίες-συνέντευξη. 
• Βία και σεξουαλική παρενόχληση των γυναικών στο χώρο εργασίας και οι επι-

πτώσεις στην ψυχική υγεία τους. 
2.  Έχοντας εμπλουτίσει τις γνώσεις σας από την έρευνά σας για τη θέση της γυναί-

κας στο χώρο εργασίας, αφήστε τη φαντασία και τα συναισθήματά σας ελεύθερα 
και μπείτε στη θέση της Ρήνης, η οποία είκοσι χρόνια μετά το χωρισμό με τον 
Ανδρέα είναι περήφανη για την εξελικτική της πορεία και καθόλου μετανιωμένη 
και γράψτε σε μια σελίδα του ημερολογίου της, σε ένα έγγραφο Googledoc, τις 
σκέψεις, τα συναισθήματα και τα επιχειρήματά της υπέρ της τελικής της απόφα-
σης: «Όχι!» του ’πε μ’ απόφαση· «εδώ είναι ο χωρισμός μας. Θα πάω σε ξένα μέ-
ρη, σε ξένον κόσμο, σ' άλλους τόπους· θα δουλέψω για με και για να κουναρήσω 
το παιδί που θα γεννηθεί. Θα μου δώσει η μάνα γράμματα για να 'βρω αλλού ερ-
γασία· θα τα πάρει από τες κυράδες της. Όχι, δεν έρχομαι! Είμαι δουλεύτρα· ποι-
όνε έχω ανάγκη;» 

 
Δ΄ Φύλλο εργασίας – ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 

Μελετήστε το λογοτεχνικό κείμενο: 
• Στέλα Βιολάντη του Γρ. Ξενόπουλου (απόσπασμα), Κείμενα Νεοελληνικής Λογο-

τεχνίας Β΄ Γενικού Λυκείου, σ. 103 
Έπειτα επισκεφτείτε τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και διαβάστε τα συγκε-
κριμένα αρχεία ή παρακολουθείστε τα μουσικά βίντεο: 
• ΟΙ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗ-

ΣΙΑΣ ΜΑΣ 
• ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΥΣΚΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΦΥΛΩΝ; 
•  «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ» - ΓΡΟΙΚΗΣΑΤΕ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ  
•  «ΕΡΩΦΙΛΗ» – ΤΟ ΧΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ 
• Μ. ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ «ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ» 
• Γ. ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ «ΕΙΧΕ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΜΙΑΝ ΑΓΑΠΗ» 
• ΜΑΝ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ « ΔΕΝ ΕΦΤΑΙΓΕΝ Ο ΙΔΙΟΣ» 
• Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ «Chefece .... il gran rifiuto» 
Εφοδιασμένοι και με νέες πληροφορίες και ερεθίσματα, εμπνεόμενοι από αυτά που 
διαβάσατε, είδατε και ακούσατε σχετικά με τις ερωτικές σχέσεις των δύο φύλων και 
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τη δύναμη του Έρωτα, αλλά και από τις δικές σας γνώσεις και εμπειρίες, αφήστε τη 
φαντασία σας ελεύθερη και δημιουργήστε ένα δικό σας βίντεο στο πρόγραμμα movie 
maker διάρκειας 5-6 λεπτών διασκευάζοντας και μεταφέροντας 1-2 σκη-
νές/επεισόδια (της επιλογής σας) από το έργο «Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ» στη σύγ-
χρονη εποχή (μπορείτε να αλλάξετε και το τέλος της ιστορίας). 
Το βίντεό σας να το αναρτήσετε στο περιβάλλον των wikis, που έχουμε δημιουργήσει 
για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,όπου οι συμμαθητές σας θα έχουν τη 
δυνατότητα να γράψουν τα σχόλια και τις εντυπώσεις τους. Επίσης, μετά την παρου-
σίασή του στην ολομέλεια της τάξης, θα το αναρτήσετε στο ιστολόγιο του σχολείου. 
Βοηθητικά στοιχεία για τη δημιουργία του βίντεό σας - κατανομή ρόλων: 
• Ο σεναριογράφος της ομάδας θα γράψει/διασκευάσει το σενάριο. 
• Ο σκηνοθέτης θα το σκηνοθετήσει. 
• Οι ηθοποιοί/πρωταγωνιστές θα υποδυθούν τη Ρήνη, τον Ανδρέα, την Επιστήμη. 
• Ο στιχουργός-συνθέτης θα γράψει και θα μελοποιήσει το τραγούδι των τίτλων. 
• Ο ερμηνευτής θα ερμηνεύσει το τραγούδι. 
• Δημιουργία αφίσας για την προβολή του βίντεο. 
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Διαθεματικό διδακτικό σενάριο Αγωγής Υγείας με χρήση Τ.Π.Ε. 
Πέντε σωματοφύλακες στο ψυγείο μου 

Γιαννιώτη Βασιλική 
 Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, vasilikigiannioti@gmail.com 

Περίληψη 

Οι συνήθειες της διατροφής και της άσκησης διαμορφώνονται από την παιδική ηλικία 
και επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη των παιδιών στην ηλικία αυτή. Η κατανά-
λωση τροφών φτωχών σε θρεπτικά συστατικά και υπερβολικών ποσοτήτων τροφίμων 
με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη αλλά και φαγητών εκτός σπιτιού έχουν συνδεθεί 
με προβλήματα διατροφής και αποκλίσεις από το φυσιολογικό βάρος στα παιδιά (Χα-
σαπίδου, χ.χ.). Το κλειδί για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων που πα-
ρουσιάζονται από μικρή ηλικία δίνει η διατροφική αγωγή όταν κυρίως επιτυγχάνει τρο-
ποποίηση της συμπεριφοράς των παιδιών. Το σχολείο θεωρείται ο κατάλληλος τόπος 
για την υλοποίηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αλλαγή των διατροφικών συνη-
θειών των μαθητών διότι σε αυτό το περιβάλλον οι μαθητές περνούν το μεγαλύτερο 
μέρος της ημέρας τους και καταναλώνουν το κολατσιό τους αλλά και το μεσημεριανό 
τους πολλές φορές (Μανιός, χ.χ. ). Η ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής υγείας αποδεί-
χτηκε πολύ σημαντική στα σχολεία για την υιοθέτηση ισορροπημένων διατροφικών 
συνηθειών και την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών, διότι συνδυάζει 
βιωματικές δραστηριότητες ώστε να υπάρξει ουσιαστική συμβολή στη σωστή διατρο-
φική αγωγή των μαθητών (Μανιός, χ.χ.). Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, που 
είναι ένα μέρος από τετράμηνο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σε μαθητές Β΄ τάξης Δη-
μοτικού, έγινε προσπάθεια να κατανοήσουν οι μαθητές τα θρεπτικά συστατικά που 
προσφέρει η κάθε ομάδα τροφών στον οργανισμό τους, να ανακαλύψουν κρητικές πα-
ραδοσιακές συνταγές, να τις επικοινωνήσουν με άλλα σχολεία της Ελλάδας μαθαίνο-
ντας τις δικές τους διατροφικές συνήθειες, να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις, να 
παράγουν εικαστικές δημιουργίες σχετικές με το θέμα, με άλλα λόγια να προσεγγίσουν 
διαθεματικά το θέμα της διατροφής με παράλληλη χρήση ΤΠΕ.  

Λέξεις - Κλειδιά: θρεπτικά συστατικά, ομάδες τροφών, παραδοσιακές συνταγές, κό-
μικ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:  Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μαθηματικά, 
Εικαστικά, Πληροφορική 

Γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών 

Το σχολικό έτος 2014-2015 υλοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό της τάξης πρόγραμμα 
της διατροφής για τέσσερις μήνες στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. Τα παιδιά γνώρι-
ζαν ήδη τις υγιεινές και τις ανθυγιεινές τροφές. Ήξεραν επίσης τις ομάδες τροφών δη-
λαδή των δημητριακών, των λιπών και ελαίων, των γαλακτοκομικών, των λαχανικών, 
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των οσπρίων κι είχαν κάνει εργασίες διαχωρισμού τροφών σε ομάδες. Είχαν καταγρά-
ψει σε εβδομαδιαία κλίμακα τις τροφές που τρώνε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 
και, μετά από συγκέντρωση των απαντήσεων τους και διαχωρισμό των τροφών στις 
ανάλογες ομάδες, η ομάδα της τάξης είχε ανακηρυχτεί σε λάτρης των δημητριακών και 
των λιπών. Είχε πραγματοποιηθεί συζήτηση στην τάξη για τα λάθη και τα σωστά που 
κάνουν στη διατροφή τους παρουσία διατροφολόγου που επισκέφτηκε το σχολείο μας 
καθώς και επίσκεψη στο χωριό Καταλαγάρι όπου τα παιδιά γνώρισαν τα χόρτα της 
κρητικής γης, ζύμωσαν χορτοπιτάκια, δοκίμασαν λιχουδιές φτιαγμένες από χαρούπι. 
Επιπρόσθετα οι μαθητές είχαν δημιουργήσει εβδομαδιαίο πρόγραμμα υγιεινής διατρο-
φής κι είχαν διαβαστεί στην τάξη αρκετά λογοτεχνικά βιβλία σχετικά με το θέμα. Επι-
πλέον είχαν έρθει σε επαφή με κείμενα κόμικ διότι διάβαζαν στον ελεύθερό τους χρόνο. 
Τέλος είχαν συντάξει άρθρα σχετικά με την υγιεινή διατροφή και περιγραφικά κείμενα 
για τροφές, είχαν μάθει να κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια ανάγνωσης ενός κει-
μένου, είχαν φέρει στην τάξη αινίγματα, γλωσσοδέτες σχετικά με τροφές ενώ είχαν 
προσεγγίσει το θέμα και από εικαστικής πλευράς δημιουργώντας κατασκευές με διά-
φορα υλικά όπως πλαστελίνη, χαρτί, χαρτόνι. Στα μαθηματικά γνώριζαν πολύ καλά να 
απαριθμούν αριθμούς ως το 100, να κάνουν με ευκολία προσθέσεις οριζόντια με το νου 
και να τις μετατρέπουν σε κάθετες με πολλούς προσθετέους που το άθροισμά τους είναι 
έως το 100. Επίσης όσον αφορά στις ΤΠΕ μπορούσαν να χειρίζονται επιδέξια το πο-
ντίκι και να γράφουν λέξεις και μικρά κείμενα. Γνώριζαν να κάνουν Αντιγραφή και 
Επικόλληση μιας εικόνας καθώς και να διαγράφουν λέξεις, να αφήνουν κενό ανάμεσα 
σε λέξεις αλλά και να μπαίνουν στο ιστολόγιο της τάξης. Ακόμα είχαν μάθει να συνερ-
γάζονται καθώς η δασκάλα τους έχει χωρισμένους σε ομάδες και πολύ συχνά του ανέ-
θετε ομαδοσυνεργατικές εργασίες, να σέβονται και να ακούνε τη γνώμη των συμμαθη-
τών τους, να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους και να επιχειρηματολογούν για να πείσουν 
την υπόλοιπη ομάδα σχετικά με ένα θέμα. 

Συμβατότητα με τα Α.Π.Σ. και τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το συγκεκριμένο σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με τα Α.Π.Σ. και τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η 
εκπαιδευτικός πραγματεύεται με τους μαθητές το θέμα της διατροφής, θέμα που προ-
τείνεται στα προγράμματα αγωγής υγείας για μαθητές δημοτικού και ερευνάται διαθε-
ματικά. Οι υγιεινές συνήθειες που αποκτά ένας μαθητής ενισχύονται με στοιχεία και 
πληροφορίες που εμπεριέχονται και σε άλλα μαθήματα. Το συγκεκριμένο θέμα εμπε-
ριέχεται και στα βιβλία μελέτης περιβάλλοντος της Α΄ και Β΄ τάξης του Δημοτικού (Α΄ 
τάξη, σελ. 81-90 βιβλίο – Β΄ τάξη σελ. 80-81 και 136-137). Ο γενικός σκοπός της Με-
λέτης του Περιβάλλοντος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, α-
ξιών και στάσεων, που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμη-
νεύει συμπεριφορές που είτε ακολουθεί ο ίδιος είτε συμβαίνουν γύρω του και να τις 
προσεγγίζει κριτικά με απώτερο στόχο να αλλάξει πρότερες συνήθειες και στάσεις του, 
ώστε να αυτοβελτιώνεται, κάτι που προσπαθεί να πετύχει και η συγκεκριμένη διδα-
κτική παρέμβαση (Δ.Ε.Π.Π.Σ. Μελέτης Περιβάλλοντος, 2003). Επίσης στο μάθημα της 
Γλώσσας η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τόσο 
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τον προφορικό όσο και τον γραπτό τους λόγο και να εξασκηθούν στην καταγραφή ση-
μειώσεων αλλά και να έρθουν σε επαφή με ένα νέο είδος κειμένου, τα κόμικ 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. Γλώσσας, 2003). Η δραστηριότητα δημιουργίας κόμικ που ακολουθεί 
μπορεί να μην περιλαμβάνεται στην ύλη της Β΄ τάξης αλλά δίνει τη δυνατότητα στους 
μαθητές να έρθουν σε επαφή με ένα νέο είδος κειμένου λαμβάνοντας υπόψιν τα Α.Π.Σ. 
και τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. που προτείνουν την εξοικείωση των μαθητών με διαφόρων ειδών 
κείμενα. Ακόμα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διάφορους τρόπους επικοινωνίας κάτι 
που διδάχθηκαν στο κεφάλαιο της Γλώσσας. 

Στο μάθημα της πληροφορικής ζητούμενα γι’ αυτή την ηλικία είναι οι μαθητές να προ-
σθέτουν κείμενο σε μία ζωγραφιά, να γράφουν χρησιμοποιώντας κεφαλαία και πεζά 
γράμματα. να χρησιμοποιούν τα ειδικά πλήκτρα του κενού, της διαγραφής και του 
enter, να τυπώνουν τις εργασίες τους (Δ.Ε.Π.Π.Σ. Πληροφορικής, 2003) δεξιότητες 
στις οποίες εξασκούνται και μέσα από τη συγκεκριμένη παρέμβαση .  

Σκοπός 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης είναι οι μαθητές μέσα από συ-
νεργατικές διαδικασίες να γνωρίσουν τα θρεπτικά συστατικά των κυριότερων τροφών, 
πώς αυτά συμβάλλουν στην σωστή ανάπτυξη του οργανισμού τους καθώς και να γνω-
ρίσουν τοπικές υγιεινές συνταγές του τόπου τους αλλά και διάφορους τρόπους επικοι-
νωνίας με ανθρώπους από μακρινά μέρη της Ελλάδας. 

Συγκεκριμένα οι επιμέρους στόχοι είναι: 

Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο Οι μαθητές να συλλέξουν, να οργανώσουν τις ση-
μαντικότερες πληροφορίες από ένα κείμενο κατά τη διάρκεια αφήγησής του, να φτιά-
ξουν κόμικ, να γνωρίσουν τη θρεπτική αξία των τροφών και τη σημασία τους στη δια-
τροφή αλλά και να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της σωστής διατροφής ως προϋπό-
θεση της καλής σωματικής ανάπτυξης και της διατήρησης της υγείας τους. Επίσης έ-
γινε προσπάθεια τα παιδιά να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με νέες λέξεις όπως βι-
ταμίνες, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και άλλες, να ασκηθούν στις πράξεις πρόσθεσης με 
το νου, να γνωρίσουν παραδοσιακές κρητικές συνταγές του τόπου τους καθώς και συ-
νταγές από τα άλλα μέρη της Ελλάδας, να μάθουν να συντάσσουν μηνύματα ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου, να γνωρίσουν το ρόλο της διατροφικής πυραμίδας της μεσογεια-
κής διατροφής. 

Β) Ως προς τη χρήση των τεχνολογικών μέσων Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη χρήση 
του λογισμικού δημιουργίας κόμικς toodle, να ασκηθούν στη χρήση του ποντικιού, στη 
γραφή λέξεων, φράσεων με την σύνταξη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να 
χρησιμοποιήσουν το ιστολόγιο της τάξης ως πηγή πληροφοριών για τις δραστηριότητες 
που έχουν να κάνουν και να καταλάβουν τη χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
να γνωρίσουν νέους τρόπους επικοινωνίας (συμβατικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό τα-
χυδρομείο, βιντεοκλήση) καθώς και την χρησιμότητα καθεμιάς από αυτές. 
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Γ) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία Τα παιδιά να βιώσουν τη χαρά της δημιουργίας 
μιας ψηφιακής εργασίας, να αναπτύξουν τη δημιουργική τους σκέψη καθώς θα φαντα-
στούν και θα «σχεδιάσουν» τον ήρωα του κόμικς που θα δημιουργήσουν, ενώ θα δια-
κοσμήσουν και τον τόπο όπου θα εξελίσσεται η ιστορία με το λογισμικό toodle αλλά 
και τη φιλαναγνωσία, να ακούν και να σέβονται τη γνώμη των συμμαθητών τους, να 
συνεργάζονται και να δεθούν ως ομάδα. Επίσης ζητούμενο οι μαθητές να αναλαμβά-
νουν πρωτοβουλίες, να αποκτήσουν μεταγνωστικές ικανότητες, να απορρίπτουν ή να 
αποδέχονται ιδέες μετά από κατάλληλη επιχειρηματολογία, να αναπτύξουν τον προφο-
ρικό τους λόγο μέσα από απαντήσεις κατανόησης στο κείμενο που θα διαβαστεί αλλά 
και από την ανακοίνωση των ψηφιακών τους έργων. 

Υλικοτεχνική οργάνωση της τάξης 

Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν τόσο στην αίθουσα διδασκαλίας της τάξης όσο 
και στο εργαστήρι πληροφορικής. Οι υπολογιστές είχαν δυνατότητα πρόσβασης στο 
διαδίκτυο καθώς χρησιμοποιήθηκαν διαδικτυακά λογισμικά. Παράλληλα υπήρχε εγκα-
τεστημένος στο εργαστήρι ο προβολέας για να επιλύει ο δάσκαλος τυχόν απορίες των 
μαθητών.  

Περιγραφή λογισμικών 

Για να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να μην βαρεθούν κατά τη διάρκεια 
αφήγησης της ιστορίας αλλά και για να βλέπουν τις εικόνες του παραμυθιού έγινε α-
φήγηση και παράλληλη προβολή του μέσω βιντεοπροβολέα στην τάξη. Το παραμύθι 
είχε σκαναριστεί και είχε περαστεί στο λογισμικό παρουσίασης power point.  Το power 
point αποτελεί έναν ελκυστικό τρόπο παρουσίασης διδακτικών ενοτήτων καθώς συν-
δυάζει κείμενο με εικόνες, ήχους, βίντεο, ενισχύει την διδακτική διαδικασία, διεγείρει 
το ενδιαφέρον των μαθητών και κάνει τη γνώση πιο ελκυστική και κατανοητή (Αργύ-
ρης. κ.ά., 2010). Στη συγκεκριμένη, λοιπόν, περίπτωση η παρουσίαση έγινε από τη 
δασκάλα ως μέσο ενίσχυσης της διδασκαλίας. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια πολλών 
από τις δραστηριότητές τους συμβουλεύονταν το blog της τάξης για να πάρουν τα α-
ποτελέσματα της έρευνας, να δημιουργήσουν το κόμικ μιας και το βιβλίο θα είναι α-
ναρτημένο στο ιστολόγιο της τάξης σε μορφή PowerPoint. Στο τέλος όλη η δουλειά 
των παιδιών αναρτήθηκε στο ιστολόγιο της τάξης έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στις 
εργασίες τους και οι γονείς τους από το σπίτι αλλά και άνθρωποι από διάφορα μέρη 
του κόσμου ανοίγοντας την πόρτα του σχολείου στην κοινωνία. Τα blog μπορούν να 
ενταχθούν και στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον 
των παιδιών και να τους δώσουν κίνητρο για βελτίωση των εργασιών και των δεξιοτή-
των γραφής μαθητών (Drexler, Dawson & Ferdig, 2007· Valero et al., 2007 ) αφού 
αυτές θα γίνουν γνωστές σε ευρύτερο περιβάλλον ενώ παράλληλα οργανώνουν τη δι-
δασκαλία του εκπαιδευτικού. Επίσης βοηθούν στην επικοινωνία μεταξύ των χρηστών 
τους μέσω σχολίων. Στη συγκεκριμένη παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε ως βοηθητικό 
μέσο παροχής πληροφοριών και ενίσχυσης των δραστηριοτήτων των μαθητών και α-
ντικατέστησε τη δασκάλα οδηγώντας τους μαθητές στην αυτονομία των δράσεών τους 
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καθώς τα ιστολόγια δίνουν τη δυνατότητα για προώθηση της αυτοκατευθυνόμενης μά-
θησης ενώ παράλληλα δημιουργούν ένα κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον.  

Στη συγκεκριμένη παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε και το λογισμικό toondoo για ψη-
φιακή δημιουργία κόμικ Το συγκεκριμένο λογισμικό διαθέτει πολλές δυνατότητες που 
απογειώνουν τη φαντασία των μαθητών ενώ είναι σχετικά απλό στη χρήση του. Ανήκει 
στα λογισμικά συμβολικής έκφρασης και συγγραφής υπερμεσικών εφαρμογών που έ-
χουν ιδιαίτερα σημαντικό παιδαγωγικό ρόλο καθώς αποτελούν μέσα για γράψιμο, διά-
βασμα, επικοινωνία δηλαδή μέσα πρακτικής γραμματισμού. Μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί από μαθητές διαφόρων ηλικιών και να κεντρίσει εξίσου το ενδιαφέρον τους. Τα 
κόμικς έχουν εμφανιστεί ως ένα καινοτόμο, υποσχόμενο διδακτικό μέσο, το οποίο βα-
σίζεται στη θεωρία διπλής κωδικοποίησης του Paivio, στο πλαίσιο της οποίας τονίζεται 
η αξία της διασύνδεσης κειμένου (λεκτικών πληροφοριών) και εικόνας (μη λεκτικών 
πληροφοριών) για τη διευκόλυνση γνωστικών διεργασιών (Clark & Paivio, 1996). Σύμ-
φωνα με την θεωρία αυτή μιας και οι εικόνες είναι δυνατόν να κωδικοποιηθούν με δύο 
τρόπους, εικονικά και λεκτικά, αποθηκεύονται και στο εικονικό και στο λεκτικό μνη-
μονικό σύστημα, άρα η εικόνα είναι αποτελεσματικότερη στη μάθηση αν συνοδεύεται 
από κείμενο και αντίστροφα (πολυτροπικά κείμενα) (Clark & Paivio, 1996). Τα κόμικ 
συνδυάζουν εικόνα και κείμενο στη διήγηση μιας ιστορίας κάτι που τα καθιστά ως ένα 
δημοφιλές, προσιτό είδος κειμένου μέσα από το οποίο οι μαθητές από παθητικοί δέκτες 
γνώσεων κινητοποιούνται και αναπτύσσουν τη δημιουργική τους σκέψη (Morrison, 
Bryan & Chilcoat, 2002). Σύμφωνα με τον Yang (2003) τα κόμικ ενισχύουν τα κίνητρα 
των μαθητών για μάθηση, διευκολύνουν την μαθησιακή διαδικασία, ενεργοποιούν μα-
θητές με χαμηλές επιδόσεις και ανεπιθύμητη συμπεριφορά στην τάξη για συμμετοχή 
στην μαθησιακή διαδικασία. Επίσης βάζουν τα παιδιά στο ρόλο του δημιουργού. Απο-
τελούν μια παγκόσμια γλώσσα που συνδυάζει κείμενο και εικόνα και έχει τα πλεονε-
κτήματα της δύναμης της εικόνας. Μέσα από αυτά οι μαθητές γράφουν και ζωγραφί-
ζουν τις δικές τους εμπειρίες και ενδιαφέροντά τους αλλά μπορούν και να αναπαρα-
στήσουν με τρόπο παιγνιώδη γνώσεις που έχουν πάρει. Έτσι με αυτό τον τρόπο ο εκ-
παιδευτικός μπορεί να διδάξει μέσα από τα κόμικ με τρόπο ελκυστικό δυσνόητες επι-
στημονικές έννοιες και να τα χρησιμοποιήσει ως μέσο αξιολόγησης, γιατί η χρήση τους 
παρακινεί, διευκολύνει, γοητεύει ( Morrison, Bryan & Chilcoat, 2002). Με τους ήρωες 
των κόμικς άλλωστε συνδέονται αυθόρμητα οι μαθητές. Αντιπροσωπεύουν λοιπόν, ένα 
πραγματικά παιδαγωγικό μέσο, που μπορεί να απευθύνεται με ένα τρόπο άμεσο και 
θετικό στα δεδομένα τόσο των αισθήσεων και της σκέψης όσο και του συναισθήματος. 
Παράλληλα το συγκεκριμένο λογισμικό δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας, επικοινω-
νίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών αλλά και ανάπτυξης υψηλών ικανοτή-
των όπως είναι η φαντασία, η κριτική σκέψη (Versaci, 2001) και εισάγει τα παιδιά στον 
νέο γραμματισμό .  

Μέσα από αυτή τη διδακτική παρέμβαση οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με νέους τρόπους 
επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στη σύγχρονη εποχή. Για να γίνουν 
γνωστές οι δραστηριότητες τους, για να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες με μαθητές της 
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ίδιας ηλικίας αλλά και για να αντιληφθούν ότι το σχολείο τους είναι ανοικτό στην επι-
κοινωνία επικοινώνησαν μέσω ηλεκτρονικού και συμβατικού ταχυδρομείου αλλά και 
μέσω Skype με τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κασσανδρείας Χαλκιδικής. 
Κατανόησαν έτσι πόσο άμεση και γρήγορη είναι η επικοινωνία με τις σύγχρονες δυνα-
τότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ σε σχέση με το συμβατικό ταχυδρομείο. 

Θεωρητικό πλαίσιο- Μεθοδολογία 

Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο έγινε προσπάθεια οι μαθητές να διερευνήσουν 
και να συνεργαστούν σε ομάδες γύρω από το θέμα της διατροφής και να αναδείξουν 
τον δικό τους τρόπο πρόσληψης των γεγονότων σύμφωνα με τις πρότερες γνώσεις που 
κατείχαν για το θέμα μέσα από δραστηριότητες κατασκευής ψηφιακών και μη προϊό-
ντων, συνθέτοντας τις κατάλληλες πληροφορίες και αναδεικνύοντας τις δικές τους α-
πόψεις και ιδέες για το θέμα. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν «ανοιχτά» διαδικτυακά πε-
ριβάλλοντα κι ελεύθερα λογισμικά. Στο τέλος, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση όλων 
των εργασιών των παιδιών στην τάξη, ανατροφοδότηση από τα υπόλοιπα μέλη, ενώ οι 
μαθητές άσκησαν κριτική στα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν αναφέροντας τόσο τα 
θετικά όσο και τα αρνητικά τους (Κουτσογιάννης, κ.ά., 2014). Ο ρόλος του εκπαιδευ-
τικού ήταν διευκολυντικός και καθοδηγητικός και η παρεμβάσεις του μειώνονταν στα-
διακά αφήνοντας χώρο στους μαθητές να αντενεργήσουν και να ανακαλύψουν μόνοι 
τους την (Κουτσογιάννης, κ.ά., 2014).  

Άρα η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση συμφωνεί με τις σύγχρονες θεωρίες μάθη-
σης, τις εποικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές. Από τη μια οι μαθητές οικοδο-
μούν τη γνώση και τη συνδέουν με προηγούμενες γνώσεις που έχουν αφού καλούνται 
με αφορμή τη διήγηση ενός βιβλίου για το ρόλο των τροφών να φτιάξουν ένα κόμικ 
όπου θα γράφουν όσα έμαθαν για το θέμα αλλά και όσα ήδη γνωρίζουν. Από την άλλη 
προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των παιδιών μέσα από όλες τις δραστη-
ριότητες που προβλέπονται, διαδικασία μέσα από την οποία μαθαίνουν πιο γρήγορα 
και εύκολα. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

1η δραστηριότητα (δύο διδακτικές ώρες) 
Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα υπολογιστών με χρήση του 
βιντεοπροβολέα για να δώσει η δασκάλα οδηγίες και για προβολή των γραφικών πα-
ραστάσεων μετά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Οι μαθητές εργάστηκαν ε-
ξατομικευμένα και συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε από την 
εκπαιδευτικό στο google forms για να ανιχνευθούν οι διατροφικές συνήθειες των παι-
διών και να εντοπιστεί σε ποια κατηγορία ανθρώπου ανήκουν οι μαθητές με βάση τη 
διατροφή τους αλλά και τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται στον ελεύθερό 
τους χρόνο. Η διεύθυνση βρισκόταν αναρτημένη στην ιστοσελίδα της τάξης δασκα-
λοκ@μώματα (ερωτηματολόγιο).  
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2η δραστηριότητα (τέσσερις διδακτικές ώρες) 
Ακολούθησε αφήγηση του βιβλίου της Άννας Βερούλη και του Νίκου Μιχαλόπουλου 
«Πέντε σωματοφύλακες κλεισμένοι στο ψυγείο» και παράλληλη προβολή του στον βι-
ντεοπροβολέα καθώς το βιβλίο ήταν αναρτημένο στο ιστολόγιο της τάξης. Κατά τη 
διάρκεια της αφήγησης οι μαθητές είχαν τις εξής αρμοδιότητες: ήταν χωρισμένοι σε 
πέντε ομάδες, η πρώτη ομάδα ήταν τα λίπη, η δεύτερη τα δημητριακά, η τρίτη ομάδα 
το κρέας-ξηροί καρποί, η τέταρτη ομάδα τα φρούτα-λαχανικά, η πέμπτη ομάδα τα γα-
λακτοκομικά. Καθώς οι δασκάλα διάβαζε το παραμύθι εκείνοι έπρεπε να σημειώνουν 
σε τετράδιο τι προσφέρουν οι παραπάνω ομάδες τροφίμων στον οργανισμό μας (π.χ. 
φρούτα-βιταμίνες, κρέας –πρωτεΐνες κ.τ.λ.). Το βιβλίο με χαριτωμένο τρόπο συστήνει 
στα παιδιά τα θρεπτικά συστατικά της κάθε ομάδας τροφών. Στα παιδιά συστήνεται ο 
Μάνος, ένα αγοράκι που τους εξομολογείται ότι του αρέσουν πολύ οι ανθυγιεινές τρο-
φές. Ένα βράδυ που σηκώθηκε να πάει στην κουζίνα να βάλει νερό άκουσε περίεργους 
θορύβους. Άνοιξε την πόρτα του ψυγείου και όλα τα τρόφιμα μέσα σε αυτό άρχισαν να 
κάνουν μια παρέλαση μπροστά του και άρχισαν να του συστήνονται ένα ένα.  Η αφή-
γηση έγινε με αργούς ρυθμούς δεδομένου του μικρού της ηλικίας των μαθητών έτσι 
ώστε να προλαβαίνουν να σημειώνουν. Κατά τη διάρκειά της οι μαθητές δεν ήταν πα-
θητικοί ακροατές αλλά συμμετείχαν απαντώντας σε ερωτήσεις κατανόησης. 

3η δραστηριότητα (τρεις διδακτικές ώρες) 
Ακολούθησε ο χωρισμός των παιδιών σε μικρές ομάδες και η δημιουργία ψηφιακού 
κόμικ με το λογισμικό toondoo. Κάθε ομάδα αντιπροσώπευε ένα συστατικό ή ομάδα 
τροφών (βιταμίνες, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη και γαλακτοκομικά) και έφτιαξε 
μία ή δύο εικόνες σχετικές με το θέμα της που παρουσίαζαν τη στιγμή που ο Μάνος 
συνομιλεί με κάποιον εκπρόσωπο της ομάδας των τροφών στην οποία ανήκουν. Φα-
ντάστηκαν κι άλλους διαλόγους μεταξύ του Μάνου και των τροφίμων ενώ πήραν και 
ιδέες από όσα σημείωσαν κατά τη διάρκεια της αφήγησης της ιστορίας. Αρχικά η δα-
σκάλα έδειξε στα παιδιά τις δυνατότητες του λογισμικού συνδημιουργώντας μαζί τους 
την αρχή και το τέλος του κόμικ που θα ήταν κοινό για όλους. Το λογισμικό αυτό δίνει 
τη δυνατότητα να δημιουργήσει κάποιος ένα φανταστικό περιβάλλον με ήρωες δίνο-
ντας έτοιμες εικόνες ανθρώπων, ζώων και αντικειμένων και συννεφάκια για να γρά-
ψουν οι μαθητές διαλόγους. Έτσι τα παιδιά εξάσκησαν τη φαντασία και τη δημιουργι-
κότητά τους διακοσμώντας τον χώρο με αντικείμενα της αρεσκείας τους. Έπειτα οι 
εργασίες τους μπήκαν σε σειρά κι έγιναν ψηφιακό βιβλίο με τη δυνατότητα που παρέχει 
το ίδιο το λογισμικό. Το πρώτο ψηφιακό κόμικ της τάξης αναρτήθηκε στο blog (κόμικ). 

4η δραστηριότητα (δύο διδακτικές ώρες) 
Για να κατανοήσουν καλύτερα οι μαθητές την ταξινόμηση των τροφών στις βασικές 
ομάδες (δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά, κρέας-ψάρι, όσπρια, λίπη) 
και τη συχνότητα με την οποία θα πρέπει να καταναλώνονται έφτιαξαν τη διατροφική 
πυραμίδα με το συνδυασμό των τεχνικών ζωγραφικής και κολάζ. Προηγήθηκε συζή-
τηση με την εκπαιδευτικό της τάξης για να γνωρίσουν οι μαθητές την μεσογειακή δια-
τροφή. Ακολούθησε αναφορά στο μάθημα των Εικαστικών στην τεχνική του κολάζ. 
Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες πήραν ένα χαρτόνι σε σχήμα πυραμίδας η οποία ήταν 
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χωρισμένη σε τέσσερις ζώνες. Η βάση της αναφερόταν σε τρόφιμα που πρέπει να κα-
ταναλώνονται καθημερινά, όπως είναι οι τροφές που είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες 
και φυτικές ίνες, ζυμαρικά, δημητριακά, πατάτα και άλλα. Η δεύτερη ζώνη ήταν χωρι-
σμένη στα δύο και αναφερόταν από την μία στα φρούτα και από την άλλη στα λαχανικά 
που παρέχουν φυτικές ίνες και βιταμίνες. Η τρίτη ζώνη επίσης χωρισμένη στα δύο, 
αναφερόταν από την μία στην ομάδα των γαλακτοκομικών και από την άλλη στο κρέας, 
τα πουλερικά, τα όσπρια, τα ψάρια ,τα αυγά και τους ξηρούς καρπούς. Τέλος, η κορυφή 
της περιείχε τρόφιμα που πρέπει να καταναλώνονται σπάνια, όπως είναι τα λίπη, τα 
έλαια και τα γλυκά. Τα παιδιά σχεδίασαν τις τροφές τις χρωμάτισαν, έκοψαν και τις 
κόλλησαν στην αντίστοιχη κατηγορία (διατροφική πυραμίδα). 

5η δραστηριότητα ( τέσσερις διδακτικές ώρες) 
Στο μάθημα των Εικαστικών οι μαθητές έφτιαξαν επιτραπέζια παιχνίδια για τη δια-
τροφή τύπου «φιδάκι». Τα παιδιά αφού παρατήρησαν από φωτοτυπίες πώς ήταν σχε-
διασμένο ένα «φιδάκι» και συζήτησαν για τους κανόνες που θα είχε το δικό τους παι-
χνίδι, χωρίστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων με πέντε ατόμων. Πάνω σε λευκό χαρτόνι 
η κάθε ομάδα τράβηξε οριζόντιες και κάθετες γραμμές ώστε να δημιουργηθεί ο κάννα-
βος που θα αποτελούσε τον «σκελετό» του παιχνιδιού. Με μολύβι έγραψαν τις λέξεις 
«αρχή και τέλος» και σχεδίασαν μέσα σε αρκετά τετράγωνα υγιεινές και ανθυγιεινές 
τροφές καθώς και τα αντίστοιχα βέλη και σκαλίτσες που έδειχναν την κατεύθυνση α-
νάλογα με την τροφή. Κατόπιν πέρασαν στο χρωμάτισμα χρησιμοποιώντας μαρκαδό-
ρους και ξυλομπογιές. Για τα πιόνια τα παιδιά με λίγη βοήθεια κόλλησαν μεταξύ τους 
μικρά ξύλινα κυβάκια ανά τέσσερα για να φτιάξουν τα πιόνια, ζωγράφισαν σε τετρά-
γωνα χαρτάκια τα προσωπάκια τους και τα κόλλησαν στην επάνω όψη του κάθε πιο-
νιού. Για το ζάρι χρησιμοποίησαν ξύλινα κυβάκια στην επιφάνεια των οποίων σχεδία-
σαν με μαύρο μαρκαδόρο τελίτσες αντίστοιχες του κάθε αριθμού. Οι ομάδες έγραψαν 
στο πίσω μέρος των παιχνιδιών τους κανόνες κι επέλεξαν ένα για να συμπεριληφθεί 
στο δέμα (επιτραπέζιο διατροφής ).  

6η δραστηριότητα (δύο διδακτικές ώρες) 
Μιας και οι στόχοι περιλάμβαναν γνωριμία με την κρητική διατροφή και την επικοι-
νωνία με συνομήλικους ακολούθησε συλλογή παραδοσιακών κρητικών συνταγών και 
ανταλλαγή αυτών με μαθητές του 1ου Δ.Σ. Κασσανδρείας Χαλκιδικής που υλοποιού-
σαν το ίδιο πρόγραμμα. Τα παιδιά ζήτησαν τη βοήθεια συγγενών τους και κατέγραψαν 
συνταγές του τόπου τους. Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός της τάξης τις μετέφερε σε κεί-
μενο Word και δημιούργησε ένα βιβλίο συνταγών. Οι συνταγές συνοδεύονταν από 
κρητικές μαντινάδες για τη φιλία. Το βιβλίο μετατράπηκε σε ψηφιακό με το λογισμικό 
issuu και αναρτήθηκε στο blog (κρητικές συνταγές ). Στάλθηκε στο σχολείο της Χαλ-
κιδικής με email που συνέταξαν οι μαθητές ( στέλνοντας μηνυμ@τα) αλλά και βιβλιο-
δέθηκε για να σταλεί ως δέμα μαζί με κρητικές λιχουδιές, ζωγραφιές και επιτραπέζιο 
παιχνίδι για τη διατροφή που κατασκεύασαν. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα 
έφτασε στο σχολείο ένα δέμα με συνταγές του τόπου τους ( χαλκιδικιώτικες συνταγές 
), συμβουλές για τη διατροφή (ζωγραφιές με συμβουλές για τη σωστή διατροφή ) και 
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τοπικά προϊόντα (το χαλκιδικιώτικο δέμα ) τα οποία οι μαθητές γεύτηκαν παίρνοντας 
μια μέρα το πρωινό τους στο σχολείο.  

7η δραστηριότητα (δύο διδακτικές ώρες) 
Ακολούθησε επικοινωνία με τους μαθητές του σχολείου της Χαλκιδικής μέσω Skype. 
Οι μαθητές αντάλλαξαν εμπειρίες και απόψεις σχετικά με το θέμα και τραγούδησαν 
για τη διατροφή (σύνδεση μέσω skype ), (τραγούδια ) μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους 
σχετικά με το πρόγραμμα κι αντάλλαξαν ευχές για καλό καλοκαίρι.  

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό σε όλες τις δραστηριότητες και δεν δυ-
σκολεύτηκαν καθόλου. Χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να εξοικειωθούν με το λογισμικό 
δημιουργίας κόμικ αλλά τα κατάφεραν με επιτυχία. Όσον αφορά στη συνεργασία με-
ταξύ τους δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα καθώς είχαν κατανοήσει τόσο καλά την 
ιστορία του βιβλίου ενώ οι εικαστικές δραστηριότητες τους κέντρισαν τόσο πολύ το 
ενδιαφέρον που επικοινώνησαν χωρίς προβλήματα. Ιδιαίτερη χαρά τους έδωσε η επι-
κοινωνία με τους μαθητές του σχολείου της Χαλκιδικής αλλά και το δέμα με τα χαλκι-
δικιώτικα προϊόντα. Ήδη ανυπομονούν για περαιτέρω συνεργασία μαζί τους και στην 
Τρίτη δημοτικού! 
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Διαφοροποιημένη Αξιολόγηση και Σενάριο Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας 
Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου 

 
Φερεσίδη Καλλιόπη 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 Φιλόλογος 
Μ.Δ.Ε. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 

kferesidi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το παρακάτω διδακτικό σενάριο βασίζεται στην έννοια της Διαφοροποίησης της Δι-
δασκαλίας και της Μάθησης, η οποία ορίζεται ως μία συνεχώς ανατροφοδοτούμενη 
διαδικασία εκπαιδευτικής παρέμβασης σε τάξεις μικτής ικανότητας, με στόχο την α-
νταπόκριση στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες κάθε μαθητή. Η διαδικασία αυτή πε-
ριλαμβάνει Διαφοροποίηση των Στόχων που αναμένεται να επιτευχθούν, Διαφορο-
ποίηση των Διδακτικών μεθόδων που ενδείκνυνται κάθε φορά, του εποπτικού υλικού 
και του τρόπου αξιοποίησης των Τ.Π.Ε., καθώς και Διαφοροποιημένη Αξιολόγηση, η 
οποία έχει ανατροφοδοτικό χαρακτήρα για τη διαδικασία της Διαφοροποιημένης Δι-
δασκαλίας για τον εκπαιδευτικό και Μάθησης για τον καθένα μαθητή χωριστά. Το 
συγκεκριμένο Σενάριο Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας αφορά την Ενότητα «Επτα-
νησιακή Σχολή» του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διαφοροποιημένη Αξιολόγηση, διαβαθμισμένες δραστηριότητες 

Εισαγωγή 

Η έννοια της Διαφοροποίησης της Διδασκαλίας (differentiated teaching) αποτελεί 
σήμερα ένα από τα κρισιμότερα θέματα στη θεωρία της διδασκαλίας και στις διαφο-
ρετικές προσεγγίσεις για αποτελεσματική διδασκαλία σε τάξεις μικτής ικανότητας, 
καθώς έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους 
τους μαθητές (Κουτσελίνη, 2006:42). Διαφοροποίηση είναι η ανταπόκριση του εκ-
παιδευτικού στις ανάγκες του μαθητή, καθοδηγούμενη από γενικές αρχές διαφορο-
ποίησης, όπως οι αξιόλογες δραστηριότητες και καθήκοντα, οι ευέλικτες ομάδες και 
η συνεχής εκτίμηση και αναπροσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η Διαφορο-
ποίηση Διδασκαλίας / Μάθησης αποτελεί εκπαιδευτική παρέμβαση, που θεμελιώνε-
ται στις θεωρίες της εποικοδόμησης της μάθησης (constructivism), της ανακαλυπτι-
κής μάθησης (discovery learning) και της αλληλεπίδρασης, καθώς «οι μαθητές επι-
τυγχάνουν και βρίσκουν πιο ενδιαφέρον το σχολείο, εάν η διδασκαλία γίνεται με τρόπο 
που να ανταποκρίνεται στα προσωπικά τους μαθησιακά επίπεδα» (Κουτσελίνη, 
2006:42-43). Άλλωστε, μία διδασκαλία που αντιμετωπίζει όλους τους μαθητές με τον 
ίδιο τρόπο και επιδιώκει να τους καταστήσει κοινωνούς της μάθησης με την ίδια μέ-
θοδο, ρυθμό και διαδικασία, δεν μπορεί να έχει για όλους το ίδιο αποτέλεσμα (Κασ-
σωτάκης & Φλουρής, 2006:187).  
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Διαφοροποιημένη Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση του μαθητή στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία / Μάθηση έχει ως στό-
χο την ανατροφοδότηση και τη βελτίωση. Ειδικότερα, η Διαγνωστική Αξιολόγηση 
είναι η αρχική και βασική αξιολόγηση, κατά την οποία διαγιγνώσκονται το γνωστικό 
επίπεδο των μαθητών, η μαθησιακή τους ετοιμότητα, οι μαθησιακές τους ανάγκες και 
ενδεχομένως οι μαθησιακές δυσκολίες κάποιων από αυτούς. Η Διαμορφωτική Αξιο-
λόγηση είναι συνεχής και είναι αυτή στην οποία βασίζεται η διαφοροποιημένη διδα-
σκαλία / μάθηση, καθώς είναι μία διαρκής διαδικασία διάγνωσης και, ταυτόχρονα, 
ανατροφοδότησης της μαθησιακής διαδικασίας, προκειμένου να υποστηριχθεί η δια-
φοροποιημένη διδασκαλία / μάθηση, αξιοποιώντας εργαλεία, όπως αρχεία προόδου 
του κάθε μαθητή, ερωτηματολόγια, καταλόγους ελέγχου, κλίμακες διαβαθμισμένων 
κριτηρίων (rubrics), Ατομικό Φάκελο Αξιολόγησης του Μαθητή (portfolio) κ.ά.. Α-
κόμα και η Τελική / Αθροιστική Αξιολόγηση έχει αναστοχαστικό χαρακτήρα, κα-
θώς ο κάθε μαθητής έχει να συναγωνιστεί τον εαυτό του, να κατακτήσει τους προσω-
πικούς του στόχους και να οικοδομήσει έτσι τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, ώστε 
να βελτιωθεί ως πρόσωπο. Στο πλαίσιο διαφοροποιημένης διδασκαλίας σημαντικό 
ρόλο παίζουν οι διαβαθμισμένες δραστηριότητες, «όταν κάποιος εκπαιδευτικός θέλει 
να βεβαιωθεί ότι μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες εργάζονται με τις ίδιες 
βασικές ιδέες και χρησιμοποιούν τις ίδιες βασικές δεξιότητες» (Tomlinson, 2010:138). 

Η Διαφοροποιημένη Αξιολόγηση στο μάθημα της Λογοτεχνίας 

Η ανάγνωση κειμένου, κατά τον Μ. Βάμβουκα (1984, 2004), αποτελεί μία ολιστική 
διαδικασία δόμησης νοημάτων που εκδηλώνεται ως κινητοποίηση του ατόμου, όταν 
βρεθεί σε ένα ειδικό περιβάλλον, και εκφράζεται σε τρία επίπεδα ανθρώπινης συμπε-
ριφοράς: την Αποκωδικοποίηση, την Κατανόηση και την Κρίση του μηνύματος. Ει-
δικότερα, η Κατανόηση εκφράζεται με τις δεξιότητες της μετάφρασης, της ερμηνείας 
και της γενίκευσης / επέκτασης του μηνύματος, οι οποίες σχετίζονται με συγκεκριμέ-
νες ικανότητες του ατόμου και μπορούν να καλλιεργηθούν με αντίστοιχες δραστηριό-
τητες (Βάμβουκας, 1984, 2004). Μάλιστα, διεθνείς έρευνες αποτίμησης, μεταξύ άλ-
λων, του γλωσσικού γραμματισμού, όπως το PISA (Programme for International 
Student Assessment) και το PIRLS (Progress in International Reading Literacy 
Study), αξιολογούν με συγκεκριμένα κριτήρια διαβάθμισης τις δεξιότητες Κατανόη-
σης Κειμένου. 

Διαφοροποίηση στόχων 

Ο γενικός σκοπός του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο, ό-
πως ορίζεται από τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνί-
ας, «είναι η ενδυνάμωση της μορφωτικής επάρκειας, της επικοινωνιακής ικανότητας 
και της συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών μέσα από την ανάγνωση, κατανόηση 
και ερμηνεία αξιόλογων έργων σημαντικών Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών». Στο 
πλαίσιο, μάλιστα, μίας διαφοροποιημένης διδασκαλίας / μάθησης σε τάξη μικτής ικα-
νότητας, ο σκοπός αυτός αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θεωρείται ότι το μάθημα  
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διευρύνει τα όρια της προσωπικής εμπειρίας και ευαισθησίας των μαθητών και 
τους καθιστά ανθρώπους ικανούς να αξιοποιούν ενεργητικά τη γνώση, να ανα-
πτύσσουν τις αισθητικές αντιλήψεις τους, να παίρνουν κριτική θέση απέναντι σε 
βασικά ζητήματα της ατομικής και κοινωνικής ζωής και να διαμορφώνουν επι-
λεκτικά και υπεύθυνα τις προσωπικές τους στάσεις και πεποιθήσεις (σ. 64). 

Όσον αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου και ιδιαίτερα 
της προτεινόμενης ενότητας «Επτανησιακή Σχολή», οι ειδικότεροι στόχοι που προ-
βλέπονται, είναι οι μαθητές:  

να κατανοήσουν τους όρους και τα κριτήρια συγκρότησης μίας λογοτεχνικής 
σχολής, ενός κινήματος ή ρεύματος, να ενημερωθούν, μέσα από επιλεγμένα κεί-
μενα, για τα επιτεύγματα των παλαιότερων περιόδων της λογοτεχνίας μας, να 
γνωρίσουν βασικές όψεις της αντίθεσης ανάμεσα σε Επτανήσιους και Φαναριώ-
τες, καθώς και το ρόλο που διαδραμάτισε κάθε Σχολή στην πνευματική ζωή της 
νέας Ελλάδας, μέσα από αντιπροσωπευτικά κείμενα των δύο Σχολών (σ. 72). 

Στο πλαίσιο, όμως, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας / μάθησης, οι παραπάνω στό-
χοι μπορούν να αναπροσαρμοστούν, βάσει: α) των προσωπικών βιωμάτων των μαθη-
τών, που επιτάσσουν τον εκσυγχρονισμό της στοχοθεσίας ανά τακτά διαστήματα (εν-
δεχομένως τακτικότερα από τα 5-7 έτη, που ισχύουν σήμερα), β) των εθνικών και υ-
περεθνικών τάσεων, με τις οποίες πρέπει να συμβαδίζουν τα Π.Σ., ώστε να είναι απο-
τελεσματικά, και γ) του κρυφού Α.Π., που είτε σε μικρο-επίπεδο είτε σε μακρο-
επίπεδο επηρεάζει και διαμορφώνει τελικά τα μαθησιακά αποτελέσματα. Μία τέτοια 
αναπροσαρμογή προτείνουμε στον Πίνακα 1. 

 
Τομείς μά-

θησης Στόχος είναι ο μαθητής: Επίπεδο μάθησης 

Γνώσεων 

να αναγνωρίζει και να 
προσδιορίζει τα θέματα της Επτανησιακής Σχολής, 
να ερμηνεύει τη συμπεριφορά των προσώπων, 
να συσχετίζει κείμενα με αντίστοιχο θέμα από άλλα είδη 
και εποχές, 
να επαληθεύει τη σύνδεση μεταξύ ιστορίας και λογοτεχνι-
κής παραγωγής ενός λαού, 
να σχεδιάζει με τη φαντασία του εικόνες αντίστοιχες με 
αυτές των ποιημάτων  

o απομνημόνευση 
o κατανόηση 
o εφαρμογή 
o ανάλυση 

 
o κρίση / αξιολόγηση 

 
o δημιουργία / σύνθεση / 

παραγωγή 

Δεξιοτήτων 

να κωδικοποιεί και να 
παρουσιάζει τις εικόνες των ποιημάτων, 
να αποκωδικοποιεί τα χαρακτηριστικά της Επτανησιακής 
Λογοτεχνίας, 
να εξηγεί τη χρήση μορφικών σχημάτων, 
να κρίνει την υφολογία του ποιητή, 
να μετατρέπει τον ποιητικό λόγο σε πεζό 

• απομνημόνευση 
• κατανόηση 
• εφαρμογή 

 
• ανάλυση 
• κρίση / αξιολόγηση 
• δημιουργία / σύνθεση / 

παραγωγή 

Στάσεων 

να αισθάνεται τη μουσικότητα του στίχου, 
να προτιμά την υφολογία ενός ποιητή και να υποστηρίζει 
τις επιλογές του, καθώς και 
να συνεργάζεται και να συνθέτει νέους τρόπους έκφρασης 

 συναισθηματικού το-
μέα 

 
 ψυχοκινητικού τομέα 

Πίνακας 1: Διαφοροποιημένοι Στόχοι για την ενότητα «Επτανησιακή Σχολή» 
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Διαφοροποίηση Αξιολόγησης 

Οι Οδηγίες Αξιολόγησης των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για το μάθημα της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας προβλέπουν ότι, επειδή  

η αξιολόγηση του συγκεκριμένου μαθήματος είναι ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασί-
α,… μεγαλύτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται σε δραστηριότητες με τις οποίες 
επιχειρείται να διερευνηθεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν ανώτεροι στόχοι, όπως εί-
ναι ο βαθμός πρόσληψης των ερεθισμάτων του κειμένου και ανταπόκρισης σε 
αυτά, η ικανότητα εκτίμησης, οργάνωσης και χαρακτηρισμού των απόψεων και 
των στάσεων (σ. 76). 

Προτείνεται, μάλιστα, η αξιοποίηση ερωτήσεων ποικίλων τύπων, ξεκινώντας με ερω-
τήσεις σύζευξης, πολλαπλής επιλογής και άλλες, γνωστικού τύπου, (π.χ. «Ανάφερε τα 
χαρακτηριστικά του δημοτικού τραγουδιού»), οι οποίες, όμως, «αποσκοπούν σε συγκε-
κριμένη απάντηση και για αυτό χαρακτηρίζονται ως ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου», 
ενώ «καλύτερη διακρίβωση των γνώσεων και, συγχρόνως, επίτευξη ανώτερου στόχου 
συνθέτουν οι ερωτήσεις που ζητούν την κατανόηση, την εφαρμογή των γνώσεων, την 
επαγωγική συγκέντρωση στοιχείων ή την αξιολόγησή τους και τη σύνθεση σύντομου 
σχολίου». Για αυτόν το λόγο, «μία διαβάθμιση κατά την αξιολόγηση των στοιχείων 
αυτών είναι αναγκαία», ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται «να ελέγχονται η γενικότερη 
πρόσληψη του λογοτεχνικού έργου και η ανταπόκριση του μαθητή σε αυτό, ο τρόπος 
δηλαδή με τον οποίο οργανώνει τις στάσεις και τις αξίες του», δηλαδή,  

η προσοχή…, η ικανότητα κριτικού σχολιασμού…, το βάθος των σκέψεων και 
των παρατηρήσεών του, ο βαθμός συνειδητοποίησης των νοημάτων και φαινο-
μένων του κειμένου, η θέληση και η ικανότητα για εσωτερικοποίηση των ιδε-
ών…, η ικανότητα με την οποία ο μαθητής οργανώνει τις αξίες του και συνθέτει 
την προσωπική του βιοθεωρία (σ. 77).  

Τέλος, στη Γ΄ Γυμνασίου αξιοποιείται η συγκριτική εξέταση παράλληλων κειμένων, 
στην οποία αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών για σύγκριση και εντοπισμό συ-
γκλίσεων ή αποκλίσεων στους τρόπους επεξεργασίας ενός θέματος από διαφορετι-
κούς δημιουργούς, καθώς και διαφορών ανάμεσα στα κειμενικά είδη ή ανάμεσα στο 
λογοτεχνικό κείμενο και την οπτική ή κινηματογραφική μετάπλασή του. Για όλα τα 
παραπάνω, αξιολογείται «η ικανότητα με την οποία ο μαθητής αναπτύσσει τη θέση του, 
καθώς και η συνοχή και η αφαιρετικότητα της σκέψης του» (σ. 77).  

Η Διαφοροποιημένη Αξιολόγηση στη Διδακτική Ενότητα «Επτανησιακή Σχολή» 

Συγκεκριμένα, τα κείμενα που έχουμε επιλέξει να διδάξουμε στην ενότητα αυτή, είναι 
του Ανδρέα Κάλβου Εις Πάργαν και του Διονυσίου Σολωμού Οι Ελεύθεροι Πο-
λιορκημένοι (εκτιμώμενος χρόνος τρεις διδακτικές ώρες) (βιβλίο μαθητή σ. 58-62 και 
βιβλίο εκπαιδευτικού σ. 42-47). 

Η διδασκαλία / μάθηση στην ενότητα «Επτανησιακή Σχολή» της Νεοελληνικής Λο-
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γοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου αρχίζει με διαγνωστική αξιολόγηση, προκειμένου να δια-
γνώσει ο διδάσκων τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών του (α΄φάση: πριν την 
ανάγνωση). Προβάλλονται, λοιπόν, στο διαδραστικό πίνακα ως προοργανωτές οι ει-
κόνες 1, 2 και 3. 

 

Εικόνες 1, 2, 3: Αρματολός, Σουλιώτης, Η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης 

Με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας (brainstorming), οι μαθητές συζητούν για τους αρμα-
τολούς, τους Σουλιώτες και τον τρόπο ζωής των αγωνιστών της Επανάστασης. Εφό-
σον διαπιστωθούν κενά μάθησης σε κάποιους μαθητές, παρέχεται υποστηρικτικό υλι-
κό (scaffolding) από το αρχείο ετοιμότητας του διδάσκοντος, το οποίο τους υπενθυμί-
ζει γνώσεις προαπαιτούμενες (πυρηνικές γνώσεις, core knowledge), για να εποικοδο-
μηθεί η νέα γνώση σχετικά με τον ύμνο της Πάργας. Προτείνεται υλικό από το βιβλίο 
της Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού από τη σχετική ενότητα και προβάλλονται οι αντί-
στοιχες σελίδες από το ψηφιακό βιβλίο στο διαδραστικό πίνακα (σ. 96-97), όπως φαί-
νεται στις εικόνες 4 και 5. 

 

Εικόνες 4, 5: Υποστηρικτικό υλικό από το ψηφιακό βιβλίο της Ιστορίας 

Στη συνέχεια, γίνεται ανάγνωση του κειμένου Εις Πάργαν (β΄ φάση: κατά την ανά-
γνωση) και ζητείται από τους μαθητές να εξηγήσουν σε ποιον απευθύνεται ο ποιητής 
στην πρώτη στροφή, να ονομάσουν τα δώρα των θεών στους ανθρώπους, κατά τον 
ποιητή, να εντοπίσουν ποιες εικόνες παρουσιάζονται στη συνέχεια, να καταγράψουν 
ποιο σχήμα λόγου αξιοποιεί ο ποιητής (πλατιά παρομοίωση) και τα συστατικά του 
μέρη (αναφορικό μέρος, δεικτικό μέρος, κοινός όρος). Τέλος, ζητείται από τους μα-
θητές να αιτιολογήσουν τη χρήση της παρομοίωσης για την κατάσταση της Πάργας 
(γ΄ φάση: μετά την ανάγνωση). Αν ο διδάσκων διαγνώσει ότι οι μαθητές δυσκολεύ-
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ονται σε αυτήν τη δραστηριότητα (διαγνωστική αξιολόγηση), τους υπενθυμίζει, κα-
ταγράφοντας στο διαδραστικό πίνακα, αντίστοιχες πλατιές παρομοιώσεις και τα συ-
στατικά τους από την Οδύσσεια και την Ιλιάδα του Ομήρου, που έχουν διδαχθεί στην 
Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου αντίστοιχα και τους παραπέμπει στο Λεξικό Λογοτεχνικών 
Όρων, προβάλλοντάς τους το λήμμα «Παρομοίωση» (σ.142), όπως φαίνεται στην ει-
κόνα 6.   

 

Εικόνα 6: Υποστηρικτικό υλικό από το ψηφιακό Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων 

Στη διάρκεια του μαθήματος, οι παραπάνω δραστηριότητες αξιολογούνται συνεχώς 
(συνεχής, διαμορφωτική αξιολόγηση) και πάντα με στόχο την ανατροφοδότηση της 
μαθησιακής διδασκαλίας. Ενδεικτικές δραστηριότητες διαμορφωτικής και διαβαθ-
μισμένης αξιολόγησης προτείνουμε στον Πίνακα 2 βάσει του σταθμισμένου εργα-
λείου της PIRLS. 

 

Δεξιό-
τητα 

Αξιολογείται σε 
ποιο βαθμό ο 

μαθητής μπορεί: 
Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής: Ενδεικτική αξιολόγηση δραστηριό-

τητας: 

Α΄ 

να επικεντρωθεί, 
να εντοπίσει και 
να ανασύρει συ-
γκεκριμένες πλη-
ροφορίες από το 
κείμενο 

μπορεί να αναγνωρίζει μία πληροφορία ή 
ιδέα που παρουσιάζεται στο κείμενο και 
μπορεί να δώσει μία ολοκληρωμένη απά-
ντηση σε αντίστοιχη ερώτηση, ανασύρο-
ντας την πληροφορία μέσα από το κείμε-
νο 

Να εντοπίσεις ποιο πρόσωπο χρησιμο-
ποιεί ο ποιητής στην α΄ στροφή, σε 
ποιον απευθύνεται και γιατί. 
Να αναφέρεις ποια είναι τα δώρα των 
θεών στους ανθρώπους, κατά τον 
ποιητή. 

Β΄ 

να προβεί στην 
εξαγωγή άμεσων 
συμπερασμάτων, 
τα οποία να στηρί-
ζονται σε πληρο-
φορίες που βρί-
σκονται μέσα στα 
κείμενα 

μπορεί να συνδέσει δύο ιδέες ή πληροφο-
ρίες που παρουσιάζονται σε παρακείμενες 
προτάσεις του κειμένου, μεταξύ των ο-
ποίων υπάρχει ένα νοηματικό «κενό» και 
προβαίνει αυτόματα στην εξαγωγή συ-
μπερασμάτων, καθώς αναγνωρίζει τη 
σχέση ανάμεσα στις δύο πληροφορίες, 
ακόμη κι αν το συμπέρασμα ή η σχέση 
δεν αναφέρεται στο κείμενο. 

Να παρουσιάσεις τις εικόνες που υ-
πάρχουν στο ποίημα και να εξηγήσεις 
πώς συνδέονται με την προτροπή του 
ποιητή στην α΄ στροφή.  
 
Να συμπεράνεις ποιο είναι το αγλαό-
τερο δώρο που αναφέρει ο ποιητής για 
τους Έλληνες. 
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Γ΄ 

να ερμηνεύει και 
να ολοκληρώνει 
κατά την παρου-
σίασή τους ιδέες 
και πληροφορίες 

χρειάζεται να επεξεργαστεί τις πληροφο-
ρίες του κειμένου που εκτείνονται πέραν 
της πρότασης ή της φράσης, καθώς και να 
προβαίνει σε συνδέσεις που υπονοούνται 
από το κείμενο (και δεν καταγράφονται), 
αλλά προκύπτουν από τη σύνδεσή τους 
με τις εμπειρίες και τις γνώσεις των μα-
θητών (εξαγωγή έμμεσων συμπερασμά-
των) 

Να εξηγήσεις την αλλαγή του προσώ-
που που χρησιμοποιεί ο ποιητής,  
 
να υποθέσεις ποια είναι η πρόθεσή του 
και  
 
να εκτιμήσεις αν η χρήση αυτού του 
προσώπου συνδέεται με την πρόθεση 
του ποιητή. 

Δ΄ 

να εξετάζει και να 
προβαίνει σε αξιο-
λογικές κρίσεις 
σχετικά με το 
περιεχόμενο του 
κειμένου, τη 
γλώσσα και το 
ύφος του 

μπορεί να εξετάζει και να αξιολογεί το 
περιεχόμενο της γλώσσας, όπως και άλλα 
στοιχεία του κειμένου, στα οποία επικα-
λείται γνώσεις σχετικά με τη δομή, το 
είδος και το ύφος του κειμένου, τις συμ-
βάσεις και τα τεχνάσματα της γλώσσας, 
καθώς και να προβαίνει σε συγκρίσεις με 
άλλου είδους ή τύπου κείμενα 

Να καταγράψεις την πλατιά παρομοί-
ωση που χρησιμοποιεί ο ποιητής, και 
τα συστατικά της μέρη. 
Να εξηγήσεις τη χρήση της πλατιάς 
παρομοίωσης στην περίπτωση της 
Πάργας. 
Να ταξινομήσεις στοιχεία από το κεί-
μενο που δικαιολογούν το υψηλό ύφος 
του Α. Κάλβου. 
Να φανταστείς ότι είσαι πάνω στο 
πλοίο που φεύγει από την Πάργα (ει-
κόνα σελ. 60 του βιβλίου σου): γράψε 
σε λίγες γραμμές τα συναισθήματά σου 
ή ζωγράφισε μια εικόνα που φαντάζε-
σαι. 
Να συσχετίσεις το παραπάνω ποίημα 
με το δημοτικό τραγούδι Της Πάργας. 

Πίνακας 2: Οι Δεξιότητες Κατανόησης Κειμένου, όπως αξιολογούνται από την PIRLS: 
Διαβαθμισμένη Αξιολόγηση για το κείμενο «Εις Πάργαν» 

Στη συνέχεια, γίνεται σύνδεση των μορφικών στοιχείων της υψηλής ποίησης του Α. 
Κάλβου με την ποίηση του Δ. Σολωμού. Στη φάση και πάλι της διαγνωστικής αξιο-
λόγησης, προβάλλονται στους μαθητές οι εικόνες 7, 8 και 9 μέσω του διαδραστικού 
πίνακα (α΄ φάση: πριν την ανάγνωση). 

 

Εικόνες 7, 8, 9: Δ. Σολωμός, Η Έξοδος του Μεσολογγίου 

Με ιδεοθύελλα οι μαθητές αναμένεται να συζητήσουν για την πολιορκία του Μεσο-
λογγίου, τον κατατρεγμό των Ελλήνων, την ηρωική στάση των αγωνιστών, την αυτο-
θυσία των μανάδων και την εξύμνησή τους από τον Δ. Σολωμό (πυρηνική γνώση, 
core knowledge) (διαγνωστική αξιολόγηση). Στη συνέχεια, ακούγεται μελοποιημένο 
το ποίημα του Δ. Σολωμού Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, σε μουσική του Γ. Μαρκόπου-
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λου και ερμηνεία του Ν. Ξυλούρη. 

Γίνεται η ανάγνωση και του δεύτερου αποσπάσματος (β΄ φάση: κατά την ανάγνω-
ση) και ζητείται από τους μαθητές ανά ομάδες (ομαδοσυνεργατική μέθοδος) να περι-
γράψουν την κατάσταση που επικρατεί στο Μεσολόγγι, να σκιαγραφήσουν τα πρό-
σωπα που παρουσιάζονται στο ποίημα, να καταγράψουν τα εκφραστικά μέσα με τα 
οποία γίνεται παραστατική η κατάσταση στο Μεσολόγγι, να παρουσιάσουν τις εικό-
νες και γενικότερα τη συμβολή της φύσης και να εξηγήσουν τη σύνδεση του τελευ-
ταίου στίχου του αποσπάσματος με τους προηγούμενους. Τέλος, ως σχέδιο εργασίας 
(μέθοδος project) (μετασχηματιστική γνώση) μπορούν να παρουσιάσουν κατ’ επιλο-
γήν τους κάποιες στροφές από τον Ύμνον εις την ελευθερίαν, την αξία του σολωμικού 
έργου και του ίδιου του Δ. Σολωμού ως εθνικού μας ποιητή (γ΄ φάση: μετά την ανά-
γνωση). Στη διάρκεια του μαθήματος, οι παραπάνω δραστηριότητες αξιολογούνται 
συνεχώς (διαμορφωτική αξιολόγηση) και πάντα με στόχο την ανατροφοδότηση της 
μαθησιακής διδασκαλίας. Ενδεικτικές δραστηριότητες διαμορφωτικής και διαβαθ-
μισμένης αξιολόγησης προτείνουμε στον Πίνακα 3 βάσει του σταθμισμένου εργα-
λείου της PIRLS. 

Δεξιό-
τητα 

Αξιολογείται σε 
ποιο βαθμό ο μα-

θητής μπορεί: 
Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής: Ενδεικτική αξιολόγηση δραστηριότη-

τας: 

Α΄ 

να επικεντρωθεί, να 
εντοπίσει και να 
ανασύρει συγκεκρι-
μένες πληροφορίες 
από το κείμενο 

μπορεί να αναγνωρίζει μία πληρο-
φορία ή ιδέα που παρουσιάζεται 
στο κείμενο και μπορεί να δώσει 
μία ολοκληρωμένη απάντηση σε 
αντίστοιχη ερώτηση, ανασύροντας 
την πληροφορία μέσα από το κείμε-
νο 

Να εντοπίσεις λέξεις – φράσεις που δεί-
χνουν την κατάσταση που επικρατεί στο 
πολιορκημένο Μεσολόγγι. 
Να αναφέρεις τα πρόσωπα που παρουσιά-
ζονται στο ποίημα. 
Να καταγράψεις πώς παρουσιάζεται η 
μάνα. 
Να καταγράψεις πώς παρουσιάζεται ο 
πολεμιστής. 
Να εντοπίσεις τις πληροφορίες για τα στοι-
χεία της φύσης που σου δίνει το ποίημα. 

Β΄ 

να προβεί στην εξα-
γωγή άμεσων συ-
μπερασμάτων, τα 
οποία να στηρίζο-
νται σε πληροφορίες 
που βρίσκονται 
μέσα στα κείμενα 

μπορεί να συνδέσει δύο ιδέες ή 
πληροφορίες που παρουσιάζονται 
σε παρακείμενες προτάσεις του 
κειμένου, μεταξύ των οποίων υπάρ-
χει ένα νοηματικό «κενό» και προ-
βαίνει αυτόματα στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων, καθώς αναγνωρί-
ζει τη σχέση ανάμεσα στις δύο 
πληροφορίες, ακόμη κι αν το συ-
μπέρασμα ή η σχέση δεν αναφέρε-
ται στο κείμενο. 

Να παρουσιάσεις τις εικόνες που υπάρχουν 
στο α΄ απόσπασμα και να εξηγήσεις πώς 
συνδέονται με τον πρώτο στίχο. 
Να παρουσιάσεις τις εικόνες της φύσης 
που υπάρχουν στο β΄ απόσπασμα και να 
εξηγήσεις πώς συνδέονται με τα πρόσωπα 
του α΄ αποσπάσματος. 

Γ΄ 

να ερμηνεύει και να 
ολοκληρώνει κατά 
την παρουσίασή 
τους ιδέες και πλη-
ροφορίες 

χρειάζεται να επεξεργαστεί τις πλη-
ροφορίες του κειμένου που εκτείνο-
νται πέραν της πρότασης ή της 
φράσης, καθώς και να προβαίνει σε 
συνδέσεις που υπονοούνται από το 
κείμενο (και δεν καταγράφονται), 
αλλά προκύπτουν από τη σύνδεσή 
τους με τις εμπειρίες και τις γνώ-
σεις των μαθητών (εξαγωγή έμμε-
σων συμπερασμάτων) 

Να εξηγήσεις την έμφαση που δίνει ο ποιη-
τής στην περιγραφή της φύσης,  
να υποθέσεις ποια είναι η πρόθεσή του και  
να εκτιμήσεις αν ο τελευταίος στίχος συν-
δέεται με την πρόθεση του ποιητή. 
Να εντοπίσεις τα επαναλαμβανόμενα μοτί-
βα της Επτανησιακής Λογοτεχνίας μέσα 
από το ποίημα. 
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Δ΄ 

να εξετάζει και να 
προβαίνει σε αξιο-
λογικές κρίσεις σχε-
τικά με το περιεχό-
μενο του κειμένου, 
τη γλώσσα και το 
ύφος του 

μπορεί να εξετάζει και να αξιολογεί 
το περιεχόμενο της γλώσσας, όπως 
και άλλα στοιχεία του κειμένου, 
στα οποία επικαλείται γνώσεις σχε-
τικά με τη δομή, το είδος και το 
ύφος του κειμένου, τις συμβάσεις 
και τα τεχνάσματα της γλώσσας, 
καθώς και να προβαίνει σε συγκρί-
σεις με άλλου είδους ή τύπου κεί-
μενα 

Να καταγράψεις τα εκφραστικά σχήματα 
που χρησιμοποιεί ο ποιητής. 
Να αιτιολογήσεις τη χρήση των εκφραστι-
κών σχημάτων στην περίπτωση του Μεσο-
λογγίου. 
Να ταξινομήσεις στοιχεία από το κείμενο 
που δικαιολογούν το λυρικό ύφος του Δ. 
Σολωμού. 
Να ανιχνεύσεις στοιχεία από το κείμενο 
που προδίδουν την τελειομανία του ποιητή 
με το στίχο του και την αποσπασματικότη-
τα των έργων του. 
Να επαληθεύσεις το χαρακτηρισμό του Δ. 
Σολωμού ως εθνικού μας ποιητή, βάσει 
του ποιήματος. 
Να κρίνεις αν ο ρυθμός και η μελωδία που 
άκουσες από τη σύνθεση του Γ. Μαρκό-
πουλου, σε ερμηνεία του Ν. Ξυλούρη, α-
νταποκρίνονται στην ατμόσφαιρα που 
θέλει να δημιουργήσει ο ποιητής. 
Να συσχετίσεις το παραπάνω ποίημα με 
μία μελωδία από τα ακούσματά σου που 
να θεωρείς εσύ ότι ταιριάζει. 
Να παρουσιάσεις με τα υπόλοιπα μέλη της 
ομάδας σου 4 από τις 158 συνολικά στρο-
φές (περιεχόμενο και μορφή) του Ύμνου 
εις την ελευθερίαν και να επαληθεύσεις 
γενικότερα το χαρακτηρισμό του Δ. Σολω-
μού ως εθνικού μας ποιητή. 

Πίνακας 3: Οι Δεξιότητες Κατανόησης Κειμένου, όπως αξιολογούνται από την PIRLS: 
Διαβαθμισμένη Αξιολόγηση για το κείμενο «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 

Τέλος, προβάλλονται στους μαθητές κατ’ επιλογήν αποσπάσματα από την Εκπαιδευ-
τική Τηλεόραση σχετικά με τη ζωή και το έργο του Δ. Σολωμού. Όπως διαπιστώνει 
κανείς, η Διαφοροποιημένη Αξιολόγηση κυρίως γίνεται με τη μορφή της Διαγνωστι-
κής και της Διαμορφωτικής. Όσον αφορά την Τελική / Αθροιστική, ένα εργαλείο που 
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στο τέλος του τριμήνου, για την παραπάνω θεματική ε-
νότητα, βασισμένο στα προβλεπόμενα από τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για τη βαθμολόγηση, 
θα μπορούσε να είναι το τεστ του Πίνακα 4. 

 
…  ΓΥΜΝΑΣΙΟ            σχολ. έτος 20.. - 20.. 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ   
ΤΜΗΜΑ:       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                 ΟΝΟΜ/ΜΟ: 
                                     ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επτανησιακή Λογοτεχνία 
ΚΕΙΜΕΝΟ: Δ. Σολωμού, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (δίνεται φωτοτυπία του κειμένου στους μαθητές) 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1. α) Να καταγράψεις πώς παρουσιάζεται η μάνα και πώς παρουσιάζεται ο πολεμιστής. 
    β) Να παρουσιάσεις τις εικόνες της φύσης που υπάρχουν στο β΄ απόσπασμα και να εξηγήσεις πώς συνδέονται 
με τα πρόσωπα του α΄ αποσπάσματος.                                                                    (Μονάδες 2+3= 5) 
2. Να εξηγήσεις την έμφαση που δίνει ο ποιητής στην περιγραφή της φύσης. Ποια είναι η πρόθεσή του; Ο τε-
λευταίος στίχος συνδέεται με την πρόθεση του ποιητή; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.     (Μονάδες 5) 
3. Να καταγράψεις τα εκφραστικά σχήματα που χρησιμοποιεί ο ποιητής και να αιτιολογήσεις τη χρήση τους 
στην περίπτωση του Μεσολογγίου.                                                                      (Μονάδες 5) 
4. Να ανιχνεύσεις στοιχεία από το παρακάτω κείμενο που προδίδουν την τελειομανία του ποιητή με το στίχο 
του και την αποσπασματικότητα των έργων του, συγκρίνοντάς το με τη μορφή του αποσπάσματος, όπως το 
διδάχθηκες.                    Δ. Σολωμού: Σχεδίασμα Α΄                                                           (Μονάδες 5) 
  …   στρ.2    Παράμερα στέκει                  στρ.3       Της μάνας ω λαύρα*! 
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                    Ο άντρας και κλαίει·                             Τα τέκνα τριγύρου 
                    Αργά το τουφέκι                                    Φθαρμένα και μαύρα 
                    Σηκώνει και λέει:                                  Σαν ίσκιους ονείρου·  
                    «Σε τούτο το χέρι                                  Λαλεί το πουλάκι 
                    Τι κάνεις εσύ;                                       Στου πόνου τη γη 
                    Ο εχθρός μου το ξέρει                          Και βρίσκει σπυράκι 
                    Πως μου είσαι βαρύ.»                          Και μάνα φθονεί.                  *λαύρα=φωτιά, (μτφ.) πόνος, δυστυχία 

Πίνακας 4: Παράδειγμα Τεστ Διαβαθμισμένων Δεξιοτήτων Κατανόησης Κειμένου 

Αντί επιλόγου 

Ανακεφαλαιώνουμε, λοιπόν, το παραπάνω σενάριο Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας: 
Στόχοι Δ.Δ. Μέθοδος Δ.Δ. Εποπτικό Υλικό - Τ.Π.Ε. Δ. Αξιολόγηση 

 
Γνώσεων 

 
Δεξιοτήτων 

 
Στάσεων 

 
Ιδεοθύελλα 

Διερευνητική συζήτηση 
Ανακαλυπτική μάθηση 

Ομαδοσυνεργατική 
Διαφοροποιημένη 

Project 

 
Η / Υ 

Διαδραστικός πίνακας 
Σύνδεση με το Διαδίκτυο 
Ψηφιακό Βιβλίο μαθητή 

Ψηφιακό Βιβλίο εκπαιδευτι-
κού 

Ψηφιακό Λεξικό Λογοτεχνι-
κών Όρων 

 

 
Διαγνωστική  

(προοργανωτές) 
Διαμορφωτική  

(Διαβαθμισμένες Δραστηριότητες) 
Αθροιστική / 

Ανατροφοδοτική 
(τεστ Διαβαθμισμένων Δεξιοτή-

των) 
 

Πίνακας 5: Βασικά σημεία της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.) 

Διευκρινίζεται εδώ ότι αυτό το Σενάριο Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας / Μάθησης 
και Διαφοροποιημένης Αξιολόγησης σε τάξεις μικτής ικανότητας αποτελεί τη δική 
μας πρόταση, αφού λάβαμε υπόψη το μικρο-επίπεδο της τάξης μας και αναπροσαρ-
μόσαμε το μακρο-επίπεδο των αντίστοιχων ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. Η ανάπτυξη αντίστοι-
χων Σεναρίων Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας από συναδέλφους εκπαιδευτικούς θε-
ωρούμε ότι μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, αφού 
διαφορετικοί άνθρωποι χρειάζονται διαφοροποιημένη διδασκαλία / μάθηση… 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Βάμβουκας, Μ. (1984). Ψυχοπαιδαγωγική Θεώρηση της Κατανόησης των Αναγνωσμά-
των. Αθήνα: Γρηγόρη. 

Βάμβουκας, Μ. (2004). Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής της Ανάγνωσης. Αθήνα: Ατραπός. 

Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ. (2006). Μάθηση και Διδασκαλία. τ. Β΄. Αθήνα: αυ-
τοέκδοση. 

Κουτσελίνη - Ιωαννίδου, M. (2006). Διαφοροποίηση Διδασκαλίας – Μάθησης σε τά-
ξεις μικτής ικανότητας. τ. Α΄. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

Ράπτη, Α. (2006). Ταξινομίες στόχων, Μαθησιακών Αποτελεσμάτων και Επιπέδων 
Μάθησης, EPICT. Ανακτήθηκε 2 Νοεμβρίου 2013, από 
http://pakeioa1.blogspot.gr/2008/02/blog-post_634.html 

1597

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://pakeioa1.blogspot.gr/2008/02/blog-post_634.html


Tomlinson, C.A. (2010). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Α-
νταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών (μτφ. Θεοφιλίδης, Χ. & Μαρτίδου-
Φορσιέ, Δ.). Αθήνα: Γρηγόρης. 

Φερεσίδη, Κ. (2013). Μία πρόταση Διαφοροποιημένης Αξιολόγησης στη Θεματική 
Ενότητα «Επτανησιακή Σχολή» της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ τάξης 
Γυμνασίου.  Στο: Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας/Μάθησης και Διαφοροποιη-
μένη Αξιολόγηση σε τάξεις μικτής ικανότητας, β΄ μέρος. Αδημοσίευτη μεταπτυ-
χιακή εργασία, ΕΚΠΑ, Αθήνα. 

Διαδικτυογραφία 

Ψηφιακά σχολικά βιβλία, διαθέσιμα online: http://ebooks.edu.gr 

Έρευνα PIRLS, διαθέσιμη online: http://timssandpirls.bc.edu/ 

Πηγές εικόνων, διαθέσιμων online:  Εικόνες 1,2,3,7,8: http://el.wikipedia.org 

             Εικόνες 4,5,6: http://ebooks.edu.gr 

      Εικόνα 9: http://www.nationalgallery.gr 

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, διαθ. online: 
https://www.youtube.com/watch?v=V7NcU8cozho 

Εκπαιδ. τηλεόραση, διαθ. online: http://www.edutv.gr/deyterobathmia/dionysios-
solomos 
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Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Εφαρμόζοντας τη Θεωρία της Πολλαπλής Νοη-
μοσύνης στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Δημοτικό 

Σαμδανίδου 
Σοφία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, MEd 
sophia_alanon@hotmail.com 

Σελίμη 
Γλυκερία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 
MA in Literature, Culture 

and Modernity 
glikeriaselimi@gmail.com 

Γιαννοπούλου 
Αλεξάνδρα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 
z187488@yahoo.gr  

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην εφαρμογή της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης 
όπως διατυπώθηκε από τον Gardner σε τρία Δημοτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης της Αθήνας. Στο πλαίσιο μιας κοινότητας πρακτικής για την διαφοροποιη-
μένη διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί, αφού  επιμορφώθηκαν στην συγκεκριμένη θεωρί-
α, σχεδίασαν και εκπόνησαν σχέδια μαθήματος, ένα από τα οποία παρουσιάστηκε σε 
συναδέλφους στο πλαίσιο μικροδιδασκαλίας της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 
Σύμφωνα με τον αναστοχασμό στην εκπαιδευτική τάξη, οι εκπαιδευτικοί αντιλήφθη-
καν τα οφέλη της εφαρμογής της πολλαπλής νοημοσύνης για τους μαθητές του Δημο-
τικού Σχολείου στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας.  Περιλαμβάνει 
το θεωρητικό τμήμα που αφορά την κοινότητα πρακτικής και την  θεωρία του Gard-
ner καθώς και το πρακτικό τμήμα που πραγματεύεται την μεθοδολογία, τα αποτελέ-
σματα και τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών σεναρίων. 

Λέξεις - Kλειδιά: Πολλαπλή νοημοσύνη, διαφοροποιημένη διδασκαλία, Αγγλική 
Γλώσσα, Δημοτικό Σχολείο 

Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες συνθήκες κοινωνικής και πολιτισμικής διαφοροποίησης του σχολικού 
πληθυσμού καθιστούν αναγκαία την αντιμετώπιση των ποικίλων μαθησιακών ανα-
γκών με την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Παντελιάδου, 2008). Η 
διαφοροποιημένη διδασκαλία επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να προσαρμόσει τις παι-
δαγωγικές του μεθόδους στις προσωπικές ανάγκες του κάθε μαθητή διαφοροποιώντας 
το περιεχόμενο, τη διαδικασία, τα προϊόντα ή/και το μαθησιακό περιβάλλον σε ένα 
πλαίσιο ευέλικτης ομαδοποίησης και συνεχούς αξιολόγησης (Tomlinson, 1999). Η 
αναγνώριση της ύπαρξης διαφορετικών μαθησιακών αναγκών ως συνέπεια των δια-
φορετικών μαθησιακών προφίλ παίζει αποφασιστικό ρόλο στη σχεδίαση από τον εκ-
παιδευτικό της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε να προωθεί την εξέλιξη του μαθητή 
(Silver, Strong & Perini, 2001). 

Θεωρητικό πλαίσιο 
H θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Howard Gardner και, πιο σωστά, η εφαρ-
μογή της στην εκπαιδευτική διαδικασία ως μια μέθοδος διαφοροποιημένης μάθησης, 
αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκαν τα διδακτικά σε-
νάρια που παρουσιάζονται στο άρθρο. Οι άνθρωποι διαθέτουν οκτώ διαφορετικούς 
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τύπους νοημοσύνης οι οποίοι συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με τρό-
πο μοναδικό για κάθε άτομο. Τα οκτώ είδη νοημοσύνης διακρίνονται σε: λεκτι-
κή/γλωσσική, λογική/μαθηματική, σωματική/κιναισθητική, μουσική, οπτική, διαπρο-
σωπική, ενδοπροσωπική και νατουραλιστική/φυσιοκρατική (Gardner, 1983). H νοη-
μοσύνη δεν αντιμετωπίζεται ως μια σταθερή, αμετάβλητη οντότητα, αλλά ως μια δυ-
ναμική ικανότητα του ατόμου η οποία μέσω της επιτυχούς κινητοποίησης και της εκ-
παίδευσης μπορεί να βελτιωθεί (Christodoulou & Kuncel, 2009).  

Η εφαρμογή της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία 
προσφέρει την ευκαιρία στο κάθε παιδί να μάθει με τον τρόπο που συνδέεται με τις 
ικανότητες και τα ταλέντα του (Nolen, 2003), δηλαδή, σύμφωνα με το μαθησιακό του 
προφίλ. Συνεπώς, ο σχεδιασμός της μαθησιακής διαδικασίας περιλαμβάνει ποικιλία 
ερεθισμάτων οπτικών, μουσικών, λεκτικών και μια σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες 
αντιστοιχούν στους διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης των μαθητών (Stanciu, Orban, 
Bocos, 2011), όπως, για παράδειγμα, το σχεδιασμό εννοιολογικών χαρτών, τη δη-
μιουργία τραγουδιών, τη συγγραφή και την παραγωγή θεατρικών έργων. 

Στην περίπτωση της τάξης των Αγγλικών εμφανίζεται επιτακτική η ανάγκη να ε-
μπλουτίζεται συνεχώς η διδασκαλία της ξένης γλώσσας με δραστηριότητες που να 
απευθύνονται σε όλους τους τύπους νοημοσύνης, καθώς παρατηρείται το φαινόμενο 
να παραβλέπονται ορισμένοι από αυτούς, όπως οι κιναισθητικοί (Simeone, 1995). 

Τα διδακτικά σενάρια που ακολουθούν είναι προϊόν εργασίας και συνεργασίας εκπαι-
δευτικών της Αγγλικής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι υπό την καθοδή-
γηση της Σχολικής Συμβούλου Αγγλικής Α΄ Αθήνας δημιούργησαν μια Κοινότητα 
Πρακτικής Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, σε μια προσπάθεια αναζήτησης νέων 
μεθόδων προσέγγισης της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Με βάση τις αρχές της 
συνδυαστικής μάθησης (Carman, 2005) η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών της 
κοινότητας, η ανταλλαγή απόψεων και υλικού καθώς και η ανατροφοδότηση και α-
ξιολόγηση δειγματικών διδασκαλιών και μικροδιδασκαλιών των συναδέλφων διεξή-
χθησαν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας http://differin.wikispaces.com αξιοποιώ-
ντας τις Νέες Τεχνολογίες για την προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου. 

Σχολείο Α 
Διδακτικό Σενάριο με θέμα «Η θαλάσσια χελώνα caretta caretta» 

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου 
Τίτλος: The Caretta Caretta Sea Turtle  
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού 
Επίπεδο Γλωσσομάθειας: Α1-Α2 (Αρχική γνώση) 
Σύνδεση με ΑΠΣ: Σχολικό εγχειρίδιο Αγγλικών Δ΄ Δημοτικού, Student’s Book, Unit 
6, p.74: λεξιλόγιο για τη θαλάσσια χελώνα caretta caretta, και πληροφορίες που σχε-
τίζονται με αυτή, γραμματικά φαινόμενα για την περιγραφή της θαλάσσιας χελώνας 
(Wh-Questions, Simple Present). 
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Υλικοτεχνική Υποδομή: Η/Υ, βιντεοπροβολέας, χαρτί του μέτρου, φύλλα εργασίας 
με οδηγίες για την κάθε ομάδα, μαρκαδόροι, stickers, ρολόι για την υπενθύμιση του 
χρόνου της κάθε δραστηριότητας. 
Διαδικτυακές Πηγές και Εργαλεία: Multiple Intelligence survey for kids by Laura 
Candler http://www.lauracandler.com/free/misurvey  
A song: Here we go; lyrics of a song about a baby sea turtle 
http://www.animalsongsforkids.com/Kids-Music-Animal-Songs-Baby-Sea-Turtles-
Here-We-Go/blogp... 
Διαθεματικότητα: Εικαστικά, Μουσική, Μελέτη Περιβάλλοντος 
Χρονική Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Γενικός Σκοπός 

Το παρόν διδακτικό σενάριο επικεντρώνεται στην παραγωγή από τους μαθητές συλ-
λογικών έργων στην αγγλική γλώσσα με βάση το λεξιλόγιο και  τις πληροφορίες σχε-
τικά με τη θαλάσσια χελώνα caretta caretta. Υλοποιήθηκε στην Δ΄ τάξη του Δημοτι-
κού Σχολείου στο πλαίσιο της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας με σκοπό να απο-
δειχθεί το επίπεδο γνώσης των μαθητών όσον αφορά το περιεχόμενο της ενότητας. Οι 
μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες που διαμορφώθηκαν με βάση τον τύπο νοημοσύνη 
τους.  

Στόχοι 

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom (Krathwohl, 2002) οι ειδικότε-
ροι στόχοι είναι οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν το λεξιλόγιο και τις πληροφορίες  
σχετικά με την caretta caretta για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν τα συλλο-
γικά έργα τους σύμφωνα με τον τύπο νοημοσύνης τους και να χρησιμοποιήσουν τις 
δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας. 

Διαδικασία 

Εισαγωγή – Σύνδεση με προηγούμενη διδακτική ώρα 

Ως μία ομάδα, οι μαθητές ανακαλούν στη μνήμη τους το λεξιλόγιο και τις πληροφο-
ρίες για την caretta caretta  που διδάχτηκαν σε προηγούμενη διδακτική ώρα. Οι διδα-
κτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται είναι: Δείξε το με τον αντίχειρά σου (επα-
νάληψη λεξιλογίου) - Κάρτες Ναι / Όχι (επανάληψη πληροφοριών για την caretta 
caretta. Ο εκπαιδευτικός δίνει προφορικά μία πληροφορία στους μαθητές. Αν η πλη-
ροφορία είναι σωστή, οι μαθητές σηκώνουν την κάρτα «Ναι». Αν είναι λάθος, σηκώ-
νουν την κάρτα «Όχι») 

Ομαδικές Δραστηριότητες 

Σε προηγούμενο μάθημα οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με 
τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 
οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες σύμφωνα με τον τύπο νοημοσύνης τους: ο-
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πτική, κιναισθητική, μουσική. Σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα φύλλο εργασίας με οδηγίες 
για το συλλογικό έργο που θα αναλάμβαναν να υλοποιήσουν και να παρουσιάσουν 
στην τάξη. Το συλλογικό έργο όλων των ομάδων  περιελάμβανε πληροφορίες για τη 
θαλάσσια χελώνα caretta caretta (πού ζει, πού κάνει τη φωλιά της και γεννάει τα αυγά 
της, το χρώμα της, το βάρος της, πώς αναπνέει, με τι κινείται, πόσες χελώνες υπάρ-
χουν σήμερα) 

Ειδικότερα, η οπτική ομάδα σχεδίασε έναν νοητικό χάρτη με όλες τις πληροφορίες 
για τη χελώνα caretta caretta και τον παρουσίασε στην τάξη, η σωματι-
κή/κιναισθητική ομάδα δημιούργησε μια ιστορία με τις πληροφορίες για τη χελώνα 
και τη δραματοποίησε. Τέλος η μουσική ομάδα έγραψε στίχους περιλαμβάνοντας ό-
λες τις πληροφορίες και το λεξιλόγιο της χελώνας, τους μελοποίησαν και τραγούδη-
σαν το τραγούδι της caretta caretta.  

Κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης των εργασιών από τους μαθητές, η διδά-
σκουσα παρείχε την απαραίτητη βοήθεια στους μαθητές καθώς επίσης και τις κατάλ-
ληλες διευκρινήσεις για να διευκολύνει το έργο τους. Η μία διδακτική ώρα ήταν ε-
παρκής για την ολοκλήρωση των εργασιών των μαθητών καθώς επίσης και για την 
παρουσίασή τους στην τάξη.  

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση του μαθήματος και της συμμετοχής των μαθητών σε αυτό βασίστηκε 
στην ανοιχτή συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση των ομαδικών έργων, κατά 
την οποία οι μαθητές εξέφρασαν θετικά σχόλια για τις δραστηριότητες του μαθήμα-
τος εκφράζοντας την άποψη ότι ήταν ενδιαφέρουσες και ότι  ανταποκρίνονταν στη 
γνώση και τις ικανότητες τους. Επίσης σχολίασαν ότι ο χρόνος που είχε οριστεί για 
την κάθε δραστηριότητα ήταν αρκετός, ότι η συνεργασία τους βασίζονταν στην εν-
θάρρυνση και την αλληλοβοήθεια και ότι η επικοινωνία τους ήταν αποτελεσματική 
και σε χαμηλούς τόνους.  

Ως τελικό στάδιο του μαθήματος και της αξιολόγησής τους κι ως προς το γνωστικό 
μέρος, οι μαθητές, ως μία ομάδα, δημιούργησαν ένα πίνακα γκράφιτι κολλώντας αυ-
τοκόλλητα που πάνω σε αυτά είχαν γράψει πληροφορίες για τη χελώνα. 

Αναστοχασμός 

Στο παρόν διδακτικό σενάριο πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή διαφόρων μαθησιακών 
δραστηριοτήτων όσον αφορά το λεξιλόγιο και τις πληροφορίες για τη θαλάσσια χε-
λώνα caretta caretta με σκοπό οι μαθητές να δείξουν ότι κατανόησαν αυτά που είχαν 
διδαχτεί σε προηγούμενη διδακτική ώρα παράγοντας τη δική τους εργασία σύμφωνα 
με τον τύπο νοημοσύνης τους. Οι οδηγίες ήταν ακριβείς ώστε οι μαθητές να ξέρουν τι 
ακριβώς έπρεπε να κάνουν. Το μάθημα είχε ομαλή ροή και οι μαθητές εργάστηκαν με 
ενθουσιασμό κρατώντας χαμηλό τον τόνο της φωνής τους. Απόλαυσαν τη διαδικασία 
και ιδιαίτερα απόλαυσαν τις τελικές παρουσιάσεις. Τα προϊόντα των εργασιών τους 
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ήταν  εύστοχα και δημιουργικά αναδεικνύοντας τα ταλέντα και τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά του κάθε τύπου νοημοσύνης.  

Σχολείο Β 
Διδακτικό Σενάριο με θέμα « Οι Τέσσερις Εποχές » 

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου 
Τίτλος: The Four Seasons 
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού 
Επίπεδο Γλωσσομάθειας: Α1-Α2 (Αρχική γνώση) 
Σύνδεση με ΑΠΣ: Σχολικό εγχειρίδιο Αγγλικών Δ΄ Δημοτικού, Student’s Book, Unit 
4, pp.45-56: λεξιλόγιο για τις τέσσερις εποχές, τον καιρό και τις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με αυτές, γραμματικά φαινόμενα για την περιγραφή των τεσσάρων επο-
χών (Wh-Questions, Simple Present). 
Υλικοτεχνική Υποδομή: Η/Υ, βιντεοπροβολέας, χαρτόνια, κόλλες  Α4, μαρκαδόροι. 
Διαδικτυακές Πηγές και Εργαλεία:  
 Birds and Flowers of Four Seasons (1917), Araki Jippo, Yamatane Museum of Art, 
Tokyo, Japan http://pictify.com/751622/araki-jippo-birds-and-flowers-of-four-
seasons-1917-yamatane-museum-of-art-tokyo-japan-art-painting-japan-veooz-360 
The Four Seasons – Antonio Vivaldi 
https://www.youtube.com/watch?v=ygpf6mxTUeY  
Διαθεματικότητα: Εικαστικά, Μουσική, Μελέτη Περιβάλλοντος 
Χρονική Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Γενικός Σκοπός 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στη Δ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Οι μαθητές 
εφάρμοσαν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο του πρότζεκτ και, ειδικότερα, εργάστηκαν 
σε ομάδες σύμφωνα με τον διαφορετικό τύπο νοημοσύνης του καθενός. Σκοπός του 
σεναρίου ήταν η παραγωγή από τους μαθητές συλλογικών έργων με βάση τις δομές 
και το λεξιλόγιο στην αγγλική γλώσσα που σχετίζονται με τις τέσσερις εποχές του 
χρόνου, τις καιρικές συνθήκες και τις δραστηριότητες που συνδέονται με αυτές. 

Στόχοι 

Οι στόχοι του σεναρίου διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την αναθεωρημένη ταξινομία 
του Bloom (Krathwohl, 2002). Σε γνωστικό επίπεδο στόχος ήταν να μπορούν οι μα-
θητές στο τέλος του μαθήματος να αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των 
τεσσάρων εποχών και να περιγράψουν τις τέσσερις εποχές, τα καιρικά φαινόμενα και 
τις δραστηριότητες που συνδέονται με αυτές χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο και τις 
δομές που διδάχτηκαν. Οι συναισθηματικοί στόχοι εστίασαν στην ανάπτυξη των επι-
κοινωνιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων των μαθητών ενώ οι ψυχοκινητικοί στην 
υιοθέτηση από τους μαθητές μεθόδων παραγωγής και παρουσίασης των συλλογικών 
έργων τους σύμφωνα με τον τύπο της νοημοσύνης τους. 
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Διαδικασία 

Εισαγωγή – Σύνδεση με προηγούμενη διδακτική ώρα 

Η διδάσκουσα, απευθυνόμενη στην ολομέλεια της τάξης, παρουσίασε μέσω βιντεο-
προβολέα πίνακες ζωγραφικής με θέμα τις τέσσερις εποχές, κάθε ένας από τους οποί-
ους συνοδευόταν από το αντίστοιχο απόσπασμα της μουσικής του Βιβάλντι Τέσσερις 
Εποχές. Οι μαθητές μελετώντας τους πίνακες και ακούγοντας, παράλληλα, τη μουσι-
κή, απάντησαν στο ερώτημα ‘Σε ποια εποχή αντιστοιχεί ο κάθε πίνακας;’, χρησιμο-
ποιώντας το λεξιλόγιο και τις δομές που διδάχτηκαν στο προηγούμενο μάθημα για να 
δικαιολογήσουν τις απαντήσεις τους. 

Ομαδικές Δραστηριότητες 

Κατόπιν επεξεργασίας των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν 
οι μαθητές στο προηγούμενο μάθημα σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές 
τους, η διδάσκουσα χώρισε τους μαθητές σε τέσσερις ομάδες σύμφωνα με τον τύπο 
της νοημοσύνης τους: λεκτική, λογική, οπτική, νατουραλιστική. Σε κάθε ομάδα δό-
θηκε ένα φύλλο εργασίας με τις οδηγίες για τις εργασίες που θα αναλάμβαναν να υ-
λοποιήσουν συνεργατικά και να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης.  

Πιο αναλυτικά, η λεκτική ομάδα ανέλαβε τη δημιουργία ενός ποιήματος για τις τέσ-
σερις εποχές του χρόνου, τα χαρακτηριστικά τους χρώματα, τις θερμοκρασίες και τις 
δραστηριότητες που συνδέουμε με αυτές. Η ομάδα της λογικής νοημοσύνης σχεδίασε 
ένα νοητικό χάρτη για τις τέσσερις εποχές με τα χαρακτηριστικά τους, τα καιρικά 
φαινόμενα, τις δραστηριότητες και τις συνήθειες των ανθρώπων σε κάθε μία από αυ-
τές. Η ομάδα της οπτικής νοημοσύνης σχεδίασε και χρωμάτισε τον φυσικό κύκλο των 
τεσσάρων εποχών, φροντίζοντας να συμπεριλάβει στην απεικόνισή τους τα χαρακτη-
ριστικά εκείνα που διδάχτηκαν μέσα από το λεξιλόγιο του προηγούμενου μαθήματος. 
Τέλος, η νατουραλιστική ομάδα ανέλαβε να σχεδιάσει λεξιλογικές κάρτες, ώστε μέσα 
από εικόνες να παρουσιάσει το λεξιλόγιο που διδάχθηκαν γύρω από τις τέσσερις επο-
χές.  

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας των ομάδων η διδάσκουσα παρείχε την απαραίτη-
τη βοήθεια ή/και διευκρινήσεις στους μαθητές, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία 
παραγωγής των συλλογικών τους προϊόντων. Γεγονός είναι πως, αντίθετα με τον αρ-
χικό σχεδιασμό, η μία διδακτική ώρα δεν ήταν επαρκής για την ολοκλήρωση των ο-
μαδικών δραστηριοτήτων, επομένως συνεχίστηκαν οι εργασίες των μαθητών και σε 
επόμενη διδακτική ώρα. Όταν οι ομάδες ολοκλήρωσαν τα έργα τους, τα παρουσίασαν 
στην τάξη αξιοποιώντας κατά την περιγραφή των προϊόντων τους τις δομές της αγ-
γλικής και το λεξιλόγιο για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση του μαθήματος και της συμμετοχής των μαθητών σε αυτό βασίστηκε 
στην ανοιχτή συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση των ομαδικών έργων, κατά 
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την οποία οι μαθητές σχολίασαν τις δραστηριότητες του μαθήματος, αυτές που πα-
ρουσίασαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους ίδιους, αλλά και εκείνες που τους δυ-
σκόλεψαν, εξέφρασαν το παράπονό τους για τη πίεση του χρόνου και, τέλος, διάλε-
ξαν την ομαδική εργασία που τους άρεσε περισσότερο. Επιπλέον, σχολίασαν τη σύν-
θεση των ομάδων και δήλωσαν πως, αν και δεν ήταν ο συνηθισμένος τρόπος με τον 
οποίο κάθονται στα υπόλοιπα μαθήματα, ήταν εύκολη η συνεργασία και η επικοινω-
νία με τα μέλη της ομάδας. 

Ως τελικό στάδιο του μαθήματος και της αξιολόγησής του, ως προς το γνωστικό μέ-
ρος, ο κάθε μαθητής έγραψε πάνω σε ένα αυτοκόλλητο χαρτάκι μία αγγλική λέξη που 
έμαθε για τις τέσσερις εποχές και το κόλλησε, κατά την αποχώρησή του από την αί-
θουσα, πάνω σε ένα χαρτόνι στην πόρτα της τάξης, δημιουργώντας, έτσι, ένα σύννε-
φο λέξεων για τις τέσσερις εποχές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κάποιοι 
μαθητές από την οπτική ομάδα, ως γνήσιοι εκπρόσωποί της, δεν έγραψαν αλλά σχε-
δίασαν την εικόνα της λέξης που είχαν μάθει. 

Αναστοχασμός 

Σκοπός του σεναρίου ήταν η διεξαγωγή των μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσα σε 
ένα ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο, ώστε να επικοινωνήσουν οι μαθητές σύμφωνα με τον 
τύπο της νοημοσύνης τους τις γνώσεις που αποκόμισαν για τις τέσσερις εποχές. Οι 
ομάδες εργάστηκαν με ζήλο και προθυμία για τη δημιουργία παρουσιάσεων των συλ-
λογικών προϊόντων τους, οι οποίες ήταν εύστοχες, ενδιαφέρουσες και απέδιδαν με 
παραστατικό τρόπο τις ιδιαίτερες ικανότητες και τα χαρακτηριστικά των διαφορετι-
κών τύπων νοημοσύνης. Ο χρόνος που οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους αποτελεί 
ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μελετηθεί με προσοχή από τη διδάσκουσα, καθώς κα-
τέστη σαφές ότι η ομαδοσυνεργατική διαδικασία ενδέχεται να απαιτήσει περισσότερο 
χρόνο από τον προβλεπόμενο. Επομένως, χρειάζεται ευελιξία σε αυτό το κομμάτι του 
σχεδιασμού του σεναρίου. Ως τελευταία παρατήρηση, αξίζει να σημειωθεί η χαρού-
μενη διάθεση και το αίσθημα ικανοποίησης των μαθητών κατά την αποχώρησή τους 
από την τάξη, τα οποία, κατά τη γνώμη της διδάσκουσας, αποτελούν σημαντικές πα-
ραμέτρους της ολοκληρωμένης μαθησιακής διαδικασίας. 

Σχολείο Γ 
Διδακτικό σενάριο με θέμα: «Υγιεινή διατροφή χρησιμοποιώντας την διατροφι-
κή πυραμίδα» (βασισμένο στην θεωρία του Gardner της πολλαπλής νοημοσύνης) 

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου 
Τίτλος: Υγιεινή διατροφή χρησιμοποιώντας την διατροφική πυραμίδα 
Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλικά ΣΤ’ Δημοτικού 
Επίπεδο γλωσσομάθειας: Α1-Α2 (Αρχική γνώση) 
Σύνδεση με ΑΠΣ: Βιβλίο μαθητή ΣΤ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 2, Μάθημα 1 σελ. 14-15. 
Υλικοτεχνική υποδομή: Η/Υ, βιντεοπροβολέας, χαρτί του μέτρου, φύλλα εργασίας 
για κάθε ομάδα, ποστ-ιτ. 
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Διαδικτυακές πηγές και εργαλεία: www.lauracandler.com (ερωτηματολόγιο πολλα-
πλής νοημοσύνης) 
http://en.wikipedia.org (φωτογραφία διατροφικής πυραμίδας) 
Διαθεματικότητα: Εικαστικά, Μουσική  
Χρονική Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες 

Γενικός Σκοπός 

Ως γενικός στόχος του μαθήματος είναι η αφύπνιση  και η εμβάθυνση των γνώσεων 
των  μαθητών γύρω από την σπουδαιότητα της υγιεινής διατροφής με γνώμονα την 
διατροφική πυραμίδα. Επίσης αποτελούν γενικούς στόχους η συνεργασία των μαθη-
τών σε ομάδες, η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και επικοινωνίας καθώς και η επιπλέ-
ον εξάσκηση και εμπέδωση του λεξιλογίου γύρω από την υγιεινή διατροφή. 

Στόχοι 

Πιο συγκεκριμένα, επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι οι μαθητές να αναγνωρί-
ζουν τις βασικές κατηγορίες της διατροφικής πυραμίδας, να κατηγοριοποιούν τρόφι-
μα στο χαρτί του μέτρου, να απεικονίσουν φαγητά με διαφορετικούς τρόπους, να πα-
ράγουν προϊόν πάνω στο θέμα της υγιεινής διατροφής χρησιμοποιώντας την διαφορε-
τική νοημοσύνη τους(π.χ. μουσική) και  τέλος να συνοψίσουν και να παρουσιάσουν 
τις γνώσεις που αποκόμισαν στους συμμαθητές τους. 

Διαδικασία 

Εισαγωγή –Σύνδεση με προηγούμενες   διδακτικές  ώρες 

Στα προηγούμενα μαθήματα οι μαθητές με την βοήθεια της δασκάλας τους συμπλή-
ρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για να καταταχθούν σε ομάδες σύμφωνα με την νοημο-
σύνη τους. Οι ομάδες που προέκυψαν ήταν λογική-μαθηματική, οπτική-χωροταξική 
και μουσική. Επίσης οι μαθητές κατέγραψαν σε ένα πίνακα (KWL chart) ποιες λέξεις 
ξέρουν γύρω από την διατροφή/ τρόφιμα, τι θέλουν να μάθουν από το μάθημα και τι 
τελικά έμαθαν. Ύστερα είδανε σε βιντεοπροβολέα  πρώτα τις πολλαπλές νοημοσύνες 
μέσα από μια πίτα και μετά την διατροφική πυραμίδα. Η δασκάλα εξήγησε σύντομα 
τις διαφορετικές νοημοσύνες και μετά  οι μαθητές μίλησαν για τις σωστές διατροφι-
κές συνήθειες αναλύοντας  την πυραμίδα μέσα από ερωτήσεις. Στο βιβλίο του μαθητή 
αντιστοίχισαν τρία σύντομα κείμενα γύρω από ένα φυλλάδιο σουπερμάρκετ με τους 
υπότιτλούς τους, φράσεις με την σωστή παράγραφο και συμπλήρωσαν μια σύντομη 
ακουστική άσκηση γύρω από ψώνια σε ένα σούπερμάρκετ. 

Ομαδικές δραστηριότητες 

Οι μαθητές ανά τετραμελή ομάδα κλήθηκαν να διαλέξουν και να παρουσιάσουν μία 
μόνο επιλογή από τις τρεις-τέσσερις που είχαν στα φύλλα εργασίας. Η δασκάλα έκρι-
νε ότι  είναι παιδαγωγικά κατάλληλη η ποικιλία στις επιλογές των μαθητών. Πιο ανα-
λυτικά, η λογικο-μαθηματική ομάδα επέλεξε να δημιουργήσει έναν εννοιολογι-

1606

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://www.lauracandler.com/
http://en.wikipedia.org/


κό/νοητικό χάρτη της διατροφικής πυραμίδας και να συμπεριλάβει όλες τις διατροφι-
κές ομάδες, κατηγοριοποιώντας τα φαγητά κάθε ομάδας. Η μουσική-ρυθμική ομάδα 
επέλεξε να τραγουδήσει δέκα λέξεις  φαγητού χρησιμοποιώντας το ρυθμό ραπ. Έπρε-
πε να ξεκινήσει με την φράση: Εγώ αγαπώ/λατρεύω.. Τέλος η οπτική-χωροταξική ο-
μάδα  επέλεξε να σχεδιάσει και να χρωματίσει τρία είδη φαγητού από κάθε ομάδα τις 
διατροφικής πυραμίδας. Έπρεπε να συμπεριλάβει και τις έξι ομάδες διατροφής. Όπου 
χρειαζόταν η δασκάλα συνέδραμε  και παρότρυνε τις ομάδες. Ως άσκηση για το σπίτι 
ζητήθηκε από τους μαθητές να ζωγραφίσουν τρόφιμα σε μια κενή διατροφική πυρα-
μίδα στην σωστή ομάδα τροφίμων. 

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές παρουσίασαν στους συμμαθητές τους ανά ομάδες την  εργασία τους, χει-
ροκροτήθηκαν για την προσπάθειά τους και τοποθέτησαν τα έργα τους στα ταμπλώ 
της τάξης. Ανέβασαν έτσι την αυτοεκτίμησή τους και στην συνέχεια ακολούθησε μια 
σύντομη συζήτηση σχετικά με το τι τους άρεσε στο μάθημα και τι όχι. Η πλειοψηφία 
των μαθητών έκρινε θετική την όλη διαδικασία. Στο τέλος πάνω σε μια διατροφική 
πυραμίδα σε ένα χαρτί του μέτρου κόλλησαv ένα exit ticket(εισιτήριο εξόδου) με μια 
λέξη της διατροφικής πυραμίδας. Οι περισσότεροι κόλλησαν χαρτάκια με λέξεις γύ-
ρω από φρούτα και λαχανικά. Συνολικά ήταν μια θετική εμπειρία τόσο για τους μα-
θητές όσο και για την δασκάλα των Αγγλικών γιατί ήταν κάτι καινούριο, πρωτότυπο 
και  δημιουργικό. 

Αναστοχασμός 

Το διδακτικό σενάριο,  παρότι διήρκησε πολλές διδακτικές ώρες, σημείωσε επιτυχία 
διότι βασίστηκε πάνω στην διαφορετική νοημοσύνη του κάθε μαθητή, στη φαντασία 
και στη δημιουργικότητά του. Η διαφορετικότητα του κάθε μαθητή συνδυάστηκε ο-
μαδικά άλλοτε με καλή συνεργασία και άλλοτε με διαφωνίες. Υπήρξαν δυσκολίες 
επίσης με το ερωτηματολόγιο διότι η δασκάλα έπρεπε να μεταφράζει τις προτάσεις 
για κάποιους αρχάριους  μαθητές. Επίσης έπρεπε να είχε διατεθεί περισσότερο χρό-
νος συζήτησης με τους μαθητές γύρω από την πίτα με τις διαφορετικές νοημοσύνες 
για να κατανοήσουν καλύτερα το ερωτηματολόγιο και την όλη διαδικασία. 

Αποτελέσματα-Συζήτηση 

Με βάση τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που διατύπωσαν μαθητές και εκ-
παιδευτικοί κατά τη φάση του αναστοχασμού, η εφαρμογή των τριών διδακτικών σε-
ναρίων ανέδειξε τη σημασία της παιδαγωγικής αξιοποίησης της θεωρίας της πολλα-
πλής νοημοσύνης στο σχολικό περιβάλλον και, ειδικότερα, στην τάξη των Αγγλικών. 
Μέσα από τη διαφοροποίηση της διαδικασίας των τριών μαθημάτων και των προϊό-
ντων εργασίας των ομάδων σύμφωνα με τους τύπους νοημοσύνης τους, προσφέρθηκε 
η δυνατότητα στους μαθητές να εξερευνήσουν ένα θέμα με διαφορετικούς τρόπους. 
Ακολουθώντας τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης  όπως διατυπώθηκε από τον 
Gardner, κατά την οποία η χρήση πολλών διδακτικών μεθόδων από το δάσκαλο κάνει 
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τους μαθητές αποδοτικότερους, υλοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες και ποικίλες δραστη-
ριότητες, με αποτέλεσμα οι μαθητές να εντρυφήσουν ουσιαστικότερα στο μάθημα και 
να κινητοποιηθούν με ενθουσιασμό και γνήσιο ενδιαφέρον. Οι μαθητές θα καταφέ-
ρουν να κρατήσουν στην μακροπρόθεσμη μνήμη τους τα μαθήματα και γενικότερα 
όλη την μαθησιακή διαδικασία λόγω της πρωτοτυπίας των μαθημάτων. Στα αρνητικά 
συγκαταλέγονται η μεγάλη διάρκεια της όλης διαδικασίας καθώς και η μερική αδια-
φορία των μαθητών στην παρουσίαση της εργασίας των ομάδων. 
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Διδακτική πρόταση για την αξιοποίηση έργων τέχνης του Mondrian στη διδα-
σκαλία των Μαθηματικών και της Βιολογίας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία προτείνονται δύο εκπαιδευτικά σενάρια για τα Μαθηματικά 
και τη Βιολογία: το πρώτο αναφέρεται  στην επέκταση της έννοιας της «χρυσής το-
μής» στα «χρυσά ορθογώνια» στη Γεωμετρία και το δεύτερο στη μελέτη της φυλο-
σύνδετης κληρονομικότητας στον άνθρωπο στη Βιολογία. Στα σενάρια αυτά αξιοποι-
ούνται ψηφιακά εργαλεία (λογισμικό GeoGebra, GenoPro) ως δυναμικά μέσα αλλη-
λεπίδρασης με τους μαθητές για τη δημιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων των ε-
πιστημονικών θεμάτων που εξετάζονται. Στην συγκεκριμένη πρόταση υποστηρίζεται 
η συνεργατική και διερευνητική μάθηση καθώς επίσης και η σύνδεση των επιστημών 
με άλλες γνωστικές περιοχές όπως αυτή της Τέχνης. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν 
τα έργα του ζωγράφου Ρiet Mondrian, ως έναυσμα για την εισαγωγή και κατανόηση 
εννοιών της Βιολογίας αλλά και ως εργαλείο κινητοποίησης νοητικών διεργασιών 
στη Γεωμετρία. Με στόχο λοιπόν να συνδεθεί η επιστήμη με την τέχνη και να αξιο-
ποιηθούν οι δυνατότητες του λογισμικού προτείνεται η δημιουργία έργων βασισμέ-
νων στη φιλοσοφία του Mondrian στη Γεωμετρία καθώς και η μοντελοποίηση του 
κληρονομικού χαρακτηριστικού της αχρωματοψίας στη Βιολογία. 

Λέξεις - Κλειδιά: Χρυσά ορθογώνια, φυλοσύνδετη κληρονομικότητα, Mondrian 

Εισαγωγή 

Στο σημερινό σχολείο είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων με τις οποίες εισάγονται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται και-
νούργιες έννοιες με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Επιδιώξεις της σύγχρονης 
μάθησης είναι η οικοδόμηση της γνώσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές, η 
διαμόρφωση στάσεων και η αλλαγή συμπεριφοράς τους.  

Η επιστήμη και η τέχνη δύναται να συνυπάρχουν με φυσικό τρόπο αφού και οι δύο 
αποτελούν πεδία δημιουργίας, διερεύνησης και ανάλυσης. Περιλαμβάνουν ιδέες, θε-
ωρίες και υποθέσεις που δοκιμάζονται και μελετώνται από τον επιστήμονα ή τον 
καλλιτέχνη. Μέσα από την παρατήρηση και τη σπουδή ο καλλιτέχνης, όπως και ο ε-
πιστήμονας, μεταμορφώνει ερεθίσματα, πληροφορίες και σκέψεις σε κάτι διαφορετι-
κό και καινούργιο. Έτσι δύο κόσμοι φαινομενικά διαφορετικοί συνδέονται και πολλές 
φορές αλληλεπιδρούν (Σπανός, 2010). 

Οι προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιούν την εικαστική τέχνη 
ως ένα εργαλείο/έναυσμα για τη μελέτη εννοιών των θετικών επιστημών και συγκε-
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κριμένα των Μαθηματικών και της Βιολογίας. Για την εφαρμογή των δύο εκπαιδευ-
τικών σεναρίων που προτείνονται στην παρούσα εργασία επιλέχτηκε ο πίνακας του 
Ολλανδού ζωγράφου Piet Mondrian «Πίνακας II, λάδι σε καμβά, 1921-1925, Συλλο-
γή Max Bill, Ζυρίχη». Ο Mondrian θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπρο-
σώπους της μοντέρνας τέχνης και συνιδρυτής του κινήματος του Νεοπλαστικισμού 
(Mondrian,1920). Χρησιμοποιώντας στα έργα του απλές δομές και τα τρία βασικά 
χρώματα επεδίωξε να προσεγγίσει όσο πλησιέστερα μπορούσε την αλήθεια αφαιρώ-
ντας από το όλον μέχρι να φθάσει στη θεμελιώδη ποιότητα των αντικειμένων. 

Πρόσθετη παιδαγωγική αξία των δύο εκπαιδευτικών σεναρίων αποτελεί η χρήση ψη-
φιακών εργαλείων με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής σκέψης και έκφρασης 
των μαθητών ως αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας. Τα ψηφιακά εργαλεία 
προσφέρουν στους μαθητές ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου τους δίνεται η δυνατό-
τητα να δράσουν, να πειραματιστούν και να εκφραστούν, αναπτύσσοντας ατομικά ή 
συλλογικά υποθέσεις, εικασίες, συνεχείς τροποποιήσεις και ελέγχους (Κυνηγός, 
2007). 

Η φιλοσοφία των σεναρίων προσανατολίζεται στην διερευνητική μάθηση έτσι ώστε ο 
μαθητής να οργανώνει τη δική του διαδρομή γνώσης με το δικό του τρόπο και ρυθμό, 
να ασκείται στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών και να αναδεικνύει 
και να αξιοποιεί την υπάρχουσα γνώση του. Η ιδέα της σταδιακής ανακάλυψης της 
γνώσης σύμφωνα με τον Bruner (1996) μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερο σημαντι-
κό κίνητρο για το μαθητή αναφορικά με την κατάκτηση της γνώσης, στην απόκτηση 
δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση στάσεων. 

 Διδακτική  αξιοποίηση  έργων  του  Mondrian  στη μελέτη των χρυσών ορθογω-
νίων με χρήση του λογισμικού GeoGebra 

Η εργασία αυτή αποτελεί μια πρόταση αξιοποίησης των έργων του μεγάλου ζωγρά-
φου στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς φέρνει κοντά την αυστηρή γνώση της γεω-
μετρίας με τον ελκυστικό κόσμο της τέχνης έτσι ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιή-
σουν την συμβολή της γεωμετρίας ως θεωρητικό εργαλείο στις εικαστικές τέχνες. 

Ως ψηφιακό εργαλείο για την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου θα χρη-
σιμοποιηθεί το λογισμικό GeoGebra ένα λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας που, σύμ-
φωνα με τον δημιουργό του, «επιτρέπει στο χρήστη τον συνεχή και σε πραγματικό χρό-
νο μετασχηματισμό γεωμετρικών αντικειμένων» (Hohenwarter & Preiner, 2007:6). Το 
σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ τάξης Λυκείου οι οποίοι διδάσκονται μετρι-
κές σχέσεις στο μάθημα της Γεωμετρίας.  

Βασική ιδέα 

Η βασική ιδέα του σεναρίου είναι ο μετασχηματισμός του προβλήματος της διαίρε-
σης ενός ευθύγραμμου τμήματος σε μέσο και άκρο λόγο, γνωστό ως πρόβλημα της 
Χρυσής Τομής, που περιέχεται στην ύλη της γεωμετρίας της Β΄ Λυκείου, στο πρό-
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βλημα της δημιουργίας χρυσών ορθογωνίων και να προσεγγιστεί μέσω των έργων του 
μεγάλου ζωγράφου. 

 Με το πρόβλημα της χρυσής τομής επιλύεται γεωμετρικά η εξίσωση ( )xax −= α2 . Η 

θετική ρίζα της εξίσωσης 022 =−+ ααxx  είναι x=
2

)15( −α  από όπου προκύπτει ότι 

xa
x

x
a

−
=

+
=

2
15  που είναι η αναλογία της «χρυσής τομής». Ο παραπάνω λόγος 

συμβολίζεται διεθνώς με το γράμμα φ, δηλαδή 
2

15φ +
= . Ο συμβολισμός προέρχεται 

από το όνομα του γλύπτη της κλασικής αρχαιότητας Φειδία ο οποίος κατασκεύασε τον 
Παρθενώνα. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι διαπίστωσαν ότι όπου εμφανίζεται ο λόγος 
φ (αρχιτεκτονική, γλυπτική κτλ.), δημιουργεί την αίσθηση της αρμονί-
ας.(Αργυρόπουλος, Βλάμος, Κατσούλης, Μαρκάτης, Σιδέρης, 2013: 203) 

Στο χρυσό ορθογώνιο τα μήκη των πλευρών του ικανοποιούν τη χρυσή αναλογία, δη-

λαδή οι διαστάσεις του έχουν λόγο: 
2

15φ +
= =1,618...  

Ροή  σεναρίου 

Το σενάριο προτείνεται να πραγματοποιηθεί στο χώρο του εργαστηρίου Πληροφορι-
κής της σχολικής μονάδας σε τρεις διδακτικές ώρες και οι μαθητές να εργαστούν ανά 
δύο σε κάθε υπολογιστή.  

Οι μαθητές γνωρίζουν τη διαδικασία κατασκευής της διαίρεσης ενός τμήματος σε μέ-
σο και άκρο λόγο. Ο διδάσκων με τις δυνατότητες που του δίνει το λογισμικό μπορεί 
να δημιουργήσει την κατασκευή και να την αποθηκεύσει στο μενού του λογισμικού 
ως εργαλείο προς χρήση. Τόσο το λογισμικό GeoGebra όσο και το επιπλέον υλικό 
που έχει ετοιμάσει ο διδάσκων είναι προσπελάσιμο από τους μαθητές μέσω των υπο-
λογιστών του εργαστηρίου. Επιπρόσθετα οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
ένα τετράδιο για σημειώσεις και το σχολικό βιβλίο της Γεωμετρίας.  

Δραστηριότητα 1η – Από τη Χρυσή Τομή στο Χρυσό Ορθογώνιο 
 
Στην πρώτη δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το εργα-
λείο της Χρυσής Τομής και να προσπαθήσουν να κατασκευάσουν ένα χρυσό ορθογώ-
νιο. Η δραστηριότητα στοχεύει στην εμπλοκή των μαθητών σε ενέργειες πρακτικές 
και νοητικές ώστε να αποδώσουν κιναισθητικό νόημα στο γεωμετρικό πρόβλημα. Οι 
μαθητές χρησιμοποιώντας προγενέστερες γνώσεις μπορούν να πειραματιστούν και να 
δημιουργήσουν τις δικές τους κατασκευές. Ενδεικτικά μπορούμε να περιγράψουμε τα 
βήματα μιας κατασκευής: 

• Επιλογή εργαλείου «Χρυσή Τομή» και εμφανίζεται το ευθύγραμμο 
τμήμα ΑΒ με το εσωτερικό του σημείο Γ έτσι ώστε ΑΒ/ΑΓ =φ 
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• Επιλογή εργαλείου «Κύκλος με κέντρο και ακτίνα» και γράφουμε κύ-
κλο (Α, ΑΓ). Επιλογή του εργαλείου «Κάθετη γραμμή» και φέρνουμε 
Αχ ⊥ΑΒ. 
• Επιλογή εργαλείου «Τομή αντικειμένων» και βρίσκουμε την τομή Ε 
του κύκλου και της ευθείας Αχ. 
• Επιλογή του εργαλείου «Κάθετη γραμμή» και φέρνουμε Εψ ⊥  Αχ. 
• Επιλογή του εργαλείου «Κάθετη γραμμή» και φέρνουμε Βζ ⊥ΑΒ. 
• Επιλογή εργαλείου «Τομή αντικειμένων» και βρίσκουμε την τομή Ζ 
των Εψ και Βζ. 

Το ορθογώνιο ΑΒΖΕ είναι το χρυσό ορθογώνιο. Στο χρυσό ορθογώνιο τα σημεία Η 
και Θ είναι ενεργά και ο χρήστης μπορεί να επιδράσει και να αλλάξει το μέγεθός του.  
 

 
Εικόνα 1: Κατασκευή χρυσού ορθογωνίου  

Οι μαθητές μπορούν πάντα να ελέγχουν αν οι κατασκευές τους είναι σωστές είτε 
χρησιμοποιώντας την γεωμετρική απόδειξη είτε χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες 
του λογισμικού, μετρώντας τις διαστάσεις του ορθογωνίου και υπολογίζοντας το λόγο 
των μηκών τους, ο οποίος πρέπει να ικανοποιεί την ισότητα φ. Ακόμη μπορούν να 
πειραματιστούν με τις διαστάσεις του ορθογωνίου και να παρατηρήσουν ότι όποιες 
μεταβολές και να πραγματοποιήσουν η ισότητα φ δεν μεταβάλλεται. Στο τέλος της 
δραστηριότητας ο διδάσκων δίνει οδηγίες στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την 
εντολή «δημιουργία νέου εργαλείου» από το μενού, να ονομάσουν το νέο εργαλείο 
Χρυσό Ορθογώνιο και να αποθηκεύσουν την εργασία τους δίνοντας στο αρχείο το 
όνομα Χρυσό Ορθογώνιο.ggb. 

Δραστηριότητα 2η – Ο πίνακας του Mondrian εργαλείο στην κινητοποίηση των δια-
νοητικών δυνάμεων  

Με έναυσμα την εικόνα στη σελίδα 210 του σχολικού βιβλίου που αναπαριστά έναν 
πίνακα του Mondrian ο διδάσκων κάνει μια ολιγόλεπτη συζήτηση με τους μαθητές με 
στόχο να υποκινήσει και ενθαρρύνει τη στοχαστική διάθεση των μαθητών προκειμέ-
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νου να αντιληφθούν την αλληλεπιδραστική σχέση της τέχνης με τη Γεωμετρία και να 
ανακαλύψουν τη μαθηματική δομή των έργων του Mondrian. 
Στη συνέχεια δίνει στους μαθητές την ηλεκτρονική διεύθυνση του ψηφιακού σχολεί-
ου (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων 'Διόφαντος' (ΙΤΥΕ)) από ό-
που μπορούν να εκτελέσουν το μικροπείραμα, να επιχειρήσουν μια διερεύνηση στη 
μαθηματική δομή των έργων του Mondrian (Εικόνα 2) και να εκφράσουν την άποψή 
τους για το τι εξασφαλίζει την αρμονία και το ρυθμό σε κάθε ένα από τα έργα του 
που παρουσιάζονται στο μικροπείραμα. Κατόπιν ζητείται από τους μαθητές να κατε-
βάσουν την εικόνα και να την αποθηκεύσουν στο φάκελο της ομάδας τους. 
 

 
Εικόνα2: Οι πίνακες του Mondrian που παρουσιάζονται στο μικροπείραμα 

Δραστηριότητα 3η – Δημιουργία  «Χρυσής Τέχνης» 

Η τρίτη δραστηριότητα εκπονείται κατά τη διάρκεια της τρίτης διδακτικής ώρας και 
σε πρώτη φάση ζητείται από τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο  Χρυσό 
Ορθογώνιο.ggb και να εισάγουν την εικόνα που αναπαριστά τον πίνακα του Mondri-
an. Αρχικά επιχειρείται από τον διδάσκοντα μια ανατροφοδότηση χρησιμοποιώντας 
την τεχνική των ερωτήσεων – απαντήσεων και παράλληλα να τους εισάγει στη διαδι-
κασία της τρίτης δραστηριότητας. Στη συνέχεια ζητείται από τους μαθητές το εργα-
λείο Χρυσό Ορθογώνιο που έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της πρώτης διδα-
κτικής ώρας να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο σύγκρισης κατά τη διαδικασία διερεύνη-
σης της ύπαρξης ή όχι χρυσών ορθογωνίων στον συγκεκριμένο πίνακα του Mondrian. 
Στην (Εικόνα 3) μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το χρυσό ορθογώνιο (Εικόνα 3α) 
δεν ταιριάζει στο κάτω αριστερά λευκό ορθογώνιο του πίνακα (Εικόνα 3β). 
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Εικόνα 3: Διαδικασία σύγκρισης των ορθογωνίων του πίνακα με το χρυσό 

Στη δεύτερη φάση της δραστηριότητας στους μαθητές προτείνεται η δημιουργία ενός 
δικού τους έργου, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του Mondrian, με χρήση τουλάχιστον 
τριών χρυσών ορθογωνίων. Με τη δραστηριότητα αυτή ο διδάσκων στοχεύει στην 
ενεργοποίηση της φαντασίας, της δημιουργικής ικανότητας και της διαίσθησης των 
μαθητών, έννοιες απόλυτα συνδεδεμένες με τη Γεωμετρία. Το λογισμικό διαθέτει ένα 
εργαλείο το οποίο ονομάζεται «Μπάρα πλοήγησης για τα βήματα κατασκευής» και 
είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης για τον εκπαιδευτικό γιατί έτσι 
μπορεί να ελέγξει την ορθότητα της κατασκευής και να πληροφορηθεί για τις διαδρο-
μές γνώσης που ακολουθεί ο κάθε μαθητής. 

Διδακτική αξιοποίηση έργων του Mondrian στη μελέτη της φυλοσύνδετης κλη-
ρονομικότητας  

Στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο της Βιολογίας που απευθύνεται σε μαθητές 
της Γ΄ τάξης Λυκείου που διδάσκονται το μάθημα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυν-
σης μέσω των έργων του Mondrian αναλύεται το κληρονομικό χαρακτηριστικό της 
αχρωματοψίας στο κόκκινο και στο πράσινο και στη συνέχεια μελετάται ο τρόπος 
κληρονόμησης του χαρακτηριστικού αυτού (φυλοσύνδετη κληρονομικότητα). 

Σε πολλά έργα στην ιστορία της παγκόσμιας τέχνης απεικονίζονται μορφές εμπνευ-
σμένες από τον φυσικό κόσμο. Παρατηρώντας τα έργα των καλλιτεχνών της αρχαιό-
τητας, της Αναγέννησης, όπως ο Leonardo da Vinci ο οποίος παρατηρούσε προσεκτι-
κά τον φυσικό κόσμο, μελετώντας τη φυσιολογία και την ανατομία ώστε να δημιουρ-
γήσει ρεαλιστικές εικόνες της ανθρώπινης μορφής ή και τα έργα των σύγχρονων καλ-
λιτεχνών διαπιστώνουμε το δεσμό τέχνης και Βιολογίας. Τα έργα τέχνης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία για τη μελέτη της ανατομίας  και της 
φυσιολογίας ζώων και φυτών. Τα επιλεγόμενα έργα όμως του Mondrian ενώ δεν απο-
τελούν πιστές ή αφηρημένες απεικονίσεις του φυσικού κόσμου αλλά είναι έργα γεω-
μετρικής τεχνοτροπίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έναυσμα/αφορμή για την 
εισαγωγή και κατανόηση εννοιών της Βιολογίας με μία προσέγγιση διαφορετική. Τα 
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βήματα που ακολουθούνται σε αυτήν την προσέγγιση περιγράφονται στο διδακτικό 
σενάριο. Στο σενάριο αυτό επιδιώκεται η κατανόηση της επιστημονικής γνώσης με 
συνεργατικές δραστηριότητες και χρήση των ΤΠΕ.  

Το εκπαιδευτικό σενάριο προτείνεται να πραγματοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο 
Πληροφορικής με ασύρματη διαδικτυακή υποδομή σε δύο διδακτικές ώρες και οι μα-
θητές να εργαστούν ανά δύο σε κάθε υπολογιστή.  

Δραστηριότητα 1η – «Βλέπεις αυτό που βλέπω εγώ;» 

Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές παρακολουθούν ένα σύντομα video που ανα-
φέρεται στη ζωή και στα σημαντικότερα έργα του ζωγράφου Mondrian. Προβάλλεται 
σε διαφάνεια ο πίνακας του ζωγράφου «Πίνακας II, λάδι σε καμβά, 1921-1925, Συλ-
λογή Max Bill, Ζυρίχη» (Εικόνα 4α) που θα αποτελέσει το ερέθισμα για την υπό με-
λέτη ενότητα. Μετά την παρατήρηση του έργου οι μαθητές συζητούν για τα συναι-
σθήματα που τους προκαλεί το έργο. 

Ερωτώνται οι μαθητές για τα χρώματα που χρησιμοποιεί ο ζωγράφος (τα τρία βασικά 
χρώματα) και εάν πιστεύουν ότι όλοι οι οργανισμοί θα έβλεπαν τα ίδια χρώματα στον 
πίνακα. Οι μαθητές ενεργοποιούν στον υπολογιστή τους την διαδικτυακή εφαρμογή 
Seeing Color (The Tech Museum of Innovation, 2013). Με την εφαρμογή αυτή οι 
μαθητές διαπιστώνουν ότι υπάρχει απόκλιση στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα 
χρώματα τα διάφορα είδη οργανισμών. Παρατηρώντας πάλι τον πίνακα τίθεται το 
ερώτημα εάν έχουν αναρωτηθεί μήπως και όλοι οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τα 
χρώματα με τον ίδιο τρόπο. Μετά τη διατύπωση των απόψεών τους προβάλλεται δια-
φάνεια που δείχνει μία εικόνα όπως την βλέπουν οι περισσότεροι άνθρωποι και πώς 
τη βλέπουν ορισμένοι άνθρωποι. Από τη σύγκριση των δύο εικόνων οι μαθητές δια-
πιστώνουν τον διαφορετικό τρόπο όρασης μερικών ανθρώπων. Οι μαθητές πληροφο-
ρούνται ότι η αδυναμία αντίληψης ορισμένων χρωμάτων ονομάζεται αχρωματοψία 
και ειδικότερα όσοι δεν ξεχωρίζουν το κόκκινο και το πράσινο πάσχουν από μερική 
αχρωματοψία στο κόκκινο και στο πράσινο. Πρόκειται για κληρονομικό χαρακτηρι-
στικό.  

 Δραστηριότητα 2η – Μελέτη της φυλοσύνδετης κληρονομικότητας 

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές χρησιμοποιούν το λογισμικό GeoGebra για να 
κατασκευάσουν τον πίνακα του Mondrian όπως θα τον ζωγράφιζε ένα άτομο που πά-
σχει από μερική αχρωματοψία στο κόκκινο και στο πράσινο (Εικόνα 4β). Με την α-
πλή αναφορά σε ένα κληρονομικό χαρακτηριστικό ή ασθένεια, ακόμα και με την πε-
ριγραφή αυτών οι μαθητές δεν μπορούν να αντιληφθούν τις ιδιότητες ή και τις επι-
πτώσεις τους. Ενώ με τον παραπάνω τρόπο παρουσίασης της μερικής αχρωματοψίας 
στο κόκκινο και στο πράσινο δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν πως 
πραγματικά ένα άτομο με αχρωματοψία βλέπει τον κόσμο γύρω του. 
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Εικόνα 4: (α) Ο πίνακας του Mondrian, (β) όπως θα τον έβλεπε άτομο με αχρωματο-

ψία και (γ) δοκιμασία Ishihara 

Στην επόμενη φάση της δραστηριότητας προβάλλεται διαφάνεια με δοκιμασία Ishi-
hara για τη διαπίστωση της μερικής αχρωματοψίας στο κόκκινο και στο (Εικόνα 4γ). 
Άτομα με μερική αχρωματοψία παρατηρώντας τον πίνακα δεν μπορούν να διακρί-
νουν τους αριθμούς. Ακολούθως, ερωτώνται οι μαθητές σε ποια επαγγέλματα θα α-
ντιμετώπιζε πρόβλημα κάποιος που πάσχει από μερική αχρωματοψία στο κόκκινο και 
στο πράσινο. 

Στη συνέχεια μελετάται ο τρόπος κληρονόμησης της αχρωματοψίας και εισάγεται η 
έννοια των φυλοσύνδετων χρωμοσωμάτων και φυλοσύνδετων γονιδίων. Ακολουθεί 
ανάκληση και σύνδεση γνώσεων με την προηγούμενη ενότητα ώστε να διαπιστώσουν 
οι μαθητές τη διάκριση αυτοσωμικών και φυλοσύνδετων χρωμοσωμάτων. 

Αναλύεται ο τρόπος συμβολισμού των υπολειπόμενων φυλοσύνδετων γονιδίων και 
καταγράφονται οι γονότυποι  φυσιολογικών αρσενικών και θηλυκών ατόμων και αυ-
τών που πάσχουν από μερική αχρωματοψία στο κόκκινο και στο πράσινο σύμφωνα 
με τα δεδομένα που τους δίνονται. Κατόπιν εξηγείται ο τρόπος μεταβίβασης της α-
χρωματοψίας. Γίνεται αναφορά σε άλλα υπολειπόμενο φυλοσύνδετα γονίδια του αν-
θρώπου όπως της αιμορροφιλίας και του κυαμισμού. Ερωτώνται οι μαθητές γιατί α-
σθένειες που ελέγχονται από φυλοσύνδετα υπολειπόμενα γονίδια εμφανίζονται συ-
χνότερα στα αρσενικά άτομα. 

Δραστηριότητα 3η – Κατασκευή γενεαλογικού δέντρου 

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές γνωρίζοντας ήδη την χρησιμότητα και τη συνει-
σφορά των γενεαλογικών δέντρων στη μελέτη του τρόπου κληρονόμησης διαφόρων 
χαρακτήρων εξασκούνται στην κατασκευή και ερμηνεία γενεαλογικών δέντρων χρη-
σιμοποιώντας το λογισμικό GenoPro. Με το λογισμικό αυτό ο χρήστης μπορεί να α-
πεικονίσει τα μέλη μιας οικογένειας, τις σχέσεις μεταξύ τους και τα άτομα που εμφα-
νίζουν το υπό μελέτη χαρακτηριστικό, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σύμβολα. Οι 
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μαθητές φτιάχνουν το γενεαλογικό δέντρο οικογένειας στην οποία εμφανίζονται άτο-
μα που πάσχουν από μερική αχρωματοψία στο κόκκινο και στο πράσινο (Εικόνα 5). 
Με βάση το δέντρο αυτό επιλύονται ασκήσεις που αφορούν στον προσδιορισμό του 
τύπου κληρονομικότητας διαφόρων χαρακτηριστικών και στον υπολογισμό της πιθα-
νότητας εμφάνισης του χαρακτήρα αυτού σε απογόνους της οικογένειας. Οι μαθητές 
μελετώντας το δέντρο βγάζουν συμπεράσματα για τη φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. 

 

Εικόνα 5: Κατασκευή γενεαλογικού δέντρου με το λογισμικό GenoPro 

Επιπλέον διαπιστώνουν τη σημασία της γενετικής καθοδήγησης στον άνθρωπο και 
δίνεται το ερέθισμα για συζήτηση  των ηθικών, θρησκευτικών, κοινωνικών παραμέ-
τρων που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την απόκτηση απογόνων. 

Καινοτομία - Προεκτάσεις 

Η αρχική παρατήρηση ενός έργου τέχνης από τους μαθητές δημιουργεί διάφορα συ-
ναισθήματα και ίσως τη σκέψη ότι το έργο αυτό είναι ασύνδετο με το υπό διερεύνηση 
αντικείμενο του μαθήματος. Με την κατάλληλη όμως διδακτική προσέγγιση οι μαθη-
τές είναι σε θέση να αντιληφθούν τον συσχετισμό τέχνης – επιστήμης. Με τον τρόπο 
αυτό καλλιεργείται η αισθητική εμπειρία παράλληλα με την καλλιέργεια επιστημονι-
κού πνεύματος. Η επαφή με την Τέχνη τους βοηθάει να αναπτύσσονται ολόπλευρα, να 
αποκτήσουν ευαισθησία, ικανότητα για μάθηση, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα και 
συντελεί στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους, των άλλων ανθρώπων και του κό-
σμου, με περισσότερο ολιστικούς τρόπους (Wick, 2000 και Lawrence, 2005a στο Law-
rence, 2008: 67). 

Στην παρούσα εργασία προτείνονται ψηφιακά εργαλεία δυναμικού χειρισμού αντι-
κειμένων όπως το λογισμικό GeoGebra. Θα μπορούσαν όμως να χρησιμοποιηθούν 
και τα λογισμικά Cabri Geometrie και The Geometer’s SketchPad τα οποία διαθέτουν 
επίσης διαλογικό περιβάλλον για τη διδασκαλία και κατασκευή εννοιών μέσα από τον 
πειραματισμό και τη διερεύνηση. Με αυτή λοιπόν τη διδακτική προσέγγιση δίνεται η 
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δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες και να βγάλουν συμπεράσματα 
με επαγωγικό και παραγωγικό τρόπο (Χρίστου & Πίττα - Πανταζή, 2004). Το λογι-
σμικό GenoPro (GenoPro 2011 (version 2.5.4.1)) προσφέρει ένα εύχρηστο περιβάλ-
λον κατασκευής γενεαλογικού δέντρου που παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής δεδομέ-
νων ώστε να επιτυγχάνεται μια διεξοδικότερη διερεύνηση διαφόρων περιπτώσεων 
κληρονομικότητας στον άνθρωπο.  

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές αδυνα-
τούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες του συνόλου των μα-
θητών, προτείνουμε την επέκταση της διδακτικής μας πρότασης με τη χρήση εργα-
λείων κατάλληλων που να υποστηρίζουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, ώστε να 
μεγιστοποιηθούν οι μαθησιακές ευκαιρίες για κάθε μαθητή. Το Πανελλήνιο Σχολικό 
Δίκτυο προσφέρει την πλατφόρμα Open eClass (Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο 2000) η ο-
ποία είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων για 
την υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός μπο-
ρεί με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει ένα ελκυστικό και ευέλικτο περιβάλλον μά-
θησης, να οργανώσει το μάθημά του και να συνδράμει στην εφαρμογή των αρχών της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας με αποτέλεσμα οι μαθητές να ενισχύουν την απόδοσή 
τους και να εξελίσσονται ανάλογα με τις δυνατότητές τους (Dinkmeyer & Carlson, 
1985). 

Με την διδακτική μας πρόταση στοχεύουμε και στη δραστηριοποίηση εκπαιδευτικών 
και άλλων ειδικοτήτων όπως Εικαστικών, (εικαστική μελέτη των έργων του Mondri-
an), Χημικών (μελέτη υλικών που απαιτούνται για έναν πίνακα ζωγραφικής) και Φι-
λολόγων (για παραγωγή γραπτού λόγου) έτσι ώστε να αναδειχθεί η πολλαπλή παιδα-
γωγική αξία της διαθεματικότητας-διεπιστημονικότητας. 
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Διδακτικό σενάριο με χρήση λογισμικών: «Οι άθλοι του Ηρακλή»  

Καραφωτιά Χαρίκλεια 
ΜSc, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 

xara_fotia@hotmail.com 

Περίληψη 

Το σενάριο βασίζεται θεωρητικά στην εποικοδομητική προσέγγιση της γνώσης και συ-
γκεκριμένα στις απόψεις του Piaget, Vygotsky και Bruner και υλοποιείται μέσα από 
διερευνητικές – ανακαλυπτικές δραστηριότητες. Με τη χρήση των λογισμικών που 
προαναφέρθηκαν και των κατάλληλων φύλλων εργασίας αναδεικνύεται το μαθητοκε-
ντρικό μοντέλο της διερευνητικής μάθησης μέσα από την αναζήτηση της γνώσης στις 
πηγές. Πιο συγκεκριμένα: Το λογισμικό Kidspiration, και η πλοήγηση στο διαδίκτυο  
και  τα φύλλα εργασίας ενισχύουν συνεργατικά σχήματα, προωθούν την αυτενέργειά 
των μαθητών, και  αναδεικνύουν τα οφέλη της τεχνολογίας στην σχολική τάξη. Ο ρό-
λος του δασκάλου όσο οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες είναι υποστηρικτικός (καθο-
δηγητικός) δίνει σαφείς οδηγίες όπου κι αν χρειαστούν και ενημερώνει για το χρόνο 
που έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές για να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Σε 
ερωτήσεις μαθητών μπορεί να απαντά επίσης με ερωτήσεις που να οδηγούν σε παρα-
πέρα διερεύνηση. Ακόμη εμψυχώνει τους μαθητές που χρειάζονται λίγη παρότρυνση 
παραπάνω από άλλους μαθητές. 

Λέξεις - Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, «Άθλοι του Ηρακλή», ΤΠΕ, εκπαιδευτικά λογι-
σμικά, Hot-potatoes, Snagit, Kidspiration. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το σενάριο αφορά τις  γνωστικές περιοχές :  
α) της Ιστορίας, καθότι αποτελεί ενότητα του βιβλίου Ιστορίας της Γ’ τάξης 
β) της Γλώσσας αφού αφορά στην χρήση προφορικού και γραπτού λόγου  και  
γ) προωθεί την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη χρησιμοποιώντας  περι-
βάλλοντα διερεύνησης και ανακάλυψης. 

Τάξη στην οποία μπορεί να εφαρμοστεί 
Το σενάριο μπορεί να εφαρμοστεί  στη Γ΄ Δημοτικού. 

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών: 
Γνωρίζουν  την έννοια μύθος, και  τη διαφορά από το παραμύθι και το ρόλο ενός ήρωα 
στην ιστορία. 

Ως προς τις ΤΠΕ: Τις βασικές δεξιότητες του Η/Υ, μπορούν να γράφουν ένα μικρό κεί-
μενο, να εισάγουν εικόνα, έχουν αποκτήσει δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο, Μπο-
ρούν να συνεργάζονται  σε ομάδες των δύο-τριών ομάδων. 
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Συμβατότητα με το Α.Π.Σ.  και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το περιεχόμενο του διδακτικού σεναρίου είναι απόλυτα συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το 
ΑΠΣ του μαθήματος της Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο καθώς αναφέρεται στη διδα-
σκαλία υπάρχουσας διδακτικής ενότητας του σχολικού βιβλίου. Οι στόχοι που τίθενται 
άπτονται άμεσα και υπερκαλύπτουν αυτούς του αναλυτικού προγράμματος όπως αυτοί 
περιγράφονται στο βιβλίο του δασκάλου. Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη 
υλικοτεχνική υποδομή. Για την υλοποίηση του σεναρίου οι μαθητές δουλεύουν ομα-
δικά. 

Στόχοι – Σκοποί (για όλα τα μαθήματα της ενότητας): 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο(γνώσεις - δεξιότητες - στάσεις): 
− Να γνωρίσουν τους μύθους που αναφέρονται στη ζωή και τα κατορθώματα του Η-

ρακλή. 
− Να χαρούν την ομορφιά των μύθων και να αντιληφθούν ως ένα βαθμό το συμβολι-

σμό τους. 
− Να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να κάνει κάποιος τόσα κατορθώματα για το 

καλό των άλλων ανθρώπων. 
− Να αναρωτηθούν τι είναι αυτό που κάνει κάποιον ήρωα. 

Β. Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών: 
 Οι ΤΠΕ  σήμερα δίνουν νέες δυνατότητες στους  μαθητές όπως: 
− Να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης. 
− Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ  ως εργαλεία και πηγές  μάθησης. 
− Να εξασκηθούν σε δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα (πα-

ρατήρηση, επιλογή  και καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών, σύγκριση με την ερμη-
νεία κ.α.). 

− Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. 
− Να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο 

υλικό του διαδικτύου.  

Γενικότερα οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν τη χρηστικότητα του υπολογιστή και του 
σχετικού λογισμικού ως μέσο διδασκαλίας ή ακόμη –χωρίς να είναι αναγκαίο- ως γνω-
στικό αντικείμενο (το ίδιο το λογισμικό δηλαδή) μέσα από απλές δραστηριότητες. Έτσι 
μπορεί να επιτευχθεί η σύνδεση της παιδαγωγικής διάστασης της διδασκαλίας με την 
τεχνολογική. 

Κατηγορία λογισμικού - συνδυασμός λογισμικών: 
Ο εκπαιδευτικός  θα αξιοποιήσει τα παρακάτω λογισμικά, τα οποία θα πρέπει να εί-
ναι εγκατεστημένα  από πριν στους Η/Υ. 
Εφαρμογές διαδικτύου Google (Μηχανή αναζήτησης), 
Google Earth, 
Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration 
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Λογισμικό πρακτικής άσκησης για αξιολόγηση της κατανόησης Hot-potatoes 
Snagit και 
Εκπαιδευτικό λογισμικό για την Γ΄ Δημοτικού στο μάθημα της ιστορίας του Παιδα-
γωγικού Ινστιτούτου. 

Πιο  συγκεκριμένα: 
Με τη χρήση του  λογισμικού  Kidspiration οι μαθητές οργανώνουν καλύτερα τη σκέψη 
τους και η μάθηση γίνεται ενεργητική και αποτελεσματική. Το πρόγραμμα αυτό βασί-
ζεται στις θεωρίες προϋπαρχουσών γνώσεων και είναι κατάλληλο για την ανάδειξη 
προϋπάρχουσας γνώσης  των μαθητών. Οξύνονται οι δεξιότητες εξαγωγής συμπερα-
σμάτων και έτσι καλλιεργείται η κριτική σκέψη.  

Εφαρμογές διαδικτύου Google, εδώ έχει ετοιμαστεί μια λίστα από δικτυακούς τόπους 
που έχει ήδη επισκεφθεί η εκπαιδευτικός και είναι  κατάλληλες ώστε οι μαθητές να 
αντλήσουν τις πληροφορίες τους γρήγορα αποφεύγοντας το κίνδυνο του αποπροσανα-
τολισμού και το  χρόνου και κόπου, μέσα στις πολλές και όχι χρήσιμες πάντα πληρο-
φορίες. Για παράδειγμα χρησιμοποιήθηκαν επίσης και κάποιες ιστοσελίδες που δίνο-
νται από το βιβλίο δασκάλου Ενότητα 2, Ο Ηρακλής σ.29. 

Το λογισμικό Hot potatoes επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλα-
πλών ερωτήσεων, σταυρόλεξα, αντιστοίχισης, ταξινόμησης και συμπλήρωσης κενών.  
Είναι ένα  λογισμικό πρακτικής άσκησης για αξιολόγηση της κατανόησης. Στη συγκε-
κριμένη διδασκαλία  δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία με διασκεδαστικό τρόπο να  λύσουν 
σταυρόλεξο και να απαντήσουν σε ερωτήσεις αντιστοίχισης, σχετικές με τη γνώση που 
απέκτησαν. 

Google Earth: Οπτικοποίηση & προσομοίωση, έννοιες προσανατολισμού, κλίμακας, 
χάρτες. Το λογισμικό αυτό παρέχει δορυφορικές εικόνες μεγάλης ευκρίνειας για όλη 
τη γη. Οι εικόνες αυτές συνδυάζονται με χάρτες και διάφορες άλλες πληροφορίες. (Οι 
μαθητές  πλοηγούνται στην Ελλάδα και σημειώνουν πάνω στο χάρτη περιοχές όπου 
πραγματοποιήθηκαν οι άθλοι του Ηρακλή). 

Το Εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Ιστορία της Γ΄ Δη-
μοτικού χρησιμοποιείται ως μια μορφή αξιολόγησης των μαθητών από την εκπαιδευ-
τικό και διασκέδασης μέσω των παιχνιδιών που διαθέτει. 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες  

Οργάνωση της τάξης - απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Θα χρησιμοποιηθεί το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας. Οι ομαδοσυνεργατι-
κές διδασκαλίες επιφέρουν θετικά αποτελέσματα τόσο στη σχολική μάθηση όσο και 
στη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού. Ιδίως στους τομείς της κοινωνικής και της γνω-
στικής ανάπτυξης. 
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Το μάθημα θα γίνει  στο εργαστήριο πληροφορικής του  σχολείου. Οι μαθητές χωρίζο-
νται σε  ομάδες των 3 ατόμων ανομοιογενείς. Οι  μαθητές συμμετέχουν συγχρόνως σε 
δομημένες και οργανωμένες δραστηριότητες διατηρώντας παράλληλα τον επιθυμητό 
βαθμό αυτονομίας και αυτενέργειας.  

Οι υπολογιστές έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο σε όλη τη διάρκεια του 
μαθήματος, καθώς και εγκατεστημένα τα λογισμικά που προαναφέρθηκαν και ένας ε-
κτυπωτής για την εκτύπωση των εργασιών των μαθητών. 

Αναλυτική παρουσίαση του σεναρίου 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου: 

1η διδακτική ώρα: 

1η διδακτική Παρέμβαση: 
Γίνεται μια παρουσίαση την οποία έφτιαξε ο εκπαιδευτικός των άθλων του Ηρακλή με 
Power Point. Μιλάμε για κάθε άθλο του με λίγα λόγια και οι μαθητές περιγράφουν τις 
εικόνες της παρουσίασης.  

2η διδακτική Παρέμβαση: 
Σε αυτή τη φάση γίνεται αναδόμησης των ιδεών και απόκτηση καινούριας γνώσης με 
τη χρήση του διαδικτύου Internet σε επιλεγμένες ιστοσελίδες από τον εκπαιδευτικό. 
Εδώ οι μαθητές ψάχνουν πληροφορίες στη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια (el.wikipedia) 
και στο side της Ελληνική Μυθολογίας, σχετικά με τον Ηρακλή. 

Πιο συγκεκριμένα: 
1. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B8%CE%BB%CE%BF%CE%B9_

%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB
%CE%AE 

2. http://www.mythologia.8m.com/iraklis.html 

3η διδακτική Παρέμβαση: 
Εδώ γίνεται χρήση του Google Earth όπου οι μαθητές με οδηγίες  ακολουθούν την 
πορεία του Ηρακλή μέσα από τους Άθλους του και σημειώνουν πάνω στον χάρτη της 
Ελλάδας κάποιες από τις περιοχές που πραγματοποίησε ο ήρωας τους άθλους του. 
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4η διδακτική Παρέμβαση: 
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των τριών λύνουν ένα σταυρόλεξο με το πρόγραμμα 
Hot-potatoes, το οποίο έχει επιμεληθεί ο εκπαιδευτικός και υπάρχει στην επιφάνεια 
εργασίας. Εδώ οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους 15 λεπτά για να λύσουν το σταυρό-
λεξο. Ακολουθεί ένα δείγμα από το Σταυρόλεξο. 

 

1624

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



2η διδακτική ώρα: 
5η διδακτική Παρέμβαση: 
Εδώ οι μαθητές φτιάχνουν εννοιολογικό χάρτη με τη βοήθεια του λογισμικού Kid in-
spiration, τους άθλους του Ηρακλή. Οι μαθητές δημιουργούν εννοιολογικούς χάρτες 
(νοητικά μοντέλα) και κάνουν μοντελοποιήσεις. Η συμπλήρωση γίνεται χωρίς καμία 
παρέμβαση από το δάσκαλο. Ακολουθεί ένα δείγμα της εφαρμογής kid-inspiration. 

 

6η διδακτική Παρέμβαση: 
Σ’ αυτή τη φάση οι μαθητές ψάχνουν μόνοι τους στο Internet και συγκεκριμένα χρησι-
μοποιούν τη Μηχανή αναζήτησης Google – εικόνες, για να βρουν εικόνες στο από τους 
Άθλους του Ηρακλή. Εδώ μερικές πιθανές εικόνες των μαθητών. 

 

Στη συνέχεια οι μαθητές μαθαίνουν να χειρίζονται το πρόγραμμα Snagit και επεξεργά-
ζονται τις παραπάνω εικόνες που είχαν βρει από την προηγούμενη διδακτική παρέμ-
βαση και αφού εφαρμόσουν ό, τι εφέ επιθυμούν φτιάχνουν ένα κολάζ με εικόνες από 
άθλους του Ηρακλή. 
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7η διδακτική παρέμβαση: 
Στην τελευταία διδακτική παρέμβαση οι μαθητές ασχολούνται με το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (CD-ROM) του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ιστορία Γ΄ & Δ΄ δημο-
τικού. Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται ως μια μορφή αξιολόγησης, μέσω των δρα-
στηριοτήτων που διαθέτει. Οι μαθητές όχι μόνο λύνουν ασκήσεις αλλά επίσης ψυχα-
γωγούνται με τα παιχνίδια και τις εφαρμογές που βρίσκονται στο νησί. 
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Σ’ αυτή τη δραστηριότητα ο μαθητής έχει όσο χρόνο θέλει ή όσο του επιτρέψουν οι 
συνθήκες επειδή περιλαμβάνονται παιχνίδια και ασκησούλες και άλλες δραστηριότη-
τες. Ο δάσκαλος αξιολογεί τις απαντήσεις των μαθητών. 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση της εργασίας των μαθητών γενικότερα για την ενότητα αυτή, γίνεται από 
τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό ως προς: 

– Την επιτυχία των σκοπών και των στόχων. 
– Τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας σε συνεργατικά πλαίσια. 

Επίσης ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την κατάκτηση της ενότητας όσο αναφορά το γνω-
στικό επίπεδο από τους μαθητές και μέσα από την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του 
εκπαιδευτικού CD-ROM του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

Επέκταση Σεναρίου 

Σίγουρα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν περισσότερες ή και διαφορετικές δραστη-
ριότητες αν είχαμε περισσότερο χρόνο. Για παράδειγμα οι μαθητές μπορούν να φτιά-
ξουν μια αφίσα με τους άθλους του Ηρακλή και να ζωγραφίσουν τον αγαπημένο τους 
άθλο. Με το Hot potatoes οι μαθητές θα μπορούσαν να φτιάξουν τεστ για τους συμμα-
θητές τους. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. Ιστορία Γ’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή. 
Αθήνα, Εκδόσεις: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. 
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Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. Ιστορία  Γ’ Δημοτικού, βιβλίο δασκάλου. 
Αθήνα, Εκδόσεις: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. 

ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το 
Δημοτικό (ΔΕΠΠΣ) και πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων. 
Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.  
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Διδάσκοντας Γεωμετρία στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με το Cabri Geometry II 
Διδακτικό Σενάριο «Βασικές Γεωμετρικές Έννοιες» 

Στούμπος Αλέξανδρος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 

Μ.Εd. 
Σπουδές στην Εκπαίδευση 

alstoumpos@yahoo.gr 

Στούμπου Αγγελική 
Φοιτήτρια 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
Πανεπιστημίου Πατρών 

aggeliki_stoumpou@hotmail.com 

Περίληψη 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο 
αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. για τις βασικές γεωμετρικές έννοιες (σημείο, ευθεία και ευθύ-
γραμμο τμήμα), και απευθύνεται στη Β΄ τάξη του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Μέσα από την ανάπτυξη και την εφαρ-
μογή του σεναρίου, θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν οι δυνατότητες της χρήσης 
των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία στην Ειδική Εκπαίδευση. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Cabri geometry, δυναμικά περιβάλλοντα γεωμετρίας.  

Εισαγωγή 

Η χρήση νέων τεχνολογιών έχει υπεισέλθει σε σημαντικό βαθμό στην καθημερινή ζωή 
και κατ’ επέκταση και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι Τ.Π.Ε. παρέχουν σημαντικές 
εκπαιδευτικές εφαρμογές στη μαθησιακή διαδικασία και στη διαχείριση του σχολικού 
περιβάλλοντος (Κόμης, 2004). 

Σύμφωνα με το νόμο 2817/2000, όταν η φοίτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα 
σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού συστήματος ή στα τμήματα ένταξης καθίσταται ι-
διαίτερα δύσκολη, λόγω του είδους και του βαθμού του προβλήματος, η εκπαίδευση 
παρέχεται σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής. Μέσα στα σχολεία αυτά περιλαμβά-
νονται και τα ΕΕΕΕΚ. Με το νόμο 4186/2013, η φοίτηση στα ΕΕΕΕΚ διαρκεί 6 χρόνια 
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρατείνεται για ένα επιπλέον έτος.  

Η συμβολή των Τ.Π.Ε. στην άμβλυνση των δυσκολιών και η χρήση τους στην εκπαι-
δευτική διαδικασία είναι αποτελεσματική τόσο στη Γενική Εκπαίδευση, όσο και στην 
Ειδική. Από μελέτες αναδεικνύεται ότι η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία έ-
χουν ευεργετικό ρόλο (Ράπτης & Ράπτη,2003). Επισημαίνεται επίσης η συμβολή των 
Τ.Π.Ε. στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και 
στην προώθηση της συνεργατικής μάθησης (Jonassen, 1996). 

Η χρήση νέων τεχνολογιών είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, τον με-
τατρέπει από μεταδότη γνώσεων σε καθοδηγητή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επί-
σης οι μαθητές από παθητικοί δέκτες μετατρέπονται σε ενεργά άτομα στη διαδικασία 
μάθησης (Μακράκης, 2000). 
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Η Γεωμετρία είναι ένα από τα γνωστικά αντικείμενα, που η τεχνολογία έχει υπεισέλθει 
«δυναμικά», μέσω διαδραστικών περιβαλλόντων μάθησης, που είναι φιλικά στο χρή-
στη, δεν απαιτούν γνώσεις προγραμματισμού και χαρακτηρίζονται από υψηλού βαθ-
μού αλληλεπίδραση και ευκολία στον άμεσο χειρισμό όλων των γεωμετρικών αντικει-
μένων (Laborde et all, 2006).  

Σύμφωνα δε με αποτελέσματα ερευνών, τα δυναμικά περιβάλλοντα διευκολύνουν την 
καλύτερη κατανόηση των γεωμετρικών εννοιών και ενθαρρύνουν τους μαθητές να κι-
νηθούν προς υψηλότερα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης, πέραν μιας στείρας, μη αναπα-
ραγωγικής απομνημόνευσης ιδιοτήτων κάποιων γεωμετρικών σχημάτων (Ustun & 
Ubuz, 2004), βελτιώνουν την ικανότητα των μαθητών στον επαγωγικό και παραγωγικό 
σχεδιασμό (Χρίστου & Πίττα-Πανταζή, 2004) και τους καθιστούν ικανούς να προχω-
ρούν σε μαθηματικές επεξηγήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούν τη βάση για 
την περαιτέρω ανάπτυξη των εννοιών του παραγωγικού συλλογισμού στα μαθηματικά 
(Jones, 2001).  

Στη συγκεκριμένη εργασία έχουμε ως στόχο να αναδείξουμε την αποτελεσματικότητα 
της χρήσης των Τ.Π.Ε. με την υλοποίηση εκπαιδευτικού σεναρίου σε μαθητές με σο-
βαρές μαθησιακές δυσκολίες.  

Διδακτικό Σενάριο 

Γνωστική περιοχή 

Το διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και 
αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωμετρίας της Β τάξης του ΕΕΕΕΚ και πιο συ-
γκεκριμένα στη μελέτη των βασικών γεωμετρικών εννοιών (του σημείου, της ευθείας 
και του ευθύγραμμου τμήματος).  

Τεχνολογικά εργαλεία 

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II. 

Σκεπτικό 

Βασική ιδέα 

Το προτεινόμενο σενάριο στοχεύει, οι μαθητές της Β΄ τάξης του ΕΕΕΕΚ : 
• να κατανοήσουν τις βασικές γεωμετρικές έννοιες. 
• να αναγνωρίζουν το σημείο, την ευθεία και το ευθύγραμμο τμήμα. 
• να κατασκευάζουν σημείο, ευθεία και ευθύγραμμο τμήμα. 
• να ονομάζουν τα σημεία, τις ευθείες και τα ευθύγραμμα τμήματα 
• να αντιστοιχίζουν τα σημεία, τις ευθείες και τα ευθύγραμμα τμήματα με εικόνες.  
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Καινοτομίες-Προστιθέμενη αξία 

Το προτεινόμενο σενάριο έχει ως στόχο να αναδείξει τη νέα γνώση με τη βοήθεια της 
χρήσης του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας Cabri GeometryII, και μέσα από παρα-
δείγματα της καθημερινής ζωής να κατανοήσουν οι μαθητές τις βασικές γεωμετρικές 
έννοιες, και ταυτόχρονα να αναδειχθεί η κριτική σκέψη τους. 

Το CabriGeometryII είναι ένα δυναμικό μαθησιακό μέσο διερευνητικής προσέγγισης 
κατά τη διδασκαλία και μάθηση της Γεωμετρίας. Μέσω των ποικίλων δυνατοτήτων και 
εργαλείων του λογισμικού για κατασκευή και υλοποίηση κατάλληλων μαθησιακών 
δραστηριοτήτων, η μάθηση αναβαθμίζεται σε μια ενεργητική, υποκειμενική και εποι-
κοδομιστική δραστηριότητα, όπου ο κύριος ρόλος της διατηρείται, μέσω αυτών των 
μαθησιακών δραστηριοτήτων και εργαλείων, εντός του πλαισίου συμφραζομένων 
(Μαστρογιάννης & Κορδάκη, 2007). Με τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού και 
τις δραστηριότητες που προτείνονται, αξιοποιείται η αλληλεπιδραστική μάθηση 
(Vygotsky, 1978). Οι μαθητές με την ανακαλυπτική μάθηση (Bruner, 1990), καλούνται 
να ανακαλύψουν νέα στοιχεία που αφορούν στις βασικές γεωμετρικές έννοιες. Στα 
τμήματα του ΕΕΕΕΚ φοιτούν μέχρι 5 μαθητές, που αποτελούν μικροομάδες εργασίας. 
Με την εφαρμογή του σεναρίου αξιοποιούνται ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκα-
λίας (Ματσαγγούρας, 2000). 

Τα εργαλεία του CabriGeometryII απαιτούν σχετικά λίγο χρόνο προσαρμογής και κα-
τανόησης του τρόπου λειτουργίας τους, ενώ προσφέρονται για εργασίες σε μικροομά-
δες μέχρι και εξατομικευμένη μάθηση, αφού μέσω αυτών μπορεί να επιλεγεί η πλέον 
κατάλληλη για κάθε μάθηση στρατηγική λύσης. Το CabriGeometryII είναι ένα εξαιρε-
τικό αλληλεπιδραστικό περιβάλλον. Οι περισσότερες ενέργειες των μαθητών, ακολου-
θούνται από σημαντική οπτική και αριθμητική ανατροφοδότηση καθώς επίσης και από 
κειμενικά μηνύματα οδηγιών και διόρθωσης. Αυτές οι δυνατότητες μπορούν να παρέ-
χουν στους μαθητές δυνατότητες ενεργητικής μάθησης, σε αντίθεση με τα παραδο-
σιακά περιβάλλοντα, όπως το περιβάλλον χαρτί-μολύβι, αλλά και άλλα περιβάλλοντα, 
όπου χρησιμοποιούνται φυσικά αντικείμενα (Μαστρογιάννης, 2009). Στις τάξεις των 
ΕΕΕΕΚ εκτός από μαθητές με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες υπάρχουν και μαθητές 
με κινητικά προβλήματα, που έχουν σαν συνέπεια να μην μπορούν να χειριστούν εύ-
κολα το μολύβι και τα γεωμετρικά όργανα. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται επιτυ-
χώς με τη χρήση του «ποντικιού». 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο δεν αποτελεί μόνο μια καινοτομία στο παρα-
δοσιακό πλαίσιο της διδασκαλίας στη συγκεκριμένη ενότητα των μαθηματικών, αλλά 
φιλοδοξεί να έχει και ευρύτερες επιρροές στην ομάδα αυτή των μαθητών. Φιλοδοξεί 
να συμβάλει στην αλλαγή - βελτίωση της στάσης των μαθητών απέναντι στη Γεωμε-
τρία και στη διαδικασία προσέγγισής της. Η ομαδική εργασία των μαθητών και η στενή 
συνεργασία μεταξύ τους προφανώς θα συμβάλλει στην αλλαγή της στάσης τους και 
απέναντι στη μάθηση (ΕΑΙΤΥ, 2008). 

Επιπλέον, οι μαθητές αναμένεται να συνειδητοποιήσουν ότι η Γεωμετρία μπορεί να 
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αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης και μάλιστα ότι ο καθένας τους μπορεί να δοκι-
μάσει τις δικές του ιδέες και να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα. Η ενασχόληση 
των μαθητών με ένα θέμα Γεωμετρίας πάνω στο οποίο μπορούν να πειραματιστούν και 
να το διερευνήσουν, θα τους βοηθήσει να διατυπώσουν υποθέσεις, κανόνες, γενικεύ-
σεις και στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Η 
χρήση των λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας, όπως το Cabri geometry II, δίνει τη δυ-
νατότητα στο μαθητή να χειρίζεται δυναμικά τα σχήματα και να παρακολουθεί πώς 
κατασκευάζονται αυτά. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται οι μαθητές να συνειδητοποιή-
σουν ότι η Γεωμετρία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης και μάλιστα κάθε 
μαθητής να μπορεί να δοκιμάσει τις δικές του ιδέες και να καταλήξει στα δικά του 
συμπεράσματα. 

Ο εκπαιδευτικός (ειδικός παιδαγωγός), που θα εντάξει στην διδασκαλία του το προτει-
νόμενο σενάριο θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει σύγχρονες διδακτικές και παιδαγω-
γικές μεθόδους οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση της στάσης του απέναντι στη 
καθημερινή σχολική διαδικασία. Θα διδάξει σημαντικές έννοιες της Γεωμετρίας στο 
πλαίσιο του σεναρίου, το οποίο προβλέπει ατμόσφαιρα ερευνητικού εργαστηρίου. Η 
αλλαγή του ρόλου του και από παραδοσιακός καθηγητής μετωπικών διδασκαλιών, γί-
νει συνεργάτης των μαθητών του και σημείο αναφοράς της τάξης, θα συμβάλει σημα-
ντικά στην εφαρμογή του σεναρίου (ΕΑΙΤΥ, 2008). . 

Γνωστικά –διδακτικά προβλήματα 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 19 από 82 ΕΕΕΕΚ της χώρας (Στούμπος & Ζου-
μπαδέλλη, 2013) διαπιστώθηκε ως προς την επίδοση στα μαθηματικά ότι: 

αριθμούν, κατανοούν και 
κάνουν πράξεις έως το 10 

αριθμούν, κατανοούν και 
κάνουν πράξεις έως το 20 

αριθμούν, κατανοούν και 
κάνουν πράξεις > του 20 

55% 27% 18% 

Πίνακας 1 : Επίδοση μαθητών των ΕΕΕΕΚ στα Μαθηματικά 

Τα αποτελέσματα δείχνουν τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 
των ΕΕΕΕΚ στα μαθηματικά. 

Για τους περισσότερους μαθητές του ΕΕΕΕΚ οι λέξεις σημείο, ευθεία και ευθύγραμμο 
τμήμα και οι αντίστοιχες απεικονίσεις τους παρουσιάζουν σημαντική δυσκολία στην 
κατανόησή τους. Στο σενάριο που προτείνεται οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν 
να σχεδιάσουν και να αντιστοιχίσουν τα παραπάνω. 

Πλαίσιο 

Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές Β΄ τάξης του ΕΕΕΕΚ 

Χρόνος υλοποίησης: Εκτιμάται ότι απαιτούνται 3 διδακτικές ώρες.  
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Χώρος υλοποίησης: Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί εξ’ ολοκλήρου στο εργαστή-
ριο πληροφορικής όπου υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός υπολογιστών. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών:  
• Στοιχειώδη ερμηνεία των λέξεων σημείο, ευθεία και ευθύγραμμο τμήμα. 
• Απλή χρήση του κανόνα. 
• Απλή χρήση λειτουργίας και χειρισμών του Cabri Geometry II.  

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία 
• Τετράδιο (για να κρατούν σημειώσεις για την πορεία της διερεύνησης και να κατα-

γράφουν τα συμπεράσματά τους) 
• Γεωμετρικά όργανα για κατασκευή σχημάτων 
• Φύλλα εργασίας που έχουν ως στόχο να καθοδηγούν τους μαθητές στη διερεύνηση 

των διαφόρων ερωτημάτων. 
• Οδηγίες χρήσης του λογισμικού που θα δοθούν από τον εκπαιδευτικό. 

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης 

Η ομάδα των μαθητών θα καθοδηγείται από φύλλα εργασίας μέσα από τα οποία καλεί-
ται να κατασκευάσει και να εξερευνήσει τη νέα γνώση μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργα-
σίας. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου, απαιτείται ο εκπαιδευτικός να 
συνεργάζεται με τους μαθητές, να τους καθοδηγεί, να εξετάζει τις απόψεις τους, να 
ελέγχει τα συμπεράσματά τους και γενικά να τους ενθαρρύνει στη διερεύνηση που ε-
πιχειρούν. 

Στόχοι 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν ως στόχο να παρέχουν στους μαθητές τις πα-
ρακάτω δυνατότητες 

Από μεν την πλευρά του γνωστικού αντικειμένου: 
• να κατανοήσουν και να περιγράψουν τις υπό διαπραγμάτευση έννοιες  
• να αντιστοιχίζουν τις παραπάνω έννοιες  

Από δε την παιδαγωγική πλευρά: 
• να μάθουν να πειραματίζονται με τις περιεχόμενες μαθηματικές έννοιες σημείο, ευ-

θεία και ευθύγραμμο τμήμα θέτοντας ερωτήματα και κάνοντας διάφορες εικασίες 
• να τους δοθεί η ευκαιρία να οργανώσουν τα δεδομένα τους από τη διερεύνηση ώστε 

να διευκολυνθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 
• να μάθουν να συνεργάζονται με τα άλλα μέλη της ομάδας για να συζητήσουν τις πα-

ρατηρήσεις τους, να οργανώσουν τα συμπεράσματά τους, να διατυπώσουν κανόνες, 
να κατασκευάσουν σχέσεις.  

• να οικοδομήσουν κώδικες επικοινωνίας ώστε να γίνονται αντιληπτοί από τα άλλα 
μέλη της ομάδας και από τον καθηγητή τους. 
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 Ανάλυση του σεναρίου 

Αρχικά θα γίνει εισαγωγή στις έννοιες που διαπραγματεύεται το σενάριο. Οι επεξηγή-
σεις και οι έννοιες θα δοθούν με απλοϊκό τρόπο, ώστε να αντιληφθούν οι συγκεκριμένοι 
μαθητές τη γεωμετρική τους έννοια. Θα γίνει απεικόνιση και ονομασία από τον εκπαι-
δευτικό των συγκεκριμένων σχημάτων στον πίνακα, και θα ζητηθεί από τους μαθητές 
να σκεφτούν από την καθημερινότητά τους εικόνες που αντιστοιχούν στις διαπραγμα-
τευόμενες γεωμετρικές έννοιες και να ανταλλάξουν γνώμες για τις προτάσεις τους. Συ-
γκεκριμένα για την ευθεία, θα γίνει ιδιαίτερη επεξήγηση στους μαθητές, για το πώς 
αντιλαμβάνονται οπτικά μια «λωρίδα» (ένα δρόμο, τις γραμμές ενός γηπέδου) ως ευ-
θεία και ποια είναι ακριβώς η έννοια της ευθείας. 

Ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές κατά την εκτέλεση αυτού του σεναρίου θα εμπλακούν στις παρακάτω δρα-
στηριότητες: 

Δραστηριότητα1: Θα διαπραγματευτούν τις έννοιες του σημείου, της ευθείας και του 
ευθυγράμμου τμήματος. 

Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να διαλευκάνουν τις παραπάνω έννοιες 
και να μπορέσουν να γεωμετρικοποιήσουν το λεκτικό περιεχόμενό τους. Θα ακολου-
θηθούν τα παρακάτω βήματα: 
• Ενημέρωση των μαθητών για τις γενικές γραμμές του σεναρίου και του προβλη-

ματισμού που πρόκειται να τους απασχολήσει 
• Κατασκευή σημείων  
• Κατασκευή ευθειών 
• Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων 
 
Προτείνεται οι μαθητές : 
• Να σχεδιάσουν στο τετράδιο με μολύβι και γνώμονα σημεία, ευθείες, τμήματα  
• Να σχεδιάσουν τρία σημεία με την εντολή «σημείο».  
• Να σχεδιάσουν τρεις ευθείες με την εντολή «ευθεία» 
• Να σχεδιάσουν τρία ευθύγραμμα τμήματα με την εντολή «τμήμα»  
• Στη συνέχεια να ονομάσουν τα παραπάνω με την εντολή «ονομασία» 
• Με τις εντολές «πάχος γραμμής» και «χρώμα» να πειραματιστούν στα παραπάνω 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Αντιστοιχίστε τα σημεία, τις ευθείες και τα ευθύγραμμα τμήματα της στήλης Α με τις 
λέξεις της στήλης Β 

 
Στήλη Α Στήλη Β 

 

 
Σημείο 
 
Ευθεία 
 
Ευθύγραμμο τμήμα 

  

Δραστηριότητα 2: Θα αντιστοιχίσουν τα σημεία, τις ευθείες και τα ευθύγραμμα τμήματα με 
εικόνες από την καθημερινή ζωή. 

Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τις παραπάνω έννοιες 
και να μπορούν να τις αντιστοιχούν σε περιβάλλον της καθημερινότητας. Θα ακολου-
θηθούν τα παρακάτω βήματα: 
• Κατασκευή σημείων, ευθειών, τμημάτων 
• Αντιπαράθεση εικόνων 
• Αντιστοίχιση εικόνων με σημεία, ευθείες, τμήματα 

Προτείνεται οι μαθητές: 
• Να επιλέξουν τις κατάλληλες εντολές ώστε να κατασκευάσουν σημεία, ευθείες και 

ευθύγραμμα τμήματα. 
• Να επιλέξουν αντικείμενα της τάξης που αντιστοιχίζονται στα παραπάνω. 
• Να διακρίνουν σε εικόνες σημεία, ευθείες και ευθύγραμμα τμήματα.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Κυκλώστε με κόκκινο μαρκαδόρο τα σημεία, με μπλέ τις ευθείες και με πράσινο τα 
ευθύγραμμα τμήματα στις φωτογραφίες. 

 

  

  

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν 

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II. Μέσω των 
επιμέρους εργαλείων κατασκευής και ονομασίας σημείων, ευθειών και ευθύγραμμων 
τμημάτων, οι μαθητές θα κάνουν πειράματα και θα διατυπώσουν εικασίες και υποθέ-
σεις. 

Επέκταση 

Ως προς την επέκταση, στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο μπορεί να προστεθεί και 
η διδασκαλία της ημιευθείας.  

Αξιολόγηση 

Για την αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να: 

Ως προς τις επιδιώξεις του σεναρίου: 
ελέγξει κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του σεναρίου και να εξετάσει τους λόγους για 
τους οποίους κάποιοι δεν επιτεύχθηκαν ώστε να παρέμβει ανάλογα στο σενάριο. 
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Ως προς τα εργαλεία: 
ελέγξει την ευκολία με την οποία οι μαθητές αξιοποίησαν τα εργαλεία του λογισμικού 
σε συνδυασμό με την σαφήνεια των οδηγιών και περιγραφών των φύλλων εργασίας.  

Ως προς την διαδικασία υλοποίησης 
αξιολογήσει την διαδικασία υλοποίησης του σεναρίου και τα στοιχεία που δεν δούλεψαν 
καλά. 

Ως προς την προσαρμογή και επεκτασιμότητα 
λάβει σοβαρά υπόψη του τη δυνατότητα επέκτασης του σεναρίου και την ευκολία προ-
σαρμογής στο σχολικό περιβάλλον, στη διδακτική του ατζέντα καθώς και στην κουλ-
τούρα της σχολικής τάξης (ΕΑΙΤΥ, 2008). Στην περίπτωση της Ειδικής Εκπαίδευσης, 
όπου εφαρμόζονται και Ατομικά Προγράμματα Εκπαίδευσης (Ημέλλου, 2007) η ανά-
πτυξη και εφαρμογή ενός σεναρίου βοηθά τον διδάσκοντα να πετύχει τους διδακτικούς 
στόχους που έθεσε. 

Συμπεράσματα μετά την εφαρμογή του σεναρίου 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε το Δεκέμβρη του τρέχοντος σχολι-
κού έτους στο ΕΕΕΕΚ Ν… Κάποια αξιοσημείωτα συμπεράσματα εφαρμογής:  

Η χρήση του Η/Υ συντέλεσε στην παροχή κινήτρων για τους μαθητές. Η ευκολία διά-
δρασης, η πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης και το περιορισμένο οπτικό πε-
ριβάλλον βοήθησε στην αύξηση συγκέντρωσης της προσοχής και στην παρακίνηση 
των μαθητών να προσπαθούν περισσότερο. Παρατηρήθηκε, ακόμη, η κατάκτηση της 
γλωσσικής σημασίας των διαπραγματευομένων εννοιών από τη συγκεκριμένη ομάδα 
μαθητών. Εκφράσεις της καθημερινότητας όπως «ευθυγράμμιση», «σημείο επαφής», 
«σημείο αναφοράς», «τμήμα», «τμηματικά» κ.λ.π. απέκτησαν ερμηνεία και σημασία.  

Οι μαθητές κατέκτησαν σε μεγάλο βαθμό τις υπό διαπραγμάτευση έννοιες. Μπόρεσαν 
να καταλάβουν αυτό που λέγεται απλοϊκά, ότι «η ευθεία δεν έχει αρχή ούτε τέλος», 
μετακινώντας την οθόνη και παρατηρώντας την ευθεία να συνεχίζεται και προς τις δύο 
κατευθύνσεις, σε αντιπαράθεση με το επίπεδο της σελίδας του τετραδίου όπου οπτικά 
η ευθεία «αρχίζει και «τελειώνει» μέσα στα πλαίσια της σελίδας. Παρατήρησαν επίσης 
την «συμπεριφορά» του ευθυγράμμου τμήματος (δηλαδή τον περιορισμό που του 
προσδίδουν τα άκρα του) ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Η κατάκτηση αυτή ήταν 
σημαντική στο να προχωρήσουν στο επόμενο γνωστικό αντικείμενο, που αφορά τα 
είδη τετραπλεύρων (τυχαία τετράπλευρα, παραλληλόγραμμα, τραπέζια). Κατανοώντας 
οι μαθητές τις έννοιες ευθεία, σημείο, τμήμα, θα μπορέσουν να προχωρήσουν στη νέα 
γνώση εφαρμόζοντας εντολές όπως «παράλληλη ευθεία», «πολύγωνο», «σημείο σε 
τομή» και να κατασκευάσουν τα τετράπλευρα που θα διδαχθούν. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η αξιοποίηση του Game Maker, για τη διδασκαλία 
του μαθήματος «Προγραμματίζω τον Υπολογιστή» σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου, 
το οποίο έχει ως στόχο την οικοδόμηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον Προγραμματι-
σμό, να προάγει τη συνεργατικότητα μεταξύ των μαθητών, να αυξήσει την κινητοποί-
ηση τους και φυσικά να βελτιώσει τη στάση τους απέναντι στο μάθημα. Το περιβάλλον 
του Game Maker, επιτρέπει στους μικρούς μαθητές, να οικοδομούν οι ίδιοι τις γνώσεις 
τους και να αισθάνονται την ευχαρίστηση της δημιουργίας, μέσω της δημιουργίας η-
λεκτρονικών παιχνιδιών. 

Λέξεις - Kλειδιά: Προγραμματισμός, Game Maker, Δημοτικό Σχολείο 

Εισαγωγή 

Ο προγραμματισμός φαίνεται να αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι στο πρόγραμμα 
σπουδών της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τόσο στο εξωτερικό 
όσο και στην Ελλάδα. Πολλοί παιδαγωγοί και ερευνητές ασχολήθηκαν με τη μεγάλη 
προσφορά εκμάθησης του προγραμματισμού στην επίλυση προβλημάτων (Κόμης, 
2005). Σύμφωνα με τον Papert (1991), ο προγραμματισμός μπορεί να αποτελέσει εκ-
παιδευτικό εργαλείο που θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους στην καλλιέργεια και 
στην ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων και θα τους δώσει κίνητρα για ένα δομημένο 
τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικεί-
μενα. 

Η διδασκαλία προγραμματισμού αναλαμβάνει έως ένα βαθμό να βοηθήσει τους εκπαι-
δευομένους να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότη-
τες μεθοδολογικού χαρακτήρα, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία 
τους. Ο προγραμματισμός υπολογιστών αναφέρεται και ως εγγραματισμός για τη σύγ-
χρονη κοινωνία, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να είναι ενεργοί παραγω-
γοί διαδραστικού ψηφιακού περιεχομένου στο Web 2.0 (Monroy & Hernandez, 2007; 
Peppler & Kafai, 2007), και θεωρείται ένα ισχυρό μέσο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
υψηλού επιπέδου, για τη διδασκαλία βασικών εννοιών που βρίσκουν έπειτα εφαρμογή 
στα μαθηματικά και τη φυσική (Τζιμογιάννης, 2005). 

Παρόλα αυτά όμως η εκμάθηση του προγραμματισμού δυσκολεύει πολλούς μαθητές. 
Η παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση που εφαρμόζεται στα πιο πολλά σχολεία δεν 
βοηθά τους μαθητές στην αντιμετώπιση όλων των δυσκολιών. Προκειμένου να αντι-
μετωπιστούν αυτές οι αδυναμίες της παραδοσιακής διδακτικής προσέγγισης και οι μα-
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θησιακές δυσκολίες έχουν δημιουργηθεί και αναπτυχθεί ειδικά προγραμματιστικά πε-
ριβάλλοντα και εργαλεία και τα οποία προτείνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα σπου-
δών του Δημοτικού. Ένα από τα εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα είναι 
το GameMaker, που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές στα εισαγωγικά 
μαθήματα του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και αξιοποιείται στην παρούσα 
εργασία. 

Η παρούσα εργασία, διαπραγματεύεται και ερευνά τη χρήση του GameMaker στη δι-
δακτική του προγραμματισμού για το Δημοτικό και κατά πόσο αυτή μπορεί να συμβά-
λει θετικά στη στάση των μαθητών. Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του 
μαθήματος προγραμματισμού, θεωρούμε ότι η χρήση του Game Maker μπορεί να συμ-
βάλλει: 

1. Τόσο στη διαμόρφωση θετικής άποψης των μαθητών του Δημοτικού ως προς το 
μάθημα του προγραμματισμού, όσο και στην πρόκληση του ενδιαφέροντος. 

2. Στην κατάκτηση συγκεκριμένων διδακτικών στόχων, όπως ορίζονται στο Αναλυ-
τικό Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού και στην εύκολη κατανόηση, από μέ-
ρους των εκπαιδευόμενων, των βασικών προγραμματιστικών δόμων. 

3. Επιπρόσθετα, η ευχρηστία του Game Maker προσφέρει ευχαρίστηση στους εκ-
παιδευόμενους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων προγραμματισμού μέσω της δη-
μιουργίας ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 

Αρχικά θα αναφερθούμε στο περιβάλλον του Game Maker, ύστερα θα παρουσιάσουμε 
τη μεθοδολογία έρευνας, στη συνέχεια τον σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης που 
ακολουθήθηκε και τέλος τα αποτελέσματα από την όλη ερευνητική και διδακτική δια-
δικασία. 

Περιβάλλον Game Maker 

Το Game Maker είναι ένα οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού για τη δημιουργία η-
λεκτρονικών παιχνιδιών. Δημιουργήθηκε από τον Mark Overmars, καθηγητή του 
Institute of Information and Computing Sciences στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης 
στην Ολλανδία, το 1999, για τη διδασκαλία ενός μαθήματος που είχε σχέση με το σχε-
διασμό παιχνιδιών σε υπολογιστή. Προσφέρει ένα διαισθητικό και εύκολο στη χρήση 
«σύρε και άφησε» (“drag and drop”) περιβάλλον διεπαφής για την ανάπτυξη παιχνι-
διών (Overmars & Hadgood, 2006). Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να 
δημιουργήσουμε ηλεκτρονικά παιχνίδια, χωρίς να χρειαστεί να γράψουμε ούτε μία 
γραμμή κώδικα (Overmars, 2005a, 2005b). 

Το Game Maker διατίθεται δωρεάν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χρησιμοποιεί ένα 
οπτικό περιβάλλον αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού που στοχεύει στην ανά-
πτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να δη-
μιουργήσουμε εύκολα παιχνίδια δισδιάστατα ή με λίγη δυσκολία τρισδιάστατα. Είναι 
μια εφαρμογή που στηρίζεται ιδιαίτερα στον «οπτικό προγραμματισμό», αλλά διαθέτει 
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και μια ενσωματωμένη γλώσσα προγραμματισμού που μας δίνει πολύ περισσότερη ευ-
ελιξία και έλεγχο. Η γλώσσα ονομάζεται GML (Game Maker Language). Συνδυάζει 
τον αντικειμενοστραφή με τον καθοδηγούμενο από γεγονότα προγραμματισμό σ’ ένα 
περιβάλλον όπου ο χρήστης υλοποιεί σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα του σέρνοντας 
εικονίδια ενεργειών, ώστε να συνδεθούν με τα κατάλληλα γεγονότα (Σαρημπαλίδης & 
Μιχαηλίδης, 2013). Σύμφωνα με τον Overmars (2004), μπορούμε με το Game Maker, 
να σχεδιάσουμε μία μεγάλη γκάμα ηλεκτρονικών παιχνιδιών, όπως παιχνίδια δράσης, 
περιπέτειας, arcade, puzzle, στρατηγικής κ.α. Η βασική ιδέα πάνω στην οποία βασίζε-
ται το περιβάλλον ανάπτυξης του Game Maker μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή 
διατυπώνοντας τα παρακάτω: 
• Το παιχνίδι θεωρείται ως ένα θεατρικό έργο. 
• Το θεατρικό έργο θα διαδραματίζεται σε ένα ή περισσότερα δωμάτια (rooms), τα ο-

ποία αποτελούν τις σκηνές του θεατρικού μας έργου. Τα rooms αντιστοιχούν στις 
λεγόμενες πίστες ή οθόνες ή επίπεδα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 

• Σε κάθε σκηνή (room) εμφανίζονται οι ηθοποιοί (objects) και φυσικά και τα σκηνικά 
(backgrounds), τα οποία αποτελούν τα γραφικά του παιχνιδιού. 

• Κάθε ηθοποιός (object) όμως παίρνει μία μορφή (sprite), κάτι σαν στολή/κουστούμι 
που χρειάζεται απαραίτητα ο ηθοποιός για να παίξει κάποιον ρόλο. Συχνά τα sprite 
δεν είναι μία μόνο εικόνα, αλλά ένα σύνολο από αυτές που εμφανίζονται διαδοχικά 
για τη δημιουργία ενός κινούμενου σχεδίου, για παράδειγμα ενός χαρακτήρα που περ-
πατάει. 

• Ο ηθοποιός (object) με τη στολή του (sprite) εμφανίζεται και δραστηριοποιείται μία 
η περισσότερες φορές στη σκηνή. Στου ηθοποιούς συμβαίνουν διάφορα γεγονότα που 
ονομάζονται events. Με τον τρόπο αυτό προσδίδονται οι συμπεριφορές στα αντικεί-
μενα ενός παιχνιδιού, όπως οι ηθοποιοί παίζουν ρόλους πάνω στη σκηνή.  

 

Εικόνα 1. Περιβάλλον προγραμματισμού Game Maker 
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Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χρήστης δημιουργεί ένα χώρο παιχνιδιού 
και προσθέτει σε αυτόν αντικείμενα τα οποία προγραμματίζει, ώστε να ανταποκρίνο-
νται στις εντολές ή να λειτουργούν αυτόνομα βασιζόμενα σε κάποιο προγραμματι-
σμένο τρόπο συμπεριφοράς. Για κάθε αντικείμενο/χαρακτήρα του παιχνιδιού δημιουρ-
γούνται από τον προγραμματιστή γεγονότα π.χ. το πάτημα του πλήκτρου βέλος δεξιά, 
και το κάθε γεγονός προγραμματίζεται μέσω τοποθέτησης μιας σειράς ενεργειών που 
θα πραγματοποιούνται από το συγκεκριμένο γεγονός π.χ. την έναρξη κίνησης του χα-
ρακτήρα προς τα δεξιά (Zagami, 2008). 

Μεθοδολογία Έρευνας 

Σκοπός της Έρευνας 

Σκοπός της έρευνας μας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο ένα εργαλείο, όπως το 
GameMaker μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές/τριες στην κατανόηση βασικών προ-
γραμματιστικών δομών και στην επιτυχή κατάκτηση των διδακτικών στόχων του μα-
θήματος. Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η μελέτη περίπτωσης (case 
study). Η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης επιλέχτηκε γιατί σύμφωνα με τους Nisbet 
και Watt (1984): 

• Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ερευνητές που εργάζονται μόνοι τους, χωρίς να χρειά-
ζεται πλήρης ερευνητική ομάδα. 

• Δίνει την ευκαιρία να μελετηθεί σε βάθος μια πλευρά ενός προβλήματος σε περιορι-
σμένη χρονική έκταση. 

•  Τα αποτελέσματα γίνονται πιο εύκολα κατανοητά από ένα ευρύ κοινό (συμπεριλαμ-
βανομένων των μη ακαδημαϊκών) καθώς συχνά διατυπώνονται σε καθημερινή, μη 
επαγγελματική γλώσσα. 

• Επιτρέπει στον ερευνητή να αφοσιωθεί σε μία συγκεκριμένη κατάσταση και να ανα-
γνωρίσει τις ποικίλες αλληλεπιδρώσες διαδικασίες στην έρευνα του. 

• Είναι στενά και ισχυρά συνδεδεμένη με την πραγματικότητα.  

Ερευνητικά Ερωτήματα 

Οι άξονες των ερευνητικών ερωτημάτων της παρούσας έρευνας και τα συνακόλουθα 
ερευνητικά ερωτήματα είναι 

Ε1: Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με το μάθημα του προγραμματι-
σμού και τη διδασκαλία του με τη χρήση του Game Maker. 

• Κατανόησαν οι μαθητές/τριες την έννοια του προγραμματισμού και τις βασικές αλγο-
ριθμικές δομές; 

• Κατακτήθηκαν από μέρους των μαθητών/τριών, οι διδακτικοί στόχοι του ΑΠΣ; 
• Απέκτησαν οι μαθητές θετική στάση-άποψη προς το μάθημα του προγραμματισμού; 

Ε2: Διερεύνηση της χρήσης του Game Maker ως εκπαιδευτικό εργαλείο, και ως προς την 
ανάπτυξη της ομαδοσυνεργατικότητας με την χρήση του. 
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• Είναι το περιβάλλον του Game Maker εύχρηστο και διασκεδαστικό στην χρήση του 
από τους μαθητές/τριες; 

• Πώς αξιολογούν οι μαθητές/τριες το εργαλείο Game Maker για την εκμάθηση προ-
γραμματισμού; 

• Το GameMaker ανέπτυξε μία αποδοτική συνεργασία και επικοινωνία, μεταξύ των 
μαθητών/τριών και τους έκανε να λειτουργούν σαν ομάδα και να συμμετέχουν ενεργά 
στη μαθησιακή διαδικασία; 

Μέσα Συλλογής Δεδομένων / Εργαλεία Ανάλυσης Δεδομένων 

Το εκπαιδευτικό σενάριο που εφαρμόστηκε στη μελέτη περίπτωσης για τους μαθη-
τές/τριες της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας τις 
παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού κατά την υλοποίησή του και τις εντυπώσεις των μα-
θητών/τριών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γι’ αυτό το λόγο 
χρησιμοποιήθηκε η διαμορφωτική και η τελική αξιολόγηση. Η διαμορφωτική αξιολό-
γηση έγινε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του εκπαιδευτικού σεναρίου, με τον  εκ-
παιδευτικό να παρατηρεί τους μαθητές/τριες κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, 
και να προσπαθεί να καταγράψει τα συναισθήματα τους που ένιωθαν κατά τη δημιουρ-
γία του ψηφιακού παιχνιδιού. Στην παρούσα εργασία ο τύπος της παρατήρησης που 
ακολουθήθηκε ήταν η ημι-δομημένη συμμετοχική παρατήρηση. Πιο συγκεκριμένα 
χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της συμμετοχικής παρατήρησης με τη συμπλήρωση από το 
εκπαιδευτικό δυο φύλλων παρατήρησης σε κάθε διδακτική ώρα. Ένα φύλλο στο οποίο 
αποτυπώνονται σημειώσεις για κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά αλλά και για κάθε ομάδα, 
σχετικές με το μέχρι πoιo σημείο του φύλλου εργασίας καταφέρανε να ολοκληρώσουν, 
ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν και αν κατέκτησαν τους διδακτικούς στόχους του μα-
θήματος. Στο δεύτερο φύλλο καταγράφονται οι παρατηρήσεις που σχετίζονται με τους 
μαθητές, τον τρόπο που δούλεψαν στις δραστηριότητες που του δινόταν, τις δυσκολίες 
που αντιμετώπισαν, την αλληλεπίδραση που υπήρχε ανάμεσα σε αυτούς και το εργα-
λείο. 

Με τη τελική αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να αξιολογήσει τους μαθη-
τές/τριες ως προς το βαθμό επίτευξης των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων που 
έθεσε στην αρχή της διδακτικής ενότητας. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε μία ρου-
μπρίκα αξιολόγησης. Η ρουμπρίκα αποτελεί μια γνωστή και ιδιαίτερα διαδεδομένη τε-
χνική αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή/τρια που χρησιμοποιείται ευρέως από 
τους εκπαιδευτικούς, τόσο στην παραδοσιακή όσο και στην ηλεκτρονική τάξη (Πετρο-
πούλου, 2011). Ο Πανταζής (2007) αναφέρει ότι πολλοί εμπειρογνώμονες αντιλαμβά-
νονται τις ρουμπρίκες ως ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία, καθώς δίνουν τη δυνατότητα 
αξιολόγησης και παρέχουν ανατροφοδότηση, τόσο σε εκπαιδευτικούς, όσο και σε μα-
θητές. Οι ρουμπρίκες, σχεδιάζονται και αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τους διδα-
κτικούς στόχους και επιτρέπουν στον εκπαιδευτή την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερα-
σμάτων σχετικά με την επίδοση και τις δεξιότητες των μαθητών/τριων (Alter, 2000). 
Στην περίπτωση της δικής μας διδακτικής παρέμβασης, τελικός στόχος μετά την ολο-
κλήρωση όλων των δραστηριοτήτων ήταν η δημιουργία ενός παιχνιδιού τύπου maze. 
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Επομένως, η αντίστοιχη ρουμπρίκα αξιολόγησης που δημιουργήθηκε, βοήθησε τον εκ-
παιδευτικό να κατανοήσει αν επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί στόχοι που είχε θέσει. 

Η ρουμπρίκα που σχεδιάστηκε αποτελούταν από 10 κριτήρια αξιολόγησης και στηρί-
ζονταν στους στόχους μας. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα από το 1 έως το 3 
(εξαιρετική επίδοση, μέτρια επίδοση και χαμηλή επίδοση). Τα κριτήρια της ρουμπρί-
κας αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν: α) Δημιουργία, εκτέλεση και λειτουργία 
του παιχνιδιού-Ξεκάθαροι στόχοι παιχνιδιού, β) Κατανόηση τρόπου λειτουργίας του 
Game Maker, γ) Δημιουργικότητα-Πρωτοτυπία, δ) Δημιουργία sprites, objects, rooms, 
backgrounds, ε) Σωστή επιλογή εντολών για ρύθμιση συμπεριφοράς αντικειμένων, στ) 
Εμπέδωση βασικών αλγοριθμικών δομών, ζ) Συνεργασία της ομάδας, η) Αξιοποίηση 
χρόνου και θ) Αποκτηθείσα γνώση. 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Διδακτικής Παρέμβασης 

 Για την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης χρειάστηκαν 11 διδακτικές ώρες. Οι 
περισσότερες δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν και υλοποιήθηκαν μέσα σε 1 διδα-
κτική ώρα. Υπήρξαν όμως κάποιες δραστηριότητες που για να ολοκληρωθούν απαι-
τούσαν 2 διδακτικές ώρες. Σ’ αυτή την περίπτωση με την βοήθεια της Διεύθυνσης του 
Σχολείου τροποποιήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα ώστε να υπάρχουν δίωρες συναντή-
σεις. Δημιουργήθηκαν 3 εκπαιδευτικά σενάρια και 9 φύλλα εργασίας.( Τα φύλλα ερ-
γασίας που χρησιμοποιήθηκαν είναι διαθέσιμα στο URL: 
https://www.slideshare.net/secret/MbxjDT3MiOplRv). Το πρώτο εκπαιδευτικό σενά-
ριο εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους με το Game Maker, το δεύτερο τους εντάσσει 
στις έννοιες αλγόριθμος, δομή ακολουθίας και λεκτική περιγραφή και το τρίτο στη 
Δομή επιλογής. Για τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών σεναρίων χρησιμοποιήθηκε το 
διδακτικό μοντέλο της άμεσης διδασκαλίας (direct instruction) (Joyce, Weil & 
Calhoun, 2000). Βασικά στοιχεία του διδακτικού μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε είναι 
(Σάμψων, 2009): 

• Η αμεσότητα στη διατύπωση των στόχων. 
• Οι ξεκάθαρα συσχετισμένες με τους μαθησιακούς στόχους δραστηριότητες. 
• Η συνεχής και η προσεκτική παρακολούθηση της προόδου των μαθητών. 
• Η άμεση ανατροφοδότηση. 
• Η αποτελεσματικότητα σε τάξεις μαθητών με διαφορετικό υπόβαθρο. 

Το συγκεκριμένο διδακτικό μοντέλο αποτελείται από τις εξής φάσεις: 

• Φάση 1-Προσανατολισμός: Περιγραφή του σκοπού, στόχων και περιεχομένου 
των μαθησιακών εμπειριών που θα ακολουθήσουν. 

• Φάση 2-Παρουσίαση του νέου θέματος: Παρουσιάζεται το περιεχόμενο και οι 
καινούριες έννοιες με απλά βήματα και με χρήση παραδειγμάτων. 

• Φάση 3- Δομημένη πρακτική – εξάσκηση: Επίλυση του προβλήματος βήμα – 
βήμα με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. 

1645

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



• Φάση 4-Καθοδηγούμενη πρακτική εξάσκηση: Οι μαθητές κάνουν πρακτική εξά-
σκηση μόνοι, και παράλληλα ο εκπαιδευτικός τους παρακολουθεί και τους ανα-
τροφοδοτεί εφόσον χρειαστεί. 

• Φάση 5-Ανεξάρτητη πρακτική εξάσκηση: Τέλος οι μαθητές κάνουν πρακτική ε-
ξάσκηση μόνοι τους. Σε αρχική φάση θα είναι καλό να κάνουν πρακτική εξά-
σκηση μέσα στη σχολική τάξη υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού και σε δεύτερη 
φάση στο χώρο τους. 

Αποτελέσματα 

Η έρευνα διεξήχθη στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, όπου οι μαθητές υ-
λοποίησαν τις δραστηριότητες με τα φύλλα εργασίας που του δίνονταν σε κάθε διδα-
κτική ώρα. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 2-3 ατόμων και το σύνολο των ο-
μάδων που δημιουργήθηκαν ήταν 20 ομάδες (το εργαστήριο του σχολείου διέθετε 10 
Η/Υ). Συνολικά συμμετείχαν 43 μαθητές (n=43), 22 κορίτσια και 21 αγόρια, από δύο 
τμήματα της Στ’ Τάξης Δημοτικού Σχολείου (21 και 22 μαθητές αντίστοιχα). Καθ’ όλη 
τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης ο εκπαιδευτικός συμπλήρωνε τα φύλλα παρα-
τήρησης τα οποία οδήγησαν στην διατύπωση των παρακάτω συμπερασμάτων: 

• Οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα με το εργαλείο 
Game Maker και τον τρόπο με τον οποίο θα εργάζονταν. Έδειξαν ενθουσιασμό 
και πειραματιζόταν ακόμη και στο σπίτι τους. 

• Μία άλλη βασική παράμετρος είναι η αλληλεπίδραση των μαθητών με το εργαλείο 
Game Maker. Ήταν εμφανής η θετική στάση που αναπτύχθηκε ως προς τη χρήση 
του Game Maker, από όλους τους μαθητές.  

• Η συνεργασία μεταξύ τους ήταν αρκετά καλή και μάλιστα σε βαθμό μεγαλύτερο 
από αυτό που ανέμενε ο εκπαιδευτικός. Ακόμα και κάποιοι μαθητές, οι οποίοι 
ήταν πιο αδύναμοι σε άλλες διδακτικές ενότητες, σε αυτή έδειξαν αρκετά μεγάλο 
ζήλο για όλες τις δραστηριότητες και γενικά προσπάθησαν πολύ και έδειξαν πολύ 
μεγάλο ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Επομένως, 
το εργαλείο Game Maker κέντρισε το ενδιαφέρον στους περισσότερους μαθητές. 

• Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το τελευταίο δίωρο που διατέθηκε για να 
δημιουργήσουν το δικό τους παιχνίδι δεν ήταν αρκετό, και ίσως έπρεπε να τους 
είχε δοθεί περισσότερος χρόνος. 

Τέλος, μετά την εφαρμογή την ρουμπρίκας αξιολόγησης στην τελική εργασία που ο-
λοκλήρωσαν οι μαθητές, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα που αφορούν την τελική 
αξιολόγηση της δραστηριότητας: 

• Το 75% των μαθητών/τριών δημιούργησαν ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι με ξεκά-
θαρους στόχους και βαθμολογήθηκαν με εξαιρετική επίδοση. 

• Οι περισσότεροι μαθητές/τριες (πάνω από 80%) κατανόησαν τον τρόπο λειτουρ-
γίας του Game Maker, και το γεγονός ότι δούλεψαν ομαδικά τους βοήθησε να 
έχουν καλύτερα αποτελέσματα.  

• Το 90% των ομάδων βαθμολογήθηκαν με εξαιρετική επίδοση ως προς τη συνερ-
γασία. 
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• Τέλος, ως προς τις βασικές αλγοριθμικές δομές παρουσιάστηκε πρόβλημα ως 
προς τη χρήση της δομής επιλογής. Παρόλα αυτά το 65% των μαθητών/τριών 
βαθμολογήθηκαν με μέτρια επίδοση ως προς την κατανόηση των αλγοριθμικών 
δομών. 

Συμπεράσματα 

Στο Δημοτικό οι μαθητές εισάγονται στον προγραμματισμό και καλούνται να εξοικειω-
θούν με δύσκολες έννοιες για την ηλικία τους. Προκείμενου να διευκολυνθούν εκπαι-
δευτικοί και μαθητές στη διδασκαλία και τη μάθηση των νέων αυτών εννοιών αντί-
στοιχα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία εύκολα και ευχάριστα στη χρήση. Αυ-
τές τις ανάγκες φαίνεται να καλύπτει το Game Maker το οποίο αξιοποιήθηκε στη διδα-
σκαλία του προγραμματισμού στην Στ’ τάξη του Δημοτικού με τη δημιουργία εκπαι-
δευτικών σεναρίων και φύλλων εργασίας. Στη συνέχεια διερευνήσαμε τα αποτελέ-
σματα της εφαρμογής του στην τάξη και τις αντιλήψεις των μαθητών για το συγκεκρι-
μένο εργαλείο. Από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέξαμε φαίνεται ότι οι μαθη-
τές κατόρθωσαν να αποκτήσουν δημιουργική σκέψη και φαντασία, να συνεργαστούν 
αποδοτικά, να αποκτήσουν κριτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και 
να δημιουργήσουν το δικό τους παιχνίδι αποκτώντας βασικές γνώσεις προγραμματι-
σμού. Επιπλέον οι μαθητές έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσοχή καθ’ όλη τη 
μαθησιακή διαδικασία και ενθουσιασμό για το γεγονός ότι θα μάθαιναν μέσω του προ-
γραμματισμού να δημιουργούν τα δικά τους παιχνίδια. Φαίνεται από την μικρή αυτή 
έρευνα ότι το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί με επιτυχία στην διδασκα-
λία προγραμματιστικών εννοιών σε μαθητές Δημοτικού. 
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Ειδικά δικαιώματα: Ένα διδακτικό σενάριο για μαθητές Β΄ και Γ΄ Δημοτικού  

Γουρνίκη Μαργαρίτα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70  

Υπότροφος ΙΚΥ,  Μ.Δ.Ε., Μ.Ed. 
gourniki@yahoo.gr 

Περίληψη  

Το σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παι-
διών, για τις ιδιαίτερες ικανότητες και ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, για τα ειδικά δι-
καιώματα των ΑμεΑ και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με κινη-
τικά προβλήματα. Με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γαλήνη (ηρωίδα με 
κινητικά προβλήματα που πρωταγωνιστεί στο γλωσσικό βιβλίο της Β΄ Δημοτικού) οι 
μαθητές οργανώνουν προσβάσιμες διαδρομές, περιηγούνται σε ιστότοπους με προσβά-
σιμα σημεία της πόλης και ερευνούν θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. 

Λέξεις - Κλειδιά: ειδικά δικαιώματα, ΑμεΑ, πρόσβαση 

Εισαγωγή  

Τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν τον θεμέλιο λίθο για ένα ειρηνικό και δημοκρα-
τικό μέλλον για όλους τους ανθρώπους σε κάθε γωνιά της γης. Μια ιδιαίτερη πτυχή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφορά τα δικαιώματα του παιδιού. Όταν τα παιδιά μα-
θαίνουν για τα δικαιώματά τους, την ίδια στιγμή μαθαίνουν να σέβονται τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες και των άλλων. Για το λόγο αυτό η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δι-
καιώματα θα πρέπει να αποτελεί συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης των παιδιών, κα-
θώς η κατανόηση της ισότητας των ανθρώπων ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές τους 
οδηγεί στην πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και στον σεβασμό της ιδιαιτε-
ρότητας των άλλων. 

Ένας από τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η 
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, δηλαδή της ικανότητας του ατόμου τόσο να αποδε-
χτεί, να αισθανθεί και να κατανοήσει την οπτική του άλλου όσο και να  αναζητήσει 
λύσεις που να ικανοποιούν τις ανάγκες του άλλου (Cooper 2004). Παράλληλα, η ανά-
πτυξη των ενσυναισθητικών σχέσεων στο σχολείο βοηθά τους μαθητές να μάθουν να 
χειρίζονται συγκρουσιακές καταστάσεις με βιωματικό τρόπο.  

Στο σενάριο, με αφορμή την ενότητα «Οι ανάγκες και τα δικαιώματά μου», από το 
βιβλίο μαθητή της Μελέτης Περιβάλλοντος της B΄ Δημοτικού, γίνεται μια εισαγωγή 
στις ανάγκες και τα δικαιώματά των παιδιών. Καθώς το σενάριο εξελίσσεται, αναδει-
κνύεται η μοναδικότητα του καθενός και τα ειδικά δικαιώματα των ατόμων με αναπη-
ρία. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να μιλήσουν για τη Γαλήνη (ηρωίδα με κινητικά προ-
βλήματα από το βιβλίο γλώσσας της Β΄ τάξης) και να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει 
τις δυσκολίες της. Έτσι, οι μαθητές μέσα από την επικοινωνιακή και βιωματική χρήση 
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της γλώσσας καλούνται να αποκτήσουν ενσυναισθητική διάθεση απέναντι στη Γαλήνη 
(και σε κάθε παιδί με παρόμοια προβλήματα), καλλιεργώντας το αίσθημα σύνδεσης 
και συμμετοχής σε μια ομάδα που αποδέχεται και σέβεται τη διαφορετικότητα. 

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Στόχοι και διδακτικές πρακτικές 

Το παρόν σενάριο αποτελεί μέρος του σεναρίου «Ειδικά Δικαιώματα» που συντάχτηκε 
από τη συγγραφέα στα πλαίσια του προγράμματος «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδο-
λογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών 
σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκ-
παίδευση» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ και 
Γ΄ Δημοτικού. Από τους κυριότερους στόχους του σεναρίου είναι οι μαθητές/τριες να 
αποκτήσουν γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα και στάσεις ζωής, 
γνώσεις για τη γλώσσα και γνώσεις για την πληροφορική. Ειδικότερα, να γνωρίσουν 
τα ειδικά δικαιώματα των παιδιών με κινητικά προβλήματα, να καλλιεργήσουν σχέσεις 
ενσυναίσθησης τόσο με τους συμμαθητές τους όσο και με άτομα με κινητικά προβλή-
ματα, να παρατηρήσουν το περιβάλλον τους και να εντοπίσουν τις δυσκολίες πρόσβα-
σης των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα, να επινοήσουν λύσεις σε προβλήματα 
πρόσβασης κ.ά. Σε ότι αφορά τη γλώσσα, οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να αξιοποιή-
σουν κείμενα και εικόνες με δημιουργικό τρόπο, να κατασκευάσουν πολυτροπικά κεί-
μενα, να καλλιεργήσουν την ικανότητα διατύπωσης προφορικού και γραπτού λόγου 
γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα, να γράψουν κείμενα για τον εαυτό τους και τους 
άλλους, να δημιουργήσουν νοητικούς χάρτες, για να οργανώσουν τις σκέψεις τους, να 
ακολουθήσουν με αποτελεσματικό τρόπο οδηγίες και υποδείξεις και να ανακοινώσουν 
τα αποτελέσματα των ενεργειών τους με κατανοητό τρόπο. Τέλος σε ότι αφορά στον 
ψηφιακό γραμματισμό, στο σενάριο οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να δημιουργήσουν 
πολυτροπικά κείμενα και αφίσες με τη χρήση του περιβάλλοντος παρουσιάσεων, να 
χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την εφαρμογή Google Earth και   να εντοπίσουν 
πληροφορίες από συγκεκριμένους ιστότοπους του διαδικτύου. Οι διδακτικές πρακτικές 
που προτείνονται είναι η Διερευνητική – Ανακαλυπτική μάθηση και η Ομαδοσυνεργα-
τική διδασκαλία.  

Φάσεις 

Το σενάριο εξελίσσεται σε έξι φάσεις που ονομάστηκαν σύμφωνα με το περιεχόμενό 
τους ως εξής: «Τα παιδιά έχουν δικαιώματα» (2 ώρες), «Είμαι μοναδικός» (4-5 ώρες), 
«Ειδικά δικαιώματα» (2 ώρες), «Από το σχολείο στο σπίτι» (2-3 ώρες), «Τα ειδικά 
δικαιώματα των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα» (2-3 ώρες) και «Σημεία ενδιαφέ-
ροντος ΑμεΑ» (3-4 ώρες). Στη συνέχεια γίνεται μια συνοπτική αναφορά στο περιεχό-
μενο των πέντε πρώτων φάσεων, ενώ η έκτη και τελευταία φάση παρουσιάζεται ανα-
λυτικά μαζί με το φύλλο εργασιών που τη συνοδεύει. 
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 Στην πρώτη φάση  («Τα παιδιά έχουν δικαιώματα»), οι μαθητές/τριες συζητούν στην 
ολομέλεια της τάξης για τις ανάγκες και τα δικαιώματά των παιδιών και στη συνέχεια 
σε ομάδες μελετούν το ημερολόγιο του Συνηγόρου του Παιδιού  «Τα παιδιά έχουν δι-
καιώματα» (2008), στο οποίο κάθε μήνας είναι αφιερωμένος σε ένα ξεχωριστό δικαί-
ωμα. Αμέσως μετά, επιλέγουν ένα μήνα από το ημερολόγιο και, αφού παρατηρήσουν 
την αφίσα που αναπαριστά το συγκεκριμένο μήνα, συνεργάζονται για να δημιουργή-
σουν προφορικά ή γραπτά μια μικρή μυθοπλαστική ιστορία, εμπνευσμένη από τα πρό-
σωπα της εικόνας και το κείμενο της αφίσας.  

Στη δεύτερη φάση («Είμαι μοναδικός»), οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε βιωματικές, 
παιγνιώδεις δραστηριότητες που έχουν στόχο την έκφραση του εαυτού και την επικοι-
νωνία με τα άλλα μέλη της ομάδας (όπως «το αυτοβιογραφικό μου ποίημα», μια δια-
σκευή της ομώνυμης δραστηριότητας από τον Οδηγό για την εφαρμογή της Ευέλικτης 
Ζώνης, σ. 85). Επιπλέον, για τον ίδιο σκοπό παρακολουθούν και συζητούν στην ολο-
μέλεια την ενότητα «Αυτό που με κάνει μοναδικό» του εκπαιδευτικού λογισμικού «Ό-
λος ο κόσμος, ένας κόσμος» (μια υπερμεσική εφαρμογή, η οποία επιδιώκει να συμβά-
λει στην άμβλυνση των ξενοφοβικών τάσεων και να διαμορφώσει κριτικές αντιλήψεις, 
στάσεις και συμπεριφορές ανοιχτές στη διαφορετικότητα, σύμφωνα με τους δημιουρ-
γούς της) και, αργότερα, χωρισμένοι σε ομάδες «παίζουν» με τις δραστηριότητες της 
εφαρμογής όπως: «το ασχημόπαπο», «Κάποιοι έχουν χέρια με…», «Το πρόσωπο μπο-
ρεί να έχει σχήμα…» κ.ά.  

Στην τρίτη φάση («Ειδικά δικαιώματα»), οι μαθητές/τριες παρακολουθούν στην ολο-
μέλεια την εφαρμογή «Ειδικά δικαιώματα» από την ιστοσελίδα της Ε.Ε. για τα δικαιώ-
ματα των παιδιών  και το βίντεο «The Right to a Disability-Adapted Educational 
Environment» από το κανάλι του χρήστη ewmi acess στο YouTube, στο οποίο παρου-
σιάζεται η δυσκολία πρόσβασης ενός παιδιού με κινητικά προβλήματα στο σχολείο 
του. Οι μαθητές/τριες εκφράζουν σκέψεις, εμπειρίες και συναισθήματα και προτείνουν 
ιδέες για την ομαλότερη πρόσβαση του παιδιού στο σχολείο. Ο/Η εκπαιδευτικός προ-
βάλλει στη μεγάλη οθόνη της τάξης εικόνες από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου της 
γλώσσας της Β΄ δημοτικού, όπου απεικονίζονται τα παιδιά που πρωταγωνιστούν σε 
όλες τις σελίδες του βιβλίου, με σκοπό να μιλήσουν για τα δικαιώματα αυτών των παι-
διών και να εστιάσουν την προσοχή τους στη Γαλήνη, η οποία κάθεται σε αναπηρικό 
αμαξίδιο. Για την επόμενη συνάντηση, ο/η εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές την 
εξής δραστηριότητα: «Φανταστείτε ότι είστε συμμαθητές με τη Γαλήνη και ότι μένετε 
στην ίδια γειτονιά. Κάθε μέρα τα παιδιά της τάξης σας πηγαινοέρχονται στο σχολείο 
με το σχολικό. Την τελευταία μέρα του σχολείου, όμως, αποφασίσατε να πάτε στα σπί-
τια σας με τα πόδια. Η Γαλήνη θα μετακινηθεί με το αναπηρικό αμαξίδιό της. Είναι 
από τις λίγες φορές που θα το χρησιμοποιήσει για αυτή τη διαδρομή, γι’ αυτό αποφα-
σίσατε να τη βοηθήσετε, ώστε να μετακινηθεί χωρίς προβλήματα. Σήμερα, καθώς πη-
γαίνετε στο σπίτι σας, παρατηρήστε τα εμπόδια που υπάρχουν στον δρόμο και σκε-
φτείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε τη Γαλήνη στη μετακίνησή της.»  
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Στην τέταρτη φάση («Από το σχολείο στο σπίτι»), οι μαθητές/τριες αναφέρουν τα ε-
μπόδια που συνάντησαν στη διαδρομή τους από το σχολείο στο σπίτι και τα καταγρά-
φουν σε ένα νοητικό χάρτη (π.χ. στον text2mindmap). Ο/Η εκπαιδευτικός προτείνει 
στις ομάδες να παρατηρήσουν μια αντίστοιχη διαδρομή ψηφιακά με τη βοήθεια της 
εφαρμογής Google Earth και του σχετικού φύλλου εργασιών, στο οποίο θα πρέπει να 
έχει επισημάνει με την πινέζα του χάρτη της εφαρμογής τόσο το σχολείο όσο και ένα 
κοντινό σε αυτό σπίτι («το σπίτι της Γαλήνης»). Οι ομάδες ανοίγουν την εφαρμογή, 
κάνουν διπλό κλικ στην πινέζα «σχολείο», για να μεταβούν απευθείας στον δορυφο-
ρικό χάρτη, και κινούνται κατά μήκος της διαδρομής (κίτρινη γραμμή κατά μήκος του 
οδοστρώματος), για να εντοπίσουν και να καταγράψουν τις δυσκολίες και τα εμπόδια 
που συναντά η Γαλήνη στον δρόμο της. Σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασιών 
τους, οι ομάδες αντιγράφουν και επικολλούν σε ένα αρχείο παρουσιάσεων τις εικόνες 
που θεωρούν ότι αποτελούν εμπόδια, τις παρουσιάζουν στην ολομέλεια και προτείνουν 
λύσεις. Ο/Η εκπαιδευτικός προβάλλει στη μεγάλη οθόνη εικόνες από πεζοδρόμια με 
ράμπες, ειδικές θέσεις παρκινγκ για ανάπηρους, ράμπες κτιρίων κ.ά. και, αφού όλοι 
μαζί αποφασίσουν ποια από αυτές αποτελεί την κατάλληλη πρόταση, την προσθέτουν 
στην αντίστοιχη διαφάνεια μαζί με έναν τίτλο και μια λεζάντα. 

Στην πέμπτη φάση («Τα ειδικά δικαιώματα των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα»),  
η συζήτηση και ο προβληματισμός εστιάζονται στο ερώτημα: «Έχετε σκεφτεί ποιες 
δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα που μετακινείται με 
το λεωφορείο ή με το αυτοκίνητο; Με ποιο τρόπο μπαίνει στη θάλασσα ή πώς επισκέ-
πτεται μια βιβλιοθήκη;». Για να εμπλουτιστεί ο διάλογος στην ολομέλεια με νέες πλη-
ροφορίες, ο/η εκπαιδευτικός προβάλλει εικόνες από το διαδίκτυο, οι οποίες λειτουρ-
γούν ως ερεθίσματα για την προσέγγιση του θέματος. Οι μαθητές/τριες σχολιάζουν τις 
εικόνες και, ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασιών που τους δίνεται, διαβά-
ζουν έξι τίτλους άρθρων από το διαδίκτυο, σχετικούς με το θέμα. Επιλέγουν να διαβά-
σουν το άρθρο που τους ενδιαφέρει περισσότερο και προσθέτουν κάτω από το κείμενο 
μια από τις εικόνες που προβλήθηκαν στην ολομέλεια.   

Αναλυτική περιγραφή έκτης φάσης 

Στην έκτη φάση («Σημεία ενδιαφέροντος ΑμεΑ»),  οι ομάδες μελετούν τον ιστό-
τοπο Prosvasis.co και εργάζονται σύμφωνα με το φύλλο εργασιών «Σημεία ενδιαφέρο-
ντος ΑμεΑ», για να πληροφορηθούν τα προσβάσιμα σημεία της πόλης που τους ενδια-
φέρουν και να προσθέσουν ένα σημείο (π.χ. ένα μουσείο ή  ένα εστιατόριο) που είναι 
προσβάσιμο από ΑμεΑ, αλλά δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο ιστότοπο.  

Σύμφωνα με την ομάδα δημιουργίας του Prosvasis.co, ο ιστότοπος είναι «μια νέα 
online διαδικτυακή πλατφόρμα οργανωμένου δικτύου προσβασιμότητας για ΑμεΑ και 
ατόμων που χρήζουν κυρίως ιατρικής αποθεραπείας μετά από κάποιο σοβαρό ατύ-
χημα. Περιλαμβάνει διάφορα σημεία ενδιαφέροντος όπως: εστιατόρια, θέατρα, μου-
σεία, καφετέριες, θέσεις παρκαρίσματος ΑμεΑ, ξενοδοχεία και άλλα σημεία ψυχαγω-
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γίας και πολιτισμού». Ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασιών, οι ομάδες έ-
χουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την «πόλη» και την «κατηγορία» που τους ενδιαφέρει 
και να δουν τα σημεία πρόσβασης που υπάρχουν στη συγκεκριμένη πόλη. Για παρά-
δειγμα, στην Αθήνα μπορούν να δουν καφετέριες, ξενοδοχεία, παραλίες, χώρους πολι-
τισμού και πεζόδρομους, επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα πράσινα σύμβολα στο 
πάνω μέρος της οθόνης. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο αριστερό μενού κι ο χρή-
στης μπορεί να πατήσει επάνω και να μεταβεί σε μια καινούρια σελίδα με πληροφορίες 
για κάθε σημείο ενδιαφέροντος που θα επιλέξει.  

 

Όταν οι ομάδες τελειώνουν την εργασία τους, ανακοινώνουν τα προσβάσιμα σημεία 
που επέλεξαν και παρουσιάζουν τις επιπλέον δυνατότητες (εάν υπάρχουν) που παρέχει 
κάθε ένα από αυτά στους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα.  

Στο δεύτερο μέρος του φύλλου εργασιών, οι ομάδες προσθέτουν στον ιστό-
τοπο Prosvasis.co έναν χώρο που, ενώ γνωρίζουν ότι είναι προσβάσιμος, δεν υπάρχει 
στο συγκεκριμένο site (η δυνατότητα αυτή δίνεται μετά την εγγραφή του χρήστη στη 
σελίδα, μέσω της εντολής «προσθέστε ένα σημείο»). Για να γίνει αυτό, ο/η εκπαιδευ-
τικός ενθαρρύνει τις ομάδες να μεταβούν στο Μουσείο Αφής (το οποίο ανήκει στον 
Φάρο Τυφλών της Ελλάδας), ένα εξαιρετικό μουσείο στο οποίο «οι επισκέπτες έχουν 
τη δυνατότητα να αγγίζουν τα εκθέματα, τα οποία είναι πιστά αντίγραφα των πρωτο-
τύπων που εκτίθενται σε άλλα Μουσεία της χώρας μας» (Από την αρχική σελίδα του 
Μουσείου). Στην ειδική ιστοσελίδα του μουσείου για τα ΑΜΕΑ μαθαίνουμε ότι «η 
πρόσβαση στο Μουσείο για άτομα με κινητικά προβλήματα γίνεται από ειδική ράμπα 
στην είσοδο του κτιρίου». Έτσι, οι μαθητές θα ενημερωθούν για την ύπαρξη αυτού 
του μοναδικού μουσείου και παράλληλα θα έχουν τη χαρά να το προσθέσουν στον 
ιστότοπο Prosvasis.co, συμβάλλοντας, με αυτόν τον τρόπο, στην ενημέρωση των αν-
θρώπων με κινητικά προβλήματα. Για να προσθέσουν οι ομάδες έναν χώρο ενδιαφέ-
ροντος στον παραπάνω ιστότοπο, θα πρέπει να γίνει πρώτα επίδειξη από τον/την εκ-
παιδευτικό, ώστε να διευκολυνθούν οι μαθητές στο έργο τους.  

Για το τέλος, προτείνεται μια ευχάριστη πρόταση, για χαλάρωση και ξεκούραση, από 
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τον ιστότοπο Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, στο άρθρο «Τρεις ασκήσεις για κουρασμένα μάτια απ’ το pc». Οι ομάδες δια-
βάζουν τις οδηγίες και ακολουθούν τα βήματα που προτείνονται, για να ξεκουράσουν 
τα μάτια τους και να χαλαρώσουν από την ένταση της διαδικτυακής έρευνας που προη-
γήθηκε.  

Φύλλο Εργασίας της έκτης φάσης 

Α΄ μέρος 

Το σχολείο σας αποφάσισε να πάει διήμερη εκδρομή σε μια μεγάλη κοντινή πόλη. 
Κάθε τάξη του σχολείου έχει δικαίωμα να προτείνει την πόλη που επιθυμεί να επισκε-
φτεί. Η δική σας τάξη αποφάσισε να προτείνει μια πόλη με πολλά σημεία πρόσβασης 
για ΑμεΑ, προκειμένου η Γαλήνη να ακολουθήσει χωρίς δυσκολίες όλες τις επισκέψεις 
που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της εκδρομής. 

Κάθε ομάδα θα αναλάβει να ερευνήσει μια διαφορετική πόλη και να προτείνει στις  
υπόλοιπες ομάδες τους χώρους πρόσβασης που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η ο-
μάδα σας θα πρέπει να αιτιολογήσει τις επιλογές της, γιατί η τελική απόφαση θα παρθεί 
από όλους. Για να βρείτε τις παραπάνω πληροφορίες ακολουθήστε τα παρακάτω βή-
ματα: 

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του ιστότοπου Prosvasis.co και επιλέξτε την πόλη και 
την κατηγορία που θέλετε.  

 

Από το αριστερό μενού της σελίδας που θα εμφανιστεί, μπορείτε να δείτε αναλυτικά 
τα αποτελέσματα της αναζήτησή σας. Στην παρακάτω εικόνα, βλέπουμε τα προσβά-
σιμα ξενοδοχεία της Αθήνας. Παρατηρήστε ότι σε κάθε προσβάσιμο χώρο, υπάρχει το 

εικονίδιο , που συμβολίζει ένα αναπηρικό αμαξίδιο πάνω με μια ράμπα. Εάν θέλετε 
να μάθετε περισσότερα για ένα χώρο, κάντε αριστερό κλικ επάνω στην εικόνα του. 
Αμέσως, επάνω στο χάρτη θα εμφανιστεί ένα μικρό παράθυρο. Εκεί πατήστε τη λέξη 
«περισσότερα», για να ανοίξει μια σελίδα με περισσότερες πληροφορίες και εικόνες.  
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Εάν θέλετε να δείτε εικόνες από τον δρόμο που βρίσκεται ο χώρος που σας ενδιαφέρει, 

σέρνετε το ανθρωπάκι  επάνω στο κόκκινο μπαλόνι που δείχνει το χώρο σας και 
αμέσως, μεταφέρεστε στον δρόμο.  

Εάν θέλετε να αλλάξετε κατηγορία, πατήστε πάνω στα πράσινα εικονίδια, στο πάνω 
μέρος του χάρτη. Εάν θέλετε να δείτε όλους τους χώρους, πατήστε στο εικονίδιο με το 
αστεράκι. 

 

 

Β΄ μέρος 

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του Prosvasis.co και επιλέξτε την κατηγορία «χώροι 
πολιτισμού» της Αθήνας. Ελέγξτε από το αριστερό μενού ποια είναι τα προσβάσιμα 
μουσεία της πόλης. Θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει το Μουσείο Αφής. Μεταβείτε 
στο Μουσείο Αφής, επιλέξτε τη σελίδα για ΑμεΑ και διαβάστε το κείμενο. Εάν είναι 
προσβάσιμο, προσθέστε το στον ιστότοπο Prosvasis.co. Για να το κάνετε αυτό, ακο-
λουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

Κάντε κλικ πάνω στο εικονίδιο  για να προσθέσετε το μουσείο. Αμέσως, θα εμφα-
νιστεί το παρακάτω παράθυρο. 

 

Σε αυτό, θα προσθέσετε την πόλη, την κατηγορία, την ονομασία (του μουσείου), μια 
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περιγραφή (με αντιγραφή και επικόλληση από τον ιστότοπο του Μουσείου), μια φω-
τογραφία του μουσείου (από τον ιστότοπο του Μουσείου) και θα τσεκάρετε τα σύμ-

βολα . Όταν τελειώσετε, πατήστε επόμενο.  

Στην επόμενη εικόνα, θα πρέπει να γράψετε τη διεύθυνση του Μουσείου (με αντιγραφή 
και επικόλληση από τον ιστότοπο του Μουσείου) και να επιλέξετε «εύρεση». Αμέσως, 
θα εμφανιστεί ο χάρτης της διεύθυνσης που δώσατε μαζί με το κόκκινο μπαλονάκι που 
δείχνει την ακριβή τοποθεσία. Για να ολοκληρωθεί η προσθήκη, πατήστε «καταχώ-
ρηση».  

Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε με επιτυχία την καταχώρηση του Μουσείου Αφής στον 
ιστότοπο Prosvasis.co! 

Προτάσεις αξιοποίησης του διδακτικού σεναρίου 

Ο/Η εκπαιδευτικός της Β΄ τάξης, θα ήταν προτιμότερο να επιλέξει την εφαρμογή του 
σεναρίου προς το τέλος του σχολικού έτους, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να αντα-
ποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις χρήσης της εφαρμογής Google Earth. Αντίστοιχα, 
ο/η εκπαιδευτικός της Γ΄ τάξης μπορεί να το εφαρμόσει στην αρχή του σχολικού έτους, 
ως εισαγωγική δραστηριότητα σε αντίστοιχες ενότητες του βιβλίου της γλώσσας της 
Γ΄ τάξης. Αν και το σενάριο συντάχτηκε για να εφαρμοστεί από μαθητές της Β΄ και Γ΄ 
Δημοτικού, μπορεί να εφαρμοστεί και από μαθητές μεγαλύτερων τάξεων, καθώς περι-
λαμβάνει δραστηριότητες που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την ηλικία. 

Στη δεύτερη φάση, μια επιπλέον πρόταση είναι η δημιουργία ενός (έντυπου ή ψηφια-
κού) βιβλίου με τίτλο «Ποιος είμαι;». Τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν ένα βιβλίο 
σχετικά με τον εαυτό τους, με μια αυτοπροσωπογραφία τους στο εξώφυλλο και προ-
σωπικές φωτογραφίες, πεζά κείμενα, ποιήματα και προσωπικές πληροφορίες για τον 
εαυτό τους στις εσωτερικές του σελίδες.   

Στην τέταρτη φάση («Από το σχολείο στο σπίτι») οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων 
ή οι έμπειροι μαθητές των μικρότερων, που έχουν καλύτερο χειρισμό του ποντικιού 
και του πληκτρολογίου, μπορούν, συμπληρωματικά, να χρησιμοποιήσουν την επιλογή 
εγγραφή, από την εργαλειοθήκη της εφαρμογής Google Earth, και να καταγράψουν και 
να ηχογραφήσουν ταυτόχρονα τόσο την κίνησή τους στη διαδρομή όσο και τις προφο-
ρικές παρατηρήσεις τους.  
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«Είμαστε ότι τρώμε» 
 Διδακτικό σενάριο της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου  

Χαντζή Στυλιανή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

Υπ. Διδ. Ιστορίας της Εκπαίδευσης 
ΜΔΕ στη Σχολική Παιδαγωγική & Νέες Τεχνολογίες  

stexant@otenet.gr 

Περίληψη 

Το σενάριο αφορά στη διδασκαλία της 4ης ενότητας του βιβλίου της γλώσσας της Α 
γυμνασίου σχετικά με τα κειμενικά μέρη και την προσέγγιση με εναλλακτικούς τρό-
πους της διατροφής και ειδικότερα της μεσογειακής διατροφής ως αντικείμενο διδα-
σκαλίας. Πρόκειται για μια απόπειρα εμπλουτισμένης διδασκαλίας με την εμπλοκή 
των ΤΠΕ και διαφοροποιημένων διδακτικών μεθόδων όπως οι ομάδες εργασίας, η 
ανακαλυπτική και η βιωματική μάθηση. Το σενάριο έχει διαθεματικές προεκτάσεις 
καθώς η εφαρμογή των εργασιών του έχει αξιοποιηθεί για την πραγματοποίηση μιας 
μικρής έρευνας σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών της συγκεκριμένης 
τάξης του σχολείου και ακολούθησε η παρουσίασή της στην εφημερίδα του σχολείου.  
Σκοπός της εναλλακτικής  διδασκαλίας είναι η συνειδητοποίηση από μέρους των μα-
θητών του σημαντικού ρόλου που παίζει η διατροφή και η άσκηση στην υγεία μας, η 
υιοθέτηση σωστών προτύπων διατροφής και  η απόκτηση βασικών γνώσεων και ά-
σκηση στην αξιοποίηση του διαδικτύου και των Η/Υ από μέρους των μαθητών. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διατροφή, μεσογειακή διατροφή, διατροφολογία, διερευνητική 
μάθηση 

Εισαγωγή 

Το συγκεκριμένο σενάριο αφορά στην προσέγγιση με εναλλακτικούς τρόπους κυρίως 
της διατροφής και ειδικότερα της μεσογειακής διατροφής ως αντικείμενο διδασκαλί-
ας. Προβλεπόμενος χρόνος εφαρμογής: 4-5 διδακτικές ώρες. Η πρώτη ώρα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εναλλακτικά και σε άλλη αίθουσα αρκεί να υπάρχει βιντεοπροβο-
λέας  ή διαδραστικός πίνακας. Για την ομαλή διεξαγωγή του συγκεκριμένου σχεδίου 
διδασκαλίας απαιτείται εξοικείωση των μαθητών με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, 
όσο και με βασικές γνώσεις-δεξιότητες των ΗΥ και με λογισμικά Η/Υ όπως ΠΕΚ και  
φυλλομετρητές (πχ. Chrome). Ουσιαστικά προωθεί το νέο διαθεματικό πλαίσιο σπου-
δών καθώς εμπλέκει τους μαθητές σε δραστηριότητες που καλύπτουν την ενότητα 
διαθεματικά(λογοτεχνία, γλώσσα, τρόπος ζωής και διατροφής) αλλά αντιμετωπίζει τη 
γνώση σύμφωνα με την ολιστική - εποικοδομιστική προσέγγιση κατά την οποία οι 
μαθητές πρέπει να αντιλαμβάνονται τη διδακτέα ύλη ως όλον και να δημιουργούν με 
βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους (Ματσαγγούρας, 2002).  
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Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Η διδακτική αυτή παρέμβαση επιχειρεί να συνδυάσει κριτικά και δημιουργικά μια 
ποικιλία εργασιών με στόχους γνωστικούς και στόχους διαφόρων δεξιοτήτων (ψη-
φιακός, κριτικός γραμματισμός). Σκοπός της εναλλακτικής  διδασκαλίας είναι η διε-
ρεύνηση και αναζήτηση πληροφοριών και γνώσεων με την υποστήριξη των ΤΠΕ, η 
απόκτηση βασικών γνώσεων, η συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών του ση-
μαντικού ρόλου που παίζει η διατροφή και η άσκηση στην υγεία μας και η υιοθέτηση 
σωστών προτύπων διατροφής από μέρους τους. Οι δραστηριότητες εμπλέκουν με δη-
μιουργικό τρόπο τη χρήση των υπολογιστών, των ΠΕΚ, των φυλλομετρητών και των 
ανοιχτών λογισμικών όπως η Πύλη για την Ελληνική γλώσσα. Στόχος είναι η κριτική 
επεξεργασία των ασκήσεων των φύλλων εργασίας ώστε να προκύψουν πολυτροπικά 
κείμενα, πίνακες και να διαμορφωθούν συγκεκριμένες στάσεις ζωής (σεβασμός των 
κανόνων διατροφής, υιοθέτηση μεσογειακής διατροφής, συνειδητοποίηση της ωφέ-
λειας της σωματικής άσκησης κλπ). Οι ΤΠΕ και η χρήση του υπολογιστή μπορούν να 
εμπλέξουν τους μαθητές με διαδικασίες αναζήτησης πληροφοριών, εμπειριών και τε-
λικά γνώσεων και να διευκολύνουν τη συνεργατική μάθηση αναπτύσσοντας παράλ-
ληλα δεξιότητες επικοινωνίας μεταξύ τους δίνοντας δηλαδή έμφασης την κοινωνική 
διάσταση της μάθησης (Vugotsky) (ΟΕΠΕΚ, 2007).  

Επιμέρους στόχοι της διδακτικής παρέμβασης είναι: 

Να αποκτήσουν κάποιες βασικές γνώσεις γύρω από την μεσογειακή διατροφή και την 
αξία της στη διατήρηση της καλής υγείας του ανθρώπου,  γύρω από σύγχρονες έν-
νοιες της διατροφολογίας πχ. γονιδιακή διατροφή και να προβληματιστούν για την 
κακή ποιότητα διατροφής των παιδιών και γύρω από τη διατροφή των ανθρώπων κα-
τά την αρχαιότητα( διαθεματική προέκταση). 

Να αντιληφθούν τα οφέλη της άσκησης και των σωστών διατροφικών συνηθειών για 
τη ζωή τους και να υιοθετήσουν την απαιτούμενη στάση απέναντι τους, ώστε να γί-
νουν φορείς διάχυσης της παραπάνω γνώσης στις οικογένειές τους. 

Να ασκηθούν μέσω της εμπλοκής των ΤΠΕ με τους υπολογιστές ως φορείς και μέσο 
διδασκαλίας, να ασκηθούν στην αναζήτηση πηγών και πληροφοριών στο διαδίκτυο, 
στην διερεύνηση και χρήση των διαθέσιμων ιστοσελίδων και στην αξιοποίηση λογι-
σμικών και χρηστικών εργαλείων όπως για την κατασκευή ερωτηματολογίου μέσω 
του google. 

Θεωρητικό πλαίσιο  

Μέθοδος: Στο σενάριο εφαρμόζεται εμπλουτισμένη διδασκαλία στην οποία αξιοποι-
ούνται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και ο ψηφιακός γραμματισμός με την παρέμβα-
ση των ΤΠΕ σ όλη τη διάρκεια της διδακτικής προσέγγισης, ο κριτικός γραμματισμός 
και συγχρόνως η  διαθεματική και βιωματική προσέγγιση του κειμένου μέσα από την 
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παρέμβαση της τέχνης(τραγούδι χορωδίας) των αισθήσεων. Με την δράση και τη 
βιωματική προσέγγιση καταστάσεων οι μαθητές βρίσκουν διόδους ταύτισης με τον 
εαυτό τους και με το περιβάλλον καθώς η επικοινωνία τους μεταβάλλεται σε ενεργο-
ποίηση από μέρους τους (Aebli, 1985, στο Κοσσυβάκη, 1997). Ειδικότερα εφαρμόζε-
ται η: 

- Ανακαλυπτική - διερευνητική μέθοδος ως προς την αναζήτηση του υλικού. 

- Ομαδο-συνεργατική μέθοδος ως προς την επεξεργασία του υλικού και τη σύνθεση 
του κειμένου. Οι μαθητές συμμετέχουν πιο ενεργητικά και συνεργάζονται μεταξύ 
τους για να επιλύσουν τις εργασίες τους και ενθαρρύνονται στη διαμόρφωση της ο-
μαδικής ταυτότητας (ΟΕΠΕΚ, 2007, Νημά & Καψάλης, 2002). Η συνεργατική μάθη-
ση και ο καταμερισμός της γνώσης συντελούν ακριβώς στη διαδικασία οικοδόμησης 
της νέας γνώσης με επαρκή παιδαγωγικά τρόπο. Τα σχέδια συνεργατικής έρευνας εξα-
σφαλίζουν στους μαθητές τη δυνατότητα να εφαρμόσουν και να ασκήσουν ένα ευρύ σύ-
νολο ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων, να χρησιμοποιήσουν ανώτερες μορφές μά-
θησης όπως η ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση και να επιδοθεί σε μια δημιουργική 
διαδικασία  (σελ. 124, στο Νημά & Καψάλης, 2002).Τα οφέλη της είναι αδιαμφισβή-
τητα στον τομέα τα ακαδημαϊκής πορείας, της κοινωνικής μάθησης και της αλλαγής 
στάσεων των μαθητών (Χατζηδήμου, στο βασικό επιμορφωτικό υλικό τ. Α, 2010). 

- Γνωστική - εποικοδομιστική μέθοδος ως προς την ενεργητική οικοδόμηση της νέας 
γνώσης εμπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσες.  

Θεωρητικό πλαίσιο: Η διδακτική αυτή παρέμβαση επιχειρεί να συνδυάσει κριτικά και 
δημιουργικά μια ποικιλία εργασιών με στόχους γνωστικούς και στόχους διαφόρων 
δεξιοτήτων  ψηφιακός, κριτικός γραμματισμός). Στη σύγχρονη βιβλιογραφία ανα-
γνωρίζεται η ενεργητική διάσταση της μάθησης ως μιας διαδικασίας ενεργητικής κα-
τασκευής της γνώσης με τη μεσολάβηση του δασκάλου (Ματσαγγούρας, 2007). 

Το σχέδιο σχετίζεται με το ΑΠΣ, αποτελεί ενότητα του βιβλίου αλλά είναι ευέλικτο 
ως προς τις προεκτάσεις του. Η περιγραφή της διδακτικής διαδικασίας είναι ακριβής, 
υπάρχει άμεση αντιστοιχία στόχων-δραστηριοτήτων.  

Το σχέδιο βασίζεται στην ανακαλυπτική μάθηση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ο 
διαμεσολαβητικός και δευκολυντικός για τη μάθηση σύμφωνα με τα νεότερα μοντέλα 
μάθησης και όχι απόλυτος. Λειτουργεί ως εμψυχωτής και συντονιστής των ομάδων 
εργασίας ώστε τα παιδιά να γίνουν φορείς μάθησης τους (Rogers, 1989, όπως αναφέ-
ρεται στο Πηγιάκη, 2004, Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών στα ΚΣΕ, 2011).  
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Περιγραφή των δραστηριοτήτων/ώρα 

1η ώρα: 
Οι μαθητές ακούνε πρώτα το  Τραγούδι Τυπάλδου, ένα τραγούδι για τη διατροφή 
(Στίχοι-Μουσική: Τατιάνα Ζωγράφου, Ερμηνεία: Άρτεμις Βαβάτσικα, Τάσης Χρι-
στογιαννόπουλος, Παιδική χορωδία Δημοτικού ωδείου Μοσχάτου). 

Έπειτα εκφράζουν τις εντυπώσεις τους. Μπαίνουν στο διαδίκτυο και αρχικά γίνεται 
από τον διδάσκοντα μια ενημέρωση για την πύλη της ελληνικής γλώσσας και τον 
τρόπο αξιοποίησής της και για την κατασκευή ερωτηματολογίου με τη βοήθεια του 
google.  

2η ώρα:  
Οι μαθητές μοιράζονται σε ομάδες των τριών ατόμων ( 9 ομάδες). Βρίσκουν στην 
επιφάνεια εργασίας ένα σχετικό φάκελο. Αρχίζουν να επεξεργάζονται τα φύλλα ερ-
γασίας. Ακούνε ένα σχετικό βίντεο για τη σημασία της διατροφής (Κρατούν σημειώ-
σεις για απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού φύλλου εργασίας). 

 3η ώρα:  
Συνεχίζεται  και ολοκληρώνεται η επεξεργασία των φύλλων εργασίας. 

4η ώρα:  
Γίνεται η παρουσίαση των εργασιών από τους μαθητές ανά ομάδες. Οι υπόλοιποι μα-
θητές σημειώνουν σχόλια για κάθε ομάδα. Ο καθηγητής στο τέλος προσθέτει τη δική 
του αξιολόγηση των εργασιών και προβαίνει σε αναστοχασμό του σχεδίου διδασκα-
λίας. Δίνεται ένα φύλο αξιολόγησης/μαθητή με δυο εργασίες εμπέδωσης για το σπίτι. 

Φύλλα Εργασίας 

Φύλλο εργασίας 1 

Ακούστε τη σχετική Συνέντευξη διατροφολόγου, κρατώντας συγχρόνως σημειώσεις 
στο τετράδιό σας  και απαντήστε: 

1. Τι είναι γονιδιακή διατροφή; 
2. Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε καθημερινά; Ποιές πηγές νερού υπάρχουν; 
3. Τί προτείνει ο κ. Διαιτολόγος σχετικά την βελτίωση της υγείας μας; 
4. Η διατροφή είναι ζήτημα απλώς τροφής ή σχετίζεται με άλλες παραμέτρους; 
5. Ποιό ποσοστό μαθητών ακολουθεί τη λεγόμενη μεσογειακή διατροφή; 
6. Ποιά η σχέση της διατροφής με τη σωματική άσκηση και τον τρόπο ζωής; 
7. Ποιά είναι η νέα γλυκαντική ουσία;  

Φύλλο εργασίας 2 
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http://www.youtube.com/watch?v=c9oP3pbSbjk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rzq9SKlT3y4


Διαβάστε το κείμενο στην  υπερσύνδεση Η διατροφή στην Αρχαία Ελλάδα και απα-
ντήστε:  

1. Ποιες βασικές διαφορές και ποιές ομοιότητες  επισημαίνετε στη διατροφή μεταξύ 
των Αρχαίων και των Νεοελλήνων;  

Ομοιότητες Διαφορές 
  
  

1. Ποιές ονομασίες είχαν τα τρία γεύματά των Αρχαίων και τί κυρίως περιλάμ-
βαναν; 
2. Περιηγηθείτε στη Μεσογειακή διατροφή και απαντήστε: 

Α. Τι είναι μεσογειακή διατροφή  και γιατί είναι τόσο ευεργετική για την υγεία μας; 

Β. Ποιες ομάδες τροφής υπάρχουν και ποια ποσοστά τροφής/ομάδα πρέπει να παίρ-
νουμε καθημερινά;  

Γ. Προσπαθήστε να βρείτε σε μια μηχανή αναζήτησης τί ονομάζουμε blue zones και 
πού βρίσκονται; 

Φύλλο εργασίας 3 

Διαβάστε το σχετικό άρθρο στην υπερσύνδεση Σωματική άσκηση και στα oφέλη σω-
ματικής άσκησης. Έπειτα απαντήστε: 
1.  Ποιές είναι οι επιδράσεις της σωματικής άσκησης στην καρδιά, στην ανα-
πνοή και στο ορμονικό σύστημα; 

Ποια είναι τα οφέλη της συστηματικής άσκησης; 
2. Ποιες ασκήσεις είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες για την καρδιά και τους πνεύμονες; 
3. Διαβάστε το άρθρο Άθληση και συνέπειες   και παρουσιάστε το περιεχόμενο 
του σε μια παράγραφο. 
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http://easterngr.blogspot.com/2011/05/h.html
http://users.sch.gr/thomalekos/mesdiatrofi.htm
http://www.diatrofi.gr/index.php/health/askisi/item/407-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%25B
http://www.metropolitan-hospital.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=284
http://www.metropolitan-hospital.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=284
http://www.childit.gr/v2/index.php/health/392-i-athlisi-proagei-tin-somatiki-kai-kirios-tin-pneumatiki-igeia-tou-paidiou


Αξιολόγηση (στο σπίτι) 

1. Εφαρμόζοντας όσα είπαμε κατά την 1η ώρα του σχεδίου διδασκαλίας της ενότητας 
της γλώσσας, ασκηθείτε στην κατασκευή ενός ερωτηματολογίου κατά ομάδες. Συ-
νεργαστείτε με άλλους συμμαθητές σας και μέσω της google κατασκευάστε ένα ερω-
τηματολόγιο με θέμα τη διατροφή-άσκηση των παιδιών της ηλικίας σας.  

2. Αναφέρετε σε κείμενό σας ποιές είναι οι συνήθειές σας στη διατροφή και αν ή τί 
πρέπει να αλλάξετε στη διατροφή σας, μετά από όσα ακούσατε και μάθατε στη διδα-
σκαλία της συγκεκριμένης υποενότητας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1. Το πιο πλήρες ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθεί για να συμπληρωθεί ενδει-
κτικά από τρία τμήματα του γυμνασίου  πχ Α3, Β3, Γ3 ώστε να προκύψουν συγκε-
ντρωτικά  στοιχεία για τη διατροφή και άθληση των μαθητών του σχολείου, που μπο-
ρούν μετά να σχολιαστούν ανάλογα από κάποιους μαθητές. Το σχόλιο και τα αποτε-
λέσματα της μικρής αυτής έρευνας πρόκειται να συμπεριληφθούν στο επόμενο φύλλο 
της εφημερίδας του σχολείου. Έτσι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποκτά προεκτά-
σεις και συνδέεται με άλλους τομείς δράσεων του σχολείου πέρα από τα στενά πλαί-
σια της διδασκαλίας. 
2. Η συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου γίνεται μέσω συγκεκριμένης ιστοσελί-
δας, όπου πρέπει να μπουν οι μαθητές των τριών τμημάτων πατώντας στο url του 
ερωτηματολογίου που επιλέχθηκε. 

Προσοχή: Κάθε μαθητής για να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο πρέπει να πατήσει 
μόνο μια φορά στην ένδειξη: submit ( υποβολή). 

Προτάσεις- προτεινόμενες εργασίες επέκτασης σεναρίου 

5η ώρα: Μπορεί συμπληρωματικά να προγραμματιστεί η προβολή της ταινίας ‘’Πολί-
τικη κουζίνα’’ και να δοθούν ερωτήσεις γύρω από την ψυχολογική λειτουργία της 
διατροφής και του καθημερινού φαγητού και της ιεροτελεστίας της προετοιμασίας 
του. Ακόμη μπορεί να γίνει αναφορά σε ρήματα σύνθετα και ομόρριζα με αφορμή το 
«παιχνίδι» λέξεων που περιέχεται στο σενάριο της ταινίας. Η ενασχόληση με τα ρή-
ματα που ακούγονται στην ταινία μπορεί να αφορά και την αναζήτησή τους στην πύ-
λη για την ελληνική γλώσσα, όπου υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας τους.   

Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας ήταν επιτυχής. Οι μαθητές  μέσα από την ε-
μπλουτισμένη διδασκαλία και τη βοήθεια των ΗΥ και του διαδικτύου μπόρεσαν να 
φέρουν σε πέρας τις εργασίες τους και συγχρόνως σαν αντιληφθούν το ρόλο της δια-
τροφής και της άσκησης για μια υγιή και δημιουργική ζωή. Άλλοι στόχοι εξάλλου 
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που επιτεύχθηκαν ήταν η συνεργατικότητα και η εξοικείωση με τους υπολογιστές τα 
λογισμικά και τις εφαρμογές τους (όπως προγράμματα της google).  

Οι εργασίες αξιολόγησης είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι μαθητές δημιούργησαν ερω-
τηματολόγια κατά ομάδες και το καλύτερο επιλέχθηκε ώστε να πραγματοποιηθεί σχε-
τική έρευνα για τη διατροφή και άσκηση των μαθητών του σχολείου μας. Τα αποτε-
λέσματα του ερωτηματολογίου ανακοινώθηκαν σε σχετικό άρθρο της εφημερίδας του 
σχολείου μας. Έτσι έγινε δυνατός ο συγκερασμός της διδακτικής πράξης με ευρύτε-
ρες δράσεις του σχολείου. Η δεύτερη εργασία των μαθητών να αναφέρουν  ποιές εί-
ναι οι συνήθειές τους και αν ή τί πρέπει να αλλάξουν στη διατροφή τους, ήταν εξίσου 
χρήσιμη καθώς έδωσε στη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν πιο βαθιά συ-
νείδηση των κακών ή καλών διατροφικών τους συνηθειών και να διαμορφώσουν συ-
γκεκριμένες στάσεις συμπεριφοράς.  

Το συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμόστηκε σε 2 τμήματα με 27 μαθητές το καθένα. Η δυ-
σκολία της εφαρμογής του έγκειται στο μεγάλο αριθμό των μαθητών. Αναγκαστικά 
υπήρχαν αρκετές ομάδες (9) που διαχειρίστηκαν τα φύλλα εργασίας κοινά ανά τρεις 
ομάδες. Ο μεγάλος αριθμός των μαθητών και η έλλειψη επαρκούς αριθμού ΗΥ είχε 
αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση ορισμένων μαθητών, που δεν μπορούσαν να έχουν 
εύκολη πρόσβαση στην οθόνη του ΗΥ τους.  
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«Είναι δικαίωμα μας!» Εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών 

Κανέλλου Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, ΜΑ Ειδικής Αγωγής 

marykanel@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) κρίνεται 
αναγκαία για να τεθούν οι όροι της δια βίου μάθησης. Το παρόν κείμενο αναφέρεται 
σε ένα εκπαιδευτικό σενάριο για το μάθημα της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής» 
(ΣΤ΄ δημοτικού), το οποίο οφείλει να παίζει σημαντικό ρόλο σε ένα πρόγραμμα 
σπουδών, διαμορφώνοντας δραστήριους, υπεύθυνους και αυτόνομους πολίτες, με 
καλλιεργημένη την αρετή της ενσυναίσθησης. Το σενάριο στηρίζεται σε θεωρίες μά-
θησης, αξιοποιώντας παράλληλα, με ποικίλους τρόπους, τις νέες τεχνολογίες για εκ-
παιδευτικούς σκοπούς και συμβάλλει στην εφαρμογή της διαθεματικότητας και της 
συνεργασίας στη σχολική πράξη. Η πορεία της διδασκαλίας περιλαμβάνει τρεις φά-
σεις, όπου περιγράφονται συνοπτικά οι δραστηριότητες με τις οποίες επιχειρείται να 
καλυφθούν οι στόχοι και οι αντίστοιχες διαδικασίες, τα μέσα και τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται και η σημασία τους, οι ρόλοι των μαθητών και του διδάσκοντα και 
η αξιοποίηση του προϊόντος της διδασκαλίας. 

Λέξεις – Κλειδιά: εκπαιδευτικό σενάριο, ανθρώπινα δικαιώματα, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Το σκεπτικό του σεναρίου, καινοτομίες, προστιθέμενη αξία, θεωρητικό πλαίσιο 

Οι δύο τελευταίες δεκαετίες διέπονται από πληθώρα εκπαιδευτικών τεχνολογικών 
καινοτομιών που εξελίσσονται διαρκώς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ποικί-
λους τρόπους, συμβάλλοντας στην αλλαγή των ανθρώπινων ιδεών για τις δυνατότη-
τες επικοινωνίας και για την κατανόηση των νοημάτων (Αckermann, 2004). Ερευνη-
τικά και εμπειρικά δεδομένα έχουν επισημάνει την πρόσθετη παιδαγωγική αξία των 
ψηφιακών τεχνολογιών (Γαβρίλης et al., 2010). Σύμφωνα με τους τέσσερις πυλώνες 
για το μέλλον της εκπαίδευσης, η εκπαίδευση πρέπει να ανταποκριθεί σε νέες απαι-
τήσεις παρέχοντας εφόδια στον άνθρωπο που θα του επιτρέπουν να εκμεταλλεύεται 
τις ευκαιρίες για μάθηση, οι οποίες θα του δίνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του 
(UNESCO, 1996). Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση δίνουν νέες δυνατότη-
τες και στη χώρα μας, μέσω της ένταξης λογισμικών στη διδακτική και μαθησιακή 
διαδικασία; είτε κλειστού τύπου, είτε ανοιχτού τύπου, είτε γενικής χρήσης 
(Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 2008). Ωστόσο, χρειάζεται διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση, ώστε 
να είναι εφικτή η κριτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.  

Το «εκπαιδευτικό σενάριο» κρίνεται απαραίτητο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, ο 
οποίος γίνεται ο ίδιος ενεργός δημιουργός της προσωπικής του παιδαγωγικής. Απ’ 

1665

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



την άλλη, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και άλλοι εκπαιδευτικοί, διότι είναι σχε-
διασμένο έτσι ώστε να δέχεται τροποποιήσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανά-
γκες κάθε τάξης (Κυνηγός, χ.χ). Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο αφορά στα δικαιώ-
ματα του ανθρώπου, ένα θέμα που εντάσσεται στο μάθημα της κοινωνικής και πολι-
τικής αγωγής στο πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού σχολείου (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη) και 
του γυμνασίου (Γ΄ τάξη). Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σκοπό να προετοιμάσει τους 
μαθητές για αυριανούς πολίτες της χώρας και του κόσμου γενικότερα. Επιδιώκεται 
μέσα από τη διδασκαλία του οι μαθητές να κατανοήσουν τους ρόλους τους, τα δι-
καιώματα και τις υποχρεώσεις τους ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κοινω-
νικά και ηθικά προβλήματα (ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής). Εί-
ναι φανερό ότι ο σκοπός του μαθήματος συμπίπτει και με το γενικότερο σκοπό της 
ύπαρξης του σχολείου, δηλαδή τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Βασική προϋπόθεση 
είναι να αφεθεί ο μαθητής ελεύθερος να διερευνήσει καταστάσεις, να εκφραστεί ε-
λεύθερα και να βγάλει συμπεράσματα μέσα από μια κριτική ματιά. Για αυτό το λόγο, 
στο παρόν σενάριο δίνονται στο μαθητή κατάλληλα εργαλεία για να το επιτύχει, όπως 
συστήματα οπτικοποίησης και προσομοίωσης και λογισμικά δημιουργίας κόμικς για 
την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Επίσης, το παρόν σενάριο συνδέεται με άλλα 
μαθήματα όπως η Γεωγραφία, τα Καλλιτεχνικά, τα Αγγλικά, η Πληροφορική και η 
Γραπτή Έκφραση, απευθύνεται σε περισσότερους τύπους νοημοσύνης απ’ ότι ένα 
συμβατικό μάθημα και επιχειρεί να εξοικειώσει τα παιδιά με ατομικές και πολιτιστι-
κές διαφοροποιήσεις (Gardner, 1993, όπως αναφέρεται στο Ματσαγγούρας, 2006). 

Το σενάριο και τα περιβάλλοντα μάθησης που προτείνονται στηρίζονται κυρίως στις 
γνωστικές και κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης από τις οποίες δανείζονται κά-
ποιες απόψεις και τις ενσωματώνουν (π.χ.J.Piaget: η μάθηση ως εσωτερική διαδικα-
σία δόμησης της γνώσης, J.Bruner: ανακαλυπτική μάθηση, κίνητρα, σημασία των μέ-
σων για την εκμάθηση εννοιών και αρχών που δεν είναι εύκολο να αποκτηθούν με 
τον πραξιακό τρόπο). Αξίζει να επισημανθούν οι απόψεις του S.Papert που υποστηρί-
ζουν ότι το παιδί πρέπει να ασχολείται συνειδητά με μια δραστηριότητα, να εξωτερι-
κεύει τα συναισθήματα και τις ιδέες του για να επικοινωνεί με τους άλλους, οι ιδέες 
των ανθρώπων διαμορφώνονται και αναδιαμορφώνονται όταν εκφράζονται μέσω 
διαφορετικών μέσων και σε διαφορετικά περιβάλλοντα (έννοια «Constructionism»), 
ενώ τα λάθη δεν απαγορεύονται, γιατί μέσα από αυτά μαθαίνει κανείς περισσότερα, 
εφόσον οδηγούν σε αναστοχασμό και πιο επίμονη προσπάθεια (Ackerman, 2004· 
Κafai, 2006·Κολιάδης, 2007· Holbert, Penney & Wilensky, 2010). 

Πλαίσιο εφαρμογής σεναρίου 

Το σενάριο απευθύνεται κυρίως στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολεί-
ου, για την υλοποίηση του χρειάζονται περίπου 6-9 διδακτικές ώρες και κάποια αί-
θουσα όπου υπάρχουν υπολογιστές. Βασικές προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 
αποτελούν: η κατάκτηση των στόχων της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Ε΄ 
δημοτικού, η γνώση των βασικών εννοιών για τη χρήση υπολογιστή και τη διαχείριση 
αρχείων (φάκελοι, αρχεία κλπ), η μερική εξοικείωση με τον υπολογιστή, όπως γνώση 
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χειρισμού του επεξεργαστή κειμένου και του διαδικτύου και η εξοικείωση ως ένα 
βαθμό με την Αγγλική γλώσσα. Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία αποτε-
λούν: οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ο προτζέκτορας, η σύνδεση στο διαδίκτυο, τα ε-
γκατεστημένα προγράμματα: Office (word), Google Earth (ελεύθερο λογισμικό για 
γεωγραφικούς και αστικούς χάρτες/ σύστημα οπτικοποίησης και προσομοίωσης, πε-
ριβάλλον διερεύνησης και ανακάλυψης), Tux paint, Comic Strip creator (ελεύθερα 
λογισμικά ζωγραφικής και δημιουργία κόμικς), οι on line εφαρμογές: 
http://www.flipsnack.com/# (για τη δημιουργία e- book) , http://translate.google.com/ 
(μεταφραστής κειμένου) και τα φύλλα εργασίας σε έντυπη μορφή. 

Όσον αφορά στην κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης οι μαθητές εργάζονται κυρίως 
σε ομάδες των δύο ατόμων ώστε να υπάρχει διάλογος, ανταλλαγή απόψεων και αλ-
ληλοβοήθεια όπου χρειάζεται. Η ομαδοκεντρική διδασκαλία που αξιοποιείται περι-
γράφεται ως ένα μοντέλο κοινωνικής μορφής, όπου επικρατεί ευχάριστο και συνερ-
γατικό κλίμα (Delacruz, Souza e Silva, 2006· Mavrikis, Kahn & Dragon, 2012). Ω-
στόσο, η συγκεκριμένη ομαδοποίηση γίνεται και με κάποια κριτήρια που εξυπηρε-
τούν την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος (Κοσσυβάκη, 2006) και αφορούν στην 
ευκολότερη πρόσβαση στον υπολογιστή. Σε κάποια σημεία βέβαια χρειάζεται ατομι-
κή εργασία και εξάσκηση από κάθε μαθητή, ώστε να αναπτυχθεί η αυτονομία και η 
προσωπική άποψη. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι φορέας της γνώσης, αλλά έχει ρόλο 
διακριτικό, οργανωτικό, καθοδηγητικό και ενθαρρυντικό, γι’ αυτό δίνει κίνητρα και 
όχι έτοιμες απαντήσεις (Blikstein & Cavallo, 2002·Βλαχογιάννη & Κυνηγός, 2011). 
Επιτρέπει στους μαθητές να κάνουν λάθη, ενισχύει την προσπάθεια και επεμβαίνει σε 
σημεία που θεωρεί πολύ κρίσιμα. 

Οι στόχοι της δραστηριότητας διακρίνονται σε τρία επίπεδα:  

Α) Σχετικά με το αντικείμενο μελέτης (να γνωρίσουν οι μαθητές τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν για τα διάφορα κοινωνικά 
προβλήματα στον παγκόσμιο χώρο, να εκτιμήσουν τις προσπάθειες των ατόμων και 
των κρατών για ισότητα, ειρήνη και πρόοδο, να υιοθετήσουν θετικές στάσεις για τους 
διαφορετικούς λαούς, να συνειδητοποιήσουν ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων αποτελεί ανάγκη).  

Β) Σχετικά με την τεχνολογία (να γνωρίσουν εναλλακτικούς τρόπους δημιουργίας και 
έκφρασης μέσω της τεχνολογίας, να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να αναζητή-
σουν πληροφορίες και να κάνουν λήψη εικόνων, να εξοικειωθούν με τη λογική και 
τους τρόπους αξιοποίησης ενός διαδραστικού χάρτη και να γνωρίσουν βασικά χαρα-
κτηριστικά της συμβολικής απεικόνισης του χώρου στο διαδραστικού χάρτη.  

Γ) Επιπρόσθετοι στόχοι (να εκφράσουν, να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν τις 
καλλιτεχνικές επιλογές σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο παρουσία-
σης τους, να δημιουργήσουν εικόνες και σύμβολα, για να εκφράσουν ιδέες, συναι-
σθήματα και εμπειρίες, να έρθουν σε επαφή με δύο γλώσσες -ελληνικά και αγγλικά- 
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με αβίαστο και φυσικό τρόπο, να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας για την πραγμα-
τοποίηση κοινών δραστηριοτήτων στο χώρο της τάξης). 

Ανάλυση των δραστηριοτήτων 

Η πορεία της διδασκαλίας περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Η πρώτη είναι η φάση της ει-
σαγωγής (1-2 διδακτικές ώρες), όπου στην αίθουσα υπολογιστών προβάλλονται από 
τον προτζέκτορα εικόνες με κόμικς (Εικόνα 1) τα οποία σχετίζονται με την καταπά-
τηση κάποιου ανθρώπινου δικαιώματος, ώστε να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των 
μαθητών. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε αυτό το στάδιο είναι η «διδακτική α-
ξιοποίηση της εικόνας» και ο «καταιγισμός ιδεών ή ιδεοθύελλα» (Kress & Van 
Leeuwen 1996, Κress 2004, όπως αναφέρεται στο Δημητριάδου, 2007:44). Επιδιώκε-
ται να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στην αισθητηριακή πρόσληψη του μηνύματος, 
να αναρωτηθούν αρχικά για το περιεχόμενο και την αιτία δημιουργίας και σε δεύτερο 
επίπεδο για τον τρόπο δημιουργίας της και τη δομή της. Σε αυτό το σημείο ο δάσκα-
λος παίζει σημαντικό ρόλο γιατί θέτει τα κατάλληλα ερωτήματα, ώστε να εμβαθύ-
νουν τα παιδιά και να γνωρίσουν τη γλώσσα της εικόνας, αλλά και να αποκαλύψει με 
φυσικό τρόπο την προηγούμενη γνώση και τις αντιλήψεις τους. 
 

 
Εικόνα 1:(Αριστερά) Αυτοβιογραφικό κόμικ της Ιρανής Μ.Σατραπί. 

Αναφέρεται στα δύσκολα χρόνια της ισλαμικής επανάστασης και του πολέμου Ιράν-
Ιράκ. Αφορά στην καταπίεση του δικαιώματος της έκφρασης, διότι είναι γυναίκα και 
μουσουλμάνα. (http://blogopaignio.blogspot.com/2012/06/blog-post_27.html) (Δεξιά) 
«Τα χρονικά του Δρακοφοίνικα»: Βραβευμένο κόμικ του Γιάννη Ρουμπούλια. Αφορά 
στα άρθρα 5 & 6 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που 
αναφέρονται στο δουλεμπόριο και στην απάνθρωπη αντιμετώπιση των ατόμων. 
(http://www.rpgnet.gr/forums/viewtopic.php?t=2376) 
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Πρέπει να επισημανθεί ότι είναι χρήσιμο οι μαθητές να δουν και να συζητήσουν του-
λάχιστον για 2-3 εικόνες (μονή εικόνα, σειρά εικόνων από ιστορία κόμικς, χρωματι-
στή ή μη κλπ), ώστε να γίνει σύγκριση εικόνων. Οι μαθητές αναπτύσσουν την κριτική 
τους ικανότητα, οι ιδέες τους καταγράφονται στον υπολογιστή δίπλα από κάθε εικό-
να, ώστε να μπορούν να παραμείνουν σε κοινή θέα κατά τη διάρκεια όλου του μαθή-
ματος, να αποθηκευτούν και να ανασυρθούν εύκολα. Παραδείγματα ερωτήσε-
ων/προκλήσεων μπορεί να είναι: «Γνωρίζετε την παραπάνω εικόνα; Παρατήρησε τα 
πρόσωπα και τα σώματα των χαρακτήρων. Πώς λες να νιώθουν και γιατί; Βάλε τα 
πρόσωπα να μιλάνε σε ένα φανταστικό διάλογο. Τι πρόβλημα φαίνεται να αντιμετω-
πίζουν οι χαρακτήρες; Σου θυμίζει κάτι από την εποχή και την κοινωνία που ζεις;» 
κ.α. 

Στη δεύτερη φάση, της εμβάθυνσης (2-3 διδακτικές ώρες), ο εκπαιδευτικός χωρίζει 
τους μαθητές σε ομάδες των δύο ατόμων, ταιριάζοντας τις δυνατότητες τους, ώστε ο 
ένας να συμπληρώνει τον άλλο. Σε κάθε ομάδα μαθητών αντιστοιχεί ένας υπολογι-
στής και ένα φύλλο εργασίας. Οι μαθητές «ανοίγουν» το Google Earth, όπου βλέπουν 
το διαδραστικό, τρισδιάστατο χάρτη της Γης. Ο εκπαιδευτικός τους επιτρέπει να το 
εξερευνήσουν 1΄-2΄ χωρίς τη βοήθειά του. Έπειτα τους εξηγεί με λίγα λόγια περί τί-
νος πρόκειται αναφέροντάς τους ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι εξερεύνησης, όπου οι 
ομάδες «θα ψάχνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα» στο χάρτη. Συγκεκριμένα, αναφέρει 
ότι θα συλλέξουν όσο περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα για αυτά μπο-
ρούν και όποια ομάδα βρει τα περισσότερα ή όλα μέσα σε μιάμιση ώρα (μαζί με τη 
συμπλήρωση του φύλλου εργασίας) είναι η νικήτρια. Επιδιώκεται να αυξηθεί το εν-
διαφέρον των μαθητών για το αντικείμενο, ώστε να ψάξουν (τόσο στο Google Earth 
όσο και στο διαδίκτυο) ποιά είναι αυτά τα δικαιώματα, πόσα είναι και ποιος τα «ανα-
κάλυψε» κλπ. Σύμφωνα με την Κοσσυβάκη (2006:421), η διδασκαλία που κινείται 
στα πλαίσια ενός παιχνιδιού, αφορά σε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση της 
γνώσης που περιλαμβάνει την ενεργό εμπλοκή του μαθητή στη διδακτική και μαθη-
σιακή διαδικασία και σε μια κριτική διάθεση προσέγγισης της πραγματικότητας μέσα 
από ένα διασκεδαστικό τρόπο. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός παρέχει τις προϋποθέσεις για να γίνει αυτό, δίνοντας 
οδηγίες στους μαθητές για τον τρόπο αναζήτησης των δικαιωμάτων «Επίπε-
δαΕκπαιδευτικό πρόγραμμα Global awarenessΟι γηραιοί: Όλοι οι άνθρωποι έ-
χουν δικαιώματα». Με αυτές τις επιλογές, προστίθενται στο χάρτη εικονίδια που, αν 
επιλεχθούν, αναφέρονται σε ακτιβιστές και οργανισμούς που υπερασπίζονται κάποιο 
ανθρώπινο δικαίωμα. Τα παιδιά λοιπόν προτρέπονται, υπό τη διακριτική επίβλεψη 
του εκπαιδευτικού, να περιηγηθούν στο χάρτη ανά ομάδα και να ψάξουν, να επιλέ-
ξουν και να διαβάσουν τις ιστορίες που αντιστοιχούν σε κάθε εικονίδιο. Στο τέλος της 
ιστορίας, βρίσκεται το σημείο της τοποθεσίας «Placemark Location», όπου αναφέρει 
τι βρίσκεται στην ανάλογη θέση στον χάρτη (π.χ. μια οργάνωση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα) (Εικόνα 2). Έτσι οι μαθητές μπορούν να «ζουμάρουν» και να το δουν 
από πολύ κοντά σαν να επισκέπτονται την περιοχή. Είναι φανερό, ότι με όλη τη διε-
ρεύνηση του χάρτη οι μαθητές, παράλληλα με τη επαφή που έχουν με κοινωνικά 

1669

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



προβλήματα, ασχολούνται και με το αντικείμενο της γεωγραφίας. Επίσης, μπορούν 
να σχολιάσουν και να συγκρίνουν τα δικαιώματα που βρήκαν σε σχέση με αυτά που 
συζητήθηκαν στη προηγούμενη φάση.  

 
Εικόνα 2: Παράδειγμα από τη δραστηριότητα στο Google Earth. 

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμη η βοήθεια του εκπαιδευτικού της Αγγλικής γλώσσας, 
διότι τα κείμενα είναι στα αγγλικά. Σε καμία περίπτωση ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει 
να μεταφράσει το κείμενο, αλλά να ενισχύσει τους μαθητές με στρατηγικές ανάγνω-
σης. Ο δάσκαλος βέβαια παράλληλα προτείνει και τη μετάφραση της εφαρμογής του 
Google Translate για πολύ δύσκολες λέξεις ή φράσεις. Ακόμα, στο κείμενο υπάρχουν 
χρήσιμοι υπερσύνδεσμοι που, αν επιλεγούν, οδηγούν σε τα όλα άρθρα της Οικουμε-
νικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε πληροφορίες για τη Διακήρυξη 
στο Wikipedia και σε παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το θέμα ή περισσότερες ορ-
γανώσεις και συμβάσεις δικαιωμάτων (π.χ. Unicef - Τα δικαιώματα του παιδιού). Αν 
ο μαθητής συνεχίσει να δυσκολεύεται με την αγγλική γλώσσα, προτρέπεται να ανα-
ζητήσει στα ελληνικά πληροφορίες γύρω από το θέμα ή την έννοια που τον ενδιαφέ-
ρει αξιοποιώντας τις μηχανές αναζήτησης (π.χ. www.google.gr). 

Το φύλλο εργασίας λειτουργεί ως σημειωματάριο για τους μαθητές, όπου υπάρχουν 
οι βασικοί άξονες που χρειάζεται να αναπτυχθούν (π.χ. Τα δικαιώματα που ανακαλύ-
ψαμε: Άρθρο & σε τι αναφέρεται-συνοπτικά/Οι ιστορίες που διαβάσαμε: Ποιος ε-
μπλέκεται, τι έκανε και γιατί- συνοπτικά/ Πότε έγινε το περιστατικό και σε ποιο τό-
πο;/ Μπορούμε να σκεφτούμε παρόμοιες καταστάσεις στη χώρα μας; κ.α.). Στη συνέ-
χεια κάθε ομάδα μπορεί να παρουσιάσει (5΄-10΄) στους υπόλοιπους συμμαθητές αυτά 
που κατέγραψε. Βασική επιδίωξη είναι οι μαθητές να δουν μεταξύ τους τι κοινό και τι 
διαφορετικό ανακάλυψαν, να ανταλλάξουν απόψεις και συναισθήματα. Οι ρόλοι τους 
δεν είναι προαποφασισμένοι από τον δάσκαλο, αλλά πρέπει μεταξύ τους να αποφασί-
σουν ποια θέση θα αναλάβει ο καθένας στην ομάδα, ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα. 
Συνεπώς τους παρέχεται η αυτονομία αλλά και η ευθύνη να συνεργαστούν σωστά και 
να τα καταφέρουν. Βασική παράμετρος επιτυχίας στις συνεργασίες ομάδων είναι η 
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κοινή προσοχή και η αμοιβαία δέσμευση (Barron, 2003, όπως αναφέρεται στο Mav-
rikis et al., 2012). Εφόσον οι μαθητές ασχοληθούν συστηματικά με όλα τα παραπάνω 
θα αποκτήσουν μια πολύ καλή ιδέα για το θέμα της διδασκαλίας. Μέσα από πραγμα-
τικές ιστορίες, ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται για τα κοινωνικά προβλήματα 
διαφόρων λαών. 

Στην τρίτη φάση, της εμβάθυνσης (3-4 διδακτικές ώρες), ο μαθητής εμπλέκεται με 
ποικίλες δραστηριότητες για να εφαρμόσει όσα έμαθε ως αυτό το σημείο, να αναπτύ-
ξει τη δημιουργικότητα του, να εκφράσει την άποψη του και τα συναισθήματα του. 
Στο συγκεκριμένο σημείο ο εκπαιδευτικός αναφέρει στα παιδιά πως όλη η τάξη σαν 
ομάδα θα πάρει θέση για τα ανθρώπινα δικαιώματα δημιουργώντας ένα δικό της έρ-
γο: ένα ηλεκτρονικό βιβλίο όπου θα περιέχονται οι απόψεις, ψηφιακές εικόνες και 
κόμικς των ίδιων των παιδιών. Οι μαθητές έτσι δεν μένουν μόνο καταναλωτές της 
γνώσης, αλλά γίνονται και παραγωγοί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (Kafai, 
2006). Αρχικά κάθε μαθητής συνθέτει στον επεξεργαστή κειμένου (word) μία παρά-
γραφο για το τι έμαθε, τι τον εντυπωσίασε, πως ένιωσε και με ποια αφορμή δημιουρ-
γεί το κόμικ ή την/τις εικόνες του, αξιοποιώντας το προηγούμενο φύλλο εργασίας. 
Έτσι, γίνεται σύνδεση με το μάθημα της Γραπτής Έκφρασης, καθώς ο μαθητής πρέ-
πει να γράψει ένα συνοπτικό και περιεκτικό κείμενο σαν μια επιλεκτική, δοκιμιακή 
περίληψη, η οποία δεν μπορεί να είναι πολύ εκτενής, διότι ουσιαστικά θα συνοδεύει 
το σχέδιο που ακολουθεί. Ως μαθησιακή δραστηριότητα έχει μεγάλη σημασία διότι 
προωθεί τη σχολική γνώση, αναπτύσσει τη κριτική σκέψη, προωθεί τη γλωσσική α-
νάπτυξη και αποτελεί αξιόπιστο τρόπο αξιολόγησης της σχολικής μάθησης (Ματσαγ-
γούρας, 2004). 

Έπειτα οι μαθητές ανά ομάδα, ανοίγουν τα λογισμικά «tux paint» (Εικόνα 3) και 
«comic strip creator» (Εικόνα 4) για να δημιουργήσουν τις εικόνες και τα κόμικς 
τους. Ο εκπαιδευτικός τους αφήνει ελεύθερους να τα μελετήσουν και να πειραματι-
στούν. Το πρώτο είναι πρόγραμμα ζωγραφικής εύκολο στη χρήση του, με κατάλληλα 
προσαρμοσμένη διεπιφάνεια χρήσης στις ανάγκες των παιδιών. Απευθύνεται σε παι-
διά 3-12 ετών και παρέχει τη δυνατότητα επιλογής γλώσσας και άλλες δυνατότητες. 
Κάποιες δυνατότητες είναι χρήσιμο να δοθούν στους μαθητές, για να κάνουν κάτι 
περισσότερο από μία ζωγραφιά, καθώς η ηλικία τους ενδείκνυται για να διερευνή-
σουν παραπάνω το εργαλείο, να το αξιοποιήσουν με τον δικό τους προσωπικό τρόπο, 
να δουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες, του, να κάνουν λάθη και να μάθουν από 
αυτά. Σαφώς, η συγκεκριμένη εφαρμογή προσφέρει πολλές δυνατότητες προσωπικής 
έκφρασης και διασκέδασης. Το δεύτερο λογισμικό «Comic strip creator» ενδείκνυται 
για την εύκολη δημιουργία ψηφιακών κόμικ. Οι μαθητές μπορούν να ανεβάσουν ει-
κόνες σε μορφή jpg, jpeg, gif και png, που έχουν ή να ψάξουν στο διαδίκτυο, και με 
τρόπο «drag & drop» να δημιουργήσουν ιστορίες με ή χωρίς κείμενο. Τα κόμικς μπο-
ρούν να αποτελούνται από έξι μικρές εικόνες, να αποθηκεύονται στον υπολογιστή 
ενιαία και να ανασύρονται εύκολα. Ωστόσο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις εικό-
νες που θα χρησιμοποιήθουν. Κατά την αναζήτηση ο μαθητής όχι απλώς μπορεί να 
δημιουργήσει ερωτήματα πάνω στο θέμα που αναζητά, αλλά είναι επίσης σε θέση να 
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βάλει περιορισμούς και να σκεφτεί κριτικά στο αντικείμενο της έρευνας (Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 
2008). «Η χρήση των κόμικς συμβάλλει στην νοητική ανάπτυξη των μαθητών μόνο 
όταν υπάρχει ενεργητική συμμετοχή στην κατασκευή ή στη χρήση τους. Όταν κά-
ποιος δημιουργεί κόμικς, αναγκάζεται να σκεφτεί σε βάθος για κάθε τμήμα πληροφο-
ρίας που σκοπεύει να μεταβιβάσει. Πρέπει συνεχώς να αναρωτιέται αν αυτό θα εκ-
φραζόταν αποτελεσματικότερα ως εικόνα στο καρέ ή ως κείμενο στη λεζάντα, αφού 
τα κόμικς προσφέρουν μια επιλογή μεταξύ των δύο (Eulie, 1969, όπως αναφέρεται 
στο Βασιλακοπούλου, Μπολουδάκης & Ρετάλης, 2007). 

 

Εικόνα 3: «Το αφεντικό επιπλήττει τον υπάλληλο»  

(Άρθρο 24: Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτε-
ρα, σε λογικό περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις α-
ποδοχές). 

 

Εικόνα 4: «Γκράφιτι και νόμος»  

(Σύγκρουση δικαιωμάτων- Άρθρο 19: Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της 
γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέ-
πειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πλη-
ροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο & Άρθρο 
29:Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του κανείς 
δεν υπόκειται παρά μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους, με απο-
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κλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των άλλων, και να ικανοποιούνται οι δίκαιες απαιτήσεις της ηθικής, 
της δημόσιας τάξης και του γενικού καλού, σε μια δημοκρατική κοινωνία). 

Το κείμενο που συνθέτουν τα παιδιά και οι δημιουργίες τους μπορούν να γίνουν με 
όποια σειρά τα ίδια θελήσουν. Επίσης, κάθε παιδί κάθεται σε ξεχωριστό υπολογιστή 
στη συγκεκριμένη φάση της διδασκαλίας, αλλά δίπλα με το άλλο μέλος της ομάδας. 
Πρέπει να επιλέξουν ανά ομάδα ποιο από τα δύο λογισμικά θα χρησιμοποιήσει ο κα-
θένας, κυρίως εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου. Συνίσταται να υπάρχει αλληλεπί-
δραση μεταξύ των μελών ώστε να δουν πως δουλεύει ο συμμαθητής τους να συμβου-
λεύσουν, να επαινέσουν, να κριτικάρουν κλπ. Τις δημιουργίες τους στο τέλος τις συ-
ζητούν με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές στην τάξη, ώστε να προχωρήσουν 
στη τελική δραστηριότητα, τη δημιουργία του ηλεκτρονικού βιβλίου. 

Αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν τα κόμικς, οι εικόνες και τα κείμενα τους, ανοίγουν 
από το διαδίκτυο τη σελίδα «http://www.flipsnack.com/#», ώστε να δημιουργήσουν 
«on line» ένα βιβλίο. Τους δίνεται πάλι χρόνος 10΄ να ψάξουν το περιβάλλον αυτό 
μόνα τους και να κάνουν δοκιμές. Προϋπόθεση είναι η μετατροπή των εγγράφων 
(word) και των εικόνων τους (png gif jpg jpeg) σε μορφή pdf, διότι μόνο έτσι μπο-
ρούν να εισαχθούν στο βιβλίο. Το έγγραφο «word» μπορεί να μετατραπεί από το ίδιο 
το λογισμικό των «office», αν δεν είναι πολύ παλαιά έκδοση, και η εικόνα να μετα-
τραπεί και αυτή και με τον ίδιο τρόπο, αν μεταφερθεί στο «word». «Η χρήση των ε-
πεξεργαστών κειμένων για τη σχεδίαση, σύνθεση και δημιουργία πολυτροπικών εγ-
γράφων (κείμενα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) κάτω από το πρίσμα της παιδαγωγικής 
Freinet συνδέεται με τη χρήση του υπολογιστή ως σχολικού τυπογραφείου για την 
υλοποίηση σύνθετων σχεδίων εργασίας» (Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 2008:71). 

Το «flipsnack» υπάρχουν τρία απλά βήματα για τη δημιουργία του βιβλίου και κά-
ποιες πληροφορίες δίνονται και στα ελληνικά. Οι μαθητές ανεβάζουν τα pdf τους, 
κάνουν τις μορφοποιήσεις που θέλουν από τις επιλογές που δίνονται στο περιβάλλον 
του «flipsnack» και στη συνέχεια μπορούν να κατεβάσουν το βιβλίο στον υπολογι-
στή. Για να γίνει αυτή η δραστηριότητα, οι μαθητές, αφού συγκεντρωθούν κάπου ό-
λοι μαζί (ενδείκνυται σε κυκλική διάταξη για να υπάρχει οπτική επαφή), από κοινού 
αποφασίζουν πως θα είναι το βιβλίο τους και πως θα βάλουν τα έργα τους (π.χ. ο μα-
θητής που έκανε το δικαίωμα του άρθρου 1 θα βάλει πρώτος το έργο του, κλήρωση, 
ψηφοφορία κλπ). Τους δίνεται έτσι η δυνατότητα να συζητήσουν δημοκρατικά, να 
κάνουν διάλογο και να θέσουν επιχειρήματα, ενώ ο εκπαιδευτικός τους παρέχει αυτο-
νομία και παρατηρεί από απόσταση, αφού πρώτα τους έχει ενημερώσει για τους κα-
νόνες μιας δημοκρατικής συζήτησης και για τις προσδοκίες που έχει από αυτούς Οι 
μαθητές μπορούν να αποθηκεύσουν το βιβλίο και να το πάρουν μετά το τέλος της 
δραστηριότητας όλοι σε ένα «usb stick» ή να το αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου όπου επιθυμούν (π.χ. να παρουσιάσουν τα δικαιώματα μέσω του e-book 
σε άλλες τάξεις ή άλλα σχολεία, προώθηση της δουλειάς μέσω etwinning κλπ). 
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Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος «Ανθρώπινα Δικαιώματα», έγινε με αφορμή 
τις δυσκολίες των καιρών και την πεποίθηση ότι η εκπαίδευση μπορεί να αλλάξει τον 
κόσμο, μέσω της ευαισθητοποίησης του ατόμου για κοινωνικά προβλήματα από μι-
κρή ηλικία. Η Διεθνής Αμνηστία (2010) προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σενάριο που παρουσιάστηκε μπορεί να προσφέρει 
ιδέες, ώστε να γίνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον για τους μαθητές και τους ίδιους, μέσα 
από την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζομε τη δημιουργία δυο βιντεοπαιχνιδιών, με τη μέ-
θοδο project, που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια ενός πολιτισμικού προγράμματος και ε-
νός διαγωνισμού στο 2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, τα σχο-
λικά έτη 2013-14 και 2014-15. Αρχικά ξεκινούμε με μια σύντομη ανάλυση του εκπαι-
δευτικού και παράλληλα ψυχαγωγικού ρόλου του Μουσείου στο σύγχρονο κοινωνικό 
και πολιτισμικό περιβάλλον και στην εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και του διαδραστι-
κού χαρακτήρα του σύγχρονου μουσείου με την βοήθεια των Τεχνολογιών Πληροφο-
ρίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) με στόχο την ευαισθητοποίηση, προσέγγιση και προ-
σέλκυση του μαθητικού κοινού. Στη συνέχεια μελετούμε τις περιπτώσεις του Μου-
σείου Προϊστορικής Θήρας και του Αρχαιολογικού Χώρου του Κάστρου των Ιωαννί-
νων, παρουσιάζουμε τους δυο χώρους και προχωρούμε στην περιγραφή της δημιουρ-
γίας των εκπαιδευτικών βιντεοπαιχνιδιών με θέμα τους παραπάνω χώρους. Στο δεύτερο 
παιχνίδι η γλώσσα παρουσίασης είναι η γαλλική. Ολοκληρώνοντας την εισήγηση θα 
εκθέσουμε τα συμπεράσματά μας αναφορικά με τα αποτελέσματα της δράσης μας. 

Λέξεις – Κλειδιά: μουσεία – αρχαιολογικοί χώροι, εκπαιδευτικά βιντεοπαιχνίδια, δη-
μιουργία εκπαιδευτικών βιντεοπαιχνιδιών, ψυχαγωγία, γαλλική γλώσσα. 

Εισαγωγή 

Η ανάγκη του ανθρώπου να αναζητά την ιστορία του, να γνωρίζει άλλους πολιτισμούς 
να συλλέγει και να συγκεντρώνει αντικείμενα από το παρελθόν υπάρχει από τότε που 
υπάρχει και ο άνθρωπος. Σταδιακά η ανάγκη αυτή αποκρυσταλλώνεται στη δημιουργία 
των μουσείων.  

Η εκπαιδευτική λειτουργία των σύγχρονων Μουσείων είναι δυνατόν να πολλαπλασια-
στεί/διευκολυνθεί με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. Στην παραδοχή αυτή βασίστηκε η 
ιδέα μας να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά βιντεοπαιχνίδια στο πλαίσιο της σχολικής 
τάξης. Πιο συγκεκριμένα οι Τ.Π.Ε. ιδιαίτερα στους τομείς της εκπαίδευσης σε συνδυα-
σμό με την ψυχαγωγία προσφέρουν νέες δυνατότητες. «Η παροχή νέων προοπτικών 
και ενός ευρέως φάσματος νέων διδακτικών και μαθησιακών πεδίων αλλάζουν τις πα-
ραδοσιακές μορφές επικοινωνίας των ατόμων και τις παραδοσιακές μορφές διδασκα-
λίας. Κάθε είδους επικοινωνία αποκτά ηλεκτρονική διάσταση, με στόχο τη δραστηριο-
ποίηση συγκεκριμένων αισθητηριακών καναλιών του επισκέπτη/μαθητή, τα οποία θα 
προωθήσουν πιο αποτελεσματικά τη μάθηση." (Γκάζη & Νούσια, 2003) Τα βιντεοπαι-
χνίδια αποτελούν ένα εντυπωσιακό και ελκυστικό μέσο μάθησης και ψυχαγωγίας συγ-
χρόνως, αλλά και ένα καινοτόμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς. 
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Στη συνέχεια μέσα από ερωτηματολόγια και παρατήρηση των μαθητών γίνεται έλεγχος 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων της χρήσης των εκπαιδευτικών βιντεοπαιχνιδιών. Ε-
πίσης εξετάζουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα που είχε στους μαθητές η εμπειρία της 
δημιουργίας εκπαιδευτικών/ψυχαγωγικών βιντεοπαιχνιδιών.  

Μουσείο – Αρχαιολογικός χώρος 

Στο σημείο αυτό ορίζουμε τις έννοιες του Μουσείου και του Αρχαιολογικού Χώρου. 
Από το 18ο αι. έως και τις αρχές του 20ού αι. το μουσείο ανοίγει στο ευρύτερο κοινό 
(δημόσιο μουσείο), γίνεται πιο προσιτό, προωθεί την εκπαίδευση και την καλλιέργεια 
των ανθρώπων και αποτελεί το χώρο διαφύλαξης των παραδόσεων και της εθνικής 
ταυτότητας. Έως τότε ο χαρακτήρας του μουσείου ήταν καθαρά εγκυκλοπαιδικός. Από 
τον 20ο αι. και μετά το μουσείο εξελίχθηκε στην μορφή πολιτιστικού κέντρου για να 
αποτελέσει στην συνέχεια έναν από τους χώρους δια βίου εκπαίδευσης και ένα ζωντανό 
κύτταρο της κοινωνίας στην οποία ανήκει. (Γκάζη & Νούσια, 2003)  

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, ICOM, σήμερα ορίζει το μουσείο ως ένα «μόνιμο 
ίδρυμα στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξης, ανοιχτό στο κοινό, που ερευνά 
τα υλικά αντικείμενα των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους, αποκτά αυτά τα α-
ντικείμενα, τα διατηρεί, τα ερμηνεύει και πρωτίστως τα εκθέτει προς όφελος του κοι-
νού, κυρίως μέσα από διαδικασίες μελέτης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.(ICOM, n. 
d.) 

Ως αρχαιολογική θέση ή αρχαιολογικός τόπος εννοείται εκείνη η περιοχή στην επιφά-
νεια της γης στην οποία κατανέμονται τα αρχαιολογικά δεδομένα. Όσον αφορά στη 
λειτουργία, οι αρχαιολογικές θέσεις διακρίνονται σε οικισμούς, σπήλαια και βραχο-
σκεπές, καταυλισμούς, τελετουργικά κέντρα ή ιερά, ναούς και ταφικές θέσεις ή νεκρο-
ταφεία, και θέσεις με εξειδικευμένες λειτουργίες. Τις τελευταίες δεκαετίες διαπιστώ-
νεται η τάση να μελετώνται οι αρχαιολογικές θέσεις ως τμήμα ενός ευρύτερου φυσικού 
περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να δίνεται έμφαση σε μεγαλύτερες και πιο περιεκτικές 
μονάδες έρευνας, τις αρχαιολογικές γεωγραφικές περιοχές. Αυτές οι οριοθετημένες ε-
κτάσεις στο παρελθόν αποτελούσαν ταυτόχρονα μια σαφώς καθορισμένη οικολογική 
και πολιτισμική επικράτεια, στην οποία αναπτύχθηκαν κοινωνίες ή σύνολα κοινωνιών.  

Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως οι χώροι 
όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα τεκμήρια του ανθρώπινου πολιτισμού, υλικά κατά-
λοιπα, μάρτυρες της ιστορίας του ανθρώπου αλλά και του φυσικού κόσμου. Στόχος 
τους πλέον είναι να ανοίξουν τις πύλες τους σε όλους και γιατί όχι να τα εντάξουν οι 
επισκέπτες στην καθημερινή τους ζωή. 
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Βιντεοπαιχνίδια 

Σύμφωνα με έναν περιεκτικό ορισμό τα βιντεοπαιχνίδια ορίζονται ως «συστήματα που 
βασίζονται σε κανόνες, δομών για παίξιμο», ως βασικά συστατικά τους δηλαδή ανα-
φέρονται η ύπαρξη κανόνων και δομημένου περιβάλλοντος (Burn & Carr, 2006) (Μαυ-
ρομμάτη, 2010). Ο Esposito (2005), προτείνει τον εξής ορισμό: «Ένα βιντεοπαιχνίδι 
είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε χάρη σε μια οπτικοακουστική συσκευή και το οποίο 
μπορεί να βασίζεται σε μια ιστορία.».  

Μία σχετική έρευνα (Amory κ.ά., 1999) προτείνει πως η ενεργοποίηση του κινήτρου 
μάθησης κατά την ενασχόληση των παιδιών με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν θα πρέπει 
να περάσει απαρατήρητη και αναξιοποίητη από τις νέες εκπαιδευτικές εφαρμογές. Το 
κίνητρο για μάθηση πολλαπλασιάζεται από τα διάφορα χαρακτηριστικά των ηλεκτρο-
νικών παιχνιδιών όπως η οπτικοποίηση, ο πειραματισμός και η δημιουργικότητα, τα 
οποία συνδέονται με την ενεργοποίηση της περιέργειας ως αποτέλεσμα της χρήσης φα-
ντασίας, καινοτομίας και πολυπλοκότητας. Επιπλέον, απαιτούμενες δεξιότητες για την 
επιτυχή διεξαγωγή του παιχνιδιού θεωρούνται η λογική, η μνήμη και η φαντασία. Άλ-
λοι παράγοντες που επιδρούν θετικά στη διαδικασία της μάθησης και αναπτύσσονται 
με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι η ενίσχυση των μνημονικών ικανοτήτων, η δημιουρ-
γία νοερών αναπαραστάσεων, η αύξηση της ικανότητας και ο εμπλουτισμός των στρα-
τηγικών για επίλυση προβλημάτων, οι ικανότητες αντίληψης του χώρου κλπ., ενώ γε-
νικά συνδέονται οι ικανότητες που αποκτιούνται κατά την ενασχόληση με τα ηλεκτρο-
νικά παιχνίδια με τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν οι σύγχρονοι άνθρωποι στα 
πλαίσια της μεταμοντέρνας κοινωνίας (Shaffer, 2006) (Μαυρομμάτη, 2010).  

Η αποτελεσματική λειτουργία κάθε συστήματος εξαρτάται από την ευχρηστία του. 
Σύμφωνα με τον Pinelle ως ευχρηστία ενός βιντεοπαιχνιδιού νοείται «ο βαθμός στον 
οποίο ένας παίκτης είναι ικανός να μάθει, να χειριστεί, να κατανοήσει, να διατηρήσει 
το ενδιαφέρον του και να ευχαριστηθεί ένα παιχνίδι» (Pinelle et. al., 2008). Η Ευρετική 
Αξιολόγηση της ευχρηστίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στην σχεδίαση και δη-
μιουργία εκπαιδευτικού βιντεοπαιχνιδιού είτε στην αξιολόγησή του. Στη δημιουργία 
των παρακάτω εκπαιδευτικών βιντεοπαιχνιδιών χρησιμοποιήσαμε τους Ευρετικούς 
Κανόνες (heuristics), των οποίων οι πλήρεις πίνακες βρίσκονται στο Ευρετικοί για Εκ-
παιδετικά Βιντεοπαιχνίδια. Στα παιδιά τονίστηκαν ορισμένα στοιχεία από τους Ευρε-
τικούς και χρησιμοποιήθηκαν στην δημιουργία των βιντεοπαιχνιδιών. 

Το μουσείο και ο αρχαιολογικός χώρος ως μέσα επικοινωνίας, χώροι εκπαίδευ-
σης και ψυχαγωγίας - Η χρήση των Τ.Π.Ε, 

Η δημιουργία των βιντεοπαιχνιδιών από τους μαθητές μας εντάσσεται σε μια πρακτική 
που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια σε μουσεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα 
μουσεία αυτά σε συνεργασία και με τους εκπαιδευτικούς δημιουργούν διαδι-
κτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο "την επίτευξη βιωματικής προσέγγισης 
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και μιας οργανωμένης διαδικασίας που νοηματοδοτεί τα μουσειακά αντικείμενα, στη-
ρίζεται σε ενεργητικές μεθόδους μάθησης και επιδιώκει την εξοικείωση με το μουσείο 
και την ανάδειξη της επίσκεψης σε ψυχαγωγική και διδακτική εμπειρία" (Τσιαφέρη, 
2005).  

Στην Ελλάδα παραδείγματα μουσείων, που αξιοποιούν τα βιντεοπαιχνίδια, αποτελούν 
το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Γαία), το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το 
μουσείο Μπενάκη, το μουσείο της Ακρόπολης (βιντεοπαιχνίδι Γλαύκα κά). Άλλα πα-
ραδείγματα μουσείων εκτός Ελλάδας είναι το μουσείο μοντέρνας τέχνης της Νέας Υ-
όρκης (MoMA) το Science Museum στο Λονδίνο, το μουσείο τέχνης Getty στο Los 
Angeles, το Smithsonian American Art Museum στη Washington. Οι μαθητές στα 
πλαίσια της εργασίας τους περιήλθαν τις ιστοσελίδες των παραπάνω μουσείων και έ-
παιξαν τα βιντεοπαιχνίδια. 

Τα θέματα των βιντεοπαιχνιδιών μας: Το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας – Ο 
Αρχαιολογικός χώρος του Κάστρου της πόλης των Ιωαννίνων 

Μαζί με τους μαθητές μας επιλέξαμε ως θέμα το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, λόγω 
της μοναδικότητας του στον ελλαδικό χώρο. Φιλοξενεί ευρήματα που προέρχονται από 
τις ανασκαφές σε διάφορες θέσεις της Θήρας, από περισυλλογές και παραδόσεις και 
από την προϊστορική πόλη του Ακρωτηρίου, με τις περίφημες τοιχογραφίες, πάνω από 
την οποία είναι κτισμένο. (Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού)  

Για την επιλογή του Κάστρου των Ιωαννίνων το κίνητρο ήταν η ανάγκη για την γνω-
ριμία των μαθητών με την ιστορία όχι απλά της πόλης τους αλλά της γειτονιάς τους. 
Το Κάστρο αποτελεί ζωντανό κύτταρο πολυπολιτισμικής συνύπαρξης εδώ και πολλούς 
αιώνες. Τα μνημεία του από τα χρόνια του Βυζαντίου, από την εποχή της κατάληψής 
του από τους Νορμανδούς, από την οθωμανική περίοδο αλλά και από την μακρόχρονη 
κατοίκηση του από την εβραϊκή κοινότητα μαρτυρούν την πλούσια ιστορία του. (Υ-
πουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού) 

Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού βιντεοπαιχνιδιού «pro_Thira» 

Η εργασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος με θέμα «Μου-
σεία και εκπαιδευτικά βιντεοπαιχνίδια». Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος 6 μαθητές 
της Β΄ Γυμνασίου. Σκοποί της εργασίας ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά το μουσείο 
με την κλασική του μορφή, αλλά και μέσα από την σύγχρονη ματιά των Νέων 
Τεχνολογιών και να μετέχουν σε αυτή τη γνωριμία όχι μόνο ως χρήστες αλλά και 
ως δημιουργοί. Στόχοι της εργασίας ήταν να γνωρίσουν ένα περιβάλλον οπτικού 
προγραμματισμού, να επεξεργαστούν φωτογραφίες, να γνωρίσουν τον πολιτισμό 
της Προϊστορικής Θήρας, να αναλύσουν το αρχικό και τα επιμέρους προβλήματα 
και να τα επιλύσουν. Ακολουθήθηκε η μέθοδος project. Οι ομάδες εργασίας συ-
ναντιόντουσαν στο εργαστήριο του σχολείου, μία φορά την εβδομάδα, εκτός σχο-
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λικού ωραρίου, για 2 τρίμηνα. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την ανά-
πτυξη του παιχνιδιού ήταν η μηχανή παιχνιδιού Gamemaker, που χρησιμοποιείται 
και σαν εκπαιδευτικό περιβάλλον για την διδασκαλία του προγραμματισμού. Οι 
μαθητές ξεκίνησαν μελετώντας τον συνοπτικό οδηγό του μουσείου και παρακο-
λουθώντας βίντεο για το μουσείο που βρήκαν στο διαδίκτυο. Κατόπιν επέλεξαν 
τις φωτογραφίες με τα σημαντικότερα ευρήματα, και τις σάρωσαν.  

 

Εικόνα 1: Επιλεγμένες φωτογραφίες από τον Συνοπτικό Οδηγό 

Άρχισαν να συζητάνε για το παιχνίδι και να διαμορφώνουν το σενάριο. Κατέληξαν το 
παιχνίδι να έχει την μορφή λαβυρίνθου (maze). Το παιχνίδι τελικά απέκτησε 3 επίπεδα 
που ακολουθούν τη διαδρομή ενός επισκέπτη μέσα στο μουσείο. Πριν από κάθε επί-
πεδο προηγείται μια οθόνη παρουσίασης του επιπέδου και μετά τρεις οθόνες με ερω-
τήσεις. Το 1ο επίπεδο αφορά την νεολιθική εποχή ως την σεισμική καταστροφή και δεν 
απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες από τον παίκτη. Ο παίκτης κινείται μέσα στον λα-
βύρινθο και μαζεύει προϊστορικά ευρήματα που βρέθηκαν σε διαφορετικές περιοχές 
του νησιού, ενώ μαθαίνει και το όνομά τους. Στο τέλος, όταν βγαίνει από το επίπεδο, 
πρέπει να απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις, για να συνεχίσει στο 2ο επίπεδο. Εδώ ο παί-
κτης, καθώς κινείται μέσα στα μονοπάτια του λαβύρινθου, ανακαλύπτει τις περίφημες 
τοιχογραφίες των σπιτιών του Ακρωτηρίου. Πρέπει να προσέχει τις μαύρες τρύπες, 
γιατί του αφαιρούν πόντους και τον πηγαίνουν στην αρχή. Όταν βγει από τις τοιχογρα-
φίες πρέπει πάλι να απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις. Μετά περνάει στο 3ο και τελευταίο 
επίπεδο. Εδώ τα ευρήματα είναι όλα από την αρχαία πόλη του Ακρωτηρίου. Το μουσείο 
της προϊστορικής Θήρας είναι χτισμένο πάνω από τα ερείπια αυτής της πόλης. Η δυ-
σκολία του επιπέδου είναι οι αράχνες που κινούνται πολύ γρήγορα και εμποδίζουν την 
κίνηση του παίκτη στους διαδρόμους. Το τελευταίο εύρημα που συναντά ο παίκτης 
είναι το χρυσό ειδώλιο αιγάγρου, ακριβώς όπως και στο μουσείο, δείχνοντας έτσι την 
σημασία του. Το παιχνίδι έχει αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα: https://www.dropbox.com/s/d4x8g7i3wx4xobn/pro_Thira2.exe 
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Εικόνα 2: Επίπεδα 1, 2, και 3 – Ενδεικτικές ερωτήσεις - Τερματισμός με το εύ-
ρημα του χρυσού ειδωλίου του αιγάγρου  

Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού βιντεοπαιχνιδιού «La forteresse de Ioannina» 

Πρόκειται για διαθεματική εργασία για τη συμμετοχή του σχολείου στο διαγωνι-
σμό Γαλλοφωνίας 2015, με θεματικά πεδία: Γαλλικά, Ιστορία, Πληροφορική. Ερ-
γάστηκαν οι μαθητές της Γ’ τάξης. Σκοποί της εργασίας ήταν να μελετήσουν τον 
αρχαιολογικό χώρο και τα μνημεία που βρίσκονται σε αυτόν και να τα παρουσιά-
σουν χρησιμοποιώντας την Γαλλική γλώσσα. Στόχοι της εργασίας ήταν να ε-
μπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους στα Γαλλικά, να συνθέσουν κείμενα παρουσίασης 
των μνημείων και να τα ηχογραφήσουν, να χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό πε-
ριβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch, να επεξεργαστούν φωτογραφίες, να 
αναλύσουν το αρχικό και τα επιμέρους προβλήματα και να τα επιλύσουν. Ακο-
λουθήθηκε η μέθοδος project. Η υλοποίηση της εργασίας εντάχθηκε στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα των μαθημάτων Γαλλικών και Πληροφορικής, για ένα τρίμηνο. Επίσης 
οι μαθητές έβγαλαν φωτογραφίες και ζωγράφισαν, στο χαρτί ή στον υπολογιστή, 
αντικείμενα και υπόβαθρα για την εφαρμογή. Αποφάσισαν να υλοποιήσουν το 
γνωστό σε όλους μας επιτραπέζιο παιχνίδι «Φιδάκι», που στην ψηφιακή εκδοχή 
της εργασίας παίζεται από δυο παίκτες. Η παρουσίαση των μνημείων του αρχαιο-
λογικού χώρου προηγείται του παιχνιδιού κυρίως με φωτογραφίες αλλά και με 
ζωγραφιές των παιδιών και με αφήγηση στα γαλλικά, επίσης από τα παιδιά. Οι 
αφηγητές είναι δύο φιγούρες (αγόρι και κορίτσι), έργα των παιδιών. Στο εκπαι-
δευτικό «Φιδάκι» εκτός από σκάλες και φιδάκια υπάρχουν και τα μνημεία που 
παρουσιάστηκαν νωρίτερα στην εφαρμογή και οι παίκτες πρέπει να τα αναγνωρί-
σουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, παίρνοντας επιβρά-
βευση ή ποινή ανάλογα με την απάντηση. Διαθέσιμο στην σε-
λίδα: https://scratch.mit.edu/projects/46057460/ 
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Εικόνα 3: Η παρουσίαση του αρχαιολογικού χώρου και το «Φιδάκι»  

Οι μαθητές παίζουν και απαντούν: 

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με την ευχρηστία των εκπαιδευτικών παι-
χνιδιών χρησιμοποιήθηκαν διερευνητικές μέθοδοι, όπως ερωτηματολόγια και παρατή-
ρηση χρηστών.  

Οι μαθητές που έπαιξαν το παιχνίδι για το μουσείο βρήκαν γρήγορα και εύκολα τα 
πλήκτρα και το gameplay του. Έφτασαν μέχρι το τέλος και μάλλον θα το ξαναέπαιζαν. 
Το βρήκαν αρκετά ενδιαφέρον και οι περισσότεροι διάβασαν τα μηνύματα και τις ονο-
μασίες των εκθεμάτων που εμφανίστηκαν κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Ένα μικρό 
ποσοστό μαθητών δυσκολεύτηκε στα μαύρα κουτιά και τις αράχνες. Επίσης το μεγα-
λύτερο ποσοστό των μαθητών έδειξε ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός επιπλέον επι-
πέδου στο παιχνίδι. Περνώντας στα μαθησιακά αποτελέσματα του παιχνιδιού μας, εί-
δαμε ότι: οι μαθητές γνώρισαν την πόλη του Ακρωτηρίου και οι πιο πολλοί εντυπωσιά-
στηκαν με το χρυσό ειδώλιο αιγάγρου, ενώ αρκετοί ήταν και οι μαθητές που έδειξαν 
ενδιαφέρον για τις τοιχογραφίες και τα άλλα ευρήματα. Τέλος οι περισσότεροι συμφω-
νούν ότι τα βιντεοπαιχνίδια βοηθούν τους επισκέπτες να γνωρίσουν καλύτερα τα μου-
σεία.  

Για το παιχνίδι για τον αρχαιολογικό χώρο διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές δεν δυσκολεύ-
τηκαν να βρουν το gameplay αλλά ούτε τους δυσκόλεψε κάτι στην διάρκεια του παι-
χνιδιού. Αυτό που κράτησε το ενδιαφέρον τους ήταν ο ανταγωνισμός των δύο παικτών. 
Επίσης έμαθαν πολλές πληροφορίες για τα μνημεία του κάστρου κι όλα αυτά χρησιμο-
ποιώντας την γαλλική γλώσσα. 

Συμπεράσματα 

Όπως προκύπτει από τη θεωρητική και την εμπειρική διερεύνηση της εργασίας η 
ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία και ιδίως η δημιουργία και χρήση βιντεο-
παιχνιδιών συμβάλλει σημαντικά στην εξοικείωση των μαθητών με μουσειακούς 
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και αρχαιολογικούς χώρους. Οι μαθητές γνώρισαν μουσεία εντός και εκτός Ελ-
λάδα παίζοντας βιντεοπαιχνίδια. 

Η μεγαλύτερη πρόκληση στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η προσέλκυση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών. Τα βιντεοπαιχνίδια, καθώς προσελκύουν το ενδια-
φέρον των μαθητών, αποτελούν εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. Οι μαθη-
τές παίζοντας ή δημιουργώντας εκπαιδευτικά βιντεοπαιχνίδια μαθαίνουν, ανα-
πτύσσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Προσπαθώντας να δώσουν 
τις σωστές πληροφορίες για ένα αρχαιολογικό εύρημα ή για ένα μνημείο, συνερ-
γάζονται με τους συμμαθητές τους, μαθαίνουν γι’ αυτό με αβίαστο τρόπο, γνωρί-
ζουν τον πολιτισμό μιας άλλης εποχής και τον πολιτισμό άλλων λαών, εμπλουτί-
ζουν την αισθητική τους ματιά, χρησιμοποιούν τη Γαλλική γλώσσα και μαθαίνουν 
προγραμματισμό. Οι εντυπώσεις των περισσότερων μαθητών ήταν ενθαρρυντικές, 
αν και η μαθησιακή αποτελεσματικότητα αντίστοιχων δράσεων εξαρτάται από την 
καλή σχεδίασή τους αλλά και από την διάθεση και τη δυναμική της ομάδας που 
συμμετέχει ο μαθητής. 

Σε κάθε περίπτωση κατά τη διαδικασία κατασκευής των παιχνιδιών, καλλιεργή-
θηκαν σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
σε ένα πλαίσιο δημιουργικότητας και αλληλεγγύης. Παράλληλα οι μαθητές αξιο-
ποίησαν συνδυαστικά γνώσεις από τα μαθήματα της πληροφορικής, της γαλλικής 
γλώσσας, της ιστορίας και της αισθητικής αγωγής, εφαρμόζοντας την αρχή του 
"apprendre à faire" (μαθαίνω να κάνω). 
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Εκπαιδευτικό σενάριο για την επίλυση προβλημάτων 
με τη χρήση ποικίλων ψηφιακών εργαλείων 

Μακρή Βενετία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

M. Sc. Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες-Ηλεκτρονική Μάθηση  
venia.makri@hotmail.com 

Περίληψη 

Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό σενά-
ριο για παιδιά από 8 έως 11 χρονών με στόχο τον συνδυασμό πολλών εφαρμογών για 
την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων. Προκειμένου ο στόχος αυτός να επιτευχθεί στα 
πλαίσια μιας μαθητοκεντρικής προσέγγισης, αξιοποιείται το διδακτικό μοντέλο «Μά-
θηση βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων» (Problem-based learning). Οι μαθητές 
θα ανακαλύψουν τις δυνατότητες που προσφέρουν ο επεξεργαστής κειμένου, τα λογι-
στικά φύλλα, οι παρουσιάσεις και το διαδίκτυο για την επίλυση αυθεντικών προβλη-
μάτων. Η διαθεματική προσέγγιση του σεναρίου επιτρέπει το συνδυασμό αυτών και 
την κατανόηση της διαφορετικής χρησιμότητας αλλά και της προστιθέμενης αξίας που 
παρέχουν.  Παράλληλα, θα χρησιμοποιήσουν και άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα ψη-
φιακά εργαλεία όπως το Glogster και το Kidspiration με τα οποία θα δημιουργήσουν 
ακόμα πιο πρωτότυπα έργα. Η γνώση της χρήσης όλων των προαναφερθέντων προ-
γραμμάτων θα τους βοηθήσει στη σχολική και ακαδημαϊκή τους πορεία.  

Λέξεις - Κλειδιά: επίλυση προβλημάτων, problem-based learning, ψηφιακά εργαλεία 

Εισαγωγή 

Ο όρος «πολυμέσα» αναφέρεται στην παρουσίαση της πληροφορίας με περισσότερους 
από έναν τρόπους και μπορεί να έχουν τη μορφή κειμένου, ήχου, εικόνας, γραφικά, 
κινούμενη εικόνα (βίντεο) (Παναγιωτακόπουλος et al, 2003). Η χρήση λογισμικών πο-
λυμέσων έχει προσφέρει μια πληθώρα από πλεονεκτήματα στην εκπαιδευτική κοινό-
τητα όπως τη δυνατότητα παρουσίασης της πληροφορίας με πολλούς εναλλακτικούς 
τρόπους ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και ικανότητες των μαθητών, ισχυρά κίνητρα 
χρήσης και μάθησης, τη δυνατότητα κατανόησης αφηρημένων εννοιών χρησιμοποιώ-
ντας την κατάλληλη μορφή πολυμέσου, την προσομοίωση καταστάσεων της καθημε-
ρινής ζωής στην οθόνη του υπολογιστή κ.α. (Παναγιωτακόπουλος et al,  2003). Το 
εκπαιδευτικό πρόβλημα που διερευνάται σε αυτό το σενάριο είναι οι μαθητές να γνω-
ρίσουν τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου, των λογιστικών φύλλων, των παρουσιά-
σεων και του διαδικτύου καλλιεργώντας δεξιότητες συνεργασίας και επίλυσης προβλη-
μάτων  

Χαρακτηριστικά και ανάγκες μαθητών 
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Αρχικά, θεωρείται σκόπιμο να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά των μαθητών. Αναφο-
ρικά με τα γνωστικά χαρακτηριστικά, μπορεί να έχουν διαφορετικό γνωστικό υπόβα-
θρο. Μπορεί δηλαδή κάποιοι να έχουν προϋπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις για την 
πλοήγηση στο διαδίκτυο και τον ορθό τρόπο χρήσης των διάφορων προγραμμάτων, 
που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εσφαλμένες. Επίσης, σημαντικό είναι να γνωρί-
ζουν τα διάφορα είδη κειμένου και ειδικότερα να είναι εξοικειωμένα στη συγγραφή 
άρθρων. Σε σχέση με τον υπολογιστή, τα παιδιά καλό είναι να έχουν δεξιότητες παρα-
γωγής ψηφιακού κειμένου, ωστόσο δεν είναι προαπαιτούμενο. Ακόμη, συχνά τα παιδιά 
αυτής της ηλικίας συγχέουν τους διάφορους τύπους των αρχείων και τη διαφορετική 
χρησιμότητα κάθε προγράμματος. Σε σχέση με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, τα 
παιδιά συχνά παρουσιάζουν προβλήματα συνεργασίας ενώ μερικά μπορεί να είναι α-
πρόθυμα να επιλύσουν προβλήματα. Αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, 
τα παιδιά μπορεί να έχουν ηλικία από 8 έως11 χρονών και μπορεί να είναι αγόρια και 
κορίτσια.  

Στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μελέτες που αναλύουν τις α-
νάγκες των μαθητών της συγκεκριμένης ηλικίας, τόσο για τη χρήση του διαδικτύου 
όσο και για την ικανότητά τους να επιλύουν προβλήματα και να συνεργάζονται. Σχε-
τικά με τη χρήση του διαδικτύου, τα παιδιά της ηλικίας αυτής δεν είναι ακόμα έτοιμα 
να διαχειριστούν όλο το διαφορετικό υλικό που προσφέρεται στο διαδίκτυο και ειδικά 
τυχόν τρομακτικό ή ακατάλληλο υλικό, που μπορεί να περιλαμβάνει εικόνες, κείμενο 
ή ήχο (e-yliko, 2015). Για την ανίχνευση των πρότερων αντιλήψεων των μαθητών που 
θα εμπλακούν στο συγκεκριμένο σενάριο και τον καθορισμό των αναγκών τους σε 
γνωστικό επίπεδο πρόκειται να δημιουργηθούν κατάλληλοι εννοιολογικοί χάρτες. Ό-
σον αφορά τις ανάγκες των μαθητών για ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, συχνά τα 
παιδιά δυσκολεύονται να ταυτιστούν με την ομάδα και να εργαστούν για την επίτευξη 
ενός κοινού σκοπού. Ωστόσο, θεωρείται ότι η ικανότητα αυτή της ταύτισης κατακτάται 
στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού (Ματσαγγούρας, 2008). Τέλος, σχετικά με την ικα-
νότητα επίλυσης προβλημάτων, οι μαθητές μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικές α-
νάγκες. Αυτό εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο έχουν κίνητρα και γνώσεις για την 
επίλυση ενός προβλήματος, από τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν για την επίλυση 
του και από τον τρόπο που το αναπαριστούν. Αναδεικνύεται δηλαδή η σημασία της 
εμπειρίας και της εξάσκησης για την επίλυση ενός προβλήματος (Τριλιανός, 2009 ; 
Elliot et al, 2008, Atkinson et al, 2003 ; Schunk, 2009). Επιπρόσθετα, αναδεικνύεται η 
ανάγκη οι μαθητές να μάθουν να σκέφτονται, να παρατηρούν και να χρησιμοποιούν 
όλα τα δεδομένα και τις σχέσεις του προβλήματος (Elliot et al, 2008).  

Στόχοι εκπαιδευτικού σεναρίου 

Το πρότυπο εκπαιδευτικό σενάριο είναι διαθεματικό καθώς καλύπτει διάφορα γνω-
στικά αντικείμενα όπως είναι η Γλώσσα, η Πληροφορική, τα Μαθηματικά, και τα Ει-
καστικά. Ο γενικός στόχος του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι οι μαθητές να γνωρίσουν 
τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου, των λογιστικών φύλλων, των παρουσιάσεων και 
του διαδικτύου καλλιεργώντας δεξιότητες συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων. 
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Από την άλλη πλευρά, οι ειδικοί στόχοι έχουν βασιστεί στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαί-
σιο Προγραμμάτων Σπουδών του Δημοτικού (2003) και διατυπώνονται με βάση την 
ταξινομία του B. Bloom. Σύμφωνα με τον Bloom, οι διδακτικοί στόχοι κατηγοριοποι-
ούνται σε τρεις περιοχές: τη γνωστική, τη συναισθηματική, και τη ψυχοκινητική (Τρι-
λιανός, 2008).  

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο, η γνωστική περιοχή περιλαμβάνει τους στό-
χους: 

− Γνώση (Knowledge): Οι μαθητές μετά το πέρας της διδακτικής παρέμβασης θα εί-
ναι σε θέση να γνωρίζουν βασικές λειτουργίες, εντολές και διαδικασίες των προ-
γραμμάτων όπως η αντιγραφή και επικόλληση, η εισαγωγή και μορφοποίηση κει-
μένου, αντικειμένων και εφέ κτλ.  

− Κατανόηση (Comprehension): Να κατανοήσουν τη σημασία των πνευματικών δι-
καιωμάτων για τη χρήση υλικού από το διαδίκτυο αλλά και την αξιοποίηση των 
ιδεών των συμμαθητών τους. 

− Εφαρμογή (Application): Να ανακαλύπτουν τρόπους ασφαλούς χρήσης του διαδι-
κτύου και των μηχανών αναζήτησης. Να συγγράφουν κείμενα ανάλογα με το πλαί-
σιο και το σκοπό χρήσης τους όπως διαφημίσεις, αφίσες, άρθρα κτλ. 

− Ανάλυση (Analysis): Να διακρίνουν τους διαφορετικούς τύπους αρχείων και τη ξε-
χωριστή χρησιμότητα κάθε προγράμματος. 

− Σύνθεση (Synthesis): Να συνθέτουν από κοινού με τα μέλη της ομάδας πίνακες, 
γραφήματα, γραφικά αξιοποιώντας τις ατομικές τους ιδέες. 

− Αξιολόγηση (Evaluation): Να αξιολογούν την πορεία μάθησης τους και τη συνερ-
γασία τους με την ομάδα με βάση προκαθορισμένα κριτήρια που τους δίνονται. Να 
συγκρίνουν και να αξιολογούν πληροφορίες από διαφορετικές μηχανές αναζήτησης 
και διαδικτυακούς τόπους. 

Η συναισθηματική περιοχή περιλαμβάνει τους στόχους:  

− Οι μαθητές κατά τη δράση τους σε ομάδες να σέβονται τα υπόλοιπα μέλη ώστε να 
λειτουργούν αρμονικά οι ομάδες.  

− Να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στα προβλήματα και να αποκτήσουν αυ-
τοπεποίθηση σχετικά με την ικανότητα τους να τα επιλύουν.  

Στην ψυχοκινητική περιοχή εντάσσονται οι στόχοι:  

− Να αποκτήσουν την ικανότητα να ταυτίζονται με την ομάδα και να συσχετίζουν τη 
συμπεριφορά τους με το απώτερο κοινό αποτέλεσμα.  

− Να διατυπώνουν υποθέσεις και να ερευνούν ώστε να τις αποδείξουν ή να τις αναι-
ρέσουν.  

− Να αναζητούν, να ανασύρουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες από επιλεγμέ-
νους δικτυακούς τόπους και μηχανές αναζήτησης. (Ματσαγγούρας, 2008; Τριλια-
νός, 2009 ; Elliot et al, 2008 ; ΔΕΠΠΣ, 2003). 
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Εκπαιδευτική προσέγγιση 

Το διδακτικό μοντέλο που ακολουθείται είναι η Μάθηση βασισμένη στην επίλυση 
προβλημάτων (Problem-based learning, PBL), της οποίας το θεωρητικό υπόβαθρο εί-
ναι η θεωρία του εποικοδομισμού, αφού οι εκπαιδευόμενοι είναι υπεύθυνοι να οικοδο-
μήσουν τη μάθησή τους. Βασικό στοιχείο είναι ότι ενισχύει τη μάθηση δημιουργώντας 
την ανάγκη για επίλυση ενός ανεπαρκώς δομημένου  ανοικτού προβλήματος που βα-
σίζεται στον πραγματικό κόσμο (Κορωναίου, 2011; Παρασκευά κ.α., χ.η. ; Μπαρακίτη, 
2012; Ταβουλάρη, 2011; Schunk, 2009). 

Το σενάριο σχεδιάστηκε με βάση το μοντέλο ροής δραστηριοτήτων της PBL: «7 βή-
ματα της PBL» που αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο του Maastricht (1975): 

1. Συμφωνία για την κατανομή των εργασιών και αποσαφήνιση των όρων και των 
ιδεών 

2. Ορισμός του προβλήματος και των φαινομένων που χρειάζονται επεξήγηση 
3. Ανάλυση του προβλήματος (καταιγισμός ιδεών σχετικά με το πρόβλημα) 
4. Οργάνωση των επεξηγήσεων προς την κατεύθυνση της λύσης 
5. Δημιουργία και επιλογή των μαθησιακών αντικείμενων 
6. Έρευνα μέσω προσωπικής μελέτης 
7. Σύνθεση των επεξηγήσεων και εφαρμογή των καινούριων πληροφοριών στα 

πραγματικά προβλήματα (Κορωναίου, 2011 ; Ταβουλάρη, 2011). 

Το μοντέλο αυτό επιλέχθηκε διότι αναπτύσσει την αυτοεκτίμηση του μαθητή, ενθαρ-
ρύνει τη δημιουργική και κριτική σκέψη, παρέχει κίνητρα στον μαθητή για την ανακά-
λυψη νέας γνώσης, ενσωματώνει ύλη από πολλά μαθήματα του αναλυτικού προγράμ-
ματος, αναπτύσσει ερευνητικές δεξιότητες, είναι συνεργατικό και θέτει τη βάση για τη 
«δια βίου μάθηση» (Savery, 2006). Επίσης, διότι σε ένα σενάριο που βασίζεται στο 
problem based learning οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 
και συνεργασίας. Τέλος, διότι ταιριάζει απόλυτα με τα χαρακτηριστικά των εργαλείων 
που επιλέχθηκαν στο συγκεκριμένο σενάριο (Μπαρακίτη, 2012 ; Κορωναίου,2011). 

Οι μαθητές λειτουργούν αυτοκατευθυνόμενα, ως ενεργοί λύτες προβλημάτων σε ομά-
δες που έχουν κοινό σκοπό, και περιορισμένο αριθμό μελών. Η μάθηση σε μικρές ο-
μάδες συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και είναι πιο 
αποτελεσματική αφού όλοι μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο στην ομάδα (Κορωναίου, 
2011; Παρασκευά κ.α., χ.η. ; Μπαρακίτη, 2012; Ταβουλάρη, 2011; Schunk, 2009). Ό-
σον αφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο, στη βιβλιογραφία συνίσταται η δημιουργία ε-
τερογενών ομάδων, αφού έτσι οι μαθητές εξοικειώνονται σε νέες ιδέες, ενώ οι πόροι 
και οι υποχρεώσεις διανέμονται ομοιόμορφα. Στο συγκεκριμένο σενάριο, για τη σύ-
σταση ετερογενών ομάδων χρησιμοποιείται κοινωνιόγραμμα, όπου οι ομάδες σχημα-
τίζονται με βάση τις συμπάθειες και τις φιλίες των μαθητών και αναλαμβάνουν λει-
τουργικούς ρόλους. Οι μαθητές συνεργάζονται για να αναλύσουν το ανεπαρκώς δομη-
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μένο πρόβλημα, να αναγνωρίσουν τα μαθησιακά στοιχεία που χρειάζονται περισσό-
τερη έρευνα και να οργανώσουν ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να παράγουν πιθανές 
λύσεις για το πρόβλημα που τους παρουσιάζεται (Κορωναίου, 2011; Τριλιανος, 2008). 

Για την ενίσχυση της συνεργασίας αλλά και της επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποι-
ούνται οι τεχνικές της εννοιολογικής χαρτογράφησης και του καταιγισμού ιδεών. Ο 
καταιγισμός ιδεών βασίζεται στην αυθόρμητη έκφραση ιδεών σε σχετικά σύντομο χρο-
νικό διάστημα. Αποτελεί μια τεχνική επίλυσης προβλημάτων, χρήσιμη για την επινό-
ηση πιθανών λύσεων. Μπορεί να εφαρμοστεί ατομικά, ωστόσο η ομαδική αλληλεπί-
δραση μπορεί να αποφέρει περισσότερες λύσεις (Ταβουλάρη, 2011 ; Τζωρτζάκης, 2009 
; Αλεβυζάκη, 2008; Schunk, 2008).  

Δεδομένου ότι ένας από τους στόχους του problem based learning είναι να συνδέσει τη 
μάθηση με πραγματικές καταστάσεις, η αξιολόγηση πρέπει να είναι αυθεντική, δηλαδή 
να εξετάζονται οι ικανότητες των μαθητών πάνω σε καθημερινές δράσεις. Η αξιολό-
γηση στο σενάριο είναι διαγνωστική, διαμορφωτική και αθροιστική (Μαθιόπουλος, 
2010 ; Κορωναίου, 2011). Στο σενάριο χρησιμοποιούνται γενικές ρουμπρίκες ως μέσο 
αυτό-αξιολόγησης από τους μαθητές των δεξιοτήτων συνεργασίας και επίλυσης προ-
βλημάτων (Τζωρτζάκης, 2009).  

Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου τα παιδιά προτείνεται να εργάζονται 
κυρίως σε μικρές ομάδες των 3 ατόμων, εκτός από ορισμένες δραστηριότητες του σε-
ναρίου που δουλεύουν ατομικά, στο εργαστήριο πληροφορικής. Το σενάριο διαρκεί 32 
διδακτικές ώρες και στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της σχολικής 
εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ώρες των μαθημάτων της Γλώσσας, της 
Πληροφορικής ή της Ευέλικτης Ζώνης. Ο αριθμός των μαθητών μπορεί να είναι 20 ή 
παραπάνω παιδιά. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη 20 ηλεκτρονικών υπολογιστών ενός για 
κάθε μαθητή, με σύνδεση στο διαδίκτυο, και η ύπαρξη των προτεινόμενων προγραμ-
μάτων. 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία 

Για τους σκοπούς του συγκεκριμένου σεναρίου χρησιμοποιούνται λογισμικά γενικής 
χρήσης τα οποία αποτελούν μια ευρεία ομάδα λογισμικών που ενώ δεν ανήκουν αμιγώς 
στην κατηγορία των εκπαιδευτικών λογισμικών, μπορούν να αποτελέσουν μέσο που 
θα βοηθήσουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν τους εκπαιδευ-
τικούς τους στόχους και να συμβάλλουν στην προώθηση της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας. (Κόμης, 2004). Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιείται ο επεξεργαστής κειμένου που θε-
ωρείται ως η πλέον διαδεδομένη εφαρμογή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. (Ανα-
στασόπουλος, Σκόδρας, 2001) Προσφέρει πολλαπλές λειτουργικές χρήσεις όπως η 
συγγραφή, τροποποίηση, εκτύπωση και διαφύλαξη ψηφιακών εγγράφων εξοικονομώ-
ντας χώρο, χρόνο και κόπο στο χρήστη του. (Παπάς, 1989) Τα υπολογιστικά φύλλα ή 
φύλλα εργασίας ή συστήματα επεξεργασίας πινάκων έχουν ως αντικείμενο την οργά-
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νωση, επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών αριθμητικού κυρίως χαρακτήρα. Α-
ποτελούν πολύτιμο εργαλείο της εποχής μας καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα να κά-
νει κανείς γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς 
και να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών του με δυναμικό τρόπο (πχ. 
γραφήματα). (Μικρόπουλος, 2000)  

Ένα ακόμη εργαλείο που χρησιμοποιείται για αναζήτησή πληροφοριών με ευκολία εί-
ναι οι μηχανές αναζήτησης. Πρόκειται ουσιαστικά για βάσεις δεδομένων οι οποίες 
μέσω μιας διεπιφάνειας χρήσης, προσφέρουν στο χρήστη τη δυνατότητα να εισάγει τις 
κατάλληλες λέξεις- κλειδιά και να αναζητήσει τις ιστοσελίδες που επιθυμεί. Η πιο συ-
νηθισμένη σε παγκόσμια κλίμακα μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιείται στο διαδί-
κτυο είναι η Google, με την οποία οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν διάφορα θέ-
ματα και να ασκήσουν την κριτική τους σκέψη στην προσπάθειά τους να επιλέξουν το 
κατάλληλο υλικό.  (Κόμης, 2004) 

 
Εικόνα 1. Εργαλεία εκπαιδευτικού σεναρίου 

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Glogster, με την 
οποία μπορούν να δημιουργήσουν διαδραστικές αφίσες χρησιμοποιώντας πολυμεσικό 
υλικό όπως κείμενο, ήχους, βίντεο, εικόνες και γραφικά (Glogster, 2015).  Τέλος, χρη-
σιμοποιείται και το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration το οποίο 
χρησιμοποιείται ως εργαλείο αξιολόγησης των μαθητών (μέσω σύγκρισης δύο ή περισ-
σότερων εννοιολογικών χαρτών) και ως εργαλείο για την ανάδυση και την καταγραφή 
των αναπαραστάσεων των μαθητών (εργαλείο ανίχνευσης προϋπάρχουσων ιδεών). Το 
συγκεκριμένο λογισμικό είναι επίσης κατάλληλο για παιδιά μέχρι 11 χρονών (Κόμης, 
2004, Inspiration Software, 2012). 
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Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Στο πρώτο μάθημα διάρκειας μιας διδακτικής ώρας υλοποιούνται οι τρεις πρώτες φά-
σεις του σεναρίου. Στην πρώτη φάση, γίνεται η συμφωνία για την κατανομή των ερ-
γασιών και η αποσαφήνιση των όρων και των ιδεών. Αρχικά, εισάγεται από τον εκπαι-
δευτικό το ανεπαρκώς δομημένο πρόβλημα: «Τα βήματα για την επιτυχία!!!» και ανα-
φέρεται ότι οι μαθητές παριστάνουν μεγάλους επιχειρηματίες που προσπαθούν να 
βρουν τρόπο να αυξήσουν τα κέρδη τους κατασκευάζοντας μεγάλες ξενοδοχειακές μο-
νάδες σε μία χώρα της αρεσκείας τους. Προκειμένου να ανιχνεύσει τις προϋπάρχουσες 
γνώσεις τους για το θέμα αυτό (διαγνωστική αξιολόγηση) οι μαθητές δημιουργούν όλοι 
μαζί έναν εννοιολογικό χάρτη με κεντρική έννοια την επιτυχία. Μέσα από ανοιχτές 
ερωτήσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει πριν αποφασίσουν σε ποια χώρα 
θα επενδύσουν να κάνουν μια μελέτη γι’ αυτήν. Έπειτα, χωρίζονται σε ετερογενείς 
ομάδες με βάση τις φιλίες τους αφού πρώτα ο εκπαιδευτικός τους ρωτήσει με ποιους 
θέλουν να συνεργαστούν (κοινωνιόγραμμα) και αποφασίζουν από κοινού για το ρόλο 
που θα αναλάβει ο καθένας (αρχηγός ομάδας, καθοδηγητής, καταγραφέας, μέλος ομά-
δας). Στα πλαίσια των ομάδων γίνεται συζήτηση για το ποια στοιχεία κάθε χώρας θα 
πρέπει να μελετηθούν. 

Στη δεύτερη φάση, γίνεται ο ορισμός του προβλήματος και των φαινομένων που 
χρειάζονται επεξήγηση. Τα παιδιά στις ομάδες τους συζητούν για το πρόβλημα «Τα 
βήματα για την επιτυχία!!!» και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, που διατυπώνει α-
νοικτές ερωτήσεις, καταλήγουν στον ορισμό του και αποφασίζουν όλοι μαζί από κοι-
νού για τα στοιχεία κάθε χώρας που θα αναλύσουν.  

Στην τρίτη φάση, πραγματοποιείται η ανάλυση του προβλήματος. Στα πλαίσια της 
ομάδας γίνεται καταιγισμός ιδεών και καταγραφή τους σχετικά με τον τρόπο αναζήτη-
σης πληροφοριών για την κάθε χώρα. Αφού αναλύσουν τις πληροφορίες που θα χρεια-
στούν και τους διαθέσιμους τρόπους αναζήτησης αυτών, ο εκπαιδευτικός ρωτά πώς θα 
μπορούσαν να συνοψίσουν και να καταγράψουν τις πληροφορίες αυτές. Τα παιδιά α-
ναζητούν πιθανές στρατηγικές και κάνουν υποθέσεις μεταξύ των οποίων μπορεί να εί-
ναι η δημιουργία ζωγραφιών ή άρθρων.  

Στην τέταρτη φάση (διάρκεια 4 μαθήματα μιας διδακτικής ώρας), οι επεξηγήσεις ορ-
γανώνονται προς την κατεύθυνση της λύσης. Ο εκπαιδευτικός τους καθοδηγεί να σκε-
φτούν τον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε πληροφορίες στη καθημερινή μας ζωή, με 
τη χρήση δηλαδή του διαδικτύου και να σκεφτούν αν μπορούν να κάνουν το ίδιο και 
στο πρόβλημά τους. Τα παιδιά ασκούν κριτική στις πιθανές λύσεις. Για παράδειγμα, 
μπορεί να πουν πως μια ζωγραφιά δεν μπορεί να περιλαμβάνει σημαντικές λεπτομέ-
ρειες μιας χώρας. Επιπλέον, παρέχονται από τον εκπαιδευτικό κατάλληλες επεξηγήσεις 
που θα βοηθήσουν την κατανόηση του προβλήματος και την μετέπειτα έρευνα των 
μαθητών. Πιο συγκεκριμένα τους δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν τη μηχανή αναζήτησης Google με ορθό τρόπο καθώς και ψηφιακές εγκυκλο-
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παίδειες όπως η Wikipedia. Σε κάθε μάθημα,  μαθαίνουν σημαντικές συμβουλές προ-
κειμένου να αναζητούν πληροφορίες για την χώρα που έχουν επιλέξει και να αποθη-
κεύουν δωρεάν ήχους, βίντεο, εικόνες σε φακέλους του υπολογιστή τους σεβόμενοι τα 
πνευματικά δικαιώματα.  

Στην πέμπτη φάση (διάρκεια 10 μαθήματα μιας διδακτικής ώρας), δημιουργούνται και 
επιλέγονται τα μαθησιακά αντικείμενα. Ο κάθε μαθητής χρησιμοποιεί έναν επεξεργα-
στή κειμένου για να καταγράψει τις πρώτες πληροφορίες. Μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν γραφικά για να αναπαραστήσουν ένα χρονοδιάγραμμα με σημαντικά στοιχεία της 
ιστορίας, έναν πίνακα για να οργανώσουν πληροφορίες όπως δημογραφικά, πολιτικά, 
κλιματικά και γεωγραφικά στοιχεία. Στοιχεία του πολιτισμού όπως το θέατρο, οι πα-
ραδόσεις, η κουζίνα, η μουσική, οι γιορτές, τα αθλήματα, μπορούν να καταγραφούν σε 
σχήματα και εικόνες με διάφορα εφέ κειμένου. Κατόπιν, προκειμένου να κατανοήσουν 
τη διαφορά ανάμεσα στο έγγραφο κειμένου και στα πολυμέσα (εικόνα, ήχοι, βίντεο) 
δημιουργούν διαδραστικές αφίσες με το Glogster τις οποίες εμπλουτίζουν με το υλικό 
που έχουν επιλέξει και αποθηκεύσει.  

Στην έκτη φάση οι μαθητές ερευνούν μέσω προσωπικής μελέτης (διάρκεια 7 μαθή-
ματα μιας διδακτικής ώρας). Ακολουθεί η προσωπική μελέτη, όπου ατομικά κάθε μα-
θητής χρησιμοποιεί τα λογιστικά φύλλα προκειμένου να οργανώσουν για κάθε ξενοδο-
χειακή μονάδα γραφήματα με ετήσια έσοδα και έξοδα, πίνακες με τιμοκαταλόγους και 
πελατολόγιο. Για να επιτευχθεί αυτό, στα παιδιά δίνονται στο πρώτο μάθημα της φάσης 
αυτής, ένα ποσό ψεύτικων χρημάτων. Κάθε μαθητής επιλέγει ανάλογα με γραφήματα 
και πίνακες παρελθοντικών πωλήσεων που δίνονται από τον εκπαιδευτικό κάποιες το-
ποθεσίες στη χώρα που έχει αναλάβει προκειμένου να δημιουργήσει τις ξενοδοχειακές 
του μονάδες. Στα επόμενα μαθήματα, θα δοθούν αντίστοιχα στοιχεία από τις μηνιαίες 
πωλήσεις των ξενοδοχείων και οι μαθητές θα κάνουν τους κατάλληλους υπολογισμούς. 

Στην έβδομη φάση (διάρκεια 10 μαθήματα μιας διδακτικής ώρας), συνθέτουν τις επε-
ξηγήσεις και εφαρμόζονται οι καινούριες πληροφορίες στα πραγματικά προβλήματα. 
Προκειμένου να εφαρμοστεί η βέλτιστη στρατηγική για την επιτυχία, οι μαθητές, απο-
φασίζουν να δημιουργήσουν μια παρουσίαση για να προσελκύσουν περισσότερους 
τουρίστες στα ξενοδοχεία τους. Συνδυάζουν πληροφορίες που έχουν καταγράψει σχε-
τικά με τη χώρα και τα ξενοδοχεία τους και τα αναδεικνύουν με μεταβάσεις και εφέ 
κινήσεων. Τέλος, δίνεται στα παιδιά ένα μικρότερο πρόβλημα το οποίο καλούνται να 
λύσουν συνεργατικά και αφορά την καταγραφή της έρευνας και της μελέτης που έκα-
ναν προκειμένου να επιτύχουν. Δημιουργείται έτσι ένας ακόμα εννοιολογικός χάρτης 
που περιλαμβάνει τα βήματα της επιτυχίας και τον συγκρίνουν με τον αρχικό. Έτσι, 
ελέγχουν την πρόοδο που έχουν πραγματοποιήσει και σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό 
επίπεδο (αθροιστική αξιολόγηση) και  διαπιστώνεται η δυνατότητά τους ή μη να εφαρ-
μόζουν τις καινούριες πληροφορίες αλλά και τις δεξιότητες συνεργασίας και επίλυσης 
προβλημάτων σε διαφορετικό πραγματικό πρόβλημα.  
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Σε κάθε φάση του σεναρίου οι μαθητές πραγματοποιούν μια ειλικρινή αυτό-αξιολό-
γηση με τη χρήση ρουμπρίκων όπου αναστοχάζονται την πορεία τους και εξετάζουν 
τις επιτυχίες και αποτυχίες των προσπαθειών τους να συνεργαστούν και να επιλύσουν 
προβλήματα (διαμορφωτική αξιολόγηση). Σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου, ο εκπαι-
δευτικός έχει καθοδηγητικό ρόλο. Εξασφαλίζει την ουσιαστική συζήτηση, διατηρεί τη 
συνοχή στις ομάδες, συνθέτει τα κομβικά σημεία της συζήτησης θέτοντας τις κατάλ-
ληλες ερωτήσεις και γενικά λειτουργεί ως οδηγός χωρίς να μεταβιβάζει τη γνώση αλλά 
αντίθετα προσανατολίζει τα παιδιά στην έρευνα και την αναζήτηση. Λειτουργεί σύμ-
φωνα με τον αυτόνομο τρόπο, δηλαδή παρακολουθεί την όλη διαδικασία αλλά παρεμ-
βαίνει ελάχιστα, μόνο για να ανοίξει νέους ορίζοντες.. Από την άλλη πλευρά, οι μαθη-
τές έχουν ενεργό ρόλο και είναι υπεύθυνοι για τη μάθησή τους (Κορωναίου, 2011).  

Συμπεράσματα και επεκτάσεις 

Στην αρχή, χρειάζεται η υποστήριξη του εκπαιδευτικού για να καθοδηγεί τους μαθητές 
προς την εφαρμογή των δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος και συνεργασίας, η οποία 
θα πρέπει με τον καιρό να μειώνεται (Savery, 2006). Δυσκολίες συνεργασίας αναμένε-
ται να υπάρξουν, οι οποίες επιδιώκονται να ελαχιστοποιηθούν με τη σύσταση ομάδων 
με βάση το κοινωνιόγραμμα. Ακόμη, πιθανόν να υπάρξουν και δυσκολίες στην εφαρ-
μογή μιας στρατηγικής για την επίλυση του προβλήματος, να μην μπορούν δηλαδή να 
συνθέσουν ένα κείμενο ή έναν εννοιολογικού χάρτη από κοινού. Ο ρόλος του εκπαι-
δευτικού στο σημείο αυτό, κρίνεται βαρυσήμαντος για την καθοδήγηση και την υπο-
στήριξη των μαθητών.   

Κάποιες πιθανές επεκτάσεις του σεναρίου είναι η εναλλαγή ρόλων στα πλαίσια των 
ομάδων. Έτσι, δεν θα υπάρχουν παράπονα σχετικά με το ποιος είναι αρχηγός και ποιος 
ένα απλό μέλος της ομάδας. Ακόμη, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και άλλα ψη-
φιακά εργαλεία όπως κάποιο Wiki η το Weebly προκειμένου να δημιουργήσουν την 
ιστοσελίδα της ξενοδοχειακής τους μονάδας. Τέλος, θα μπορούσαν  να χρησιμοποιή-
σουν τις δεξιότητές τους και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα επιλύοντας συνεργατικά 
διαφορετικά προβλήματα. Είναι γεγονός πως με μία και μόνο διδακτική παρέμβαση 
είναι δύσκολο να καλλιεργήσουν οι μαθητές δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και συ-
νεργασίας. Για το λόγο αυτό προτείνεται η επανάληψη τέτοιων εκπαιδευτικών σενα-
ρίων. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., & Nolen-Hoeksema, S. 
(2003). Εισαγωγή στη ψυχολογία του Hilgard. Αθήνα: Παπαζήση.  

Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική ψυ-
χολογία. Αθήνα: Gutenberg.  

1693

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Glogster (2015). Ανακτήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2014 
από http://edu.glogster.com/?ref=com  

Savery, J. R. (2006). Overview of problem-based learning: definitions and distinc-
tions. Retrieved October 6, 2014 from http://goo.gl/6qwVOM  

Schunk, H. D. (2008). Θεωρίες μάθησης: μια εκπαιδευτική θεώρηση. Αθήνα: Μεταίχ-
μιο.  

Inspiration Software. (2012). Ανακτήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2014 
από http://www.inspiration.com/  

E-yliko. (2015). Γονείς και κηδεμόνες. Ασφαλής χρήση ανάλογα με την ηλικία. Ανα-
κτήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2014 από http://www.e-
yliko.gr/htmls/Safety/getsafe/page.htm#link2  

Αλεβυζάκη, Ε. (2008). Ρουμπρίκες αξιολόγησης της επίδοσης μαθητών σε συνεργατικά 
περιβάλλοντα μάθησης. (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία). Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Πει-
ραιάς. 

Αναστασόπουλος, Β., & Σκόδρας, Α. (2001). Εισαγωγή στην πληροφορική. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα. 

ΔΕΠΠΣ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Αθήνα: Παι-
δαγωγικό Ινστιτούτο, Ανακτήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2009 από http://www.pi-
schools.gr/programs/depps 

Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ. Αθήνα: Κλειδά-
ριθμος.  

Κορωναίου, Λ. (2011). Μάθηση βασισμένη στη λύση προβλημάτων σε περιβάλλοντα 
ηλεκτρονικής μάθησης. (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία). Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Πει-
ραιάς. 

Μαθιόπουλος, Κ. (2010). Αυθεντική αξιολόγηση σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθη-
σης. (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία). Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα 
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Πειραιάς. 

Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2008). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας: Η σχολική τάξη. Α-
θήνα: Γρηγόρη.  

Μικρόπουλος, Τ. (2000). Εκπαιδευτικό Λογισμικό:  Θέματα σχεδίασης και αξιολόγη-
σης λογισμικού υπερμέσων. Αθήνα: Κλειδάριθμος. 

1694

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://edu.glogster.com/?ref=com
http://goo.gl/6qwVOM
http://www.inspiration.com/
http://www.e-yliko.gr/htmls/Safety/getsafe/page.htm%23link2
http://www.e-yliko.gr/htmls/Safety/getsafe/page.htm%23link2
http://www.pi-schools.gr/programs/depps
http://www.pi-schools.gr/programs/depps


Μπαρακίτη, Α. (2012). Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μαθητών μέσω της μεθοδολο-
γίας Problem-based learning. (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία). Πανεπι-
στήμιο Πειραιώς Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημά-
των, Πειραιάς. 

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Χ., & Πιντέλας, Π. (2003). Το εκπαιδευτικό 
λογισμικό και η αξιολόγησή του.  Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Παπάς, Γ. (1989). Η Πληροφορική στο σχολείο: υλικό, λογισμικό, εκπαίδευση εκπαι-
δευτικών. Αθήνα: Συμεών. 

Παρασκευά, Φ., Κορωναίου, Λ., & Αλεξίου, Α. (χ.η.). Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης 
προβλήματος σε ένα τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον συνεργατικής μά-
θησης.  

Ταβουλάρη, Κ. (2011). Επιλύοντας αυθεντικά προβλήματα μέσω συνεργατικής συγγρα-
φής σε ένα Web 2.0 περιβάλλον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. (Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία). Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διδακτικής της Τεχνο-
λογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Πειραιάς. 

Τζωρτζάκης, Ι. (2009). Αξιοποίηση Web 2.0 εργαλείων στη σχολική εκπαίδευση. (Με-
ταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία). Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διδακτικής 
της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Πειραιάς. 

Τριλιανός, Θ. Α. (2008). Μεθοδολογία της σύγχρονης διδασκαλίας. Τόμος Α & Β. Α-
θήνα: Τριλιανός.  

Τριλιανός, Θ. Α. (2009). Η κριτική σκέψη και η διδασκαλία της. Αθήνα: Τριλιανός.. 

1695

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



«Ελένη του Ευριπίδη» 
Σενάριο διδασκαλίας στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία της Γ΄ Γυμνασίου 

Φασόη Αικατερίνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, ΜΑ, DESS 

kfassoi@gmail.com 

Περίληψη 

Η διδακτική αυτή πρόταση φιλοδοξεί να παρουσιάσει ένα παράδειγμα διδακτικής της 
αρχαίας τραγωδίας στη σχολική τάξη. Βασικός άξονας του σεναρίου αυτού υπήρξε η 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας με τρόπο ώστε να καταστεί 
εμφανές ότι το κείμενο αποτελεί τη βάση μιας θεατρικής παράστασης. Οι μαθητές 
λοιπόν καλούνται να το προσλάβουν ως τέτοιο, να εξοικειωθούν με τους συντελεστές 
της θεατρικής πράξης, να έρθουν σε επαφή με θεατρικές παραγωγές του έργου και 
κυρίως να εμπλακούν ενεργά στη θεατρική πράξη ως δρώντες συντελεστές. Η αξιο-
ποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία είναι ιδιαίτερα χρή-
σιμη προς αυτή την κατεύθυνση, μιας και παρέχει δυνατότητες πρόσβασης σε πλού-
σιο αρχειακό υλικό, αλλά και αποτελεί ένα μέσο προσφιλές και επομένως ένα ισχυρό 
κίνητρο για τους μαθητές. Τέλος, στους άξονες του σεναρίου συνυπολογίστηκαν οι 
δυνατότητες διαθεματικής προσέγγισης με άλλα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και η 
δυνατότητα βιωματικής αξιοποίησης του θεατρικού λόγου με τεχνικές δημιουργικής 
γραφής. 
 
Λέξεις - Κλειδιά: θέατρο, αρχαία τραγωδία, Ελένη, Ευριπίδης. 
 

Θεωρίες μάθησης - Σύνδεση με ΑΠΣ 

Έναυσμα για την παραγωγή αυτού του σεναρίου υπήρξε η ενεργή συμμετοχή των μα-
θητών σε βιωματικές δράσεις θεατρικού παιχνιδιού κατά τη διδασκαλία του αρχαίου 
θεάτρου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε αντίθεση με τη μάλλον αποθαρρυντική 
συμμετοχή τους κατά την εφαρμογή πρακτικών παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής 
διδασκαλίας. Είναι εξάλλου σαφές ότι στο πλαίσιο των ΑΠΣ των Πιλοτικών Γυμνα-
σίων προβλέπεται ή τουλάχιστον ενθαρρύνεται μια περισσότερο ολιστική προσέγγιση 
του θεατρικού λόγου.  

Η πραγματοποίηση του σεναρίου δε βασίζεται στη συμβατική/παραδοσιακή διδασκα-
λία. Η καινοτομία του εντοπίζεται στα εξής σημεία:  
 αρχικά, οι μαθητές συλλέγουν αυθεντικό ψηφιακό υλικό μέσω αναζήτησης στο δια-

δίκτυο, χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολικό εγχειρίδιο. Η 
αναζήτηση είναι ελεύθερη ως προς τα πολυμεσικά αρχεία και επιλεκτική - κατευθυ-
νόμενη ως προς τα κείμενα αναφοράς [ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση].  

 Έπειτα, οργανώνουν και συνθέτουν τις πληροφορίες συνεργατικά [ομαδο-
συνεργατική μάθηση], γεγονός που ευνοεί τη θετική αλληλεπίδραση των μαθητών. 
Εργάζονται σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα για την παραγωγή γραπτού λόγου αλλά 
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και ψηφιακών παρουσιάσεων. Η εργασία των μαθητών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον 
αναμένεται να συμβάλει στην επιτυχή παραγωγή, κριτική πρόσληψη και ερμηνεία 
ποικίλων κειμενικών ειδών, σε περιστάσεις αυθεντικής επικοινωνίας παράλληλα με 
τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ικανοποιώντας έτσι τις κεντρικές επιδιώξεις του 
ΑΠΣ, αυτές του κλασικού, νέου [ψηφιακού - τεχνολογικού] και κριτικού γραμματι-
σμού των μαθητών. Οι μαθητές οικοδομούν ενεργητικά τη νέα γνώση, εμπλουτίζο-
ντας τις ήδη υπάρχουσες [γνωστική - εποικοδομιστική μάθηση].  

Η υιοθέτηση του μαθητοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας έναντι του παραδοσιακού 
δασκαλοκεντρικού επιβάλλει και αλλαγές στους ρόλους τόσο του διδάσκοντος, όσο 
και των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός παύει να ταυτίζεται με τον αποκλειστικό φορέα 
της γνώσης. Ο ρόλος του περιορίζεται σε αυτόν του διαμεσολαβητή στην προσπάθεια 
των μαθητών να οικοδομήσουν τη νέα γνώση. Συγκεκριμένα: 

 Λειτουργεί ως ο σχεδιαστής του μαθήματος.  
 Συντονίζει τη μαθησιακή διαδικασία διακριτικά.  
 Επεξηγεί με σαφήνεια, συμβουλεύει και ανατροφοδοτεί, όταν του ζητηθεί και όταν ο 

ίδιος αντιληφθεί ότι οι μαθητές αποπροσανατολίζονται από το στόχο.  
 Εξομαλύνει ενδεχόμενες δυσκολίες.  
 Ενθαρρύνει το διάλογο και την αυτενέργεια των μαθητών στο σύνολό τους. 
 Προβαίνει σε διαδικασίες αξιολόγησης της εργασίας και αυτο-αξιολόγησης.  
 Δεν είναι απλός διεκπεραιωτής του ΑΠΣ. Αναδιοργανώνει το διδακτικό υλικό, τους 

διδακτικούς στόχους, την πορεία της διδασκαλίας, ώστε να πετύχει τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα.  

Στο επίκεντρο της διδασκαλίας τίθεται ο μαθητής, που παύει να είναι παθητικός α-
κροατής και δέκτης γνώσεων. Αντίθετα, κατά τη μαθησιακή διαδικασία  
 Αυτενεργεί, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες ως κριτικός αναγνώστης, ερευνητής, δη-

μιουργός νέου κειμένου. 
 Λειτουργεί στο πλαίσιο μίας ομάδας με κοινό στόχο.  
 Συνεργάζεται και ανταλλάσσει απόψεις, αναδιαμορφώνοντας τις υπάρχουσες. 
 Καλλιεργεί και αξιοποιεί τα ταλέντα του. 
 Συνδέει τη γνώση με την πραγματικότητα. 
 Προβαίνει σε διαδικασίες αυτο-αξιολόγησης και ετερο-αξιολόγησης. 

Στόχοι 

Γνωστικοί: 
 Να γνωρίσουν οι μαθητές τους συντελεστές μίας παράστασης αρχαίου θεάτρου και 

το συγκεκριμένο ρόλο τους. 
 Να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους στην αισθητική και ιδεολογική ανάλυση του συ-

γκεκριμένου θεατρικού έργου. 
 Να γνωρίσουν τα θεματικά κέντρα της «Ελένης» του Ευριπίδη (ήθος της κεντρικής 

ηρωίδας, διάνοια, συναισθήματα, τραγικότητα, είναι και φαίνεσθαι, αντιπολεμική 
στάση του Ευριπίδη, η θέση της γυναίκας, η ομορφιά, ο έρωτας). 
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 Να ασκηθούν στην ανάπτυξη προσωπικού κριτικού λόγου απέναντι στη θεατρική 
πράξη και μάλιστα κατά τρόπο βιωματικό. 

 Να συνδέσουν το θεατρικό λόγο της «Ελένης» με άλλες μορφές τέχνης. 

Παιδαγωγικοί: 
 Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες παραγωγής πρωτότυπου λόγου και ενθάρρυνσης δη-

μόσιας έκφρασής του. 
 Να καλλιεργήσουν την ικανότητα ανάθεσης ευθυνών στα μέλη της ομάδας, αναγνω-

ρίζοντας τα ταλέντα και τις ικανότητες κάθε μέλους. 
 Να οικοδομήσουν τη γνώση, αναλαμβάνοντας κεντρικό και αυτενεργό ρόλο στη μα-

θησιακή διαδικασία με τη διακριτική υποστήριξη του διδάσκοντα (ενίσχυση αυτοσυ-
ναισθήματος στο πλαίσιο διαθεματικής προσέγγισης). 

 Να προσεγγίσουν το αντικείμενο διερευνητικά και κριτικά τόσο κατά την αναζήτηση 
των πληροφοριών, όσο και κατά τη σύνθεση του κειμένου. 

 Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία με πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού. 
 Να αναπτύξουν τεχνικές αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης από τον εκπαιδευ-

τικό και τους συμμαθητές τους στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης. 

Τεχνολογικοί: 
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση των ΤΠΕ (φυλλομετρητής, διαδίκτυο, κείμενο, ψη-

φιακές παρουσιάσεις) στο πλαίσιο του ψηφιακού γραμματισμού. 
• Να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ ως μέσα αυτοκαθοδηγούμενης ηλεκτρονικής μάθησης. 

Λογισμικά: Φυλλομετρητής. Μηχανή αναζήτησης Google. Επεξεργαστής κειμένου 
(Word). Λογισμικό παρουσίασης εικόνων (Powerpoint). Λογισμικό δημιουργίας ψη-
φιακής αφίσας (Glogster). Εκπαιδευτική πλατφόρμα ασύγχρονης επικοινωνίας, μι-
κροϊστολόγιο  (Edmodo).  

Διάρκεια:  4 διδακτικές ώρες. 

Διδακτικές τεχνικές: Εισήγηση. Εργασία σε ομάδες. Επίλυση προβλήματος. Προσο-
μοίωση. 

Υλικοτεχνική υποδομή: Η/Υ. Βιντεοπροβολέας. Ηχεία. Διαδίκτυο. 

Πορεία διδασκαλίας 

Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας προτείνεται ως πρόταση διδασκαλίας της 
πρώτης σκηνής του προλόγου της ευριπίδειας «Ελένης».  

Εκτυλίσσεται σε τέσσερις (4) διδακτικές ώρες ως εξής: 

α. Η πρώτη ώρα πραγματοποιήθηκε στην τάξη με μετωπική παρουσίαση από το διδά-
σκοντα (εισήγηση). Παρουσιάζονται τα θεματικά κέντρα στα οποία στηρίζεται παρα-
δοσιακά η μελέτη της πρώτης σκηνής του προλόγου. Η διδασκαλία αυτή υποστηρίζε-
ται από ψηφιακή παρουσίαση. 
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β. Το δεύτερο δίωρο πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. 
Οι μαθητές (29 μαθητές) χωρίζονται σε 5 ομάδες των 6 μαθητών και εργάζονται από 
κοινού σε έναν υπολογιστή σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που τους έχει δοθεί. 

γ. Η τέταρτη ώρα αφιερώθηκε στις παρουσιάσεις των εργασιών από τους μαθητές 
στην ολομέλεια της τάξης.  

Φύλλα εργασίας 

1η Ομάδα 

1. Αναζητήστε πέντε φωτογραφίες από πρωταγωνίστριες του σύγχρονου θεάτρου 
που έχουν ερμηνεύσει το ρόλο της ‘Ελένης’. Χρησιμοποιήστε τη μηχανή αναζή-
τησης Google πληκτρολογώντας ‘Ελένη του Ευριπίδη’ – Εικόνες. Αντιγράψτε τις 
φωτογραφίες που βρήκατε και συμπληρώστε με σχετικές λεζάντες (όνομα της η-
θοποιού, σκηνοθέτης και χρονολογία παράστασης) και δημιουργήστε ένα αρχείο 
παρουσίασης (powerpoint). Να κατατάξετε τις φωτογραφίες στην παρουσίαση με 
σειρά προτίμησης. Προετοιμαστείτε να αιτιολογήσετε προφορικά την κατάταξη 
που κάνατε.  

2. Είστε σκηνοθέτες: στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηθοποιό που θα ερμη-
νεύσει το ρόλο της Ελένης. Γράψτε στο Word τις σκηνοθετικές οδηγίες, που θα 
δώσετε στην ηθοποιό την οποία τελικά επιλέξατε, για να ερμηνεύσει το ρόλο της 
Ελένης. (Nα λάβετε υπόψη σας τους παράγοντες που καθορίζουν το ήθος, την 
προσωπικότητα, τα συναισθήματα). 

3. Ακούστε τον πρόλογο του έργου με την ερμηνεία της ηθοποιού Άννας Συνοδινού 
στην παράσταση του εθνικού θεάτρου το 1977 
www.youtube.com/watch?v=neF6EfZKBLU. Στο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου 
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=829#publications αναζητήστε 
τα κείμενα κριτικής που δημοσιεύτηκαν στον τύπο της εποχής και εντοπίστε σε 
αυτά την κριτική για την ερμηνεία της ηθοποιού. Συνθέστε τις αναφορές που συ-
γκεντρώσατε σε ένα κείμενο στο Word, στο οποίο θα γράψετε σύντομα και τη δι-
κή σας άποψη. 

4. Αναρτήστε τις εργασίες σας στο www.edmodo.com της τάξης σας. 

 

2η Ομάδα 

1. Γράψτε στη μηχανή αναζήτησης τις λέξεις ‘Leda Zeus’ και το όνομα του καθενός 
από τους ακόλουθους ζωγράφους: Da Vinci, Veronese, Michel Angelo, Salvador 
Dali, Cezane. Βρείτε πέντε έργα (ένα από τον κάθε ζωγράφο) που αναπαριστούν 
το μύθο της Λήδας και του κύκνου-Δία. Αντιγράψτε τα έργα σε ένα αρχείο πα-
ρουσίασης (powerpoint) μαζί με τις κατάλληλες λεζάντες (το όνομα του ζωγρά-
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φου, χρονολογία). Να τα κατατάξετε με σειρά προτίμησης. Προετοιμαστείτε να 
αιτιολογήσετε προφορικά την κατάταξή σας. 

2. Η Λήδα είναι η μητέρα της Ελένης και παρακολουθεί τη ζωή της από μακριά. 
Γράψτε το μονόλογο με το παράπονο της Λήδας στο Word. Στη συνέχεια αναθέ-
στε σε  ένα μέλος της ομάδας σας να το διαβάσει εκφραστικά και ηχογραφήστε 
τον ψηφιακά. 

3. «Το φαίνεσθαι και το είναι». Η απόσταση μεταξύ τους είναι μία βασική διαπί-
στωση που προκύπτει ήδη από τον πρόλογο της Ελένης. Είστε η πρώτη ομάδα φι-
λολόγων της τάξης. Ετοιμάστε ένα μάθημα: 

α. Αντιγράψτε το κείμενο του προλόγου από το σχολικό βιβλίο που βρίσκεται 
στη σελίδα του ψηφιακού σχολείου http://dschool.edu.gr/ και επικολλήστε το σε 
ένα αρχείο Word. 
β. Eντοπίστε στο κείμενο τα σημεία στα οποία φαίνεται η αντίθεση αυτή (χρησι-
μοποιήστε την εντολή «επισήμανση») . 
γ. Χρησιμοποιώντας την εντολή «εισαγωγή σχολίου» του Word εισαγάγετε τα 
σχόλιά σας. 

4. Αναρτήστε τις εργασίες σας στο www.edmodo.com της τάξης σας. 

3η Ομάδα 

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του αρχείου του Εθνικού Θεάτρου. http://www.nt-
archive.gr/workDetails.aspx?workID=4990. Αναζητήστε φωτογραφίες από τις 
παλαιότερες παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου Αντιγράψτε δέκα από αυτές και 
δημιουργήστε ένα αρχείο παρουσίασης (powerpoint) τοποθετώντας με σειρά προ-
τίμησης α. τις φωτογραφίες και β. λεζάντες με πληροφορίες για την παράσταση. 
Να είστε έτοιμοι να αιτιολογήσετε προφορικά την κατάταξη που επιλέξατε. 

2. Είστε οι ενδυματολόγοι. Αφού διαβάσετε το ρόλο της Ελένης στην πρώτη σκηνή 
του προλόγου, στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα και δώστε λεπτομερείς οδηγίες 
για την κατασκευή του κοστουμιού της ηρωίδας. Συμπληρωματικά μπορείτε να το 
σχεδιάσετε, να το αντιγράψετε ψηφιακά και να το επισυνάψετε ως αρχείο εικόνας 
στο ηλεκτρονικό μήνυμα που στέλνετε.  

3. Στην παράσταση της Ελένης του 1999 με σκηνοθέτη το Σπύρο Ευαγγελάτο ο 
σκηνογράφος είχε τοποθετήσει στη σκηνή κάτοπτρα. Στη μηχανή αναζήτησης 
δώστε τα απαραίτητα στοιχεία και βρείτε τη σχετική φωτογραφία. Να γράψετε 
ένα σύντομο άρθρο κριτικής της σκηνογραφικής αυτής επιλογής στο Word για τη 
στήλη θεάτρου της σχολικής εφημερίδας, ξεκινώντας το κείμενό σας με τη φρά-
ση: «Στη ζωή της Ελένης, της οικογένειάς της αλλά και των Αθηναίων του 413 π.Χ. 
ποτέ δεν ξέρεις τι είναι αλήθεια και τι ψέματα.…». Στο κείμενό σας θα εισαγάγετε 
και τη φωτογραφία που εντοπίσατε στην αναζήτησή σας. 

4. Αναρτήστε τις εργασίες σας στο www.edmodo.com της τάξης σας 
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4η Ομάδα 

1. Βρείτε έργα ζωγραφικής εμπνευσμένα από το μύθο της ‘Κρίσης του Πάρη’ στη 
διεύθυνση http://vellocinodeoro.hypotheses.org/721 . Αντιγράψτε 10 από αυτά και 
επικολλήστε τα σε ένα αρχείο παρουσίασης (powerpoint), γράφοντας επίσης το 
όνομα του ζωγράφου και τη χρονολογία. Κατατάξτε τα με σειρά προτίμησης και 
εξηγήστε προφορικά την κατάταξη που επέλεξε η ομάδα σας. 

2. Η Αφροδίτη, καθισμένη στον Όλυμπο, σκέφτεται την τύχη της Ελένης. Να γρά-
ψετε στο Word  τον εσωτερικό μονόλογο της Αφροδίτης, τον οποίο νοερά απευ-
θύνει στην Ελένη. Αναθέστε σε κάποιο μέλος της ομάδας να το διαβάσει εκφρα-
στικά και ηχογραφήστε ψηφιακά την ανάγνωση αυτή. 

3. Είστε η δεύτερη ομάδα φιλολόγων της τάξης. Ετοιμάστε ένα μάθημα: 

α. αντιγράψτε τον πρόλογο (σσ. 10-14) από τη σελίδα του βιβλίου στο ψηφιακό 
σχολείο http://dschool.edu.gr/ σε ένα αρχείο Word. 

β. εντοπίστε στο κείμενο τα σημεία στα οποία διακρίνονται οι απόψεις της Ελένης 
για τους θεούς (χρησιμοποιήστε την εντολή ‘επισήμανση’). 

γ. χρησιμοποιήστε την εντολή ‘εισαγωγή σχολίου’ του Word και εισαγάγετε το 
σχόλιό σας στα κατάλληλα σημεία του κειμένου. 

4. Αναρτήστε τις εργασίες σας στο www.edmodo.com της τάξης σας. 

5η Ομάδα 

1. Βρείτε χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης Google πληροφορίες για το μυ-
θικό Πρωτέα του Ομήρου καθώς και μια αναπαράστασή του. Αντιγράψτε την ει-
κόνα και επικολλήστε την σε ένα αρχείο παρουσίασης (powerpoint). Αφού συ-
γκρίνετε τον ομηρικό Πρωτέα με τον Πρωτέα του ‘καινού μύθου’ του Ευριπίδη, 
να φτιάξετε το οικογενειακό δέντρο του καθενός χρησιμοποιώντας τον επεξεργα-
στή κειμένου Word και την ‘εντολή σχεδίασης’, για να δημιουργήσετε τα δύο 
διαγράμματα. Tα οικογενειακά αυτά δέντρα να τα επικολλήσετε στο αρχείο πα-
ρουσίασης (powerpoint), που δημιουργήσατε. 

2. Ο Θεοκλύμενος κρυφακούει το μονόλογο της Ελένης πίσω από την πόρτα του 
παλατιού. Πηγαίνει στην αδελφή του Θεονόη και της λέει το θυμωμένο παράπονό 
του. Γράψτε το κείμενο με το παράπονο του Θεοκλύμενου, στο Word. Αναθέστε 
σε ένα μέλος της ομάδας σας να τον διαβάσει εκφραστικά και ηχογραφήστε ψη-
φιακά την ανάγνωση.  

3. Η Ελένη ταξιδεύει στο χρόνο. Είναι μία εγκλωβισμένη γυναίκα στον παράλογο 
κόσμο του 2013. Αποκομμένη από όλους, στέλνει SMS σε μια φίλη, που αισθάνε-
ται ότι μπορεί να την καταλάβει ή που νομίζει ότι μπορεί να της εξηγήσει τι 
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πραγματικά συνέβη και τι τώρα συμβαίνει. Μέγιστος αριθμός μηνυμάτων 4, ελά-
χιστος 2. Ελάχιστος αριθμός λέξεων ανά μήνυμα, 20. 

4.  Αναρτήστε τις εργασίες σας στο www.edmodo.com της τάξης σας. 

Εργασία για όλες τις ομάδες 

Σχεδιάστε μία ψηφιακή αφίσα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό δημιουργίας ψηφιακής 
αφίσας Glogster. Kεντρικό θέμα της αφίσας πρέπει να είναι η φιγούρα της Ελένης. 
Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες σχεδίασης και επικολλήστε μέρος από το εποπτικό 
υλικό που συγκεντρώσατε (φωτογραφίες ηθοποιών, σκηνικών, κοστουμιών, ζωγρα-
φικά έργα κ.ά.) και μέρος των κειμένων (γραπτών ή προφορικών) που γράψατε (ή 
ηχογραφήσατε). 

Πρόσθετες παρατηρήσεις 

Η πραγματοποίηση του σεναρίου αυτού προϋποθέτει την εξοικείωση των μαθητών με 
τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων (επεξεργαστής κειμένου, ψηφιακές παρουσιάσεις, 
χρήση εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας) αλλά και εμπειρία των μαθητών σε τε-
χνικές δραματοποίησης και δημιουργικής γραφής, ήδη από τα προηγούμενα σχολικά 
έτη. 

Οι μαθητές στους οποίους εφαρμόστηκε το σενάριο χρησιμοποιούσαν ήδη από προη-
γούμενες τάξεις την εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα Edmodo. Πρόκειται για μια 
κλειστή ψηφιακή τάξη, της οποίας διαχειριστής είναι ο διδάσκων και η οποία προ-
σφέρει ένα προστατευμένο περιβάλλον δημοσιεύσεων και επικοινωνίας. Σε αυτήν ο 
διδάσκων αναθέτει και οι μαθητές, ανά τάξη, αναρτούν τις εργασίες τους, για τις ο-
ποίες υπάρχει και η δυνατότητα αξιολόγησης. Κάθε τάξη διαθέτει  ένα μοναδικό κω-
δικό, τον οποίο ο διδάσκων γνωστοποιεί στους μαθητές του, ώστε να έχουν πρόσβα-
ση στη σελίδα. 

Παράλληλα η συγκεκριμένη τάξη γνώριζε από το μάθημα της Πληροφορικής το ερ-
γαλείο δημιουργίας ψηφιακών αφισών Glogster. Οι ψηφιακές αυτές αφίσες κατα-
σκευάζονται σχετικά εύκολα, μπορούν να συμπεριλάβουν ποικίλα αρχεία (βίντεο, 
ήχου, κειμένων), η εμφάνισή τους είναι ιδιαίτερα ελκυστική και η χρήση τους βέβαια 
είναι ελεύθερη στο διαδίκτυο. 

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

Το σενάριο αυτό εφαρμόστηκε κατά το διδακτικό έτος 2013-2014 σε τμήμα της Γ’ 
γυμνασίου με 29 μαθητές. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν ιδιαίτερα θετικά. Συνεργά-
στηκαν ικανοποιητικά στις ομάδες τους και φάνηκε να κινητοποιούνται ακόμα και 
όσοι ως τότε δεν έδειχναν  ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μάθημα.  

Ιδιαίτερη θετική υπήρξε η ανταπόκριση των ομάδων σε όλες τις δραστηριότητες δη-
μιουργικής γραφής, γεγονός που καθόρισε και την μετέπειτα μαθησιακή τους στάση, 
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κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης σχολικής χρονιάς. Φάνηκε να αναπτύσσεται ένας ι-
διαίτερα ζωντανός διάλογος με το έργο και δεν έλειψαν οι περιστάσεις, όπου οι ίδιοι 
οι μαθητές εκφράστηκαν μπαίνοντας στην θέση των ηρώων, άλλοτε ως υπερασπι-
στές, άλλοτε ως κατήγοροι. 

Βασική μέριμνα στο σχεδιασμό του σεναρίου υπήρξε η εξοικείωση των μαθητών με 
τις σύγχρονες παραστάσεις αρχαίου δράματος. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη χρή-
ση της ιστοσελίδας του αρχειακού υλικού του Εθνικού Θεάτρου και τη χρησιμοποίη-
σαν και στη συνέχεια των μαθημάτων. Αυτενέργησαν αναλαμβάνοντας ρόλους συ-
ντελεστών της θεατρικής πράξης αλλά και ενεργών και σκεπτόμενων θεατών, οι ο-
ποίοι δε διστάζουν να διατυπώνουν κρίσεις για τις σκηνοθετικές επιλογές μιας παρά-
στασης. 

Τέλος, έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση της διαθεματικής προσέγγισης της διδασκα-
λίας. Η αναζήτηση των ζωγραφικών αναπαραστάσεων του μύθου κίνησε ιδιαίτερα το 
ενδιαφέρον των μαθητών και αποτέλεσε αφορμή για δημιουργική συζήτηση. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως είναι δυνατή – αν όχι επιβεβλημένη – η πολύπλευρη α-
ξιοποίηση της αρχαίας τραγωδίας με τη χρήση της νέας ψηφιακής τεχνολογίας. Αξιο-
ποιεί με ουσιαστικό τρόπο τις δυνατότητες των μαθητών και δημιουργεί μια καλή 
βάση για τη δημιουργία υποψιασμένων θεατών, κάτι που πρέπει να αποτελεί τον 
πρωταρχικό στόχο του μαθήματος αυτού.  
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Ένα διδακτικό σενάριο στη Λογοτεχνία θεωρητικής κατεύθυνσης με τίτλο: 
Ο Γιώργος Ιωάννου και η Σχολή της Θεσσαλονίκης 

Αλέφαντος Νικόλαος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Διδάκτορας 

alefantos.nikos@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο επιχειρεί να αναδείξει τη δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών δι-
δακτικών μεθόδων ενεργητικής μάθησης στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
στο Λύκειο, ειδικά στην τρίτη τάξη και στη θεωρητική κατεύθυνση. Η διδακτική 
δράση, που βασίστηκε στο παρόν διδακτικό σενάριο, εκπονήθηκε στο Πρότυπο Γενι-
κό Λύκειο της Βαρβακείου Σχολής το σχολικό έτος 2014-2015, στο δεύτερο τμήμα 
της θεωρητικής κατεύθυνσης του σχολείου. Στην εισαγωγή του άρθρου γίνεται λόγος 
για την αναγκαιότητα της διδακτικής δράσης και τους κύριους στόχους της. Στο κυ-
ρίως θέμα του άρθρου γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες, οι οποίες οριοθετούν το 
θεωρητικό υπόβαθρο του άρθρου, στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της 
διδακτικής δράσης και στα αποτελέσματα – συμπεράσματα που προέκυψαν από την 
εφαρμογή της. Ακολουθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές και το Παράρτημα, στο ο-
ποίο ενσωματώσαμε τα φύλλα εργασίας που δόθηκαν στους/στις μαθητές/τριες του 
τμήματος. 

Λέξεις – Κλειδιά: ΤΠΕ, ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης, Σχολή Θεσσαλονί-
κης, εσωτερικός μονόλογος. 

Εισαγωγή 

Αφόρμηση για την εκπόνηση του παρόντος διδακτικού σεναρίου αποτέλεσε η διδα-
σκαλία των δύο πεζογραφημάτων του Γιώργου Ιωάννου «Μες στους προσφυγικούς 
συνοικισμούς» και «Στου Κεμάλ το σπίτι» στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτε-
χνίας της θεωρητικής κατεύθυνσης. Βασικός στόχος του διδακτικού σεναρίου είναι 
να αναδείξει τον καίριο ρόλο των ΤΠΕ στην υποστήριξη της διδασκαλίας των φιλο-
λογικών μαθημάτων, ειδικά της Λογοτεχνίας, στην τρίτη τάξη του Λυκείου. Μάλι-
στα, η εφαρμογή ενός διδακτικού σεναρίου με τη χρήση των ΤΠΕ σε μάθημα κατεύ-
θυνσης αποτελεί την καλύτερη απάντηση στους/στις συναδέλφους που υποστηρίζουν 
ότι η διδασκαλία των μαθημάτων της κατεύθυνσης πρέπει να έχει φροντιστηριακό 
προσανατολισμό, για να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική για την επίτευξη 
του στόχου της εισαγωγής των μαθητών/τριών στο Πανεπιστήμιο. Η παραπάνω φι-
λοσοφία συνιστά μια από τις κύριες αιτίες δημιουργίας της γνωστής παθογένειας του 
Λυκείου, το οποίο ειδικά στην τελευταία τάξη λειτουργεί ως προθάλαμος εισαγωγής 
των μαθητών/τριών στο Πανεπιστήμιο, στενά προσανατολιζόμενο στη λογική των 
εξετάσεων και όχι της ευρύτερης μάθησης, η οποία αναμφίβολα θα αποτελέσει κριτι-
κό όπλο και για την επίτευξη του στόχου της εισαγωγής που απασχολεί έντονα γονείς 
και μαθητές. 
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Ωστόσο, πρόθεσή μας είναι να φανεί στην πράξη ότι η διδασκαλία των μαθημάτων 
της κατεύθυνσης μπορεί να γίνει εξίσου ή και περισσότερο αποτελεσματική και με 
εναλλακτικούς, μαθητοκεντρικούς διδακτικούς προσανατολισμούς, οι οποίοι προϋ-
ποθέτουν έναν νέο, πιο καθοδηγητικό, ρόλο για τον διδάσκοντα και έναν πιο ενεργη-
τικό ρόλο για τον μαθητή. Με αυτό το σκεπτικό ο σχεδιασμός και η εκπόνηση του 
παρόντος διδακτικού σεναρίου βασίστηκε στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και 
στο ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης, το οποίο προωθεί την αυτενέργεια του μα-
θητή και αναπτύσσει σε μεγάλο βαθμό τις διαμαθητικές σχέσεις. Η τελευταία προ-
σφορά είναι πολύ σημαντική, αν αναλογιστούμε το έντονο ανταγωνιστικό πνεύμα 
που βιώνουμε ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες στην Τρίτη τάξη του Λυκείου, επει-
δή η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο λόγω του κυρίαρχου κοινωνικού κλίματος έχει γί-
νει αυτοσκοπός. Τέλος, με δεδομένη την πρόσφατη κατάργηση του μαθήματος της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως εξεταζομένου μαθήματος για την εισαγωγή των μαθη-
τών/τριών στο Πανεπιστήμιο από το σχολικό έτος 2015-2016 το προτεινόμενο διδα-
κτικό σενάριο μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται 
για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας του μαθήματος και την ενεργοποίηση του εν-
διαφέροντος των μαθητών/τριών τους. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Για το σχεδιασμό και την εκπόνηση του διδακτικού σεναρίου βασιστήκαμε κατά κύ-
ριο λόγο σε συγκεκριμένες από τις θεωρίες της λογοτεχνίας που έχουν διατυπωθεί 
και απαντώνται στη βιβλιογραφία. Κύρια θεωρητική βάση του σεναρίου είναι η νεο-
κριτική θεωρία για την ανάλυση της λογοτεχνίας, της οποίας βασική θέση είναι ότι 
το κείμενο πρέπει να εξετάζεται με τη μέθοδο της ενδοκειμενικής ανάλυσης, χωρίς 
συσχετίσεις με τα εξωκειμενικά δεδομένα που αφορούν την εποχή και τις υποτιθέμε-
νες προθέσεις του συγγραφέα. Ειδικότερα, μάλιστα, όταν πρόκειται για ανάλυση λο-
γοτεχνικών έργων στο σχολείο, πρέπει να περιοριζόμαστε στην ενδοκειμενική ανά-
λυση του λόγου, προκειμένου οι μαθητές να αναπτύξουν τη δυνατότητα να κατανο-
ούν τα υπονοούμενα, τις αμφισημίες, τις εκδηλώσεις, τις υποδηλώσεις και τις αντι-
νομίες του λογοτεχνικού λόγου, που είναι ταυτόχρονα και χαρακτηριστικά της κοι-
νωνικής πραγματικότητας, για την οποία το σχολείο πρέπει να προετοιμάζει τους μα-
θητές του. Η νεοκριτική θεωρία δεν ταυτίζει το υπόβαθρο του αναγνώστη με τις ι-
στορικο-βιογραφικές γνώσεις του αναγνώστη για το συγγραφέα, αλλά με τη διαίσθη-
σή του και με τη γενικότερη ευαισθησία του (Τσώλης, Ι., 1996). 

Από τη νεοκριτική θεωρία, λοιπόν, αντλήσαμε τη διδακτική προσέγγιση της τετρα-
πλής ανάγνωσης του λογοτεχνικού κειμένου, η οποία αποβλέπει στη διαδοχική ανά-
δειξη: 1. της σημασίας, 2. των συναισθημάτων, 3. του τόνου και 4. των προθέσεων 
του λογοτεχνικού κειμένου (Σπανός, Γ., 1996). Η σημασία, τα συναισθήματα και οι 
προθέσεις του κειμένου έχουν σχέση με την Κειμενογλωσσολογική Θεωρία, η οποία 
έχει επηρεάσει σήμερα τη διδασκαλία τόσο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας όσο και 
της Νεοελληνικής Γλώσσας. 
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Παράλληλα, για την οργάνωση του διδακτικού σεναρίου βασιστήκαμε στη θεωρία 
της πρόσληψης, η οποία αμφισβητεί με απόλυτο τρόπο το δόγμα του αυτόνομου κει-
μένου, αλλά και της αυθεντίας του συγγραφέα και στρέφει, για να εξηγήσει την επι-
κοινωνιακή λειτουργία του κειμένου, την προσοχή της προς τον αναγνώστη, που εί-
ναι ο αποδέκτης, επεξεργαστής, νοηματοδότης και αποτιμητής του κειμένου. Η θεω-
ρία αυτή συμπληρώνει το λεγόμενο «λογοτεχνικό τρίγωνο» συγγραφέας – κείμενο – 
αναγνώστης (Ματσαγγούρας, Η., 2001). Με το σκεπτικό, λοιπόν, ότι το κείμενο είναι 
ανοιχτό σε ερμηνείες και επερμηνείες, κάνουμε λόγο για τη διαχρονικότητα των κει-
μένων και για το «πληθυντικό κείμενο», το κείμενο δηλαδή που έχει πάντα κάτι δια-
φορετικό να πει σε διαφορετικούς αναγνώστες και διαφορετικές εποχές (Τζούμα, Λ., 
1997).  

Από την άλλη, η θεωρία της πρόσληψης δε δημιούργησε δική της προσέγγιση, αλλά 
προσέφερε την έννοια του αποδέκτη, την οποία πολλά σύγχρονα μοντέλα διδασκαλί-
ας του γραπτού λόγου ενσωμάτωσαν και την αντιστοίχισαν με την προθετικότητα 
του συγγραφέα. Η προθετικότητα είναι κομβική έννοια στη σύγχρονη διδακτική (Γε-
ωργακοπούλου, Α., κ΄ Γούτσος, Δ., 1999) και στοιχείο, στο οποίο επιμείναμε κατά 
την ανάπτυξη του διδακτικού σεναρίου. Ο λόγος αυτής της επιμονής είναι ότι ο/η 
μαθητής/τρια είναι σε θέση, όταν αντιληφθεί την πρόθεση του συγγραφέα ενός κει-
μένου, να κατανοήσει σε μεγαλύτερο βάθος τις επιλογές του σε επίπεδο λεξιλογίου, 
σύνταξης, σύνδεσης των νοημάτων, σε στοιχεία δηλαδή που συγκροτούν το ιδιαίτερο 
ύφος του κειμένου και συνιστούν δείκτες για την αισθητική του προσέγγιση. 

Εκτός, όμως, από τις παραπάνω θεωρίες για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, το προ-
τεινόμενο διδακτικό σενάριο βασίστηκε στην έννοια του «εσωτερικού μονόλογου», ο 
οποίος αποτελεί ένα από τα κύρια διακριτά στοιχεία της λεγόμενης Σχολής της Θεσ-
σαλονίκης, συνεχιστής και μαθητής της οποίας θεωρείται από πολλούς ο Γιώργος 
Ιωάννου. Η Σχολή αυτή ειδολογικά αποτελείται από πεζά έργα (τα οποία μάλιστα 
διέπονται, πάντα κατά τον Άγρα, από ποιητικότητα και χρησιμοποιούν σε μεγάλο 
βαθμό την ψυχανάλυση) και χρονολογικά από έργα που έχουν παραχθεί κατά τη δε-
καετία του 1930. Πέραν όμως από την ειδολογική και χρονική τους ένταξη, σημαί-
νουσα είναι και η χωρική καταγωγή τους, η Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, πρόκειται 
για τα πεζογραφήματα των Αλκιβιάδη Γιαννόπουλου, Γιώργου Δέλιου, Στέλιου Ξε-
φλούδα και Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, τους ανήκοντες σε ό,τι επιτυχώς έχει περιγρα-
φεί ως «μοντερνιστική κίνηση (και όχι κίνημα) της Θεσσαλονίκης» (Chiappone 
2006/2009). 

Η «σχολή Θεσσαλονίκης», κατά τον δημιουργό του όρου, είναιη ολιγομελής ομάδα 
πεζογράφων που σχετίζεται άμεσα με το περιοδικό Μακεδονικές Ημέρες (στην πρώ-
τη του προφανώς περίοδο: 1932-1939), έχει στέρεες φιλολογικές βάσεις και ευρωπα-
ϊκή παιδεία, γράφει κυρίως δυτικότροπα (ήτοι μοντερνιστικά) πεζογραφήματα και 
αποτελεί τον πυρήνα της λογοτεχνικής παραγωγής της πόλης. Κύριο γνώρισμα που 
συνθέτει το ιδιαίτερο κλίμα και την παράδοση της Σχολής της Θεσσαλονίκης είναι η 
«εσωτερικότητα/ενδοστρέφεια».  
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Οι όροι αποτελούν απλώς κοινούς τόπους, η σημασία των οποίων προσεγγίζεται 
μάλλον διαισθητικά/εμπειρικά και δεν έχει επακριβώς οριστεί. Απλουστευτικά, η 
θρυλούμενη «εσωτερικότητα» των Θεσσαλονικέων θα μπορούσε να αποδοθεί ως α-
πόρριψη της ρεαλιστικής καταγραφής της πραγματικότητας και στροφή προς το ίδιο 
το άτομο ή, επί το λογοτεχνικότερον, ως «αναζήτηση της συνείδησης» (Βιστωνίτης 
1988). Η «ενδοστρέφεια» προβλήθηκε ιδιαίτερα ως κατεξοχήν χαρακτηριστικό (αρ-
νητικό ή θετικό αναλόγως της άποψης του κρίνοντος) της λογοτεχνίας της Θεσσαλο-
νίκης με στόχο να καταδειχθεί η αντίθεσή της, τεχνοτροπική πρωτίστως αλλά και 
ποιοτική οπωσδήποτε, προς τη σύγχρονή της λογοτεχνία της Αθήνας. Σε άμεση αι-
τιακή σχέση με την «εσωτερικότητα» προβάλλεται ο «εσωτερικός μονόλογος» (με 
υποτιθέμενο εισηγητή του στα καθ’ ημάς τον Ξεφλούδα), ως η κυρίως αφηγηματική 
τεχνική της «σχολής», ικανή και αναγκαία συνθήκη μέσω της οποίας εκφράζεται η 
όποια «εσωτερικότητα». Εντούτοις, δεδομένων των κάθε άλλο παρά όμοιων και ί-
διου βαθμού συγγραφικών επιλογών των συγγραφέων, είναι προτιμότερος ο όρος 
«ροή συνείδησης», ως (περιγραφικά) ευστοχότερος. (Τραϊανός, 2010) 

Οι διδακτικοί στόχοι 

Με το προτεινόμενο, λοιπόν, διδακτικό σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές/τριες: 

1. να αποκτήσουν τη δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής στη διαδικασία της γνώ-
σης, ως κοινότητα αναγνωστών και ερμηνευτών. 

2. να διευρύνουν τον ορίζοντα των εμπειριών και το βάθος της ευαισθησίας τους, να 
οξύνουν το γλωσσικό αισθητήριο και το αισθητικό τους κριτήριο, να αναπτύξουν τη 
φαντασία και την κριτική-ερμηνευτική τους ικανότητα.  

3. να αποκτήσουν φιλαναγνωσία. 

4. να εμπεδώσουν την τεχνική του εσωτερικού μονολόγου ως κύριου γνωρίσματος 
της Σχολής της Θεσσαλονίκης. 

5. να κατανοήσουν ότι ο εσωτερικός μονόλογος και η εσωστρέφεια αποτελούν γνω-
ρίσματα και της πεζογραφίας του Γ. Ιωάννου. 

6. να ενισχύσουν τις διαμαθητικές σχέσεις τους μέσω της ενεργητικής και ομαδοσυ-
νεργατικής μάθησης. 

7. να αποκτήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού, τέτοιες ώστε να χρησιμοποι-
ούν με επάρκεια τις Νέες Τεχνολογίες ως μέσα για γράψιμο/προσωπική έκφραση, 
(κριτικό) διάβασμα και επικοινωνία. 

Οι παραπάνω διδακτικοί στόχοι είναι σύμφωνοι με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπου-
δών της Λογοτεχνίας (Ι.Ε.Π., 2011-2012). Ειδικότερα, ορίζεται ότι βασικός σκοπός 
της διδασκαλίας της λογοτεχνίας είναι «η κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισµό». 
Με τη φράση αυτή τονίζεται πως αφετηρία της διδασκαλίας είναι το παρόν, τα προ-
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βλήµατα και τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου, περίπλοκου και δυσνόητου κόσµου. 
Επίσης, επιδιώκεται η ανάδειξη της λογοτεχνίας ως ενός σύνθετου πολιτισµικού φαι-
νομένου, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ιστορικότητα του συγγραφέα, του κειµέ-
νου αλλά και των αναγνωστών του, εκπαιδευτικών και µαθητών. Ενός φαινομένου το 
οποίο έχει σηµαντική θέση στη ζωή µας, γιατί µας δίνει εργαλεία να κατανοήσουµε 
τον κόσµο και να συγκροτήσουµε την υποκειµενικότητά µας: να θέσουµε ως πρω-
ταρχική αξία του µαθήµατος την κριτική στάση απέναντι στις πολιτισµικές παραδό-
σεις, τις αξίες και τα µηνύµατα από όπου κι αν προέρχονται. 

Μέθοδος – Η διαδικασία υλοποίησης 

Το διδακτικό σενάριο διήρκησε επτά διδακτικές ώρες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
μετά τη διδασκαλία των δύο πεζογραφημάτων του Γ. Ιωάννου στο δεύτερο τμήμα 
της θεωρητικής κατεύθυνσης του Πρότυπου Γενικού Λυκείου της Βαρβακείου Σχο-
λής. Οι δύο πρώτες διδακτικές ώρες έγιναν στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχο-
λείου. Οι 18 μαθητές/τριες του τμήματος χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, δύο ομά-
δες με πέντε μέλη η καθεμία και δύο ομάδες με τέσσερα μέλη. Κάθε ομάδα χρησιμο-
ποίησε από δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές του εργαστηρίου, προκειμένου να υπάρ-
χει μεγαλύτερη ευχέρεια και αποτελεσματικότητα αναζήτησης και εκπόνησης της 
εργασίας που τούς ανατέθηκε.  

Από την πρώτη ομάδα ζητήθηκε η αναζήτηση πληροφοριών για τη ζωή και τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά του έργου του Γ. Ιωάννου. Το σχετικό φύλλο εργασίας παρέπε-
μπε τους/τις μαθητές/τριες στις ακόλουθες ιστοσελίδες: 

www.lifo.gr/team/sansimera/36161 

el.wikipedia.org/wiki/Γιώργος_Ιωάννου 

www.ekebi.gr/frontoffice/portal. 

www.oanagnostis.gr/γ-ιωάννου 

http://www.potheg.gr 

http://kozani.net/articles.php?p_id=94 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=249&author_id=12 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathglobal_2_13/02/2005 

Από τη δεύτερη ομάδα ζητήθηκε να αναζητήσουν πληροφορίες για τη ζωή και τα 
χαρακτηριστικά του έργου του Ν. Πεντζίκη, του οποίου από πολλούς θεωρείται μα-
θητής ο Γ. Ιωάννου. Το αντίστοιχο φύλλο εργασίας παρέπεμπε στις εξής ιστοσελίδες:  

http://pentzikis.ekebi.gr/ 
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www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=461&t. 

wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1997/03/02031997.pdf 

https://logomnimon.wordpress.com/ν-γ-πεντζίκης 

http://fotodendro.blogspot.gr/2014/09/blog-post.html 

Από την τρίτη ομάδα ζητήθηκε να αναζητήσουν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο 
του Σ. Ξεφλούδα, ο οποίος θεωρείται ως ο κύριος εισηγητής του εσωτερικού μονο-
λόγου. Το φύλλο εργασίας που δόθηκε στην ομάδα παρέπεμπε στις εξής ιστοσελίδες: 

el.wikipedia.org/wiki/Στέλιος_Ξεφλούδας 

http://www.potheg.gr/ProjectDetails.aspx?Id=1426&lan=1 

http://www.potheg.gr/ProjectDetails.aspx?Id=1423&lan=1 

http://www.potheg.gr/ProjectDetails.aspx?Id=1429&lan=1 

www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t. 

dspace.flinders.edu.au/xmlui/bitstream/.../755_776%20palaktsoglou.pdf 

https://dspace.flinders.edu.au/jspui/.../1/Maria%20Palaktsoglou%20.pd 

Τέλος, από την τέταρτη ομάδα ζητήθηκε να αναζητήσουν πληροφορίες για τη Σχολή 
της Θεσσαλονίκης, τα γνωρίσματα και τους εκπροσώπους της. Βοηθητικά δόθηκαν 
οι εξής ιστότοποι: 

http://www.eens.org/EENS_congresses/2010/Stavrakopoulou_Sotiria.pdf 

el.wikipedia.org/wiki/Νεοελληνική_λογοτεχνία 

e-logotexnia.gr/index.php?option=com_content&view...id. 

www.eens.org/EENS_congresses/2010/Manos_Traianos.pdf 

www.tovima.gr/culture/article/?aid=474208 

www.academia.edu/.../Η_κριτική_ως_εκδούσα_αρχή 

www.kathimerini.gr/.../h-logotexnikh-poreia-ths-8essalonikhs-se-mia-giort.. 

Στην τρίτη διδακτική ώρα, η οποία έγινε στην τάξη, οι μαθητές/τριες κάθε ομάδας 
ανακοίνωσαν στην ολομέλεια τις πληροφορίες που είχαν βρει για τους συγγραφείς 
και τη Σχολή στην οποία ανήκουν. Με την καθοδήγηση του διδάσκοντος έγινε συ-
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σχετισμός στοιχείων τεχνοτροπίας με τα πεζογραφήματα του Γ. Ιωάννου που είχαν 
διδαχθεί στην τάξη.  

Τις επόμενες δύο διδακτικές ώρες οι μαθητές/τριες, χωρισμένοι στις ίδιες ομάδες, 
επεξεργάστηκαν διαφορετικό φύλλο εργασίας, το οποίο περιείχε δύο πεζογραφήματα 
του Γ. Ιωάννου και από ένα πεζογράφημα των Ν. Πεντζίτη και Σ. Ξεφλούδα και ίσες 
σε αριθμό δραστηριότητες για καθένα από αυτά. Ο κύριος λόγος για τον οποίο επι-
μείναμε στους δύο αυτούς συγγραφείς κατά την υλοποίηση της διδακτικής δράσης 
είναι ότι κείμενά τους ανθολογούνται στα διδακτικά βιβλία της Λογοτεχνίας για το 
Λύκειο. Στο Παράρτημα του άρθρου παραθέτουμε τα στοιχεία κάθε κειμένου και τις 
δραστηριότητες που δόθηκαν για καθένα από αυτά. 

Τέλος, στις επόμενες δύο διδακτικές ώρες οι μαθητές/τριες ανακοίνωσαν στην ολο-
μέλεια της τάξης τις απαντήσεις τους στις δραστηριότητες, αφού πρώτα ένας/μια που 
είχε οριστεί από κάθε ομάδα διάβασε ένα αντιπροσωπευτικό (κατά την κρίση των 
μαθητών/τριών) χωρίο του δοθέντος πεζογραφήματος. Ακολούθησε συζήτηση που 
συνόψισε τις έννοιες της προθετικότητας, των γλωσσικών επιλογών που αυτή κάθε 
φορά δημιουργεί και των κοινών γλωσσικών επιλογών και αφηγηματικών τεχνικών 
ανάμεσα στους τρεις συγγραφείς, ειδικά του εσωτερικού μονολόγου. Τα τελευταία 
πέντε λεπτά οι μαθητές/τριες συμπλήρωσαν το Φύλλο αξιολόγησης της διδακτικής 
δράσης, το οποίο παραθέτουμε στο Παράρτημα του άρθρου μας. 

Τα συμπεράσματα 

Η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην πράξη προκάλεσε ιδιαίτερα θετική εντύ-
πωση στους/τις μαθητές/τριες του τμήματος, όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις τους 
και το ενδιαφέρον που έδειξαν κατά τη διάρκεια της διδακτικής δράσης, αλλά και 
στα σχόλια που έκαναν στο φύλλο αξιολόγησης της δράσης. Ειδικότερα, με προσοχή 
και ζήλο ασχολήθηκαν με την αναζήτηση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, αλλά 
και με την εκπόνηση των δραστηριοτήτων που αφορούσαν στην κριτική ανάλυση 
των τεσσάρων πεζογραφημάτων που τους δόθηκαν.  

Επίσης, από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στις δραστηριότητες επί των κειμέ-
νων που τους δόθηκαν για ανάλυση και κριτική επεξεργασία φάνηκε ότι κατανόησαν 
την τεχνική του εσωτερικού μονολόγου ως γνωρίσματος της Σχολής της Θεσσαλονί-
κης, αλλά και του Γιώργου Ιωάννου. Τέλος, φάνηκε ότι υλοποιούνται και οι υπόλοι-
ποι διδακτικοί στόχοι που θέσαμε, όπως η ανάπτυξη των διαμαθητικών σχέσεων και 
η ενεργητική μάθηση, καθώς οι μαθητές/τριες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τη 
διάρκεια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και συνεργάστηκαν με διάθεση και 
μεγάλη ανταπόκριση. Όπως μάλιστα πολλοί παραδέχτηκαν, η διδακτική δράση ήταν 
πρωτότυπη και διαφορετική από τις διδακτικές εμπειρίες που ως τότε είχαν, ιδιαίτερα 
στην τρίτη τάξη. 
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Παράρτημα 

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κείμενο 1ο: Γ. Ιωάννου, «Σκέφτομαι τον πατέρα μου» 

Δραστηριότητες 

1. Κύριο γνώρισμα των πεζογραφημάτων του Γ. Ιωάννου είναι, όπως ο ίδιος 
παραδέχεται, ότι βρίσκονται ανάμεσα στο δοκίμιο, το σχόλιο, το χρονογρά-
φημα και το άρθρο. Με χωρία μέσα από το κείμενο δικαιολογήστε τον παρα-
πάνω χαρακτηρισμό. 

2. Σε μια συνέντευξή του για την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, ο συγγραφέας λέει: 
«Σημασία έχει ο κόσμος των λέξεων, ο κόσμος του συγγραφέα που ανακαλεί-
ται και ξετρυπώνεται μέσα από το βάθος της ψυχής του μ’ αυτό ή εκείνο το 
θέμα, άσχετα αν το θέμα είναι αυτοβιογραφικό ή όχι…». Βρείτε στο κείμενο 
χαρακτηριστικές λέξεις που ξετρυπώνουν από το βάθος της ψυχής του συγ-
γραφέα. 

3. Ο συγγραφέας, για να αποδώσει τις σκέψεις, μνήμες και συναισθήματά του, 
χρησιμοποιεί την τεχνική του εσωτερικού μονολόγου. Πόσο εύστοχη κρίνετε 
αυτή του την επιλογή; 

Κείμενο 2ο: Γ. Ιωάννου, «Μοτοσυκλέτας εγκώμιο» 

Δραστηριότητες 

1. Ποιο κειμενικό είδος σας θυμίζει το παραπάνω πεζογράφημα; 
2. Ποια συναισθήματα σας δημιουργεί η αφήγηση; Δικαιολογήστε την απάντη-
σή σας με χωρία του κειμένου. 
3. Ποια είναι η πρόθεση του συντάκτη του κειμένου; 
4. Βρείτε στοιχεία που δίνουν στο λόγο προφορικότητα. 
5. Ποια η αφηγηματική τεχνική που επιλέγει ο συγγραφέας και τι πετυχαίνει μ’ 
αυτήν; 

Κείμενο 3ο: Σ. Ξεφλούδα, Οι άνθρωποι του μύθου (απόσπασμα) 

Δραστηριότητες 

1. Εντοπίστε και σχολιάστε εκφραστικά μέσα με τα οποία ο συγγραφέας αποτυ-
πώνει την κατάσταση των στρατιωτών. 
2. Ποια συναισθήματα σας δημιουργεί η αφήγηση; Βρείτε σχετικά χωρία που 
δικαιολογούν την απάντησή σας. 
3. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η πρόθεση του συγγραφέα; 
4. Δικαιολογήστε τη χρήση πρώτου πληθυντικού προσώπου από την πλευρά του 
συγγραφέα. 
5. Με ποιο κειμενικό είδος μοιάζει το παραπάνω απόσπασμα; 

1713

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Κείμενο 4ο: Ν. Πεντζίτης, Το μυθιστόρημα της κυρίας Έρση (απόσπασμα) 

Δραστηριότητες 

1. Ποια συναισθήματα σας δημιουργεί η αφήγηση; Βρείτε σχετικά χωρία που 
δικαιολογούν την απάντησή σας. 
2. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η πρόθεση του συγγραφέα; 
3. Δικαιολογήστε τη χρήση των ερωτήσεων από τον συγγραφέα. 
4. Ποιο είδος κειμένου σας θυμίζει το απόσπασμα και γιατί; Δικαιολογήστε την 
απάντησή σας εστιάζοντας και στο ρηματικό πρόσωπο που χαρακτηρίζει την α-
φήγηση. 

Φύλλο αξιολόγησης της διδακτικής δράσης. 

Ομάδα: 

1. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι η συγκεκριμένη δράση σε βοήθησε να κατανοήσεις 
καλύτερα την τεχνοτροπία του Γ. Ιωάννου; 

Καθόλου       Λίγο      Αρκετά       Πολύ     Πάρα πολύ 

2. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι η διδακτική δράση σε βοήθησε να κατανοήσεις την 
τεχνοτροπία του εσωτερικού μονολόγου, η οποία χαρακτηρίζει τη Σχολή της Θεσσα-
λονίκης;  

Καθόλου       Λίγο      Αρκετά       Πολύ     Πάρα πολύ 

3.  Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι συνέβαλλες στην εργασία της ομάδας σου; 

Καθόλου       Λίγο      Αρκετά       Πολύ     Πάρα πολύ 

4. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι συνεργάστηκες με τους συμμαθητές σου κατά τη δι-
δακτική δράση; 

Καθόλου       Λίγο      Αρκετά       Πολύ     Πάρα πολύ 

5. Σε ποιο βαθμό παρείχες βοήθεια, όταν σου ζητήθηκε από τα άλλα μέλη της ομά-
δας;  

Καθόλου       Λίγο      Αρκετά       Πολύ     Πάρα πολύ 

6. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι βοηθήθηκες από τη διδακτική δράση; 

Καθόλου       Λίγο      Αρκετά       Πολύ     Πάρα πολύ 
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7. Ποια ομάδα πιστεύετε ότι παρουσίασε το καλύτερο αποτέλεσμα και γιατί; 

 
ΟΜΑΔΑ Α…………………………………………………………………… 
 
ΟΜΑΔΑ Β …………………………………………………………………… 
 
ΟΜΑΔΑ Γ …………………………………………………………………… 
 
ΟΜΑΔΑ Δ …………………………………………………………………… 
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Ένα ιστορικό ταξίδι στη διερεύνηση της δομής της ύλης μέσω ιστοεξερεύνησης: 
Μια διδακτική πρόταση για τη Χημεία Β΄ Γυμνασίου. 

Παπαδημητρόπουλος 
Νικόλαος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.04, Μ.Sc. 
npapadimitropou-
los@gmail.com 

Τουμαζάτος 
Διονύσιος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.04 
dtoumazatos@yahoo.gr 

Αλεξανδρίδης 
Λάζαρος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.04 
lazalexandr@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν 
πολλοί ιστότοποι που προάγουν την μάθηση παρέχοντας πληροφορίες ή προτείνοντας 
δραστηριότητες. Όμως οι πληροφορίες που αναφέρονται μπορεί να είναι εσφαλμένες 
ή ελλιπείς και οι δραστηριότητες που προτείνονται μπορεί να είναι ακατάλληλες για το 
γνωστικό  επίπεδο των μαθητών. Η ανάθεση λοιπόν, σε μαθητές μιας εργασίας μέσω 
διαδικτυακής αναζήτησης μπορεί να  φέρει τους μαθητές αντιμέτωπους με τις παρα-
πάνω δυσκολίες. Από τη βιβλιογραφία και την εκπαιδευτική πρακτική έχει προταθεί η 
λύση της ιστοεξερεύνησης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική πρό-
ταση σχετική με τη μελέτη της εξέλιξης των απόψεων για τη δομή της ύλης μέσω ιστο-
εξερεύνησης. Παρουσιάζονται επίσης συνοπτικά το θεωρητικό υπόβαθρο και τα πλεο-
νεκτήματα της ιστοεξερεύνησης αλλά και της μελέτης της ιστορίας των φυσικών επι-
στημών. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ιστοεξερεύνηση, διαδίκτυο, ιστορία των φυσικών επιστημών 

Εισαγωγή 

Από την είσοδο της πληροφορικής στην ζωή μας πλήθος ερευνητικών εργασιών έχουν 
δημοσιευτεί που αφορούν στην εφαρμογή της στην εκπαιδευτική διαδικασία (όπως και 
για τη διδασκαλία της Χημείας). Αρχικά ορισμένοι ερευνητές προέβλεπαν ότι αργά ή 
γρήγορα οι εκπαιδευτικοί θα αντικατασταθούν από τους υπολογιστές και η μάθηση θα 
πραγματοποιείται μόνο μέσω της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Αργότερα όμως υιοθετή-
θηκε μια πιο ρεαλιστική άποψη κατά την οποία οι ΤΠΕ εντάσσονται μέσα στην εκπαι-
δευτική διαδικασία χωρίς να αντικαθίσταται ο δάσκαλος ή οι διδακτικές αρχές και δια-
δικασίες (Pietzner, 2014). Παράλληλα αναπτύχθηκαν νέες εκπαιδευτικές διαδικασίες 
που βασίζονται στη χρήση των ΤΠΕ όπως είναι η ιστοεξερεύνηση. 

Η ιστοεξερεύνηση ως διδακτικό εργαλείο 

Η ιστοεξερεύνηση είναι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που προτάθηκε από τον 
Dodge B. (1997) και η οποία βασίζεται στη μάθηση μέσω διερεύνησης. Στηρίζεται 
στην πληθώρα των πληροφοριών που βρίσκονται στο Διαδίκτυο και εμπλέκει μέσω 
συνεργατικής διερεύνησης ανώτερες μορφές μάθησης (Sandars, 2005).  

Αρχικά σχεδιάζεται ένας ιστότοπος που έχει την παρακάτω δομή (Milson, 2001) και 
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παρέχει μέσω υπερσυνδέσμων πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους οι οποίοι έχουν προη-
γουμένως ελεγχθεί ως προς την εγκυρότητά τους από τον εκπαιδευτικό-σχεδιαστή της 
ιστοεξερεύνησης. Κατόπιν οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά για να επιτελέσουν το 
έργο τους χρησιμοποιώντας  στρατηγικές εύρεσης, ανάλυσης και οργάνωσης της πα-
ρουσίασης της πληροφορίας. 

Τίτλος σελίδας Περιεχόμενα 
Εισαγωγή  Πρόκληση ενδιαφέροντος - εισαγωγή στο θέμα 
Αποστολή Ορίζει το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας και τον τρόπο 

παρουσίασης 
Διαδικασία Περιγραφή βημάτων εργασίας και παροχή των υπερσυνδέ-

σμων. 
Αξιολόγηση 
 

Περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης και των κριτηρίων 

Συμπέρασμα Σύνοψη μαθησιακών αποτελεσμάτων και ενθάρρυνση προς 
νέα αναζήτηση 

Σελίδα Εκπαιδευτικού Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς 

Πίνακας 1: Δομή ιστοεξερεύνησης 

Υπάρχουν δύο είδη ιστοεξερεύνησης: η βραχυπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη. Η βρα-
χυπρόθεσμη διαρκεί μια έως τρεις ημέρες και έχει στόχο να μεταδώσει νέες γνώσεις 
στους μαθητές ενώ η μακροπρόθεσμη διαρκεί περισσότερο και έχει ως επιπλέον στόχο 
να οργανώσει, να εμβαθύνει και να διαλύσει ασάφειες στη γνώση που κατέχουν οι μα-
θητές (Zhou, 2012). 

Στο Διαδίκτυο υπάρχουν έτοιμες ιστοεξερευνήσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν 
χρήσιμο διδακτικό υλικό για εκπαιδευτικούς που δεν διαθέτουν τις δεξιότητες να κα-
τασκευάσουν τις δικές τους. Αυτές οι έτοιμες ιστοεξερευνήσεις μπορούν να αποτελέ-
σουν για τους εκπαιδευτικούς με αυτά τα χαρακτηριστικά, γέφυρα για την ένταξη της 
χρήσης του διαδικτύου στην εκπαιδευτική τους πράξη (Watson, 1999). Μια τέτοια ι-
στοεξερεύνηση αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας εργασίας και έχει τίτλο: 

«Ένα ιστορικό ταξίδι στην διερεύνηση της δομής της ύλης» 

η ηλεκτρονική διεύθυνση της οποίας είναι: http://stoixeio.weebly.com 

Η διδασκαλία της ιστορίας των φυσικών επιστημών. 

Σύμφωνα με την Driver (1996), η διδασκαλία των φυσικών επιστημών θα πρέπει να 
δίνει έμφαση στα σημαντικά βήματα που έγιναν για την κατανόηση του κόσμου καθώς 
και στις σημαντικότερες προσωπικότητες και γεγονότα της ιστορίας της επιστήμης. 
Αυτό θα οδηγήσει σε κατανόηση των επιστημολογικών ζητημάτων και ιδεών και θα 
βοηθούσε στην κατανόηση της επιστήμης. Ο διαχωρισμός των θεωριών από την πηγή 
τους αποθαρρύνει την κριτική σκέψη των μαθητών επάγοντας την παθητική μάθηση η 
οποία είναι ανεπαρκής (Irwin, 2000). 
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Επίσης άλλο ένα στοιχείο που μπορεί να ωφελήσει οι διδασκαλία της ιστορίας των 
Φυσικών Επιστημών είναι η διαχείριση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών. Οι ι-
δέες αυτές των μαθητών, που σχετίζονται με την εμπειρική προσέγγιση του φυσικού 
κόσμου, είναι κατά κανόνα διαφορετικές από τις επικρατούσες επιστημονικές απόψεις 
και ονομάζονται εναλλακτικές ιδέες (Gilbert & Swift, 1985), ή εναλλακτικές δομές 
(Driver & Easley, 1978), ή παρανοήσεις (Novak, 1988).  Πολλές φορές οι ιδέες των 
μαθητών ταυτίζονται ή είναι κοντά με τις επιστημονικές απόψεις του παρελθόντος και 
η έρευνα έχει δείξει ότι η διδασκαλία της ιστορίας των φυσικών επιστημών μπορεί να 
βοηθήσει στην εννοιολογική αλλαγή (Solomon, 1992). Οι μαθητές μπορεί να αναγνω-
ρίσουν μέσα στις θεωρίες που αναπτύχθηκαν κατά το πέρασμα των αιώνων και τις δι-
κές τους ιδέες. Συνειδητοποιώντας ότι οι θεωρίες αυτές άλλαξαν αναγνωρίζουν ότι και 
οι δικές τους ιδέες χρήζουν αλλαγής. 

Ενότητες ιστοεξερεύνησης 

Οι μαθητές καλούνται  να ενστερνιστούν τον ρόλο του μικρού επιστήμονα-εξερευνητή. 
«Ταξιδεύουν» στην ιστορία της επιστήμης και συναντούν ανθρώπους που συνέβαλαν 
στην εξερεύνηση της δομής της ύλης, από τους αρχαίους φιλόσοφους έως και τους 
επιστήμονες της νεότερης εποχής. 

Οι μαθητές χωρίζονται  σε ομάδες και κάθε μια ομάδα αναλαμβάνει να συλλέξει στοι-
χεία για μια ομάδα επιστημόνων. 
1η ομάδα: η ομάδα των: Δημόκριτος, Πλατωνικοί Φιλόσοφοι, Μεσαίωνας, Stahl, 
Lavoisier 
2η ομάδα: η ομάδα των: Dalton, Humbolt, Lussac, Avogadro, Cannizzaro, Berzelius 
3η ομάδα: η ομάδα των: Richter, Döbereiner, De Chancourtois, Newlands, Meyer, 
Mendeleev 
4η ομάδα :η  ομάδα των: Thomson, Rutherford, Moseley, Bohr, Chadwick, Schrödinger 

Οι στόχοι της ιστοεξερεύνησης είναι οι μαθητές:  
• να εξασκηθούν στην συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών. 
• να εξασκηθούν στην οργάνωση και παρουσίαση αποτελεσμάτων. 
• να αναγνωρίσουν την επιστήμη ως συνεχώς εξελισσόμενη. 

Η  ιστοεξερεύνηση έχει τη δομή που αναφέρθηκε στον πίνακα 1 και μέσα σε αυτή 
υπάρχουν σελίδες οι οποίες παρέχουν: 

α. πληροφορίες για τους αντίστοιχους επιστήμονες, βιογραφικά στοιχεία – ιστορικά 
πειράματα μέσω κειμένων, βίντεο και υπερσυνδέσμων. 

β. περιγραφή του παραδοτέου από την κάθε ομάδα. 

γ. σελίδα με πληροφορίες και εργαλεία για τη αξιολόγηση της εργασίας μέσω ρουμπρί-
κας. 
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Εφαρμογή στην τάξη 

Η εφαρμογή της ιστοεξερεύνησης πραγματοποιήθηκε για 2 συναπτά σχολικά έτη, το 
2013-14 και το 2014-15 στη Β΄ Γυμνασίου σε σχολείο της περιφέρειας Πειραιά. Οι 
μαθητές κάθε σχολική χρονιά ήταν διαφορετικοί.  

Οι μαθητές αρχικά διδάχθηκαν την έννοια του χημικού στοιχείου, την ατομική θεωρία 
και την δομή του ατόμου σύμφωνα με την ύλης της Χημείας Β΄ Γυμνασίου όπως προ-
βλέπεται από το ΑΠΣ και κατόπιν ακολούθησε η εργασία τους με βάση την ιστοεξε-
ρεύνηση. Η εργασία ακολούθησε τα παρακάτω στάδια: 

• Παρουσιάστηκε ο ιστότοπος στους μαθητές και περιγράφηκαν συνοπτικά τα περιε-
χόμενα και το ζητούμενο.  

• Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες μετά από δική τους συνεννόηση. Ο εκπαιδευτι-
κός παρέμβαινε στην διαδικασία της  συγκρότησης ομάδας μόνο όταν διαφαίνονταν 
όταν κάποιοι μαθητές θα έμεναν εκτός κάποια ομάδας. Κατόπιν οι μαθητές παρέ-
δωσαν στον εκπαιδευτικό τα ονόματα όσων αποτελούσαν την κάθε ομάδα και πα-
ραδόθηκε σε αυτούς η ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστότοπου.  

• Κάθε μια ομάδα μαθητών ήταν υπεύθυνη για την παρουσίαση μιας ομάδας επιστη-
μών. Η παρουσίαση έπρεπε να περιλαμβάνει συνοπτικά στοιχεία της βιογραφίας 
κάθε επιστήμονα (χώρα καταγωγής, χρονολογία γέννησης/θανάτου, ενδιαφέροντα 
κ.τ.λ.), τα πειράματα/ανακαλύψεις που οδήγησαν τον επιστήμονα να διατυπώσει τη 
θεωρία του και φυσικά τα κύρια σημεία της θεωρίας του. Οι μαθητές ήταν μόνοι 
τους υπεύθυνοι για την κατανομή των εργασιών μεταξύ τους και να εργαστούν ε-
κτός σχολικού ωραρίου με τα δικά τους μέσα. 

• Μετά από διάστημα 2 – 3 εβδομάδων, καθώς μεσολάβησαν και οι διακοπές του 
Πάσχα, οι ομάδες έφεραν το παραδοτέο τους προς παρουσίαση στην ολομέλεια της 
τάξης. Λίγο πριν την παρουσίαση σε όλους του μαθητές διανεμήθηκε το έντυπο 
που περιελάμβανε την ρουμπρίκα αξιολόγησης.  

• Η παρουσίαση έγινε σύμφωνα με το σχεδιασμό της ομάδας. 

• Ακολούθησαν οι ερωτήσεις από τους συμμαθητές τους ώστε να γίνει από την ολο-
μέλεια της τάξης η αξιολόγηση του παραδοτέου. 

Συμπεράσματα από την εφαρμογή στην τάξη 

Κατά την παρουσίαση των εργασιών των ομάδων υπήρξε ενθουσιασμός από αυτούς 
που παρουσίαζαν αλλά και κριτική διάθεση των μαθητών που παρακολουθούσαν 
πράγμα το οποίο οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα ως προς τη μάθηση. Υπήρχαν ερ-
γασίες που υστερούσαν σε πληροφορία αλλά και στον τρόπο παρουσίασης. Αδυναμίες 
επισημαίνονταν μετά το πέρας της παρουσίασης από τους ίδιους τους μαθητές που την 
παρακολούθησαν κάνοντας χρήση της ρουμπρίκας. Η γενικότερη εντύπωση και από 
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τον εκπαιδευτικό αλλά και τους μαθητές που παρακολουθούσαν ήταν ότι οι περισσό-
τεροι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στην αναζήτηση της πληροφορίας, στην κατασκευή 
και στην παρουσίαση των εργασιών. 

Μετά από κάποια μαθήματα από την παρουσίαση των ομάδων έγιναν ερωτήσεις από 
τον εκπαιδευτικό σε σχέση με τη δομή του ατόμου. Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές μπο-
ρούσαν να ανακαλέσουν κάποια στοιχεία από την ιστορική εξέλιξη της δομής του ατό-
μου, αναγνωρίζοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζεται στη διδακτέα ύλη του ατόμου 
(πρότυπο Rutherford, δομή του πυρήνα με πρωτόνια, νετρόνια) συμπληρώθηκε στα-
διακά αλλά και ότι έχει  περαιτέρω συμπληρωθεί πέρα από τα αναφερόμενα στο σχο-
λικό βιβλίο. Δεν μπορούσαν όμως να ανακαλέσουν πολλές πληροφορίας από τις θεω-
ρίες που αναπτύχθηκαν. 

Καταλήγοντας μπορούμε να πούμε ότι πράγματι η ιστοεξερεύνηση είναι ένα εργαλείο 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή της ιστορίας των Φυσικών Επιστημών 
στο σχολείο με όλα τα οφέλη που μπορεί να έχει αυτό. Η έκθεση στους μαθητές της 
συνεχούς αλλαγής των επιστημονικών γνώσεων και κατ’ επέκταση των θεωρίας για το 
πώς λειτουργεί ο κόσμος είναι πολύ σημαντική αν θέλουμε να εμφυσήσουμε στους 
νέους την ανάγκη να διερευνούν και οι ίδιοι τον κόσμο, να μελετούν κριτικά τις θεωρίες 
που έχουν προταθεί από άλλους και ίσως να προτείνουν αργότερα τις δικές τους.  
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Εκπαιδευτικό σενάριο: Ένα μαγευτικό ταξίδι στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό. 

Τούντα Στυλιανή  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 M.Εd. 

 tountastella@gmail.com 

Περίληψη 

Το εκπαιδευτικό σενάριο που παρουσιάζεται, απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και 
πρώτης σχολικής ηλικίας και αφορά στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό. Το περιεχό-
μενό του είναι απόλυτα συμβατό με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς του Αναλυτι-
κού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προ-
γραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο. Επιχειρείται η διαθεματική-διε-
πιστημονική προσέγγιση της γνώσης, καθώς και η εμπλοκή των γονέων στην εκπαι-
δευτική διαδικασία. Στο παρόν σενάριο εμπλέκονται δραστηριότητες απ’ όλες τις γνω-
στικές περιοχές, όπως Παιδί και Γλώσσα (προφορική επικοινωνία, γραφή, ανάγνωση), 
Παιδί και Μαθηματικά, Παιδί και Περιβάλλον (ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλε-
πίδραση), Παιδί και Δημιουργία–Έκφραση, Παιδί και Πληροφορική (εγκάρσια σε όλα 
τα γνωστικά αντικείμενα) (Δ.Ε.Π.Π.Σ.,2003). Μέσω της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, της συνεργατικής μάθησης και του παιχνιδιού, παρέχονται 
κατάλληλες ευκαιρίες στα παιδιά για ανάπτυξη κοινωνικών, μαθησιακών δεξιοτήτων, 
καθώς και καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως αυτή της αυτοεκτίμησης και του σεβασμού 
των ατομικών ιδιαιτεροτήτων. 

Λέξεις - Κλειδιά: Αρχαίος Πολιτισμός, Νέες Τεχνολογίες, Διαθεματικότητα. 

Εισαγωγή 

Το σενάριο εντάσσεται στο μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης που ακολουθεί την κοι-
νωνικο-εποικοδομητική προσέγγιση. Οι μαθητές έχοντας προϋπάρχουσες γνώσεις, 
βοηθούνται στο να οικοδομήσουν νέες πάνω σ’ αυτές που ήδη κατέχουν, μέσα και από 
την κοινωνική αλληλεπίδραση στο σχολικό περιβάλλον. Η εκπαίδευση λειτουργεί α-
ντισταθμιστικά, καθώς κύριος σκοπός είναι η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις 
άτυπες και τις τυπικές γνώσεις των παιδιών, ενώ η διαδικασία αυτή προκύπτει μέσα 
απ’ την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη συνεργασία (Ειδικό Μέρος ΙΤΥ, 2008). 

Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση του σεναρίου είναι ένας υπο-
λογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο και με εγκατεστημένα τα λογισμικά που θα χρη-
σιμοποιηθούν. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης πλαστικοποιημένες εικόνες, πίνακες ανα-
φοράς, χάρτες, έντυπες πηγές, CD-ROM, φύλλα εργασίας (υποστηρικτικό διδακτικό 
υλικό), CD Λιλιπούπολης, υλικά για την ανασκαφή μας (σπάτουλα, πινέλο, κουτάλι, 
σκαλιστήρι, κούτες, χαρτιά, χάρτες και σχεδιαγράμματα), καθώς και υλικά για τη δη-
μιουργία της μουσειακής γωνιάς (πηλός, κορδόνια, σύρμα, χρυσόχαρτο, χάντρες, μα-
καρόνια κ.ά.). 
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Οργάνωση της διδασκαλίας 

Η οργάνωση της διδασκαλίας μπορεί να πάρει τρεις βασικές μορφές: εργασία με το 
σύνολο της τάξης, ατομική εργασία (υποστηρικτικό διδακτικό υλικό), εργασία σε ομά-
δες των δύο, τριών και τεσσάρων ατόμων. Ο ρόλος της νηπιαγωγού είναι βοηθητικός, 
διευκολυντικός ή συνεργατικός ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Οι δραστηριό-
τητες του σεναρίου θα ενταχθούν στην ώρα των προγραμματισμένων ημερήσιων δια-
θεματικών δραστηριοτήτων, από τις 9:00 περίπου ως τις 10:30. Το σενάριο περιλαμ-
βάνει δραστηριότητες από 10-20 λεπτά με την ευελιξία αυξομείωσης κατά την υλοποί-
ησή, λόγω πολλών παραγόντων όπως: ενδιαφέροντα παιδιών, προηγούμενες εμπειρίες, 
υλικό κ.ά.. 

Είναι αναγκαίο τα παιδιά, για να εμπλακούν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο, 
να είναι εξοικειωμένα με τον υπολογιστή (χρήση πληκτρολογίου/ποντικιού). Ο υπολο-
γιστής χρησιμοποιείται σαν εργαλείο ενίσχυσης της δημιουργικότητας, επικοινωνίας, 
αξιολόγησης και καλλιεργείται ο οπτικός και πληροφορικός γραμματισμός των μαθη-
τών. Είναι σημαντικό να έχουν έρθει σε μια πρώτη επαφή και εξοικείωση με τα λογι-
σμικά που θα χρησιμοποιηθούν, να είναι εξοικειωμένοι με την αναγνώριση ενός χάρτη 
και με χωροχρονικές έννοιες γενικότερα. Σκόπιμη είναι και η εξοικείωση με τα γράμ-
ματα της αλφαβήτου και τη φωνολογική επίγνωσή τους. 

Η γενικότερη χρήση των ΤΠΕ (στη μαθησιακή διαδικασία) μπορεί να συμβάλλει 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 συ-
γκεκριμένο, στον πειραματισμό και στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων (Γενικό 
Μέρος ΙΤΥ, 2008). Στο σενάριο θα χρησιμοποιηθούν τα εξής λογισμικά προγράμματα: 

Λογισμικά γενικής χρήσης: Α) επεξεργαστής κειμένου (Word), όπου διευκολύνει όλα 
τα επίπεδα των μαθητών και ευνοείται η πολυτροπικότητα καθώς μπορούν να ενσωμα-
τωθούν διαφορετικές μορφές (π.χ. εικόνες). Β) δημιουργικής έκφρασης και ζωγραφι-
κής (Tux paint): όπου τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες σύνθεσης, σύγκρισης, οργά-
νωσης, γενίκευσης. Γ) παρουσίασης (Power point). Δ) εννοιολογικής χαρτογράφησης 
(Kidspiration), ένα εξαιρετικό εργαλείο στην αξιολόγηση του μαθήματος από τους ί-
διους τους μαθητές, που αναπτύσσει την παρατηρητικότητά τους και συντελεί στην 
απόκτηση βασικών προμαθηματικών δεξιοτήτων. Ε) ασκήσεων (Ηot Potatoes), ένα λο-
γισμικό αξιολόγησης, όπου δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα εδραίωσης της γνώ-
σης.  

Περιβάλλοντα μάθησης μέσω διαδικτύου: α) μηχανές αναζήτησης (Google), όπου α-
ξιοποιείται η σύνδεση στο Διαδίκτυο για εύρεση εικόνων και πληροφοριών και β) ο-
πτικοποίησης (Google Earth), όπου παρέχεται η δυνατότητα παρουσίασης δορυφορι-
κών εικόνων μεγάλης ευκρίνειας για όλη τη γη, με χάρτες και άλλες πληροφορίες που 
σε συνθήκες χρήσης συμβατικών χαρτών είναι αδύνατο να συμβεί, άμεσο και αρκετά 
ελκυστικό για τους μικρούς μαθητές. 
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Σκοπός και στόχοι σεναρίου 

Ο γενικός σκοπός του σεναρίου είναι η γνωριμία των παιδιών με τον Αρχαίο Ελληνικό 
Πολιτισμό και βασική επιδίωξή μας είναι να γίνουν περισσότερο συνειδητοί γνώστες 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς των λαών 
όλου του κόσμου. Παράλληλα επιδιώκεται η επίτευξη επιμέρους στόχων ως προς το 
γνωστικό αντικείμενο, όπως: να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές για την 
πολιτιστική τους κληρονομιά μέσα από την εξοικείωσή τους με το χώρο του μουσείου 
και να γνωρίσουν ορισμένα έργα τέχνης, να καλλιεργηθεί η ιστορική-κοινωνική-πολι-
τιστική τους συνείδηση, να καλλιεργηθεί η αισθητική τους, να εξοικειωθούν με την 
παρατήρηση και την «ανάγνωση» αρχαιολογικών ευρημάτων, να αποκτήσουν κοινω-
νική ταυτότητα, να γνωρίσουν το μουσείο ως χώρο που φυλάσσονται αντικείμενα του 
πολιτισμού μας, να έρθουν σε επαφή και γνωριμία με διάφορα υλικά, να εμπλουτίσουν 
τον προφορικό τους λόγο με νέες λέξεις, να παρατηρούν και να περιγράφουν, να συ-
νειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και η εικόνα 
είναι αναπαράσταση του κόσμου, να εξασκήσουν δεξιότητες: παρατήρησης, σύγκρι-
σης, μέτρησης και αναγνώρισης, να προσανατολίζονται στο χώρο και να προσεγγίσουν 
διαισθητικά την έννοια της κλίμακας (απόστασης-μεγέθους) με τη βοήθεια του λογι-
σμικού Google Earth.  

Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών: να ταυτίσουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που 
βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για ά-
ντληση πληροφοριών, παιχνίδι και διασκέδαση, να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογι-
σμικό για να εκτελέσουν δραστηριότητες ταξινόμησης ή αντιστοίχισης-συσχέτισης, να 
«γράφουν» χρησιμοποιώντας κεφαλαία και πεζά γράμματα και τέλος ως προς τη μα-
θησιακή διαδικασία: να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να αναπτύξουν ικανότητες 
αυτοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού (μέσα από τις συνεργατικές δραστηριότητες), να 
καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη. 

Διδακτική προσέγγιση 

Η διδακτική προσέγγιση του εκπαιδευτικού σεναρίου βασίζεται στο Α.Π.Σ. για το νη-
πιαγωγείο και στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Ακολουθείται η θεματική προσέγγιση, 
όπου σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003), η νηπιαγωγός προτείνει τη διερεύνηση του 
θέματος αφού προηγουμένως έχει σχεδιάσει την πορεία υλοποίησής του, τη χρονική 
διάρκεια και έχει προσδιορίσει τους μαθησιακούς στόχους που θα κατακτήσουν τα παι-
διά. Η μάθηση είναι μια διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης, η οποία οι-
κοδομείται πάνω σε προγενέστερες γνώσεις (εποικοδομισμός). Σύμφωνα με τον J. Pia-
get, ο κάθε μαθητής κατασκευάζει τη γνώση με το δικό του τρόπο, ενεργητικά, μέσα 
από ένα πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον ((Γενικό Μέρος ΙΤΥ, 2008). 

Στην ανακαλυπτική μάθηση του J. Bruner, ο μαθητής διερευνά και ανακαλύπτει στα-
διακά τη γνώση (πείραμα, δοκιμή, επαλήθευση ή διάψευση) και ο ρόλος του εκπαιδευ-
τικού είναι διευκολυντικός, υποστηρικτικός και εμψυχωτικός ανάλογα με τις ανάγκες 
του κάθε μαθητή. Ενθαρρύνεται η προσωπική έκφραση των μαθητών, λαμβάνοντας 
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υπόψη και το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελείται η αλληλεπίδραση του 
ατόμου με άλλα άτομα. Επίσης δίνεται έμφαση στην κοινωνική αλληλεπίδραση σύμ-
φωνα με τις θεωρίες μάθησης του L. Vygotsky (κοινωνικός εποικοδομισμός). Το παιδί 
κατασκευάζει τη γνώση μέσα σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω 
της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων. Μέσα από την εργασία σε ομάδες, τα παιδιά 
διευκολύνονται στην ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων (ομαδοσυνεργατική προσέγ-
γιση). Συμπερασματικά, λοιπόν, η γνώση δημιουργείται από το μαθητή ο οποίος επι-
κοινωνεί μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια. Ο εκπαιδευτικός ορ-
γανώνει διδακτικές καταστάσεις, όπου ο μαθητής μπορεί να διερευνήσει και να αλλη-
λεπιδράσει με το περιβάλλον του για την οικοδόμηση της γνώσης (Γενικό Μέρος ΙΤΥ, 
2008). 

Παρουσίαση Σεναρίου 

Γενικότερη επιδίωξή είναι, οι μαθητές να γίνουν όσο το δυνατό περισσότερο συνειδητοί 
γνώστες του πολιτισμού μας και κατ’ επέκταση και των άλλων πολιτισμών. Μέσα από 
την προσέγγισή τους αυτή θα αναπτύξουν την παρατηρητικότητά τους, θα καλλιεργή-
σουν τη δημιουργική τους σκέψη, θα κινητοποιηθεί η φαντασία τους, θα αφυπνιστεί η 
περιέργειά τους. Μέσω της ενασχόλησή τους με το μαγευτικό κόσμο του παρελθόντος, 
θα γοητευτούν, θα συγκινηθούν και τέλος θα τους δοθεί η ευκαιρία να πειραματιστούν 
με υλικά. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί ο αυριανός συνειδητός πολίτης με σεβα-
σμό στην πολιτιστική του κληρονομιά και κατ’ επέκταση στην τέχνη σαν μέσο έκφρα-
σης και επικοινωνίας ανά τους αιώνες. 

Πρώτη Δραστηριότητα: Στην τάξη μας έχουν οριστεί δύο μέρες τη βδομάδα, για την 
πραγματοποίηση της δραστηριότητας «το τιμώμενο πρόσωπο». Το παιδί που θα είναι 
το «τιμώμενο πρόσωπο» μπορεί να φέρει εκείνη την ημέρα ό,τι θέλει από το σπίτι του 
όπως: αγαπημένα αντικείμενα, βιβλία, φωτογραφίες, κάποιο γλυκό ή φαγητό που έχει 
φτιάξει με τη μαμά για τους φίλους του κ.ά. Μία μέρα μια μαθήτρια, στα πλαίσια της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας, έφερε το αγαπημένο της βιβλίο που ήταν «η εγκυκλο-
παίδεια της Αρχαίας Ελλάδας» (J.Chisholm, L.Miles, S.Reid, 2000). 
Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την εικονογράφηση και ζητούσαν ξανά και ξανά να τους 
το ξεφυλλίζει μπρος-πίσω. Έγινε αντιληπτό ότι είχαν πολλές απορίες και «διψούσαν» 
για απαντήσεις. Μετά από προτροπή της νηπιαγωγού αποφασίστηκε η ενασχόληση με 
τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό και τους θησαυρούς του.  

Η συζήτηση ξεκίνησε για το που μπορούμε να βρούμε αυτούς τους θησαυρούς. Έχο-
ντας πλαστικοποιημένες εικόνες από εκθέματα μουσείων, αρχαιολογικών χώρων θεά-
τρων, κ.ά., καθόμαστε σε ένα κύκλο και τοποθετούμε στο πάτωμα όλες τις εικόνες. 
Ερωτήσεις που μπορούμε να θέσουμε είναι: Τι απεικονίζουν; Πού βρίσκονται αυτά τα 
εκθέματα; Τι είναι το μουσείο; Γνωρίζουμε ότι υπάρχει Παγκόσμια Ημέρα εορτασμού 
των μουσείων που είναι στις 18 Μαΐου; Τι σημαίνει το όνομά του; Μιλάμε για τις 9 
Μούσες. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά μουσεία; Πώς βρέθηκαν αυτά τα εκθέματα 
στο μουσείο; Από τι είναι φτιαγμένα; Γιατί οι άνθρωποι φυλάνε παλιά αντικείμενα στα 
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μουσεία; Ποιοι βρήκαν αυτά τα αντικείμενα; Όταν μπαίνουμε στα μουσείο πληρώ-
νουμε;  

Ακολουθεί συζήτηση κι αφού λυθούν όλες οι απορίες των μαθητών, συνεχίζουμε α-
κούγοντας τις εμπειρίες κάποιων παιδιών μετά από μία επίσκεψή τους στο μουσείο. 
Εντοπίζουμε ότι τα μουσεία έχουν κανόνες: δεν πρέπει να τρώμε μέσα σ’ αυτά, οι δυ-
νατές φωνές μπαίνουν στο μαγικό κουτί του μουσείου και μπορούμε να τις βγάλουμε 
όταν τελειώσει η ξενάγησή μας και τέλος, δεν πρέπει να αγγίζουμε ούτε να φωτογρα-
φίζουμε τα εκθέματα παρά μόνο όταν, σε ελάχιστες εξαιρέσεις, μας το επιτρέπουν. Στη 
συνέχεια, προτείνουμε στα παιδιά να επισκεφτούμε, μέσω υπολογιστή, τις αίθουσες 
κάποιων μουσείων που έχουν εκθέματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης μέσω του λογι-
σμικού «Αρχαιομανία», του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη στο οποίο πα-
ρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά δείγματα από μερικά μουσεία της Ελλάδας, όπως το 
Εθνικό Μουσείο, το μουσείο της Ακρόπολης, της Ολυμπίας, του Ηρακλείου, της Θεσ-
σαλονίκης και των Δελφών. 

  

 Εικ.1: Η αίθουσα του Εθνικού Μουσείου. Εικ.2: Κυκλαδικό Ειδώλιο. 

Παρουσιάζεται μια αίθουσα με μερικά εκθέματα. Πατάμε πάνω σε ένα κυκλαδικό ει-
δώλιο και προβάλλεται στην οθόνη. Σε κάθε έκθεμα υπάρχουν ακουστικές και γραπτές 
πληροφορίες πατώντας το αντίστοιχο σύμβολο. Μπορούμε να μεγεθύνουμε το έκθεμα 
σε πλήρη οθόνη ή να πάρουμε πληροφορίες για την κατηγορία που ανήκει. Τα παιδιά 
ενθουσιάζονται μ’ αυτή την ψηφιακή περιπλάνηση και θέλουν να δουν ένα μουσείο 
ακόμα. Πατάμε το μουσείο του Ηρακλείου και παρουσιάζεται μπροστά μας ένας και-
νούριος θησαυρός. Όλοι οι μαθητές δοκιμάζουν να πατήσουν το ποντίκι πάνω σε κά-
ποιο έκθεμα. 

Δεύτερη Δραστηριότητα: Την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε στη γωνιά της συζήτησης, 
να λύσουμε την απορία κάποιων παιδιών για το πώς και ποιοί βρίσκουν αυτά τα παλιά 
αρχαία αντικείμενα. Μιλήσαμε για το έργο των αρχαιολόγων στην ανακάλυψη και τη 
συντήρηση των αρχαϊκών εκθεμάτων και προτείνουμε στα παιδιά να γίνουν και εκείνα 
αρχαιολόγοι και να ανακαλύψουν τους δικούς τους θησαυρούς. Συμφωνούν και προ-
χωράμε στην προσομοίωση μιας ανασκαφής. Έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα χάρτη με 
διαδρομές αφού τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με το παιχνίδι του χαμένου θησαυρού. 
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Παίρνουμε τα εργαλεία στα χέρια μας και εξηγούμε τη χρησιμότητά τους. Τοποθε-
τούμε το χάρτη στο πάτωμα και επεξεργαζόμαστε τη διαδρομή. Ποια σημεία μας δεί-
χνει το σχεδιάγραμμα; Πού μας οδηγεί; Έξω στην αυλή... Σε ποιο όμως σημείο της; 
Εδώ δείχνει την τοποθεσία κοντά στο σκάμμα. Δίπλα στην αμμοδόχο υπάρχει χώμα σε 
παρτέρι που δεν έχουμε ακόμα φυτέψει. Τι ξεχάσαμε όμως; Να φορέσουμε τις ποδιές 
μας για να μη λερωθούμε. Έχουμε ανοίξει τρύπες σε σακούλες σκουπιδιών και τις φο-
ράμε... Ξεκινάμε την ανακάλυψη. Προσοχή όμως που θα πατάμε, σκάβουμε προσε-
κτικά και πετάμε το χώμα σε μία άκρη.  

Στο σημείο που υποδεικνύει ο χάρτης έχουν ήδη τοποθετηθεί, απ’ την προηγούμενη 
μέρα, κομμάτια σπασμένων πήλινων αντικειμένων. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να το-
ποθετηθούν και μικρές πλαστικοποιημένες εικόνες ευρημάτων, αλλά θεωρήθηκε πιο 
ρεαλιστική η προσομοίωση με πήλινα αντικείμενα. 

Αφού ανακαλύψουμε τα δικά μας ευρήματα προσπαθούμε να τα καθαρίσουμε, να τα 
τυλίξουμε ένα-ένα με χαρτί και κατόπιν να τα τοποθετήσουμε προσεκτικά σε μία χαρ-
τόκουτα. Τοποθετούμε τα ευρήματά μας στη μουσειακή γωνιά που έχουμε ήδη αρχίσει 
να δημιουργούμε. Αύριο θα την εμπλουτίσουμε με τα αντικείμενα που έχουμε ζητήσει 
απ’ τους γονείς. Έτσι θα συγκεντρώσουμε ό,τι παλιό αντικείμενο υπάρχει στο σπίτι μας 
ή κάποια σουβενίρ και θα έχουμε το δικό μας μουσείο. Μία μουσειακή έκθεση με τη 
δική της αφίσα και αντίστοιχα καρτελάκια κάτω από κάθε έκθεμα, που θα φτιάξουμε 
την ώρα των εικαστικών. Αφού τα ανακαλύψαμε στην πράξη ας τα ανακαλύψουμε και 
στο χαρτί. Ας κάνουμε μία διαδρομή με το μολύβι μας και ας βοηθήσουμε τον αρχαιο-
λόγο της φωτοτυπίας να φτάσει στο αγγείο.  

    

Εικ.3: Προσομοίωση Ανασκαφής. Εικ.4: Η διαδρομή (στο χαρτί και στον Η/Υ). 

Τρίτη Δραστηριότητα: Αφού έχουμε περιπλανηθεί ψηφιακά μέσα στις αίθουσες των 
ελληνικών μουσείων, αποφασίσαμε να παίξουμε με τον Η/Υ. Έχουμε κατεβάσει και 
έχουμε αποθηκεύσει ένα μέρος απ’ το λογισμικό του kidspiration. Δημιουργήσαμε μια 
βιβλιοθήκη με εικόνες από αρχαιολογικά ευρήματα και ζητάμε απ’ τα παιδιά να τα 
ταξινομήσουν ανάλογα με την κατηγορία τους: αγγείο, γλυπτό ή κόσμημα. Αυτή τη 
δραστηριότητα την πραγματοποιούμε και με φύλλο εργασίας (εμπέδωση) αφού έχουν 
ήδη φωτοτυπηθεί εικόνες από εκθέματα των αντίστοιχων κατηγοριών. 

Δημιουργήσαμε λοιπόν επτά ομάδες των τριών ατόμων και ξεκινήσαμε τη δραστηριό-
τητα, όπου το κάθε παιδί έσυρε δύο ή τρεις εικόνες ανά κατηγορία. Οι άλλες ομάδες, 
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παράλληλα, είχαν τις φωτοτυπημένες εικόνες και προσπαθούσαν να εφαρμόσουν την 
αντίστοιχη δραστηριότητα πάνω στο φύλλο εργασίας που τους είχε δοθεί. 

  

Εικ.5: Ομαδοποίηση αρχαιολογικών ευρημάτων στο Kidspiration. 

Με αφορμή τα συγκεκριμένα εκθέματα γνωρίζουμε έννοιες όπως: μάρμαρο, κούρος, 
κόρη, ταφή, κτερίσματα, κρατήρας, αμφορέας, λήκυθος, χαλκός, χρυσός, κ.ά.. Κάποιοι 
μαθητές μίλησαν για κάποια εκθέματα που βρίσκονται σε ξένα μουσεία. Σαν προέ-
κταση μπορούμε αναλυτικότερα να μιλήσουμε για τις κατηγορίες των αγγείων (μελα-
νόμορφα, ερυθρόμορφα) ή για την τέχνη των γλυπτών ανά εποχή (Γεωμετρική-Αρχα-
ϊκή-Κλασική) ή για τα κοσμήματα που ανακαλύφθηκαν κυρίως μέσα σε τάφους. 

Τέταρτη Δραστηριότητα: Μέσα στην τάξη έχουμε αναρτήσει έναν ευρωπαϊκό πολι-
τικό χάρτη. Έχουμε μιλήσει από πριν για τα σημαντικά ιστορικά μνημεία των χωρών 
της Ευρώπης, στην οποία ανήκουμε και εμείς. Μέσω του προγράμματος περιήγησης 
στο Διαδίκτυο Google Chrome και μέσω της μηχανής αναζήτησης Google τα παιδιά 
θα πλοηγηθούν στο Google Earth για να εντοπίσουν κι εκεί την Ευρώπη.  

  

 Εικ.6: Η Ευρώπη στο Google Earth. Εικ.7: Ta μνημείa στο Tuxpaint. 
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Είχαμε πλαστικοποιήσει μικρές εικόνες μνημείων και μιλήσαμε για το καθένα ξεχωρι-
στά. Τοποθετήσαμε και αντιστοιχίσαμε χώρες-μνημεία και δημιουργήθηκε ένας πίνα-
κας αναφοράς που μας βοήθησε στη δραστηριότητα που ακολούθησε. Δυο-δυο τα παι-
διά, ενώ τα υπόλοιπα ήταν απασχολημένα στις γωνιές, έρχονταν στον υπολογιστή και 
κάναμε την άσκηση. Τα παιδιά πατούν πάνω στο εικονίδιο, αφού προηγουμένως έχουν 
αυξομειώσει το μέγεθος. Με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, σύρουν 
την εικόνα και την τοποθετούν στο αντίστοιχο σημείο του χάρτη. 

Πέμπτη Δραστηριότητα: Θέλοντας να αξιολογήσουμε τη μέχρι τώρα πορεία της θε-
ματικής μας προσέγγισης και με σκοπό την περαιτέρω εμπέδωση, δημιουργούμε το 
μουσειακό μας σταυρόλεξο. Στο ταμπλό της «γωνιάς συζήτησης» υπάρχουν πλαστικο-
ποιημένες καρτέλες με λέξεις που έχουν σχέση με το θέμα που διαπραγματευόμαστε. 
Αυτές λειτουργούν σαν σημείο αναφοράς για να μπορούν να τις αντιγράψουν στο σταυ-
ρόλεξο. Με τη βοήθειά μου διαβάζουν τις ερωτήσεις. Τα περισσότερα παιδιά επιλέγουν 
τα κεφαλαία γράμματα. Δυσκολίες συναντούν τα προνήπια γι’ αυτό και έχουμε δη-
μιουργήσει μικτές ομάδες (νήπια-προνήπια) των τεσσάρων ατόμων. 

 

Εικ.8: Το σταυρόλεξο στο Hot Potatoes. 

Τα παιδιά πατούν πάνω στους αριθμούς και εμφανίζεται η ερώτηση, τη «διαβάζουν» 
και «γράφουν» με κεφαλαία την απάντηση. Σε περίπτωση που θέλουν βοήθεια, πατούν 
στο πλήκτρο της και εμφανίζεται ένα γράμμα. Με το λογισμικό του Hot Potatoes δη-
μιουργούμε και άλλου τύπου ασκήσεις, π.χ. ερωτήσεις για τους θεούς του Ολύμπου ή 
κενά και ανακάτεμα προτάσεων κ.ά. 

Έκτη Δραστηριότητα: Μετά από όλες τις προηγούμενες δραστηριότητες και ενώ τα 
παιδιά έχουν αναπτύξει την παρατηρητικότητά τους, έχουν καλλιεργήσει τη δημιουρ-
γική τους σκέψη, έχουν κινητοποιήσει τη φαντασία τους και έχουν αφυπνίσει την πε-
ριέργειά τους, θα πραγματοποιήσουμε μια δραστηριότητα τελικής αξιολόγησης. 
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Αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε στους γονείς τα όσα μάθαμε για τον Αρχαίο Ελλη-
νικό Πολιτισμό. Μοιράσαμε αρμοδιότητες και ανέλαβαν όλα τα παιδιά να συγκεντρώ-
σουν εικόνες από όλη την ιστορική αναδρομή της ιστορίας των αρχαίων χρόνων και να 
τα συνθέσουμε, με σκοπό να φτιάξουμε μια παρουσίαση για τους γονείς και το άλλο 
τμήμα του σχολείου μας. Η παρουσίασή μας έγινε σε 28 διαφάνειες και σαν μουσική 
υπόκρουση βάλλαμε ένα κομμάτι από το δίσκο «Το χαμόγελο της Τζοκόντα» του Μ. 
Χατζηδάκη, το: «Όταν έρχονται τα σύννεφα». Προσπαθήσαμε να προσθέσουμε λίγα 
λόγια και πολλές εικόνες. (http://tountastella.blogspot.gr/). 

   

Εικ.9. Η αρχική διαφάνεια του Powerpoint. 

Αξιολόγηση σεναρίου 

Σε όλη την πορεία του σχεδίου διδασκαλίας το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν αμείωτο. 
Από τις ερωτήσεις των μαθητών έγινε αντιληπτό ότι ήταν ένα θέμα που τους κέντρισε 
το ενδιαφέρον, καθώς γνώρισαν έναν καινούριο κόσμο, αυτόν του παρελθόντος. Απέ-
κτησαν πολλές γνώσεις και δεξιότητες, όπως συνεργασίας, επικοινωνίας, αμοιβαίου 
σεβασμού (διαμορφωτική αξιολόγηση). Οι διδακτικοί στόχοι ήταν σαφείς και συνδε-
δεμένοι με το Αναλυτικό Πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο. Οι περισσότεροι επιτεύχθη-
καν καθώς τα παιδιά απέκτησαν νέες γνώσεις, δεξιότητες, γνώρισαν καινούρια υλικά, 
άσκησαν την παρατηρητικότητάς τους, καλλιέργησαν την αισθητική τους και εκφρά-
στηκαν μέσα απ’ την ενασχόλησή τους με την Τέχνη γενικότερα (τελική αξιολόγηση).  

Η ενασχόληση με τον υπολογιστή ήταν μία ευχάριστη εμπειρία και συνέβαλε στην 
προώθηση των δεξιοτήτων παρατήρησης και περιγραφής των παιδιών. Η χρήση των 
νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της διδασκαλίας αποδείχτηκε απαραίτητη και πάρα 
πολύ σημαντική. Τα λογισμικά και η διδασκαλία με τη βοήθεια του υπολογιστή, εντυ-
πωσίασε τα παιδιά και ζητούσαν τον υπολογιστή και σε επόμενες δραστηριότητες. Οι 
συνθήκες από υλικοτεχνικής απόψεως ήταν ελλιπείς, καθώς υπήρχε μόνο ένας υπολο-
γιστής και αυτό δυσκόλευε την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Τα παιδιά έδειξαν τέ-
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τοιο ενθουσιασμό που αποφάσισαν να επισκεφθούν και ένα πραγματικό μουσείο. Τέ-
λος, μέσα απ’ την ενασχόλησή μας με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό αποφασίσαμε να 
ανεβάσουμε στο τέλος της χρονιάς μία κωμωδία του Αριστοφάνη, όπως αυτές που παί-
ζονταν στα αρχαία ελληνικά θέατρα (όπως τα γνωρίσαμε μέσα απ’ τις εικόνες). 

Εκτιμάται πως η παρουσίαση, λόγω της πληρότητάς της, θα συμβάλλει στην ολιστική 
προσέγγιση του θέματος. Οι μαθητές απέκτησαν ολιστική γνώση για τον Αρχαίο Ελ-
ληνικό Πολιτισμό, καθώς ήταν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σενάριο που λειτούρ-
γησε στο να υπάρξει θετική προσέγγιση στη γνώση... 
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Ένα υπόδειγμα διασύνδεσης Μουσείου – Σχολείου – Τ.Π.Ε. Μια επίσκεψη στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά ως αφόρμηση παραγωγής ηλεκτρονικού υλικού 

συνδεδεμένου με το Α.Π.Σ. φιλολογικών μαθημάτων γυμνασίου 

Τσαγκρίδου Κωνσταντίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Α. 

k_ts@otenet.gr 

Περίληψη 

Το σενάριο συνδέει τις διδακτικές επισκέψεις με την Τοπική Ιστορία και τα φιλολογικά 
μαθήματα γυμνασίου, ώστε με οικονομία διδακτικού χρόνου, αξιοποίηση εναλλακτι-
κών μεθόδων και ψηφιακών εργαλείων όλες οι διδακτικές δραστηριότητες να εξελίσ-
σονται μέσα σ’ έναν ενιαίο πλαίσιο βασισμένο στις οδηγίες των ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ για τα 
φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου. Εφαρμόζεται σε όλες τις τάξεις. Εδώ επιλέγεται η 
Γ΄ τάξη. Η δομή του χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο, κέντρο είναι το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Πειραιά και οι διαδικασίες που απαιτούνται για μια συγκροτημένη επίσκεψη, 
που συνδέεται άμεσα με την Τοπική Ιστορία. Στο δεύτερο μέρος, κέντρο είναι η τάξη 
και στόχος η δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από τον εκπαιδευτικό και 
τους μαθητές του, που διαθεματικά εντάσσεται στην ύλη των φιλολογικών μαθημάτων 
της τάξης που έκανε την επίσκεψη. Αυτό το ηλεκτρονικό corpus, λειτουργεί ως υπερ-
κείμενο (hypertext) στο συμβατικό σχολικό υλικό και προσφέρει στους δημιουρ-
γούς/χρήστες τη δυνατότητα να εμπλουτίζεται η διδακτική των φιλολογικών μαθημά-
των προσαρμοσμένη στις ανάγκες της συγκεκριμένης μαθητικής ομάδας, που συχνά 
δεν καλύπτονται από τα σχολικά εγχειρίδια. 

Λέξεις - Κλειδιά: Α.Π.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ., διδακτική επίσκεψη, ηλεκτρονικά/ψηφιακά ερ-
γαλεία, Γ΄ Γυμνασίου, Τοπική Ιστορία. 

Εισαγωγή 

Το σενάριο βασίζεται στην αντίληψη για σχολεία ανοικτά στην κοινωνία και στην αξία 
της βιωματικής, επικοινωνιακής μάθησης. Η βασική φιλοσοφία και ο τελικός σκοπός 
του είναι να ακολουθείται σαφής και ενιαία παιδαγωγική διαδικασία, για να δομηθεί 
μια σφαιρική και διαθεματική γνώση μέσα από τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνα-
σίου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2007) και να μη γίνονται αποσπασματικές, ετερόκλητες 
και ασύνδετες διδακτικές ενέργειες από τον εκπαιδευτικό: μια μεμονωμένη επίσκεψη 
χωρίς σχέση με τη διδακτέα ύλη της τάξης, μια διαθεματική εργασία στη Ν.Ε. Γλώσσα 
που οι μαθητές διεκπεραιώνουν για το βαθμό και χωρίς άλλη σχέση με την πραγματική 
ζωή. Η εμπειρία στην διαφοροποιημένη διδακτική με χρήση των Τ.Π.Ε. είναι πλέον 
ικανή να αναδείξει το ρόλο τους σε αυτό το πλαίσιο. Παράλληλα, η ένταξη των διδα-
κτικών επισκέψεων σε αυτήν την προσέγγιση αξιοποιεί την εναλλακτική δυνατότητα 
ευχάριστης και δημιουργικής μάθησης προωθώντας πολλαπλές μορφές της (Gardner, 
1999), στις οποίες εμπλέκεται αποτελεσματικότερα μεγαλύτερος αριθμός μαθητών 
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(Μούλιου,2005) σε σύγκριση με τις τυπικές διαδικασίες (διαγώνισμα, προφορική εξέ-
ταση, γραπτές ασκήσεις).  

Για τη συγκεκριμένη εφαρμογή επιλέγεται η Γ΄ Γυμνασίου. Συνδέεται άμεσα με την 
Τοπική Ιστορία, που από τη σχολική χρονιά 2015-2016 διδάσκεται και στις τρεις γυ-
μνασιακές τάξεις. Μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις ώρες ή να αποτελέσει 
βάση για τις διαθεματικές εργασίες των φιλολογικών μαθημάτων αλλά και δημιουργίας 
πρόσθετου μαθησιακού υλικού γι’ αυτά., να μετατραπεί σε Πολιτιστικό Πρόγραμμα, 
Βιωματική Δράση ή να ενταχθεί στις Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες.  

Το σενάριο λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα της σχέσης μουσείου-σχολείου, καθώς 
και οι δύο φορείς διεκδικούν με διαφορετικό τρόπο την επιστημονικότητα της γνώσης 
και την παροχή της στους μαθητές, συμπληρωματικά: από το σχολείο καθορισμένη στο 
πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (με την εκσυγχρονισμένη οπτική του 
Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών) ενώ από το μουσείο εναλ-
λακτική και διαφοροποιημένη από τα πολυτροπικά μέσα που προσφέρουν το μουσείο 
(Δάλκος, 2000) και οι Τ.Π.Ε.  

Η έννοια της ετεροτοπίας (Φουκώ,2008), γίνεται κεντρική οπτική για το μουσείο, που 
αναπαριστά τη ζωή σε μία συγκεκριμένη εποχή, συμπλέκοντας το παρόν με το παρελ-
θόν όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα στην ψηφιακή εποχή (Γκαζή–Νού-
σια,2003), όπου η εικονική πραγματικότητα καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μέρος 
στην πορεία –ιδίως των νεότερων-να αυτοκαθοριστούν και να διαμορφώσουν την κο-
σμοαντίληψή τους. Μεταγράφοντας το μεταμοντέρνο ορισμό του κειμένου που δεν α-
ποτελεί μια γραμμή λέξεων με μία μοναδική έννοια αλλά είναι χώρος που αναδύονται 
πολλαπλές διαστάσεις (Barthes,1972) έτσι και το μουσείο αντιμετωπίζεται ως άρση της 
μίας, οριστικής εκδοχής με τη χρήση Τ.Π.Ε. απελευθερώνοντας τις δυνατότητες μαθη-
σιακής αυτονομίας των μαθητών με την υποστήριξη του/της καθηγητή/τριας στη σχο-
λική τάξη.  

Θεωρητικό πλαίσιο – σύνδεση με Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το σενάριο βασίζεται στην ενεργή βιωματική μάθηση (θεωρίες εποικοδομισμού, συ-
μπεριφορισμού και ανακαλυπτικής μάθησης) και στην αντίληψη του ανοικτού σχο-
λείου. Μουσείο-σχολείο-Τ.Π.Ε. διασυνδέονται με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύ-
νης (Gardner, 1999), η οποία επηρέασε ιδιαίτερα τη μουσειοπαιδαγωγική με το δημο-
κρατικό χαρακτήρα της (Δάλκος,2000) και την ενίσχυση της διαφοροποιημένης μάθη-
σης, με την επικοινωνιακή μέθοδο, όπως επιδιώκεται στα επίσημα ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ (Κα-
κούρη–Χρόνη, 2000). Η Νέα Μουσειολογία του P. Vergo (που επηρέασε τον Gardner) 
προσεγγίζει τα μουσεία όπως τα Annales την Ιστορία (προτεραιότητα στον άνθρωπο 
ως ερμηνευτή των αντικειμένων, προσέγγιση με την «από κάτω ερμηνεία» και σύνδεση 
των αντικειμένων με το πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό πλαίσιο). Αυτή η αντίληψη 
εξυπηρετεί τους στόχους του σεναρίου, καθώς απομυθοποιεί το χώρο του μουσείου, 
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θεωρεί επαρκείς επισκέπτες τους μαθητές (Μούλιου,2005) και προάγει τη διαθεματική, 
ολιστική διδακτική των φιλολογικών γνωστικών αντικειμένων.  

Το σενάριο δε στηρίζεται στο μοντέλο της σχολικής επίσκεψης στο μουσείο με μορφή 
ξενάγησης θεωρώντας το ξεπερασμένο (Τζιαφέρη,2005) ούτε με ανάπτυξη εκπαιδευ-
τικού προγράμματος από το μουσείο. Κέντρο παραμένει η σχολική ύλη και ο/η καθη-
γητής/τρια με την τάξη του/της. Το μουσείο στηρίζει τους εκπαιδευτικούς στόχους του 
ΑΠΣ ως «πολιτιστικός διαμεσολαβητής» (Ζαφειράκου,2000 και Δάλκος,2000). Η επί-
σκεψη δεν πρέπει να οδηγήσει σε αναπαραγωγή πολιτιστικών και ιστορικών στερεό-
τυπων μέσα από τα εκθέματα αλλά να προωθήσει την γνωστική, συναισθηματική, ψυ-
χοκινητική ανάπτυξή των μαθητών (Νικονάνου,2005), χωρίς τον περιορισμό της βαθ-
μολογικής εξέτασης της τάξης. 

Αυτήν την παιδαγωγική/διδακτική αντίληψη στη συνέχεια, θα την προωθήσει ως δια-
μεσολαβητής ο/η εκπαιδευτικός στο σχολείο για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 
με χρήση Τ.Π.Ε., ψηφιακά (Η/Υ, διαδραστικός πίνακας, κινητό τηλέφωνο, κάμερα) και 
σε πιο προχωρημένο στάδιο με διαδικτυακά εργαλεία (blog, wiki, moodle) και προ-
γράμματα. Έτσι, η πληροφορία μετατρέπεται σε «δυναμική» από στατική προωθώντας 
τη δημιουργικότητα και ποικίλες μορφές γραμματισμού των παιδιών και οι Τ.Π.Ε. δε 
γίνονται αυτοσκοπός ή εύκολος τρόπος προσέλκυσης μαθητών αλλά παραμένουν ερ-
γαλείο/μέσο που απαιτεί διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση και μπορεί να έχει 
θετικά αποτελέσματα και σε μαθητές με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. Ο/η εκπαιδευ-
τικός συντονίζει διαρκώς τη μαθητική προσπάθεια με τους στόχους του ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ, 
για να μη μείνει αποσπασματική και ανερμάτιστη η εργασία τους.  

Όλα τα παραπάνω μπορούν να πραγματοποιηθούν εύστοχα στο μάθημα της Τοπικής 
Ιστορίας, αφού πλέον καταλαμβάνει σταθερή θέση στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνα-
σίου και στις τρεις τάξεις και υποστηρίζεται από το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος. 
Σύμφωνα με αυτό η Τοπική Ιστορία: α) μεθοδολογικά, εστιάζει στον οικείο, κοντινό 
χώρο περιορίζοντας το πεδίο αναφοράς της γενικής ιστορίας, β) παιδαγωγικά, προωθεί 
την ενεργητική, βιωματική ερευνητική εργασία σε ένα κατανοητό πλαίσιο από τους 
μαθητές και προωθεί τη σύνδεση του σχολείου με το κοινωνικό και πολιτιστικό περι-
βάλλον της πόλης τους, γ) διδακτικά, βασίζεται στη διαθεματική προσέγγιση και τη 
μέθοδος project, που με τη συνειδητοποίηση και την κριτική ανάπτυξη της σκέψης 
σφυρηλατεί μια έλλογη βάση για τη σχέση του μαθητή με τον τόπο που ζει και τέλος, 
δ) αφήνει χώρο για πολλές δημιουργικές πρωτοβουλίες στον εκπαιδευτικό (Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο, 2006β).  

Στόχοι 

Α. Γνωστικοί. Επιδιώκεται οι μαθητές: να ασκηθούν στην ολιστική πρόσληψη της γνώ-
σης από τα φιλολογικά μαθήματα με μια συνθετική προσέγγιση που συνδυάζει ποικιλία 
μεθόδων και οδηγεί σε μια συνολική μόρφωση που εκτείνεται σε όλα τα μαθήματα και 
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τις εκδηλώσεις της σχολικής και εξωσχολικής ζωής (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,2006 και 
2007). 

Να εξοικειωθούν στην παρατήρηση, στην έρευνα και την ερμηνεία συγκεκριμένων ι-
στορικών χώρων ή θεμάτων, ξεκινώντας από τα ίχνη τους και το πρωτογενές υλικό, όχι 
μόνο το εξαιρετικό και σπουδαίο αλλά και το καθημερινό με επιλογή και κριτική αξιο-
λόγηση των ιστορικών πηγών και οικείωση της ιστορικής /αρχαιολογικής ορολογίας 
(ΑΠΣ Τοπικής Ιστορίας Γυμνασίου). 

Να ασκηθούν στην κατανόηση και παραγωγή ποικιλίας ν.ε. λόγου και κυρίως ψηφια-
κών πολυτροπικών κειμένων επικοινωνιακού χαρακτήρα, προσαρμόζοντας στις επι-
κοινωνιακές περιστάσεις τις μεταγλωσσικές δεξιότητες συνειδητοποίησης του γλωσ-
σικού συστήματος (μορφοσυντακτικά, λεξιλογικά στοιχεία), για να είναι αποτελεσμα-
τικά. Οι αλλοδαποί μαθητές ιδίως εξοικειώνονται με τη ν.ε. γλώσσα σε ρεαλιστικές 
συνθήκες (ΑΠΣ Ν.Ε. Γλώσσας Γυμνασίου). 

Να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον τους για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό με τη μελέτη 
ποικίλων θεμάτων του αρχαίου κόσμου (αρχαιογνωσία) συσχετίζοντάς το με αντί-
στοιχο εικαστικό/καλλιτεχνικό υλικό από χώρους πολιτισμού και να εντάσσουν τα α.ε. 
κείμενα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς με άλλα γνωστικά αντικείμενα (ΑΠΣ Α.Ε. 
Γλώσσας Γυμνασίου). 

Να αναπτύσσουν εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και μορφωτικές εφαρμογές των Τ.Π.Ε. 
στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αναδεικνύονται οι πολλαπλές δυνατότητες 
των ηλεκτρονικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία σε σύγκριση με τις κλασικές 
εκπαιδευτικές μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης. 

Β. Δεξιότητες: Να εφαρμόσουν τις σχολικές γνώσεις στην καθημερινή ζωή τους, όταν 
κυκλοφορούν ή ψυχαγωγούνται στο χώρο της πόλης που ζουν αναγνωρίζοντας ως ψυ-
χαγωγικό και εκπαιδευτικό εργαλείο τις ηλεκτρονικές και φορητές τεχνολογικές συ-
σκευές. 

Να αναπτύξουν κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες: οργάνωση, ευρηματικότητα, 
συνεργασία, δημιουργική φαντασία, ανάπτυξη προσωπικών κλίσεων, μεθοδικότητα, 
αυτοαξιολόγηση. 

Να εμπλακούν σε ομαδικές εργασίες και αφού δημιουργηθεί θετικό κλίμα στην ομάδα, 
να ενισχυθεί ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών (αλληλοδιδακτικό α-
ποτέλεσμα και διαπροσωπική μάθηση). 

Γ. Στάσεις: Να καλλιεργήσουν την αίσθηση απόλαυσης που δίνει η Τέχνη και η επαφή 
με τα υπολείμματα παλαιότερων μορφών πολιτισμού και να γνωρίσουν εναλλακτικές 
μορφές ψυχαγωγίας και δημιουργικής χρήσης του ελεύθερου χρόνου τους. 
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Να προαχθεί η προσωπική και συλλογική αυτογνωσία (ανάπτυξη ιστορικής συνείδη-
σης) μέσω της μελέτης της Τοπικής Ιστορίας με κατανόηση των στοιχείων της κριτικά 
και χωρίς εξωραϊσμούς και στρεβλές εξιδανικεύσεις του παρελθόντος (Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο,2006β). 

Μεθοδολογία 

Το σενάριο αναπτύσσεται κλιμακούμενο από τις απλούστερες στις πιο σύνθετες δρα-
στηριότητες με σπειροειδή διάταξη του υλικού και ομαδοσυνεργατικά (επιμένουμε ι-
διαίτερα στην ενεργή ένταξη μαθητών με δυσκολίες αναλαμβάνοντας ένα ρόλο: αλλο-
δαποί, με μαθησιακά, οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα). Εφαρμόζεται η μάθηση 
μέσω «φαινομένου». Απαιτείται προπαρασκευαστική συνάντηση με τους μαθητές πριν 
την έναρξη του σεναρίου για καθορισμό του θέματος και του σκοπού του, σχεδιασμό-
διευκρινίσεις του πλαισίου και των διαδικασιών πραγματοποίησής του σύμφωνα με τις 
δυνατότητες των μαθητών στη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Το σενάριο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο, περιλαμβάνει τη συστηματικά σχεδια-
σμένη επίσκεψη στο Μουσείο στην αρχή της χρονιάς. Έτσι, καλύπτεται μία πρακτική 
αδυναμία πολλών περιφερειακών μουσείων, που δεν έχουν χώρο για εργασίες των μα-
θητών που τα επισκέπτονται ούτε υποδομές (Η/Υ, βιντεοπροβολές, άλλα οπτικοακου-
στικά μέσα), και παράλληλα, το σενάριο εστιάζει στους στόχους που το ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ 
θέτει για τα φιλολογικά μαθήματα και την Τοπική Ιστορία. 

Το δεύτερο μέρος γίνεται στην τάξη με εργασίες βασισμένες στη χρήση Τ.Π.Ε., ώστε 
να γίνονται πιο ενδιαφέρουσες με τον εκσυγχρονισμό που τις χαρακτηρίζει σε 
μορφή/τύπο και περιεχόμενο. Αυτό επιβάλλεται πλέον να γίνει, αφού έχουν περάσει 
αρκετά χρόνια από τη συγγραφή αρκετών από τα βιβλία φιλολογικών μαθημάτων. 
Προϋποτίθεται η υπεύθυνη καθοδήγηση από τον/την εκπαιδευτικό σε έγκυρες και α-
ντιπροσωπευτικές εκπαιδευτικές διαδικτυακές σελίδες, που γνωρίζει ο ίδιος και θα τις 
προτείνει στους μαθητές και όχι ανεξέλεγκτη αναζήτηση από αυτούς εξασφαλίζοντας 
πλήρως και την ασφάλεια πλοήγησης των χρηστών. 

Επίσης, η χρήση των φορητών ηλεκτρονικών/ψηφιακών συσκευών θα αναδείξει τις 
θετικές, εκπαιδευτικές δυνατότητες των εφαρμογών της τεχνολογίας, στις οποίες συχνά 
οι μαθητές αυτής της ηλικίας δεν είναι εκπαιδευμένοι. Γι΄ αυτό, η περιήγηση στο μου-
σείο όχι δεν απαγορεύει (όπως συνήθως γίνεται από τον εκπαιδευτικό με αποτέλεσμα 
μη θετικό κλίμα στη σχολική ομάδα) αλλά προτρέπει για χρήση των ψηφιακών φορη-
τών συσκευών. Από μέρους του εκπαιδευτικού θα επικεντρωθεί μόνο σε συγκεκριμένα 
εκθέματα, που θα αποτελέσουν το υλικό για τις εργασίες στη συνέχεια.  

Προτείνεται για καλύτερα αποτελέσματα η κουλτούρα σχολικής συνεργασίας ομάδας 
φιλολόγων σε περισσότερα τμήματα ή με επιμερισμό των δραστηριοτήτων στο ίδιο 
τμήμα (π.χ. ένας να αναλάβει την επίσκεψη/ Τοπική Ιστορία και άλλος την επεξεργασία 
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και παραγωγή διαθεματικού υλικού μετά από αυτήν). Εξυπακούεται η ανάληψη πρω-
τοβουλίας τους για προσαρμογή του σεναρίου στις ανάγκες της τάξης, της ύλης και 
των στόχων που αυτοί βάζουν. Η υποστήριξη στο σχολείο από καθηγητή Πληροφορι-
κής αλλά κυρίως η διαρκής αυτομόρφωση με τη βοήθεια του διαδικτύου δίνει καλύτερα 
αποτελέσματα στο πρακτικό μέρος με Τ.Π.Ε.. 

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι επιτελικής σημασίας στη φάση της προεργασίας ενώ 
σταδιακά μειώνεται μέχρι που στην τελική φάση δημιουργίας ψηφιακού υλικού είναι 
υποστηρικτικός και η πρωτοβουλία δίνεται στους μαθητές. Το υλικό που δημιουργούν 
παραμένει ανοικτό σε διαρκή (διαμορφωτική) αξιολόγηση με προσθέσεις, διορθώσεις, 
προσαρμογές και βελτιώσεις τόσο από τους ίδιους, όσο και από την επαναχρησιμοποί-
ησή του τις επόμενες χρονιές ως υποστηρικτικό υλικό του σχολικού βιβλίου για τα 
φιλολογικά –και όχι μόνο-μαθήματα. 

Προϋποθέσεις από την πλευρά του/της καθηγητή/τριας: σφαιρική γνώση του ΑΠΣ και 
ΔΕΠΠΣ φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου. Πολύ καλή γνώση της σχολικής ύλης για 
συστηματική προεργασία και οργάνωση του μαθησιακού υλικού (έντυπου και ηλε-
κτρονικού) που θα δοθεί στους μαθητές. Προηγούμενη εμπειρία στη χρήση εκπαιδευ-
τικών και άλλων λογισμικών. Προσωπική δοκιμή και εφαρμογή των προγραμμάτων, 
όλων των φύλλων εργασίας, του χρόνου εφαρμογής τους, έλεγχος των ιστότοπων ως 
ενεργών. Προηγούμενη επίσκεψη στους χώρους της ξενάγησης και προεργασία της ε-
πίσκεψης σε αυτούς. Συνεννόηση με τους συνεργαζόμενους καθηγητές στο πρό-
γραμμα.  

Αναλυτική παρουσίαση του σεναρίου 

Το συγκεκριμένο σενάριο πραγματοποιείται στη Γ΄ Γυμνασίου στα πλαίσια των στό-
χων που ορίστηκαν πιο πάνω. Σημαντικό και πλησιέστερο στη φιλοσοφία των Τ.Π.Ε. 
είναι να υπάρχει μία πλατφόρμα διαδικτυακής επικοινωνίας και τηλεεκπαίδευσης, για 
να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή συνεργασία και διάδραση των συμμετεχόντων (κα-
θηγητή και μαθητών). Εδώ χρησιμοποιείται πλατφόρμα moodle, ένα wiki της τάξης 
και διαδραστικός πίνακας. Το σενάριο χωρίζεται σε δύο μέρη με την εξής δομή: Α΄ 
μέρος:Α1)Προετοιμασία της επίσκεψης. Α2) Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό μουσείο 
Πειραιά. Β΄ μέρος: Β1) Ατομικές και ομαδοσυνεργατικές ασκήσεις με ηλεκτρονικά 
μέσα μετά την επίσκεψη. Αυτές βοηθούν τη συστηματοποίηση και εμπέδωση των πλη-
ροφοριών της επίσκεψης στο πλαίσιο της Τοπικής Ιστορίας. Β2) Στη συνέχεια, αξιο-
ποιείται αυτό το υλικό με διαφοροποιημένες χρήσεις τόσο για την Τοπική Ιστορία όσο 
και σε εργασίες για φιλολογικά και άλλα μαθήματα (Αισθητική Αγωγή, Κοινωνική 
Πολιτική Αγωγή, Γεωγραφία, Βιωματικές Δράσεις, Πολιτιστικά Προγράμματα κ.α.).  

Α΄ Μέρος, Α1: Προετοιμασία της επίσκεψης 
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Αφόρμηση γίνεται η σχέση των μαθητών με σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της 
πόλης τους, του Πειραιά. Προβάλλεται ως σημαντικό το Αρχαιολογικό Μουσείο του 
και δημιουργείται αντίστοιχη περιέργεια να το επισκεφτούν λόγω της σπουδαιότητας 
των εκθεμάτων του αλλά και της άγνοιας των Πειραιωτών για την ύπαρξή του. Η προ-
ετοιμασία αρχίζει με καταμερισμό των μαθητών σε ομάδες για όλη τη διάρκεια του 
σεναρίου. Κατανομή ομάδων: 1η: Ο ιδιωτικός βίος στον αρχαίο κλασικό Πειραιά 
(σπίτι, παιδί, γυναίκα, εκπαίδευση). 2η: Ο δημόσιος βίος στον αρχαίο κλασικό Πειραιά 
(πολιτισμός, Τέχνες, άθληση, πόλεμος, θέατρο). 3η: Θρησκευτική ζωή στον κλασικό 
Πειραιά (ιερά, αγάλματα Θεών, αναθήματα, ταφικά μνημεία, επιτύμβια). 4η: Η ζωή στο 
λιμάνι (εμπόριο, αγορά, λιμάνι, πλοία, ναυάγια).  

Η τάξη με κοινά φύλλα εργασίας και χρήση Τ.Π.Ε., εξοικειώνεται με την οπτική που ο 
εκπαιδευτικός θέλει να έχουν κατά την επίσκεψη, δηλαδή, της ουσιαστικότερης γνω-
ριμίας με τομείς της ζωής στον Πειραιά κατά την κλασική αρχαιότητα μέσα από τα 
εκθέματα του μουσείου και σε σχέση με όσα έχουν διδαχτεί στο Γυμνάσιο.  

Γι’ αυτό, ανακαλούνται από τα μαθήματα και μελετιώνται επιπλέον πληροφορίες για 
τον κλασικό Πειραιά σχετικά με τα σημαντικά γεγονότα, τα πρόσωπα, την τοπογραφία 
του, την ιδιωτική και δημόσια ζωή, πολιτιστικά, θρησκευτικά, οικονομικά στοιχεία : 
α) από πηγές διαδικτυακές και β) από κείμενα της αρχαίας γραμματείας (μεταφράσεις) 
που θα δώσει ο εκπαιδευτικός σε αρχείο λογισμικού επεξεργασίας κειμένου. Αυτά μαζί 
με τοπογραφικό του αρχαίου Πειραιά και διάγραμμα του Αρχαιολογικού Μουσείου θα 
τα εκτυπώσουν ή θα τα αποθηκεύσουν στη φορητή συσκευή που θα χρησιμοποιήσουν 
και για λήψη φωτογραφιών στην επίσκεψη. Θα χρειαστούν επίσης, σημειωματάριο. 

 Δίνονται οδηγίες συμπεριφοράς για την επίσκεψη και οι εργασίες της Γ΄ φάσης, για να 
εγκλιματιστούν στον τρόπο περιήγησης και τις εργασίες που θα ζητήσει ο/η καθηγη-
τής/τρια μετά από αυτήν. Το κέντρο ενδιαφέροντος εστιάζεται στην ορθή χρήση ιστο-
ρικής και αρχαιολογικής ορολογίας και στην ερευνητική παρατηρητικότητα για συλ-
λογή πληροφοριών στους τομείς που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Τα πιο σημαντικά εκθέ-
ματα του Μουσείου πρέπει οπωσδήποτε να επισημανθούν εκ των προτέρων από τον 
εκπαιδευτικό, για να προσεχθούν ιδιαίτερα, όπως και το ελληνιστικό θέατρο Ζέας στο 
προαύλιο του μουσείου. Κάθε ομάδα θα κρατά ημερολόγιο με την εξέλιξη των εργα-
σιών της όσο διαρκεί το σενάριο.  

    Α2). Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά 

Η παιδαγωγική αντίληψη με την οποία πραγματοποιείται η επίσκεψη έχει περιγραφεί 
αναλυτικά στις προηγούμενες ενότητες της θεωρίας και μεθοδολογίας. Ο χρόνος επί-
σκεψης είναι καλό να προγραμματιστεί σχετικά νωρίς, ώστε το υλικό που θα συγκε-
ντρωθεί να αξιοποιείται κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε όλα τα φιλολογικά μαθήματα 
σε αντιστοιχία με τις ενότητες που ταιριάζει. Έτσι, διαρκώς εμπλουτίζεται και προσφέ-
ρεται σε νέες αναγνώσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης. Γίνεται περιήγηση από 
τον διδάσκοντα (όχι πάνω από μία ώρα συνολικά). Δίνεται ο λόγος στους μαθητές σε 
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όποιο σημείο της περιήγησης κρίνει ότι μπορούν να πάρουν εκείνοι την πρωτοβουλία 
και ν’ απαντήσουν. Επαναλαμβάνουμε την απαραίτητη προϋπόθεση προεπιλογής των 
εκθεμάτων στα οποία θα επικεντρωθεί η επίσκεψη με δύο κριτήρια: τη σπουδαιότητα 
και τη συνάφεια με τις εργασίες. Μετά, οι μαθητές μένουν ελεύθεροι να περιηγηθούν 
ξανά μόνοι τους το χώρο με οδηγό τις εργασίες της ομάδας τους και καταγράφουν πα-
ρατηρήσεις/πληροφορίες σχετικές με αυτές (τύποι αγγείων, αντικείμενα οικίας, επαγ-
γέλματα, εκθέματα σχετικά με το παιδί, αθλητικοί αγώνες, ποικιλία ανθρώπινων στά-
σεων στα αγάλματα, θεοί, ιερά, ταφικά μνημεία κ.α.), τραβούν τις απαραίτητες φωτο-
γραφίες με προσωπική πρωτοβουλία ή σε συνεργασία με την ομάδα τους και σημειώ-
νουν την πορεία της επίσκεψης για το ημερολόγιο της ομάδας τους. Η αισθητική από-
λαυση και η ψυχαγωγία των μαθητών προέχουν στην επίσκεψη. 

    Β΄ Μέρος: Εργασίες μετά την επίσκεψη 

Β1) Οι μαθητές στις επόμενες διδακτικές ώρες (και στο σπίτι τους) θα κάνουν χωρι-
σμένοι στις τέσσερις ομάδες με εναλλασσόμενους ρόλους, στην αρχή απλές εργασίες 
που βασίζονται στο υλικό της επίσκεψης. Χρησιμοποιείται ο διαδραστικός πίνακας και 
το moodle της τάξης, όπου με πολυμεσικά εργαλεία όπως Hot Potatoes κατασκευάζο-
νται εκπαιδευτικά παιχνίδια (σταυρόλεξο, κρυπτόλεξο, πολλαπλής επιλογής, συμπλή-
ρωση κενών) και γίνεται καταιγισμός ιδεών με κατασκευή ψηφιακής αφίσας 
(www.wordle.com). Αυτά βοηθούν στην επεξεργασία και εμπέδωση των γνώσεων από 
την επίσκεψη μαζί με ερωτήσεις ανάπτυξης που γράφονται σε αρχείο κειμένου με ε-
φαρμογές γραφείου:word, excel, power point, φωτογραφίας, ζωγραφικής, που ανεβαί-
νουν στην πλατφόρμα ή παρουσιάζονται στο διαδραστικό πίνακα της τάξης. (Βλέπε τα 
Φύλλα Εργασίας). 

Β2) Στη συνέχεια, αν το επίπεδο της τάξης και τα ψηφιακά μέσα το επιτρέπουν, συνι-
στώνται πιο προχωρημένες διαθεματικές ασκήσεις, που αναδεικνύουν ουσιαστικά τη 
διαφοροποιημένη διδακτική φιλοσοφία των Τ.Π.Ε. με δημιουργία νοητικών χαρτών (c-
map tools) ή μορφή ψηφιακής αφήγησης: ταινία ήχου- εικόνας, φωτογραφικό άλμπουμ 
με υπότιτλους, οδηγός ξενάγησης (Βλέπε τα Φύλλα Εργασίας).  

Η ψηφιακή αφήγηση είναι ο υψηλότερος στόχος, για ουσιαστική αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. με τη δημιουργία καθαρά διαδικτυακών εφαρμογών με μορφή υπερκειμένου/ 
υπερμέσου καθώς η ταινία ή παρουσίαση μπορεί να έχει με τα κατάλληλα προγράμ-
ματα (Prezi, Course Lab) υπερσυνδέσεις σε άλλα αρχεία ήχου, εικόνας, κειμένου, πλη-
ροφοριών, διαγραμμάτων, άλλων συνδέσμων Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς 
οι μαθητές, επιλέγουν μέσα από ποικιλία μέσων να μετασχηματίσουν το υλικό σε νέα 
είδη υπερκειμένου με οπτικό και ηχητικό περιεχόμενο. Επομένως, αυτό δεν είναι αμε-
τάβλητο και ευθύγραμμης ανάγνωσης, έχει δυνατότητες διαρκούς ενημέρωσης, ερμη-
νείας και αξιολόγησης που ενισχύει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τον αναστο-
χασμό νοούμενο ως μία διαρκή, ανοιχτή διαδικασία.  
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Ως παράδειγμα ψηφιακής αφήγησης παρατίθεται στα Φύλλα Εργασιών η κατασκευή 
διαδικτυακού αρχείου Prezi διαθεματικά με τη Λογοτεχνία της Γ΄ Γυμνασίου. 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (παρατίθενται κάποια ενδεικτικά) 

Α1) Για προετοιμασία της επίσκεψης στο Αρχαιολογικό μουσείο Πειραιά. (Κοινά για 
όλες τις ομάδες, διαδραστικός πίνακας-διαδίκτυο, μία διδακτική ώρα):  

1) α)Μπείτε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ιστορίας Τέχνης του 8ου Γυμνασίου 
Πειραιά www.hippodamos.edu.gr στην ενότητα «Βασικά προγράμματα», πρόγραμμα 
« Αρχαίος Πειραιάς». Ανοίξτε το τοπογραφικό του αρχαίου Πειραιά και εκτυπώστε το 
ή αποθηκεύστε το στο κινητό τηλέφωνο/τάμπλετ. Εντοπίστε και χρωματίστε σε αυτό: 
τα τείχη, τα τρία λιμάνια, την ακρόπολη, το εμπορικό κέντρο, τα θρησκευτικά κέντρα, 
τα θέατρα, τα οικιστικά τετράγωνα. β) Πηγαίνετε στην ίδια ιστοσελίδα, στο χρονολόγιο 
των γεγονότων του αρχαίου Πειραιά, να θυμηθείτε τα σημαντικότερα γεγονότα και 
πρόσωπα της ιστορίας του την κλασική εποχή της αρχαιότητας και εκτυπώστε το ή 
αποθηκεύστε το στη φορητή συσκευή τεχνολογίας. 

2) Μπείτε α) στην ιστοσελίδα του περιοδικού «Αρχαιολογία» www.arxaiologia.gr/ αρ-
χείο τευχών, τεύχος 2, σσ.10-15. Προσέξτε την αναπαράσταση της αρχαίας κλασσικής 
κατοικίας στον Πειραιά, σύμφωνα με τον ιπποδάμειο σχεδιασμό της πόλης και β) στην 
ιστοσελίδα του Δανέζικο Ινστιτούτο Αθηνών/πρόγραμμα ανασκαφών στο λιμάνι Ζέας 
του Πειραιά, για να αποκτήσετε μια εικόνα των νεώσοικων και του πολεμικού λιμανιού 
της Ζέας στο: http://www.zeaharbourproject.dk/.  

3) Μπείτε στην ιστοσελίδα www.culture.gr, για να παρατηρήσετε τους χώρους του 
μουσείου και να εντοπίσετε από τις φωτογραφίες που παρουσιάζονται ποια είναι τα 
σημαντικότερα εκθέματα του μουσείου που θα επισκεφθούμε.  

4) Από την ιστοσελίδα http://users.sch.gr/ipap/index.htm αναζητείστε στην ενότητα για 
την αρχαία ελληνική Τέχνη τους τύπους των αρχαίων αγγείων που αναφέρει (κυρίως 
όσους έχετε ξανασυναντήσει στα μαθήματά σας) και καταγράψτε τους ονομαστικά στο 
σημειωματάριο ή αποθηκεύστε τους στη φορητή συσκευή (εξοικείωση με τη σχετική 
ορολογία που θα μας χρειαστεί στην επίσκεψη).  

 Α2) Κατά την επίσκεψη στο μουσείο, κοινά φύλλα για όλες τις ομάδες: 

 1) Σας δίνετε σε αρχείο επεξεργασίας κειμένου, κάτοψη των αιθουσών κάθε ορόφου 
του μουσείου. Να σημειώσετε στο υπόμνημα που βλέπετε στα δεξιά το σημαντικότερο 
έκθεμα που είδατε σε κάθε αίθουσα (το αρχείο κατασκευάζεται στην προετοιμασία από 
τον/την καθηγητή, γιατί δεν υπάρχει έτοιμο).  
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2) Βρείτε στην αίθουσα 2 τρία σχήματα αγγείων που έχετε καταγράψει στην άσκηση 
προετοιμασίας, γράψτε τον τύπο και τις πληροφορίες για το αντίστοιχο έκθεμα και ζω-
γραφίστε στο σημειωματάριό σας ένα από τα μοτίβα που είδατε σε καθένα από αυτά ( 
αν το ταλέντο σας δεν είναι η ζωγραφική, βγάλτε φωτογραφία το μοτίβο). 

 Β1) Μετά την επίσκεψη ( εργασίες ανά ομάδα, απλές ηλεκτρονικές ασκήσεις): 

1) «Φτιάχνω Αφίσα», Σύνδεση με τη Νεοελληνική Γλώσσα, Ενότητα 6 και 7. Κάθε 
ομάδα σύμφωνα με την υποενότητα/θέμα που έχει αναλάβει κατά τον αρχικό χωρισμό 
τους στη φάση της προετοιμασίας θα φτιάξει μια ηλεκτρονική αφίσα με λέξεις-κλειδιά 
και ορολογία από την επίσκεψη. Α΄ ομάδα: λέξεις από τις αίθουσες 2,4,7,10 του μου-
σείου. Β΄ ομάδα: λέξεις από τις αίθουσες 2,4,6,7 του μουσείου. Γ΄ ομάδα: λέξεις από 
τις αίθουσες 3,4,5,7 του μουσείου. Δ΄ ομάδα: λέξεις από τις αίθουσες 1,4,7,10. Διεύ-
θυνση ιστοσελίδας που θα χρειαστεί: www.wordle.net/create (μέθοδος καταιγισμού ι-
δεών). 

2) «Ασκήσεις κλειστού τύπου σε διαδραστικό πίνακα ή πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης»: 
(Τοπική Ιστορία, Ν.Ε. Γλώσσα ενότητα1Δ σελ.23, ενότητα2Γ σελ.40, ενότητα6 
Γ,σελ.115). Κάθε ομάδα με βάση την κατανομή των θεμάτων ανά αίθουσα και ομάδα 
θα φτιάξει ένα παιχνίδι με τρεις ερωτήσεις και πολλαπλή επιλογή πιθανών σωστών 
απαντήσεων για καθεμία. Θα χρησιμοποιήσετε από το διαδικτυακό εργαλείο Hot Po-
tatoes την επιλογή JQuiz. Ζητούμενα των ερωτήσεων θα είναι τρία από τα βασικά εκ-
θέματα που σχετίζονται με τη θεματολογία της ομάδας σας με χρήση αρχαιολογικής 
ορολογίας: π.χ. επίνητρο, πυξίδα, χύτρα (Ομάδα 1). Θα ανεβάσετε το παιχνίδι στο moo-
dle της τάξης ή θα το αποθηκεύσετε και θα το παίξουμε στο διαδραστικό πίνακα την 
ώρα της Τοπικής Ιστορίας. (Εναλλακτικά, μπορείτε να φτιάξετε ένα κρυπτόλεξο με 
ίδιες παραμέτρους χρησιμοποιώντας Hot Potatoes/ Jcross). 

 Β2. Προχωρημένο επίπεδο διαδικτυακών ασκήσεων ψηφιακής αφήγησης: 

1) «Κατασκευάζω ηλεκτρονικό τουριστικό οδηγό»: (Ν.Ε. Γλώσσα, ενότητα 1, σελ.27: 
Διαθεματική εργασία). Φτιάξτε ηλεκτρονικό τουριστικό οδηγό του μουσείου για έφη-
βους και ανεβάστε τον στην πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης της τάξης μας με εικόνες-
κείμενα. Κάθε ομάδα θα ασχοληθεί με το θέμα/ υποενότητα που έχει αναλάβει.  

2) (Σύνδεση με τη Νεοελληνική Λογοτεχνία:) Στη σελίδα του ψηφιακού σχολείου ή 
στο βιβλίο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου θα βρείτε στη σελίδα 188 το 
ποίημα «Αρχαίο Θέατρο» του Γ. Ρίτσου. Να φτιάξετε ένα αρχείο Prezi (διαδικτυακής 
παρουσίασης με πολυμέσα) χρησιμοποιώντας το εξής υλικό: α) φωτογραφίες που τρα-
βήξατε στο μουσείο που θα αντιστοιχίσετε με στίχους από το ποίημα, β) υλικό από τη 
διεύθυνση www.diazoma.gr., γ) αναγνώσεις των ποιημάτων του Καβάφη: «Απολείπειν 
ο Θεός Αντώνιο» και «Εκόμισα εις την Τέχνη» και του Σεφέρη: «Ευριπίδης Αθηναίος» 
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στην ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού (www.snhell.gr/Ανθολόγιο Α-
ναγνώσεων). Μπορείτε να βάλετε αρχεία εικόνας, ήχου, υπερσυνδέσεις και να πάρετε 
όποια πρωτοβουλία κρίνετε για την κατασκευή του. 

3) (Σύνδεση με την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ενότητα 1,2,4,6,8): Θα επιλέξετε ένα 
από τα αρχαία κείμενα 1,2,4,6,8 του βιβλίου σας και θα φτιάξτε μια ταινία διάρκειας 
1΄ με το πρόγραμμα movie maker των windows χρησιμοποιώντας φωτογραφίες που 
τραβήξατε κατά την επίσκεψη, που μπορούν να εμπλουτίσουν το αρχαίο κείμενο που 
επίλεξε η ομάδα σας. Το κείμενο θα το αντιγράψετε από το ψηφιακό σχολείο και οι 
φωτογραφίες θα είναι υπερσυνδέσεις σε αυτό. Μπορείτε να το επενδύσετε με αρχαία 
ελληνική μουσική από την ιστοσελίδα του Λύραυλου ή τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιο-
θήκη Λίλιαν Βουδούρη. Εναλλακτικά: Θα φτιάξετε ένα αρχείο κειμένου, στο οποίο θα 
αντιγράψετε το πρωτότυπο κείμενο και θα βάλετε με υπερσυνδέσεις τα αρχεία φωτο-
γραφιών και ήχου στα σημεία του που ταιριάζει κάθε υπερσύνδεση φωτογραφίας ή 
ήχου. 

4) (Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, εισαγωγή στο αρχαίο Δράμα), Εργασία για την ο-
μάδα 2 που έχει το θέμα του θεάτρου: Να φτιάξετε ένα νοητικό χάρτη (c-map tools) με 
θέμα: «Εκθέματα για το αρχαίο Δράμα στο Αρχ. Μουσείο Πειραιά». Θα χρησιμοποιή-
σετε φωτογραφίες. Στο κέντρο θα βάλετε το ελληνιστικό θέατρο Ζέας. Περιφερειακά 
τα σχετικά εκθέματα από τις διάφορες αίθουσες. Στις περιφερειακές υποσυνδέσεις να 
αφήσετε κενά που θα συμπληρώνουν με την καθοδήγηση κατάλληλων ερωτήσεων οι 
συμμαθητές σας. Π.χ. να γραφούν τα μέρη του θεάτρου, να βρουν ποιο έκθεμα σχετί-
ζεται με τη σκευή του ηθοποιού, ονόματα τραγικών ποιητών κ.α.  

    Αξιολόγηση 

Κατά τη διάρκεια του σεναρίου γίνεται διαρκής διαμορφωτική αξιολόγηση και ανα-
προσαρμογή των στόχων και των μέσων από όλους τους εμπλεκόμενους και μετά την 
ολοκλήρωση τελική αξιολόγηση με φόρμα που δίνεται από τον/την εκπαιδευτικό. Η 
αξιολόγηση συνεχίζεται και τις επόμενες χρονιές για το ίδιο υλικό, καθώς συμπληρώ-
νεται, διορθώνεται και βελτιώνεται ως υπερκείμενο στο σχολικό υλικό των αντίστοι-
χων μαθημάτων. 

   Συμπεράσματα- αναστοχασμός 

Το σενάριο είναι μια ρεαλιστική πρόταση που τη χαρακτηρίζει η προσαρμοστικότητα. 
Τα παιδιά ανταποκρίνονται ανάλογα με την ευστοχία των παρεχόμενων σε αυτά οδη-
γιών και το βαθμό που κατάφερε να τα εμπνεύσει ο/η εκπαιδευτικός. Οι δυσκολίες 
εφαρμογής σχετίζονται με τα παρεχόμενα ψηφιακά μέσα, τους περιορισμούς της ύλης 
και του χρόνου, το επίπεδο (γνωστικό, κοινωνικό) των μαθητών, το επίπεδο ψηφιακού 
γραμματισμού του/της εκπαιδευτικού αλλά και την εγκύκλιο για τις διδακτικές επισκέ-
ψεις, που τις καθιστά σχεδόν απραγματοποίητες. Βασικός ανασταλτικός παράγοντας 
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είναι ο προσωπικός χρόνος που πρέπει να αφιερώσει ο/η εκπαιδευτικός, για να εξοι-
κειωθεί με τις Τ.Π.Ε., καθώς δεν υπάρχει άλλη σίγουρη υποστήριξη εκτός από τις δικές 
του γνώσεις. Η επίτευξη ενός διαδικτυακού υπερκειμένου/ ψηφιακής αφήγησης είναι 
η πληρέστερη εκδοχή του αλλά ακόμα και μία ικανοποιητική επίσκεψη στο Αρχ. Μου-
σείο Πειραιά το καθιστά αποτελεσματικό. 
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Ένα ψηφιακό μουσείο αρχαίας ελληνικής κλασικής τέχνης  

Καλυψώ Ν. Λάζου – Μπαλτά  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
kalypsodj@yahoo.gr 

Περίληψη  

Η εισήγηση που ακολουθεί επεξεργάζεται ένα εναλλακτικό σχέδιο διδακτικής παρέμ-
βασης στην Ιστορία της Α Γυμνασίου, συμβατό ωστόσο με το ισχύον Αναλυτικό 
Πρόγραμμα και τον Οδηγό Σπουδών. Ενθαρρύνει τους μαθητές να καλλιεργήσουν τη 
συνεργατικότητα, τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη, σχεδιάζοντας με 
τη βοήθεια των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ένα Ψηφιακό 
Μουσείο ως μικρογραφία του Εικονικού Μουσείου που δημιουργήθηκε από το The 
Learning Museum Network Project. Ως εικονική εκδοχή της φουκωικής ετεροτοπικής 
γεωγραφίας το Μουσείο αυτό επιτρέπει στη σχολική τάξη να προβληματιστεί, πάνω 
στον πρωτεϊκό χαρακτήρα του χρόνου και στη σχέση αυτού με τη μνήμη και την αν-
θρώπινη συνείδηση. Μια ιδεοκεντρική έκθεση εγκαινιάζει το Μουσείο με αντικείμε-
νο τη σχέση Δημοκρατίας και Τέχνης στην Κλασική Αθήνα. Στην έκθεση εντάσσο-
νται δευτερογενείς κατά βάση και διαμεσολαβημένες ιστορικές πηγές (φωτογραφίες, 
αρχιτεκτονικά σχέδια μνημείων), ενώ αξιοποιούνται επίσης γραπτές (όχι απαραίτητα 
ηλεκτρονικές) ιστορικές πηγές και βιωματικές πρακτικές.  

Λέξεις - Κλειδιά: Δημοκρατία, Ελληνική Κλασική Τέχνη, Ιστορία Πρώτης Γυμνασί-
ου, Ψηφιακό Μουσείο, Ετεροτοπία. 

Εισαγωγή 

Ο ιστορικός ή ο ιστορικά σκεπτόμενος άνθρωπος στρέφεται διανοητικά από το δικό 
του ιστορικό παρόν προς το ιστορικό παρελθόν: το ατενίζει και προσπαθεί να το προ-
σεγγίσει, να το γνωρίσει και να το ερμηνεύσει. Προϋπόθεση αλλά κι εισαγωγικό στά-
διο για την ανάλυση των παρελθοντικών καταλοίπων ως ιστορικών πηγών αποτελεί η 
εμπλαισίωσή τους, δηλαδή η ένταξή τους στον ιστορικό χωρόχρονο, στον οποίο δη-
μιουργήθηκαν. Εν συνεχεία κάθε απόπειρα ερμηνείας τους γίνεται σε συνάρτηση με 
το ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό κι οικονομικό περιβάλλον, το οποίο και 
οριοθετείται από τις συγκεκριμένες χωρικές και χρονικές συντεταγμένες. Κάθε ιστο-
ρική πηγή αποτελεί κτήμα του παρελθοντικού χωρόχρονου που την παρήγαγε αλλά 
και του εκάστοτε σύγχρονου που την κληρονόμησε κι επιχειρεί να την ερμηνεύσει. 
Συνεπώς παράλληλα με την ιστορία του ιστορικού παρελθόντος που η πηγή δυνάμει 
αποκαλύπτει, παράγεται η ιστορία των ερμηνειών της ίδιας πηγής από διαφορετικά 
πρόσωπα στην ίδια ή / και σε διαφορετική χρονική στιγμή, εκ της οποίας συνάγονται 
ποικίλες εκφάνσεις της ιστορικότητας του παρελθόντος. (Νάκου, 2000: 21-41). Ο πα-
ροντικός χρόνος, ως αναδρομικό παρόν, συμπλέκεται δηλαδή άλλοτε με το παροντικό 
παρελθόν, άλλοτε δε στρέφεται στο μέλλον, το οποίο αντιμετωπίζει ως προβολικό 
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παρόν, το αντιλαμβάνεται δηλαδή ως δυνητική εμμενή εκκρεμότητα (Πεφάνης, 2013: 
582-583).  

Ετεροτοπία κι ετεροχρονία  

Υπογραμμίζοντας τη ρευστότητα και τη ροϊκότητα του χρόνου ως χαρακτηριστικό 
της σύγχρονής του εποχής (Foucault,1986:22-27), ο Foucault εστιάζει την προσοχή 
και το ερευνητικό του ενδιαφέρον σε πραγματικούς χώρους, οι οποίοι υπάρχουν έξω 
από όλους τους άλλους τόπους ως κοινωνικοί ξεχωριστοί τόποι, στους οποίους ταυ-
τόχρονα αναπαρίσταται, αμφισβητείται κι αντιστρέφεται η πραγματική γεωγραφία 
(Πεφάνης,2013: 122-123). Οι ετεροτοπίες, όπως ονομάζει τους χώρους αυτούς, είναι 
τόποι που προσφέρουν εναλλακτικές διατάξεις του χώρου, σε βαθμό μάλιστα, ώστε 
να καθιστούν ουδέτερες ή ύποπτες τις σχέσεις που συνάπτονται σε μη ετεροτοπικά 
τοπία (Foucault, 2009 : 25).  

Οι φουκωικές ετεροτοπίες δεν είναι παρά εικονικοί δηλαδή χώροι αλλά και σχέσεις, 
που επιτρέπουν στους επισκέπτες ή στους θεατές τους να αναγνωρίσουν τον εαυτό 
τους μέσα στον κοινωνικό χώρο που εκείνοι ζουν και να ανακατασκευάσουν στη συ-
νείδηση ή στην καθημερινή τους πραγματικότητα αυτό που οι ίδιοι πιστεύουν ότι α-
ντιπροσωπεύουν (Waldenfelds,2007:199). Τους επιτρέπουν να εννοήσουν ποιοι είναι 
και ποιες δυνατότητες έχουν να μετασχηματίσουν την ύπαρξή τους. Κάθε ετεροτοπία 
θα μπορούσε να αποτελέσει το κέντρο μιας συστηματικής περιγραφής, η οποία θα 
είχε ως αντικείμενο τη μελέτη, την ανάλυση, την περιγραφή και την ανάγνωση του 
χώρου, βάσει της αρχής της ετεροχρονίας, της ρήξης δηλαδή του χρόνου της με τον 
πραγματικό χρόνο.  

Μουσεία, Ιστορία και Κοινωνία  

Τα Μουσεία αποτελούν ετεροτοπίες του επ’ αόριστον συσσωρευμένου χρόνου 
(Waldenfelds,2007:199). Ο χρόνος δε σταματά να επαυξάνεται και να στοιβάζεται 
καθώς υπάρχει η βούληση να εγκλειστούν σε ένα χώρο, ο οποίος είναι ο ίδιος εντός 
χρόνου αλλά απρόσβλητος από τις καταστροφές του, όλες οι στοιβάδες του χρόνου, 
παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος. Οι τροπικότητες του χρόνου συγκλίνουν και 
διαμορφώνουν την αρνητικότητα, τη ρευστότητα και την απροσδιοριστία του. Με 
άλλα λόγια διαμορφώνουν α) ένα παρελθόν ως παρωχημένο μέλλον κι ως πρόσφατο 
παρόν, β) ένα παρόν ως προσεχές παρελθόν και γ) ένα μέλλον ως επικείμενο παρόν κι 
ως δυνάμει παρελθόν (Πεφάνης , 2013: 592). Ο χρόνος επαυξάνεται με τον τρόπο αυ-
τόν σε έναν ακίνητο χώρο.  

Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων (ICOM), ως Μουσείο ορίζεται ο 
μη κερδοσκοπικός θεσμός που τελεί στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής 
της, είναι ανοιχτός στο κοινό, αποκτά, συντηρεί, ερευνά, επικοινωνεί και εκθέτει, για 
ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, κατάλοιπα υλικά των αν-
θρώπων και του περιβάλλοντός τους (Murphy, 2004:3), με αισθητική, ιστορική, επι-

1746

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



στημονική ή πνευματική σημασία. Σ’ αυτά πρέπει να προστεθούν και τα άυλα μνη-
μεία (προφορικές παραδόσεις κι εκφράσεις, τελετουργίες), τα οποία κοινότητες, ομά-
δες, άτομα αναγνωρίζουν ως μέρη της πολιτισμικής τους κληρονομιάς (Μούλιου, 
2005:9).Το μουσείο, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της νέας μουσειολογίας (Cameron, 
1995:52) ως πεδίο για την κατανόηση του κόσμου έχει ενισχυμένο κοινωνικό ρόλο, 
ενστερνίζεται το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο δημιουργίας νοημάτων: δηλαδή θέτει 
πολλαπλά ερωτήματα, αντί να προσφέρει συγκεκριμένες, κλειστού τύπου απαντήσεις. 
Ως επίσημη δομή επανατοποθετείται απέναντι στις μέχρι σήμερα γενικώς αποδεκτές 
αλήθειες, αναγνωρίζει τη σημασία των πολλαπλών ερμηνειών ιδεών και αντικειμένων 
και γι’ αυτό τις αναζητά. Το αίτημα για «αναζήτηση της αληθινής γνώσης» είναι τόσο 
δύσκολο και δημιουργεί έντονες αντιδράσεις, ώστε αναστέλλεται κάθε αναζήτησή 
της, είτε αφυπνίζεται η συνείδηση, οδηγώντας τελικά στην κριτική επανένταξη του 
παρελθόντος και του σήμερα (Μούλιου, 2005: 12, Rowlands, 2002: 111).  

The Visual Museum of the Learning Museum Network Project 

Το The Learning Museum Network Project ιδρύθηκε το 2010, με τη συμμετοχή 23 
μουσείων από 17 ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο τη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου 
μουσείων κι οργανισμών πολιτισμικής κληρονομιάς, επίκουρου της γνώσης και της 
ψυχαγωγίας, με στόχο τη θεραπεία της Δια Βίου Μάθησης στην Ευρώπη (Sani, 
2010:7). Προϊόν αυτού του δικτύου αποτελεί το Εικονικό Μουσείο, το οποίο δημιουρ-
γήθηκε το 2011, ως ένας μόνιμος ψηφιακός χώρος, που συλλέγει, εκθέτει τη γνώση 
και διευκολύνει την επαφή, την επικοινωνία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών 
ανάμεσα στους επαγγελματίες της μουσειακής πολιτικής. Σ’ αυτούς παρέχει τη δυνα-
τότητα να μάθουν όχι μόνο από τους ομοτίμους τους, αλλά κι απευθείας από την ευ-
ρεία κοινότητα που τους περιβάλλει. Στο Εικονικό Μουσείο ομάδες εργασίας συγκε-
ντρώνουν υλικό, το διασπείρουν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, επιχειρούν να κατα-
στήσουν την εταιρική τους κοινότητα δυναμική και διαδραστική, καθώς καθένας συ-
νεισφέρει, λαμβάνοντας κι ανταλλάσσοντας πληροφορίες και ιδέες.  

Το διδακτικό σχέδιο  

Η μετά χείρας διδακτική πρόταση περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός 
Ψηφιακού Μουσείου από τους μαθητές της Α Γυμνασίου με την εμψυχωτική και δια-
μεσολαβητική υποστήριξη του διδάσκοντος σε περιβάλλον moodle (συστήνεται να 
αξιοποιηθεί είτε η πλατφόρμα που είναι διαθέσιμη μέσα από το Πανελλήνιο Σχολικό 
Δίκτυο ή η αντίστοιχη του google). Το συγκεκριμένο Μουσείο υιοθετεί προοδευτικές 
ερμηνευτικές προσεγγίσεις, τόσο αναφορικά με το ερμηνευόμενο θέμα, όσο και σε 
σχέση με τα ερμηνευτικά μέσα, τους ερμηνευτές και τους ερμηνευτικούς συμμετό-
χους, δηλαδή τους επισκέπτες της έκθεσης. Η ψηφιακή μουσειακή εφαρμογή συστή-
νεται να παραμείνει στη διάθεση της σχολικής τάξης, να ακολουθεί τους δημιουργούς 
της στη διάρκεια των λοιπών γυμνασιακών τους σπουδών, προκειμένου να εμπλουτί-
ζεται σταθερά με εκθέσεις, μόνιμες ή περιοδικές, εμπνευσμένες από το περιεχόμενο 
του προγράμματος σπουδών της τοπικής και της ευρύτερης Ιστορίας ως γνωστικού 
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αντικειμένου.  

Το Ψηφιακό Μουσείο εγκαινιάζεται με μία μόνιμη ιδεοκεντρική έκθεση με τίτλο 
«Δημοκρατία και Τέχνη στην Κλασσική Αθήνα». Τα έργα που επιλέγονται λειτουρ-
γούν ως ερμηνευτικά εργαλεία: συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενδοσκοπικών συλλογι-
σμών, θίγουν θέματα, όπως η συλλογική μνήμη κι η δημοκρατική συνείδηση. Η δια-
δικτυακή αυτή έκθεση βοηθά τους μαθητές να διεισδύσουν στα παρασκήνια των 
μουσειακών συλλογών, να προσδιορίσουν κριτήρια επιλογής εκθεμάτων, να συγκρί-
νουν έργα τέχνης, να θέσουν ερευνητικά ερωτήματα και να προσπαθήσουν να απα-
ντήσουν σ’ αυτά. Προκειμένου να κατακτήσουν τη γνώση, οι μαθητές έρχονται σε 
άμεση επαφή με το θέμα που μελετούν, αποκτούν εμπειρίες ως προς τη διαχείρισή 
του, χειρίζονται θέματα, πειραματίζονται, επιχειρηματολογούν, ρωτούν, ελέγχουν τα 
αποτελέσματα των δικών τους ενεργειών.  

Μέσα από τον ενεργό ρόλο τους ως χρηστών κι ως δημιουργών μιας μουσειακής έκ-
θεσης δύνανται επίσης να συνθέσουν ή να παράγουν εικονικά αρχεία και διακρίνουν 
μέσα από αυτή τη μορφή ψηφιακής αφήγησης την Ιστορία από την ιστορική αφήγη-
ση. Επίσης καλούνται να αυτενεργήσουν, να συνεργαστούν, να προβληματιστούν. Το 
Ψηφιακό Μουσείο ως φορέας κοινωνικών αλλαγών στις συνθήκες (συν)εργασίας της 
σχολικής τάξης συνεισφέρει ενεργά όχι απλώς στη γνωστική κατάκτηση της έννοιας 
της Δημοκρατίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στην Τέχνη της Κλασικής Αθήνας, αλλά 
προάγει και τη βιωματική εμπέδωσή της και προωθεί τη διαμόρφωση δημοκρατικών 
και προοδευτικών κοινωνιών.  

Λεπτομέρειες  

Η δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου συστήνεται να προταθεί στους μαθητές από 
το εισαγωγικό μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας, στη διάρκεια του οποίου ο διδάσκων 
συστήνει στην ολομέλεια την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τις εφαρμογές της. Ταυτό-
χρονα ενθαρρύνει τις ομάδες που θα προκύψουν για τις ευρύτερες ανάγκες της διδα-
κτικής διαδικασίας να εξοικειωθούν κατ’ οίκον με τις εφαρμογές, στις οποίες μυήθη-
καν. Αν υπάρξει ενδιαφέρον, είναι εφικτό σταδιακά να δημιουργηθούν ποικίλες ενό-
τητες εκθεμάτων αντιπροσωπευτικών κάθε διδακτικής ενότητας του σχολικού εγχει-
ριδίου και να εγκαινιαστούν τρεις εκθέσεις κάθε διδακτικό έτος, δηλαδή μία περίπου 
κάθε τρίμηνο.  

Οι μαθητές πληροφορούνται ότι το περιεχόμενο μιας έκθεσης αφορά ένα σημαντικό 
ιστορικό ζήτημα : το διερευνούν, προκειμένου να καταλήξουν στα συμπεράσματά 
τους ως ομάδα, ως ολομέλεια κι ως μεμονωμένα άτομα. Κατά τη διάρκεια του έτους 
οι ομάδες ενισχύονται να προτείνουν τη θεματική των εκθέσεων και να δικαιολογή-
σουν τις επιλογές τους, τεκμηριώνοντας τη σπουδαιότητα καθεμιάς με επιχειρήματα.  

Για κάθε έκθεση που οργανώνεται διαδικτυακά γίνεται προγραμματισμός εργασιών 
για είκοσι τουλάχιστον ημέρες. Μία με δύο διδακτικές ώρες αφιερώνονται στη σχολι-
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κή αίθουσα για τη σύνθεση και την επεξεργασία των εκθεμάτων, τη διαμορφωτική 
και την τελική αξιολόγηση της πορείας των εργασιών και δύο ώρες διατίθενται προ-
κειμένου όλες οι ομάδες ως ερμηνευτικοί συμμέτοχοι να επισκεφτούν την έκθεση, να 
περιηγηθούν σ’ αυτή, να ξεναγηθούν από τους ερμηνευτές και να ανταλλάξουν από-
ψεις επί του θέματος που τους απασχολεί, πριν συνθέσουν τις τελικές εργασίες που θα 
τους ανατεθούν. Το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης 
γίνεται κατ’ οίκον. Ο συντονισμός κι η συνεργασία των ομάδων γίνεται ηλεκτρονικά. 
Εναλλακτικά το περιεχόμενο της παρούσας διδακτικής παρέμβασης μπορεί να αποτε-
λέσει το αντικείμενο μιας ετήσιας ερευνητικής εργασίας διαθεματικής ως προς το 
γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας.  

Ιστορικές Πηγές  

Σταδιακά επιδιώκεται η εξοικείωση της ολομέλειας τόσο με τις εφαρμογές και τη 
χρήση της πλατφόρμας όσο κυρίως και με τις ιστορικές πηγές. Ο διαμεσολαβητικός 
ρόλος του διδάσκοντος είναι καθοριστικός, ώστε οι μαθητές να διαχωρίζουν τα είδη 
των ιστορικών πηγών και να αφομοιώνουν τον τρόπο εξομάλυνσής κι αξιοποίησής 
τους. Προκειμένου να προχωρήσει με επιτυχία το παρόν διδακτικό σχέδιο, η τάξη ε-
πιβάλλεται να έχει εμπεδώσει το δευτερογενή χαρακτήρα των ηλεκτρονικών ιστορι-
κών πηγών (ιστοσελίδων μουσείων, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων κι ιδρυμά-
των, πολιτιστικές σελίδες των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης, ψηφιακοί δίσκοι, 
πολυμέσα κι επιλεγμένα ιστολόγια γνώμης) και να είναι σε θέση να τις αξιολογεί ως 
προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους. 

Μέθοδος διδασκαλίας  

Επιλέγεται μικτή μέθοδος εμπλουτισμένης διδασκαλίας, η οποία συνδυάζει στοιχεία 
από την ανακαλυπτική- διερευνητική, τη συνεργατική, καθώς και την κονστρουκτιβι-
στική μάθηση, τον καταιγισμό ιδεών. Υιοθετείται επίσης το διδακτικό μοντέλο της 
φθίνουσας καθοδήγησης, καθώς ο διδάσκων υποκαθιστά κάποιες φορές τη μαθητική 
αυτενέργεια, υποδεικνύοντας γραπτή κι ηλεκτρονική βιβλιογραφία. Ιδιαίτερη ωστόσο 
διδακτική αξία, ειδικά στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης, προσλαμβάνει η εν-
θάρρυνση των μαθητών ν’ αναζητούν μόνοι τους υλικό και μαρτυρίες, τις οποίες να 
αξιοποιούν ως ιστορικές πηγές. Από παθητικοί καταναλωτές της ιστορικής γνώσης 
κατά τη μετωπική διδασκαλία οι μαθητές εξελίσσονται με τον τρόπο αυτό σε ενεργη-
τικούς συμπαραγωγούς της.  

Ανάπτυξη του σχεδίου διδασκαλίας  

Η ολομέλεια προβληματίζεται πάνω στο ρόλο του Μουσείου. Τονίζεται ότι τα μου-
σεία μετά τη δεκαετία του ’60 επιχειρούν να αποβάλλουν τον ελιτισμό στη γλώσσα 
και στους ευρύτερους κώδικες επικοινωνίας που ως τότε κατά βάση τα χαρακτήριζε, 
ώστε να μην απευθύνονται πλέον μόνο σε άτομα με ικανοποιητικό εκπαιδευτικό υπό-
βαθρο, αλλά να στραφούν αποφασιστικά και προς το ευρύ κοινό. Η έκθεση επιχειρεί-
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ται, αφού έχει διδαχτεί η διδακτική ενότητα της Κλασικής Τέχνης. Η τάξη καλείται 
να ανατρέξει στο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου, στο οποίο εξετάζεται η Δημο-
κρατία ως πολίτευμα και σ’ αυτό που μελετά το Χρυσό Αιώνα της Αθήνας.  

Ως αφόρμηση για τη δραστηριότητα που ακολουθεί ζητείται από την ολομέλεια να 
καταγράψει τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πολιτειακού συστήματος και να 
τα αναζητήσει στα χρόνια της διακυβέρνησης της Αθήνας από τον Περικλή. Επικου-
ρικά διαβάζεται ο Επιτάφιος του Περικλή από την Ιστορία του Θουκυδίδη. Οι μαθη-
τές απομονώνουν από το κείμενο έννοιες και φράσεις – κλειδιά για το αθηναϊκό πολί-
τευμα, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν ως λεζάντες κι ως συνθήματα στην έκ-
θεση που διοργανώνουν.  

Δημιουργική αφόρμηση αποτελεί εξάλλου και μια Ιδεοθύελλα, με την οποία οι μαθη-
τές προσπαθούν να εντοπίσουν πηγές, ηλεκτρονικές και μη, από τις οποίες να αντλή-
σουν υλικό κατάλληλο να φιλοξενηθεί στο Μουσείο τους. Προτείνεται στο στάδιο 
αυτό να τους υποδειχτεί να καταγράψουν διαδικτυακές διευθύνσεις μουσείων, φωτο-
γραφίες και υλικό των οποίων μπορούν να ενσωματώσουν στην εργασία τους.  

Προεργασία  

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι ενεργοποιούν ένα συνδημιουργικό μουσειακό πρό-
γραμμα, στο οποίο τα ίδια μεμονωμένα ως μέλη της κοινότητας της σχολικής τάξης, 
ως ομάδες αλλά κι ως ειδικοί κατά περίπτωση συνεργάζονται, προκειμένου να οργα-
νώσουν το βέλτιστο αποτέλεσμα που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων.  

Οι μαθητές χωρίζονται δύο φορές σε ομάδες: στην πρώτη φάση, κάθε ομάδα αναλαμ-
βάνει να επεξεργαστεί μία συγκεκριμένη ενότητα της έκθεσης (αρχιτεκτονική, γλυ-
πτική, κεραμική, ζωγραφική). Κάθε ομάδα προσφέρει το υλικό της ενότητάς της στην 
έκθεση κι όλες μαζί αποφασίζουν για τα γενικά χαρακτηριστικά της έκθεσης (σειρά 
των εκθεμάτων, μέγεθος εικόνων, προβολές video, εισαγωγικά σημειώματα).  

Όλοι οι μαθητές λειτουργούν ως ερμηνευτικοί συμμέτοχοι αλλά ξεναγούνται στην 
έκθεση από τους ερμηνευτές κάθε ενότητας. Στη φάση αυτή ενισχύονται να αλληλε-
πιδράσουν, να ανταλλάξουν ερωτήματα και προβληματισμούς και να προσπαθήσουν 
να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους.  

Μετά το τέλος της ξενάγησης οι μαθητές χωρίζονται ξανά σε ομάδες, ενδεχομένως 
διαφορετικής σύνθεσης από πριν, προκειμένου να αναλάβουν εργασίες, ώστε να στο-
χαστούν δημιουργικά πάνω στη σχέση της Δημοκρατίας με την Κλασική Τέχνη. Οι 
ομάδες αυτές είναι οι Καλλιτέχνες, οι Συλλέκτες, οι Αρχαιολόγοι και οι Επισκέπτες.  

Στόχοι  

Απώτερος στόχος μιας τέτοιας διδακτικής και παιδαγωγικής απόπειρας είναι να κα-
ταστούν οι μαθητές ικανοί να διατυπώνουν ιστορικά ερωτήματα, φωτίζοντας διαφο-
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ρετικές πλευρές της ιστορικής αφήγησης. Η ιστορική σκέψη αξιοποιείται κατ’ επέ-
κταση ως παράγοντας της αυτοσυνείδησης του μελλοντικού πολίτη, καθώς η γνώση 
δεν παρέχεται ως έτοιμο υλικό αλλά δομείται από σκεπτόμενα υποκείμενα, τα οποία, 
κατά τη διάρκεια της παρέμβασης εξοικειώνονται παράλληλα, με την έννοια και με 
τη χρήση της ιστορικής μεθόδου, των ιστορικών εννοιών, των αρχών, των όρων και 
των προβληματισμών της σύγχρονης ιστορικής επιστήμης.  

Όσον αφορά τώρα τους επιμέρους στόχους, αναμένεται οι μαθητές:  

Α. ΣΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 1) Να γνωρίζουν τον ορισμό, την 
έννοια, τη διάρκεια και τα χαρακτηριστικά της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. 2) Να αντι-
λαμβάνονται ότι πέραν της αυταξίας της ως πολιτειακού συστήματος η σημασία της 
Δημοκρατίας του Χρυσού Αιώνα του Περικλή έγκειται στο γεγονός ότι ήταν η πρώτη 
αντιπροσωπευτική μορφή δημοκρατίας που γνώρισε η ανθρωπότητα. 3) Να ερμηνεύ-
ουν τη γέννηση και την ανάπτυξή της ως προϊόν υψηλής παιδείας και καλλιέργειας 
των ανθρωπιστικών αξιών, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τους φορείς του Ελληνικού 
(Πρώτου) Διαφωτισμού. 4) Να συνειδητοποιούν την επίδραση που δέχτηκε η Κλασι-
κή Τέχνη από τα δημοκρατικά ιδεώδη και τους τρόπους, με τους οποίους τα ενσωμά-
τωσε στα έργα της (αρμονία, μέτρο). 5) Να αναγνωρίζουν τα αντιπροσωπευτικά μνη-
μεία της κλασικής αρχιτεκτονικής, εντός κι εκτός Αθήνας, και να μπορούν να τα το-
ποθετούν στο χάρτη. 6) Να ερμηνεύουν τη σχέση της υψηλής ποιότητας κατασκευής 
των μνημείων της Ακρόπολης με την οικονομική και πολιτική ακμή της πόλης ως 
σχέση αιτίας- αποτελέσματος.  

Β. ΣΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΔΗΛΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ : 1) Να ορίζουν περιεχόμενο της έν-
νοιας «κλασικός», 2) Να κατανοούν την έννοια «αρχαία ελληνική κλασική τέχνη» και 
να εστιάζουν στα κύρια χαρακτηριστικά της, 3) Να συνειδητοποιούν ότι κάποια από 
αυτά αναγορεύονται σε ελληνικές και παγκόσμιες αξίες (μέτρο, αρμονία, ρυθμός, α-
ναλογία). 4) Να εννοούν την επιρροή της κλασικής τέχνης και τη λειτουργία της ως 
προτύπου σ’ ολόκληρο τον ελληνικό και τον τότε γνωστό κόσμο 

 Γ.ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 1) Να αναζητούν την πληροφορία μέσα από εικα-
στικές κι οπτικές μορφές, 2) Να καλλιεργηθούν αισθητικά, γνωστικά, νοητικά, συ-
ναισθηματικά και κοινωνικά. 

 Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ : Να αντιλαμβάνονται ότι τα παγκόσμια μνημεία είναι 
κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας αλλά και σύμβολα του πολιτισμού ενός 
λαού, προϊόντα συγκεκριμένου χώρου και ιστορικής στιγμής. Επομένως πρέπει να 
διαφυλάσσονται ακέραια μέσα στο περιβάλλον που δημιουργήθηκαν, γιατί έτσι μό-
νον διατηρούν τους σημασιολογικούς και συμβολικούς τους συμβολισμούς εμφανείς 
κι αρραγείς.  

Α ΦΑΣΗ : Ο εκπαιδευτικός ορίζει με τη βοήθεια της χρονικής ιστοριογραμμής ( με 
τη βοήθεια ενδεχομένως των λογισμικών που περιέχονται στις ιστοσελίδες 
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www.timerime.com και www.dipity.com ) τις τρεις περιόδους που συνιστούν την 
κλασική τέχνη και τη χρονική διάρκεια καθεμιάς από αυτές. Βοηθά έτσι την ολομέ-
λεια να αντιληφθεί ότι η τέχνη της κλασικής εποχής δεν είναι ενιαία, διαμορφώνει σε 
κάθε περίοδο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εστιάζει αρχικά στο χρονικό σημείο που 
σημαίνει την απαρχή της κλασικής τέχνης, το 480 π.Χ., το συνδέει με το λυκαυγές 
μιας περιόδου οικονομικής και πολιτικής ευημερίας, η οποία συνέτεινε στη δημιουρ-
γία μεγάλων έργων τέχνης, που αποτύπωσαν τις αξίες και τη δυναμική της εποχής. 
Εντοπίζει επίσης το έτος ανάληψης της ηγεσίας των δημοκρατικών από τον Περικλή, 
καθώς και τη χρονολογία του θανάτου του, λίγα μόλις χρόνια μετά την κήρυξη του 
Πελοποννησιακού Πολέμου.  

Β ΦΑΣΗ : Αποφασίζεται ο αριθμός των εκθεμάτων κάθε ενότητας, προκειμένου να 
υπάρχει ποσοτική αναλογία των εκθεμάτων κάθε ενότητας. Οι μαθητές χωρίζονται σε 
ομάδες και αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν υλικό για την κλασική αρχιτεκτονική, 
γλυπτική, κεραμική και ζωγραφική αντίστοιχα. Κάθε ομάδα εφοδιάζεται με ένα κοινό 
πίνακα προσδιορισμού της ταυτότητας των εκθεμάτων (Πίνακας 1). Οι πληροφορίες 
που συγκεντρώνονται χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη του επεξηγηματικού ση-
μειώματος κάθε εκθέματος.  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ 
Το γλυπτό που εικονίζεται ονομάζεται ……………………………………….. 
Ο δημιουργός του είναι ο………………………………………………………. 
Κατασκευάστηκε το …………………………………………………………… 
Βρισκόταν στο…………………………………………………………………. 
Ήταν / δεν ήταν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου και συγκεκριμένα του……… 
Είναι καμωμένο από…………………………………….. (υλικά κατασκευής). 
Σύντομη περιγραφή :…………………………………………………………... 
Θεωρείται σημαντικό, γιατί……………………………………………………. 
Συμβολίζει……………………………………………………………………... 
Σήμερα βρίσκεται……………………………………………………………… 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως………….………………….. ιστορική πηγή. 
Συμβάλλει στη μελέτη ……………………………………………………….. 

Πίνακας 1 : Καταγραφή του εκθέματος 

Η ομάδα της αρχιτεκτονικής αναλαμβάνει να μελετήσει τα οικοδομήματα της Ακρό-
πολης. Μελετά επίσης ναούς που κοσμούσαν την Αγορά της Αθήνας.  

Η ομάδα της γλυπτικής δίνει έμφαση αρχικά στο γλυπτό διάκοσμο των αρχιτεκτονη-
μάτων, συγκεκριμένα εστιάζει στη ζωφόρο του Παρθενώνα, στις Καρυάτιδες, σε ση-
μαντικούς καλλιτέχνες της εποχής. Συνεργάζεται στενά με την προηγούμενη ομάδα, 
προκειμένου να καταδειχτεί πως το μέρος εντάσσεται γόνιμα στο σύνολο.  

Η ομάδα της κεραμικής εξετάζει τα σχήματα, τα ονόματα, τη χρήση των αγγείων, και 
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προσπαθεί να ανιχνεύσει την αρμονία και το μέτρο στην απεικόνιση των θεμάτων και 
των μορφών, μελετώντας τη σχέση του μέρους με το όλο και τις αναλογίες. Η ομάδα 
αυτή μπορεί να έχει στη διάθεσή της και μια εικόνα από το βιτρουβιανό άνθρωπο, 
ώστε να αντιληφθεί με τη βοήθεια του διδάσκοντος καλύτερα το έργο της.  

Η ομάδα τέλος της ζωγραφικής καλείται να ζωγραφίσει ψηφιακά τα αρχαία γλυπτά, 
τα οποία ήταν βαμμένα με χρώμα. Με δεδομένο ότι τα έργα της λεγόμενης μεγάλης 
ζωγραφικής σώζονται μόνο στην αγγειογραφία, η τελευταία αυτή ομάδα πρέπει να 
συνεργαστεί για την εκπλήρωση του στόχου της με την ομάδα της κεραμικής, καθώς 
η τελευταία διασώζει σκηνές από έργα της μεγάλης ζωγραφικής, τα οποία, λόγω της 
φθαρτότητας των υλικών έχουν απολεσθεί.  

Με την ομάδα της κεραμικής μπορεί επίσης να συνεργαστεί κι η ομάδα της γλυπτι-
κής, καθώς μοιράζεται μαζί της μοτίβα και τεχνικές. Μπορεί για παράδειγμα να μελε-
τήσει γλυπτό του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που απεικονίζει σκηνή επισκύ-
ρου σφαίρας και να το συγκρίνει με αγγείο ερυθρόμορφο του ζωγράφου του Ανδοκί-
δη. Μπορεί να μελετήσει το γλυπτό σύνταγμα της Αθηνάς με το σάτυρο Μαρσύα σε 
συγκριτικά με το έργο του Ζωγράφου του Κόδρου και να επισημάνει την ακριβέστα-
τη ζωγραφική αναπαραγωγή του θέματος.  

Τα αντικείμενα κάθε εκθεσιακής ενότητας συνδιαλέγονται με γραπτά κείμενα, με 
τραγούδια ή λεζάντες, έτσι συνθέτοντας μία πολυτροπική παρουσίαση, για την επιτυ-
χία της οποίας οι ερμηνευτικοί συμμέτοχοι επιχειρηματολογούν, ανταλλάσσουν από-
ψεις μέσα από το Forum της έκθεσης.  

Γ ΦΑΣΗ : Αφού συγκεντρώσουν, υπομνηματίσουν κι ελέγξουν το υλικό τους, τα μέ-
λη κάθε ομάδας συγκροτούν σε φάκελο εργασίας το περιεχόμενο της δικής τους ενό-
τητας. Αυτό το διαβιβάζουν στα μέλη των ομάδων που συνεργάζονται άμεσα σε πρώ-
τη φάση, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αντιπαραβολές, το κοινοποιούν στη συνέχεια 
και στις υπόλοιπες ομάδες.  

Η ολομέλεια επιλέγει ή συγγράφει τα εισηγητικά σημειώματα της έκθεσης (προτείνο-
νται αποσπάσματα από τα βιβλία των Π. Βαλαβάνη και Ι. Θ. Κακριδή). Αποφασίζει 
για τη μουσική, εικαστική και πολυμεσική εν γένει επένδυση της έκθεσης. Το υλικό 
βρίσκει τη θέση του στην πλατφόρμα. Η έκθεση είναι έτοιμη. Μέσω της εφαρμογής 
http://www.flipsnack.com/ μπορεί να ετοιμαστεί ένας επίσης ψηφιακός συνοδευτικός 
κατάλογος, ενώ με κατάλληλο λογισμικό (π.χ. Publisher) σχεδιάζεται η αφίσα της έκ-
θεσης. Ενεργοποιώντας τέλος τα cookies, εκτιμάται η επισκεψιμότητα, άρα κι η δη-
μοφιλία της έκθεσης.  

Δ ΦΑΣΗ: Η ολομέλεια ξεναγείται σε κάθε ενότητα της έκθεσης από τα μέλη της ο-
μάδας που είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία της. Ο ψηφιακός χαρακτήρας της έκθε-
σης απογυμνώνει τα εκθέματα από την υλικότητά τους, αναδεικνύοντάς τα ως φορείς 
αξιών, τα μεταβάλλει συνεπώς σε μουσειακά εκπαιδευτικά αντικείμενα.  
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Οι μαθητές ενθαρρύνονται να διατυπώνουν σχόλια, παρατηρήσεις και να θέτουν ερω-
τήματα. Η διανοητική και συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών καλλιεργεί την α-
πόκτηση δεξιοτήτων, καθώς η έκθεση ενθαρρύνει την έκφραση προσωπικών κρίσε-
ων, απόψεων κι αντιλήψεων. Οι επακόλουθες της ξενάγησης συζητήσεις συνδέονται 
με προηγούμενες γνώσεις κι εμπειρίες αλλά και με τη σύγχρονη πραγματικότητα. 
Δημιουργούν έτσι τις συνθήκες για περαιτέρω προσωπική έρευνα από μέρους των 
μαθητών στο μέλλον.  

Μετά την ξενάγηση και με δεδομένο ότι όλοι έχουν πρόσβαση στο υλικό της έκθεσης 
και στην ψηφιακή πλατφόρμα, οι ομάδες ανασυγκροτούνται και αναλαμβάνουν το 
δεύτερο και τελευταίο μέρος της αποστολής τους, το οποίο έχει και έντονο βιωματικό 
χαρακτήρα: Η ομάδα των καλλιτεχνών καλείται να συνθέσει ένα λογοτεχνικό κείμενο, 
πεζό ή ποιητικό, εμπνευσμένο από κάποιο/ κάποια τμήματα της έκθεσης, αφιερωμένο 
στη Δημοκρατία. Οι συλλέκτες έχουν ως αποστολή να πλειοδοτήσουν υπέρ του εκθέ-
ματος που ξεχώρισαν και να αναζητήσουν στα μεταγενέστερα χρόνια έργα τέχνης, 
αντικείμενα και κατασκευές, για τις οποίες το έργο αυτό στάθηκε πρότυπο.  

Οι αρχαιολόγοι καλούνται να περιγράψουν ένα έκθεμα από κάθε ενότητα, χρησιμο-
ποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερους επιστημονικούς όρους. Οι επισκέπτες τέλος 
καλούνται να σχολιάσουν σε ένα κείμενο, σκίτσο ή κόμικ πώς αντιλαμβάνονται τη 
σχέση της Ελληνικής Κλασικής Τέχνης με την Αθηναϊκή Δημοκρατία του 5ου π.Χ. 
αιώνα.  

Μια μουσειακή έκθεση μπορεί να συνδέεται με εκπαιδευτικά προγράμματα. Έτσι με 
την ψηφιακή εφαρμογή http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=29e4ef548573 
οι μαθητές μπορούν να παραλάβουν τεμαχισμένες εικόνες αρχαίων κλασικών μνη-
μείων και να επιχειρήσουν να τις συναρμολογήσουν σε ψηφιακό περιβάλλον.  

Επίσης μπορούν να τοποθετήσουν πάνω σε ψηφιακούς χάρτες της Αθήνας τα μνημεία 
της Ακρόπολης, της Αρχαίας Αγοράς, να εντοπίσουν σημεία, όπου είχαν αναγερθεί 
αρχαία αγάλματα. Τέλος μπορούν να δοκιμάσουν να λύσουν το σταυρόλεξο για το 
μνημείο του Παρθενώνα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί:  

 http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Paixnidia/PARTHENON.htm, ώστε 
να ελέγξουν τι θυμούνται από την ψηφιακή τους περιήγηση στο μνημείο. 

Μπορεί να οριστεί ο χρόνος διάρκειας της έκθεσης, κατά τον οποίο μπορούν να προ-
γραμματιστούν παράλληλες δραστηριότητες σε επίπεδο ολομέλειας : παραστάσεις 
αρχαίας τραγωδίας, εκθέσεις ζωγραφικής με κοινό θέμα, ποιητικός διαγωνισμός, α-
θλοπαιδιές.  

Τέλος η έκθεση μπορεί να ταξιδέψει στο ιστολόγιο των άλλων τμημάτων της Α Γυ-
μνασίου, ή στο αντίστοιχο όμορων σχολείων ή δικτύου σχολικών μονάδων. Μπορεί 
ακόμη μέσω του eTwinning να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να αποτελέσει βάση ή 
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μέρος συνεργασίας μεταξύ ελλήνων κι ευρωπαίων μαθητών._ 
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Περίληψη 

Σ’ αυτή την εργασία χρησιμοποιείται το ελεύθερο λογισμικό Geogebra για την μοντε-
λοποίηση και την επίλυση του προβλήματος: «Η Σοφία είναι 15 χρονών και η Άννα 
είναι 3 χρονών. Σε πόσα χρόνια η ηλικία της Σοφίας θα είναι διπλάσια από την ηλικία 
της Άννας;» Αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με απλή ανάκληση αριθμητικών 
γεγονότων και εφαρμογή οικείων μοτίβων επίλυσης. Για μαθητές Γυμνασίου που έχουν 
διδαχθεί Άλγεβρα το πρόβλημα είναι απλό. Λύνεται είτε με το σχηματισμό μιας απλής 
εξίσωσης, είτε με τη δημιουργία ενός συστήματος εξισώσεων με δύο αγνώστους. 
Μέσω της συγκεκριμένης διδασκαλίας ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους 
μαθητές να έρθουν σε επαφή με αλγεβρικές έννοιες, τις οποίες δεν έχουν διδαχθεί. Η 
μοντελοποίηση του επιτυγχάνεται με την οικεία στους μαθητές από άλλες γνωστικές 
περιοχές χρήσης της γραμμής του χρόνου. Στην αρχή της εργασίας γίνεται μια σύντομη 
αναφορά στον ορισμό των εννοιών «πρόβλημα στα μαθηματικά» και «μοντελοποίηση» 
και στη συνέχεια περιγράφονται τα στάδια διδασκαλίας του στην τάξη. Το πρόβλημα 
δόθηκε σε μαθητές της Στ τάξης, αμέσως μετά τη διδασκαλία της 2ης θεματικής ενό-
τητας του βιβλίου των μαθηματικών της Στ τάξης και η διάρκεια της επέμβασης ήταν 
τρεις διδακτικές ώρες. Οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι από προηγούμενες δραστηριό-
τητες με απλές λειτουργίες του λογισμικού Geogebra. Επειδή ένας από τους στόχους 
της εργασίας ήταν το προσδοκώμενο όφελος από τη χρήση των ΤΠΕ δε δόθηκε συ-
μπληρωματικό υλικό στους μαθητές που συμμετείχαν.   

Λέξεις - Κλειδιά: Επίλυση προβλήματος, Geogebra, αλγεβρικές έννοιες, μοντελοποί-
ηση 

Πρόβλημα στα μαθηματικά 

Ένα πρόβλημα παρουσιάζεται όταν κάποιος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δεδομένη 
κατάσταση και επιθυμεί να φτάσει σε μια άλλη κατάσταση, την κατάσταση στόχο, 
αλλά δεν υπάρχει κανένας προφανής τρόπος περάσματος από την μια κατάσταση στην 
άλλη (Mayer, 1983). Στην ουσία κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος, ο 
λύτης χρησιμοποιεί την υπάρχουσα γνώση για να ανακαλύψει νέα γνώση (Jonassen, 
2004). 

Μοντελοποίηση 

Η μοντελοποίηση στα μαθηματικά είναι ένα αποτελεσματικό μέσο που προάγει την 
κατανόηση των μαθηματικών σχέσεων και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 
(NCTM, 2000). Οι μαθηματικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τη μοντελοποί-
ηση βοηθούν τους μαθητές στην επίλυση προβλημάτων, αλλά και τους εκπαιδευτικούς 
για να κατανοήσουν τον τρόπο σκέψης των μαθητών (Doerr,2006). Οι δραστηριότητες 
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που εμπλέκουν μοντέλα χρησιμοποιούν μη τυποποιημένες διαδικασίες που ζητούν από 
τους μαθητές να ερμηνεύσουν καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να τις διατυπώ-
σουν με μαθηματικό τρόπο ή μέθοδο (Lesh & Doerr, 2003; Lesh et al., 2003). Η κατα-
σκευή επομένως του κατάλληλου μοντέλου που να δημιουργεί «νόημα» στους μαθητές 
και να τους εμπλέκει ενεργά ανεξάρτητα από την ικανότητά τους στα μαθηματικά και 
η ύπαρξη κριτηρίων που μπορούν να τους βοηθήσουν στην αποτίμηση των προσπα-
θειών τους, αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες στην κατασκευή του κατάλληλου μα-
θηματικού μοντέλου (Lesh & Doerr, 2003). 

Σ’ αυτή την εργασία χρησιμοποιείται το ελεύθερο λογισμικό Geogebra για την μοντε-
λοποίηση και την επίλυση του παρακάτω προβλήματος (Van Amerom, B. A. 2002): 
«Η Σοφία είναι 15 χρονών και η Άννα είναι 3 χρονών. Σε πόσα χρόνια η ηλικία της 
Σοφίας θα είναι διπλάσια από την ηλικία της Άννας;» 

Αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με απλή ανάκληση αριθμητικών γεγονότων και 
εφαρμογή οικείων μοτίβων επίλυσης. Για μαθητές Γυμνασίου που έχουν διδαχθεί Άλ-
γεβρα το πρόβλημα είναι απλό. Λύνεται είτε με το σχηματισμό μιας απλής εξίσωσης, 
είτε με τη δημιουργία ενός συστήματος εξισώσεων με δύο αγνώστους. Για μαθητές 
Γυμνασίου που έχουν διδαχθεί Άλγεβρα το πρόβλημα είναι απλό. Εάν χ είναι τα χρόνια 
μετά από τα οποία η ηλικία της Σοφίας θα είναι διπλάσια από την ηλικία της Άννας, το 
πρόβλημα λύνεται με την απλή εξίσωση ενός αγνώστου 15+χ=2(3+χ) => 15+χ=6+2χ 
=> 15-6=2χ-χ => χ=9. Ακόμη μπορεί να λυθεί με σύστημα δύο εξισώσεων με δύο α-
γνώστους. Σε χ χρόνια η ηλικία της Άννας θα είναι ψ και της Σοφίας 2ψ. Άρα, λύνοντας 
το σύστημα των δύο εξισώσεων 3+χ=ψ και 15+χ=2ψ καταλήγουμε και πάλι στο απο-
τέλεσμα χ=9. 

Η μοντελοποίησή του επιτυγχάνεται με την οικεία στους μαθητές από άλλες γνωστικές 
περιοχές (π.χ. ιστορία) χρήση της γραμμής του χρόνου(Εικόνα 1). Χρησιμοποιήθηκε 
δηλαδή για να οπτικοποιηθούν οι γραμμικές εξισώσεις και να γίνει αναπαράσταση της 
άγνωστης ποσότητας μία γραμμή όπου το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το μήκος της 
γραμμής (γραμμικό μοντέλο) (Van Amerom, B. A. 2002). 

 
Εικόνα 1 
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Παρουσίαση του προβλήματος 

Αυτό το πρόβλημα έχει ως κύριο στόχο: 
− Να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν να ερευνούν και να συγκροτούν 

παρόμοιες μεθόδους αντιμετώπισης προβληματικών καταστάσεων και να ασκούν 
τους μαθητές στο πως να συλλέγουν τα δεδομένα, πως να χρησιμοποιούν τις πληρο-
φορίες, πως να θέτουν και επιπλέον ερωτήματα που ίσως δεν υπάρχουν στα δεδο-
μένα, πως να αναπτύσσουν μεθόδους επίλυσης με διαδοχικές δοκιμές (μέθοδος δο-
κιμή-λάθος). 

− Να συμμετέχουν σε μια κατάσταση έρευνας.  
− Να πραγματοποιούν υποθέσεις να τις δοκιμάζουν και να προχωρούν σύμφωνα με 

αυτά που βρίσκουν.  
− Να διορθώνουν τυχόν λάθη.  
− Να ελέγχουν συνολικά την κατάσταση και να επανέρχονται από την αρχή στη πορεία 

της λύσης του προβλήματος.  
− Να σκέφτονται, να συνεργάζονται και γενικά να λειτουργούν στα πλαίσια μιας ομά-

δας. 

Η λογική της επίλυσης του προβλήματος επομένως χρησιμοποιείται πλέον για την ει-
σαγωγή νέων εννοιών και για τη δημιουργία διδακτικών καταστάσεων ή καταστάσεων 
προβληματισμού. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 
Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν: 
− Την έννοια της μεταβλητής (οποιοδήποτε γράμμα ή σύμβολο μπαίνει στη θέση μιας 

άγνωστης ή μεταβαλλόμενης τιμής). 
− Να επιλέγουν μεταβλητές και να σχηματίζουν αριθμητικές παραστάσεις. 
− Να ορίζουν και να χρησιμοποιούν τις μεταβλητές στις αριθμητικές παραστάσεις. 
− Να βρίσκουν το αποτέλεσμα των αριθμητικών παραστάσεων αντικαθιστώντας τη με-

ταβλητή με τον αριθμό που εκφράζει την τιμή της. 
− Την έννοια της εξίσωσης (μια ισότητα που περιέχει μια μεταβλητή). 
− Να σχηματίζουν μια εξίσωση. 
− Να λύνουν μια εξίσωση με δοκιμές και έλεγχο. 
− Τη διαδικασία επίλυσης εξισώσεων με ένα άγνωστο. 

Φυσικά πριν από τη διδακτική  παρέμβαση υπήρχε εμπλοκή των μαθητών με την έννοια 
της μεταβλητής που αφορούσε απλές προβληματικές καταστάσεις όπου οι μαθητές χει-
ρίζονταν στην ουσία απλά προβλήματα όπου καλούνταν να αντικαταστήσουν έναν απ’ 
τους παράγοντες της πράξης που ήταν απαραίτητη για την επίλυσή του. Το συγκεκρι-
μένο όμως πρόβλημα αναφερόταν στην επίδραση  που θα είχε σε άλλες μεταβλητές, η 
αλλαγή τιμής σε μια από τις μεταβλητές. 

 

1759

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Στόχοι 
Οι μαθητές να κατανοήσουν: 
− Ποια είναι τα δομικά χαρακτηριστικά του προβλήματος, π.χ. γνωστές και άγνωστες 

μεταβλητές, που δημιουργούν το πλαίσιο στο οποίο βασίζονται οι ενέργειες του λύτη. 
− Ποια είναι τα συστατικά μέρη του προβλήματος, τα επιμέρους τμήματά του και πως 

αυτά συνδέονται μεταξύ τους, ώστε να αποτελέσουν τα δομικά στοιχεία της επίλυσης. 
− Ποιοι είναι οι επιμέρους υποστόχοι που οδηγούν στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό ση-

μαίνει τόσο την εννοιολογική κατανόηση του προβλήματος όσο και την κατανόηση 
της διαδικασίας επίλυσης (Alagic, 2003) 

− Πότε και πως η αλλαγή τιμής σε μία από τις μεταβλητές έχει άμεση επίδραση σε άλλες 
μεταβλητές. 

− Τις αλγεβρικές έννοιες που υπάρχουν στο πρόβλημα. Το λεξικό της Οξφόρδης ορίζει 
την Άλγεβρα σαν τη μελέτη των ιδιοτήτων των αριθμών χρησιμοποιώντας γενικούς 
αριθμούς ή το να κάνει κάποιος υπολογισμούς παρόμοιους με αυτούς που γίνονται 
στην αριθμητική χρησιμοποιώντας μη αριθμητικά μαθηματικά αντικείμενα (Βoyer. C 
1991).  

− Να αναπαραστήσουν μια σχέση περιγραφικά, αριθμητικά, οπτικά ή συμβολικά. 

Πρώτο στάδιο 

Το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί σε μία οθόνη αν γίνει κατάλληλη χρήση του 
κουτιού επιλογής που φανερώνει ή κρύβει αντικείμενα αν κριθεί από τον εκπαιδευτικό 
ότι η παρουσίασή του στους μαθητές δίνει πολλές πληροφορίες στους μαθητές. Υπάρ-
χει δηλαδή η δυνατότητα της εμφάνισης ή απόκρυψης δεδομένων του προβλήματος 
που ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ή όχι. Συγκεκριμένα ο εκ-
παιδευτικός μπορεί να εμφανίσει ή να αποκρύψει το κουτί εισαγωγής. Στην περίπτωση 
της εμφάνισής του οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν στο κουτί εισαγωγής 
τα χρόνια που πέρασαν πληκτρολογώντας τον κατάλληλο αριθμό (Εικόνα 2), ενώ στην 
περίπτωση της απόκρυψής του, τα βλέπουν όταν μετακινούν το δρομέα που υπάρχει 
(Εικόνα 3).  

  
Εικόνα 2 
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Εικόνα 3 

Αναπαριστούμε δηλαδή σε δύο γραμμές του χρόνου την ηλικία της Σοφίας και της 
Άννας. Η διαφορά της ηλικίας της Άννας από την ηλικία της Σοφίας είναι προφανής. 
Εκείνο που πρέπει να ανακαλύψουν οι μαθητές είναι ότι: όσο αυξάνεται η ηλικία της 
Σοφίας, τόσο αυξάνεται και η ηλικία της Άννας. Δηλαδή αν η ηλικία της Άννας αυξά-
νεται κατά ένα έτος, τότε και η ηλικία της Σοφίας αυξάνεται αντίστοιχα. Επίσης ότι η 
διαφορά των δύο ηλικιών πρέπει να είναι πάντοτε σταθερή και ίση με 12 χρόνια. Ένα 
άλλο στοιχείο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι ότι δε μπορεί η ηλικία μιας εκ 
των δύο κοριτσιών να αυξάνεται περισσότερο από την ηλικία του άλλου κοριτσιού. 
Και τα δύο κορίτσια μεγαλώνουν ταυτόχρονα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση 
του δρομέα που δίνει την ανάπτυξη των κοριτσιών κάθε χρόνο. Εναλλακτικά ο εκπαι-
δευτικός μπορεί να βάλει τους μαθητές πριν ακόμα να αρχίσουν να κατανοούν τα δε-
δομένα του προβλήματος, να τους πει να γράψουν τις ηλικίες των κοριτσιών κάθε 
χρόνο σε ένα πρόχειρο σημειωματάριο, κατασκευάζοντας ένα πίνακα και στη συνέχεια 
αφού γίνει συζήτηση στην τάξη να επαληθεύσουν ή να διαψεύσουν τις προβλέψεις που 
έκαναν κάνοντας χρήση του δρομέα. 

Όλα τα παραπάνω πρέπει να προσεχθούν από την αρχή, στο στάδιο της κατανόησης 
του προβλήματος και να αποσαφηνισθούν τυχόν σκοτεινά σημεία που παραμένουν α-
διευκρίνιστα ή δυσκολονόητα από τους μαθητές. 

Τέτοια σημεία ήταν η διατήρηση πολλών συνθηκών που έπρεπε να ικανοποιούνται 
ταυτόχρονα. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια επίλυσης του προβλήματος είχαν την τάση 
να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε μια μόνο παράμετρο του προβλήματος αγνοώ-
ντας τις υπόλοιπες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εύρεση διαφορετικών αποτελεσμά-
των από αυτά που απαιτούσε το ερώτημα που έθετε το πρόβλημα, π.χ. τετραπλάσια ή 
τριπλάσια ηλικία της  Σοφίας από την Άννα με ανάλογη αύξηση των ηλικιών και των 
δύο κοριτσιών, ή εύρεση του ζητούμενου του προβλήματος χωρίς να διατηρείται η 
σταθερή διαφορά ηλικίας.  
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Δεύτερο στάδιο 

Στη συνέχεια αφού κατανοηθούν τα παραπάνω πρέπει οι μαθητές να καθοδηγηθούν 
έτσι ώστε να βρουν τη σχέση που συνδέει την αύξηση της ηλικίας της Σοφίας και της 
Άννας και τα κοινά σημεία που υπάρχουν. Αυτά είναι:  
− Για την ηλικία της Σοφίας: η ηλικία της συν ένας αριθμός 
− Για την ηλικία της Άννας: η ηλικία της συν ένας αριθμός 

Αν μετακινήσουν το δρομέα σε διάφορες θέσεις θα δουν ότι αυτός ο αριθμός που πρέ-
πει να προστεθεί στην ηλικία της Σοφίας και στην ηλικία της Άννας είναι ό ίδιος. Ο 
στόχος είναι οι μαθητές να οδηγηθούν στην εξαγωγή ενός κανόνα για την ηλικία της 
Σοφίας και της Άννας καθώς και  της κοινής μεταβλητής «α» που συνδέει τις δυο ηλι-
κίες(Εικόνα 4). 

  
Εικόνα 4 

Άρα: η ηλικία της Σοφίας είναι ίση με 15 συν ένα αριθμό που μπορούν να τον ονομά-
σουν «α», και η ηλικία της Άννας είναι ίση με 3 συν τον ίδιο αριθμό. Μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιήσουν την πένα και να ζωγραφίσουν αυτό τον αριθμό, πάνω από το μέ-
γεθος που εκφράζει στις δυο ηλικίες  αναπαριστώντας τον με το γράμμα «α» που είναι 
η μεταβλητή «α». Στη συνέχεια μετακινώντας το δρομέα σε διάφορες θέσεις, επαλη-
θεύουν τους ισχυρισμούς τους, βλέπουν δηλαδή ότι ο αριθμός που πρέπει να προστεθεί 
στην ηλικία της Άννας και της Σοφίας είναι ο ίδιος. 

Τρίτο στάδιο 

Το επόμενο βήμα θα είναι να βρουν οι μαθητές πότε η ηλικία της Σοφίας γίνεται ίση 
με το διπλάσιο της ηλικίας της Άννας και να εξαγάγουν τη σχέση αλγεβρικά(Εικόνα 
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5). Αν μετακινήσουν το δρομέα στην αρχική του θέση (θέση 0) και στη συνέχεια τον 
μετατοπίσουν προοδευτικά σε διάφορες θέσεις (1,2,3,4,5,6,7,8,9), θα δουν ότι η ηλικία 
της Σοφίας είναι διπλάσια από την ηλικία της Άννας όταν ο δρομέας βρεθεί στη θέση 
9, δηλαδή όταν περάσουν 9 χρόνια από τη στιγμή που μας λέει το πρόβλημα. 

 
Εικόνα 5 

Αυτό που βρήκαμε στην ουσία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η λύση της εξίσωσης ενός 
αγνώστου που είναι της μορφής: 15+α=2(3+α), ή του συστήματος των δύο εξισώσεων 
της μορφής 3+α=ψ 15+α=2ψ. Σε κάθε φάση του προβλήματος οι μαθητές μπορούν να 
δουν οπτικοποιημένα τα αποτελέσματα των ενεργειών τους στις γραμμές του χρόνου 
για τα δυο κορίτσια. 

Οι μαθητές μπορούν εύκολα και γρήγορα να πειραματίζονται με τις τιμές των μετα-
βλητών και να παρατηρούν τις αλλαγές που συμβαίνουν, με αποτέλεσμα να κατανοούν 
καλύτερα τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών και τους διαφορετικούς τύπους των μα-
θηματικών μοντέλων. Η άμεση ανατροφοδότηση που υπάρχει προωθεί την λογικομα-
θηματική σκέψη και κατευθύνει προς την διεξαγωγή ορθών συμπερασμάτων 
(Koedinger, 1997). Μπορούν επίσης να αλλάξουν τις τιμές που παίρνει ο δρομέας και 
να παρατηρήσουν τι θα γινόταν αν η ηλικία της Σοφίας και της Άννας ήταν μικρότερη 
από 15 και 3 χρόνια αντίστοιχα. 

Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα δεδομένα του προβλήματος και να 
δημιουργήσει παρόμοια προβλήματα. 

Στο λογισμικό έχει προστεθεί και ένα επιπλέον κουτί εισαγωγής που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά από τους μαθητές και υποκαθιστά στην ουσία το δρομέα. 
Η χρήση του κουτιού εισαγωγής επιτρέπει στους μαθητές να εισάγουν οι ίδιοι τιμές και 
να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους. 
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Οι μαθητές κατά τη διάρκεια επίλυσης του προβλήματος μπορούν να κάνουν τα εξής 
λάθη:  
− Να εξετάσουν μια μόνο συνθήκη αντί για δύο. 
− Να εφαρμόσουν τις σχέσεις σε αριθμούς αντί να τις εφαρμόσουν σε αγνώστους. 
− Οι έννοιες που έχουν οι μαθητές για τους αριθμούς και για τις σχέσεις που υπάρχουν 

ανάμεσα στους αριθμούς μπορεί να εμποδίσουν την εμφάνιση αλγεβρικών εννοιών. 
Στο συγκεκριμένο πρόβλημα όταν οι μαθητές αντιμετωπίζουν το πρόβλημα από μια 
αριθμητική προοπτική στο πως οι ποσότητες που εμφανίζονται σχετίζονται μεταξύ 
τους, αυτό μπορεί να τους κάνει να επικεντρώσουν την προσοχή τους στα γνωστά 
στοιχεία του προβλήματος, παρά στους αγνώστους.  

Συμπεράσματα 

Στη διδασκαλία που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού τα συμπεράσματα 
ήταν τα εξής. Αδιαμφισβήτητα υπήρξε οπτικοποίηση του προβλήματος με το γραμμικό 
μοντέλο που δημιουργήθηκε και μεγάλη απόκριση των μαθητών στη συζήτηση που 
διεξάχθηκε που οδήγησαν στην εύρεση σχέσεων μεταξύ των αναφερόμενων μεγεθών  
και στην αλγεβρική τους αναπαράσταση. Επίσης μεγαλύτερη συμμετοχή και αυτονο-
μία στις κινήσεις τους και άμεση απόκριση στα ερωτήματα που οι ίδιοι υπέβαλαν. Πολ-
λές φορές αρκούσε η προτροπή του εκπαιδευτικού για να βρουν απάντηση στα ερωτή-
ματα που οι ίδιοι έθεταν μετακινώντας το δρομέα σε διάφορες θέσεις (Ο δρομέας  το 
κουτί εισαγωγής και τα κείμενα που εμφανίζονται στην εφαρμογή αποτελούν εργαλεία 
που επιτρέπουν αλληλεπίδραση με το χρήστη). Η κατανόηση των σχέσεων ήταν πιο 
εύκολη και υπήρχε περιγραφική και λεκτική διατύπωση τους. Επίσης επειδή τα δεδο-
μένα ήταν άμεσα προσβάσιμα και υπήρχε το στοιχείο της δοκιμής και επαλήθευσης 
μπορούσαν κάθε στιγμή να ανατρέξουν σε επιμέρους ερωτήματα που είτε δεν είχαν 
κατανοήσει απόλυτα, είτε δεν είχαν συγκρατήσει στη μνήμη τους. 
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Περίληψη 

Με την Ε΄και ΣΤ΄ δημόσιου ΕΑΕΠ δημοτικού σχολείου στα βόρεια προάστια της 
Αττικής αποφασίσαμε υλοποιώντας το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «teachers for Europe» 
να σχεδιάσουμε, οργανώσουμε και διεξάγουμε δραστηριότητες γύρω από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση που να μπορούν να ενταχθούν στο μάθημα των γερμανικών ως 
δεύτερης ξένης γλώσσας και να εναρμονίζονται με τους γνωστικούς, πολιτισμικούς, 
διαπολιτισμικούς και επικοινωνιακούς στόχους του. Η χρήση των Τ.Π.Ε. σε κάθε 
φάση της μαθησιακής διαδικασίας ήταν αναμενόμενο να είναι ιδιαίτερα ευρεία. 
Καθώς οι μαθητές μου προέρχονται από διαφορετικά τμήματα και τάξεις του 
σχολείου και το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στη γερμανική γλώσσα 
διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, αποφάσισα να εφαρμόσω τη διαφοροποιημένη 
στρατηγική της μάθησης μέσα από «σταθμούς μάθησης».  

Λέξεις - Κλειδιά: ΤΠΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, teachers for Europe, γερμανική γλώσσα, 
διαθεματικότητα. 

Εισαγωγή 

Με αφορμή το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Teachers for Europe» αποφασίσαμε με την 
Ε΄και ΣΤ΄ του σχολείου μου να σχεδιάσουμε, οργανώσουμε και διεξάγουμε 
δραστηριότητες γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να μπορούν να ενταχθούν στο 
μάθημα των γερμανικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας και να εναρμονίζονται με τους 
γλωσσικούς, γνωστικούς, πολιτισμικούς, διαπολιτισμικούς και επικοινωνιακούς 
στόχους του (Τ4Ε στο http://www.teachers4europe.gr [1 Μαΐου 2015]).  

Καθώς οι μαθητές μου προέρχονται από διαφορετικά τμήματα και τάξεις του 
σχολείου και το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στη γερμανική γλώσσα 
διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, αποφάσισα να ασχοληθούμε με την Ευρώπη με 
πολυεπίπεδες δραστηριότητες στις οποίες να μπορούν να λάβουν μέρος όλοι, με 
όποιον τρόπο επέλεγαν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις/ δεξιότητές τους. Στόχος 
ήταν η διαδικασία να είναι απλή και να προάγει τόσο τις γνωστικές, γλωσσικές, 
επικοινωνιακές (δια-)πολιτισμικές όσο και τις μεταγνωστικές γνώσεις όσο γίνεται 
περισσότερων εμπλεκομένων γύρω από τον κεντρικό άξονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Έτσι αποφάσισα να εφαρμόσω τη διαφοροποιημένη στρατηγική της μάθησης μέσα 
από «σταθμούς μάθησης». Πρόκειται για διαφορετικά σημεία στον ίδιο χώρο που 
επιτρέπουν στους μαθητές, μεμονωμένα ή σε ομάδες, να περιηγηθούν ελευθέρα 
ανάμεσά τους και να ασχοληθούν με διαφορετικές εργασίες πάνω στο ίδιο θέμα. Με 
αυτόν τον τρόπο υποστηρίζονται με παιγνιώδη μορφή και χωρίς στατικότητα οι 
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εκάστοτε στόχοι καθώς και οι σωματικές, συναισθηματικές και κοινωνικές 
ικανότητες των παιδιών. Τα θέματα και το περιεχόμενο στα οποία επικεντρώθηκα με 
τους μαθητές μου συνδέονται με τον πραγματικό κόσμο της Ευρώπης, τις εμπειρίες 
και την καθημερινότητα τους, ευνοώντας την εκμάθηση των γερμανικών και τη 
συνειδητοποίηση των γλωσσικών δομών μέσα από την αυτενέργεια, την 
πρωτοβουλία, την επικοινωνία και την αυτό- οργάνωση (Οδηγίες της Νυρεμβέργης 
(1996) στο http://www.goethe.de/lhr/prj/nef/elindex.htm [12 Μαρτίου 2015]). Η 
πλειονότητα των δραστηριοτήτων απαιτούσαν τη χρήση Τ.Π.Ε. για την προετοιμασία 
και / ή την εφαρμογή τους. Παράλληλα, προάγουν σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή 
διάσταση στο μάθημα των γερμανικών, το οποίο από μόνο του ευνοεί την ευρωπαϊκή 
προοπτική και είναι προσανατολισμένο στην προώθησή της. Το αποτέλεσμα, αλλά 
κυρίως η διαδικασία, ενθουσίασε και κινητροδότησε πολύ έντονα τα παιδιά, τα οποία 
έμαθαν μέσα από τις παιγνιώδεις δραστηριότητες, εργάστηκαν και συνεργάστηκαν 
για την επίτευξη των στόχων τους και κυρίως, διασκέδασαν μαθαίνοντας και 
δημιουργώντας παιχνίδια και δραστηριότητες γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για 
να πραγματοποιηθεί αυτό το εγχείρημα ήταν απαραίτητη φυσικά από μέρους μου η 
προσεκτική έρευνα, ο εντοπισμός και η επιλογή των κατάλληλων πληροφοριών από 
συγγράμματα, επίκαιρη αρθρογραφία και επιστήμονες για την επικαιρότητα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τους δεσμούς και την πολιτισμική της ταυτότητα (Παπαδοπούλου 
2008, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003).  

Ανθρωπογενείς και κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες 

Για την καλύτερη κατανόηση των δραστηριοτήτων που θα παρουσιαστούν παρακάτω 
πρέπει να γίνει αναφορά στις ανθρωπογενείς 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. Μέρος στο πρόγραμμα έλαβαν η Ε’ και η ΣΤ’ Δημοτικού 
ενός ελληνικού δημόσιου ΕΑΕΠ Σχολείου στα βόρεια προάστια της Αθήνας, 
αποτελούμενες από 20 και 15 μαθητές αντίστοιχα. Και οι δύο τάξεις ήταν 
ανομοιογενείς όσον αφορά τις χώρες καταγωγής των μαθητών, καθώς σε αυτές 
υπάρχουν αρκετοί μαθητές μη ελληνικής καταγωγής που αντιλαμβάνονται και 
χρησιμοποιούν σε πολύ καλό βαθμό την ελληνική γλώσσα. Αυτό συνετέλεσε στην 
καλύτερη κατανομή και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Οι μαθητές μου 
διδάσκονται για δύο ώρες σε δύο διαφορετικές μέρες της εβδομάδας τη γερμανική 
γλώσσα για πρώτη φορά στην Ε’ τάξη και την συνεχίζουν στην επόμενη τάξη, σε 
επίπεδο αρχαρίων Α1.1. και Α1.2. αντιστοίχως, σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006). Παρόλα 
αυτά, πολλοί την κατείχαν σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο από εξωσχολικές 
δραστηριότητες και ενασχολήσεις. Οι μορφές διδασκαλίας περιελάμβαναν σε πολύ 
μικρό βαθμό την ατομική εργασία, αντιθέτως προαπαιτούσαν αυτονόμηση και 
ομαδοσυνεργατικές τεχνικές, εργασία σε δυάδα, ομάδα και ολομέλεια. Όσον αφορά 
στα θεματικά πεδία τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη διάρκεια του Προγράμματος 
σε αυτά περιλαμβάνονται η Γεωγραφία, η Φυσική, η Μελέτη Περιβάλλοντος, η 
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Μουσική, η Πληροφορική, η Αγγλική Γλώσσα, τα Καλλιτεχνικά, η Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή και η Γλώσσα και Λογοτεχνία. Οι γνώσεις των μαθητών στις Νέες 
Τεχνολογίες ήταν απαραίτητες, αφού η αναζήτηση πληροφοριών σε μεγάλο βαθμό 
εξαρτώνταν από το διαδίκτυο και βρισκόταν σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Το 
σχολείο διέθετε σε κάθε αίθουσα ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο και 
οπτικοακουστικό εξοπλισμό / διαδραστικό πίνακα στην ΣΤ΄ τάξη, ο οποίος 
χρησιμοποιήθηκε σε πολλές χρονικές στιγμές. Χωροθετικά, δυσχέρεια αποτέλεσε το 
γεγονός ότι στο σχολείο δεν υπάρχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων / εκδηλώσεων / 
αμφιθέατρο και οι δραστηριότητες μας πραγματοποιούνται στο προαύλιο και στις 
κερκίδες γύρω από αυτό. Με καλή διάθεση όμως, χρησιμοποιήσαμε μεγαλύτερη 
αίθουσα διδασκαλίας καθώς και το προαύλιο, στο οποίο με καλό καιρό 
πραγματοποιήθηκαν κάποιες δραστηριότητες σε τραπέζια τοποθετημένα σε διάφορα 
σημεία του. Θετική ήταν η ύπαρξη ασύρματου διαδικτύου στις αίθουσες των 
μεγάλων τάξεων και η δυνατότητα πολλών μαθητών να φέρουν τους υπολογιστές 
πινακίδας τους μαζί τους από το σπίτι. Το κοινωνικό κλίμα ήταν αρκετά καλό και 
στις δύο τάξεις. Τα θρανία βρισκόταν τοποθετημένα σε σχήμα διπλού π, και έτσι δεν 
ήταν αναγκαίες ιδιαίτερες αλλαγές. Τα παιδιά κάθισαν σε ομάδες με όποιον τρόπο 
ήθελαν, είτε σε παράταξη είτε σε κύκλο. Οι γνώσεις, τέλος, που είχαν οι μαθητές μου 
γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύ περιορισμένες, τόσο σε γεωγραφικό όσο 
και σε πολιτισμικό και κοινωνικό επίπεδο, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να 
εντοπίζονται εύλογα στην Ε’ τάξη. Οι ομάδες που δημιουργήθηκαν ήταν τέσσερεις, 
μία για κάθε μια από τις περιοχές της Ευρώπης, όπως είναι χωρισμένη στο βιβλίο της 
γεωγραφίας της Ε’, δηλαδή Βόρεια/Κεντρική Ευρώπη, Ανατολική, Νότια και 
Σκανδιναβία. Όσον αφορά τις μαθησιακές συνήθειές τους, οι περισσότεροι μαθητές 
και των δύο τάξεων μπορούσαν να λειτουργήσουν δημιουργικά και συνεργατικά στην 
ολομέλεια και στην ομάδα. Όλοι τους συνέπραξαν με μεγάλο ενδιαφέρον και υπήρχε 
θετική αντιμετώπιση από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών, τους δασκάλους των 
τάξεων, το Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τους Σχολικούς Συμβούλους.  

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Οι δραστηριότητες που ανέλαβαν οι τάξεις μου βασίστηκαν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου 
πάνω σε δικές τους ιδέες, παρόλο που στον αρχικό σχεδιασμό προχώρησα κι εγώ σε 
προτάσεις, όταν έβλεπα ότι χρειαζόταν ερεθίσματα για να σκεφτούν πιο σφαιρικά ή 
πιο «ευρωπαϊκά» πάνω στην δραστηριότητα που η κάθε ομάδα οραματιζόταν. 
Ολοκληρώθηκαν μέσα στη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-202015, κατά τους 
μήνες Μάρτιο - Απρίλιο, χωρίς να υπονομευτεί η μαθησιακή διαδικασία παράδοσης 
της διδακτέας ύλης του μαθήματος των γερμανικών. Ορισμένες μάλιστα φορές οι 
ίδιοι οι μαθητές επέλεξαν να κάνουν χρήση των διαλειμμάτων για να ολοκληρώσουν 
την εκάστοτε εργασία τους. Υπήρξαν επίσης μια δυο φορές που ελλείψει πρόσβασης 
στο διαδίκτυο για έρευνα, τους επιτρέψαμε να κάνουν χρήση του εργαστηρίου 
πληροφορικής την ώρα του αντίστοιχου μαθήματος.  

Ενώ το θέμα-πλαίσιο και η μορφή του τελικού αποτελέσματος δόθηκαν σε γενική 
γραμμή από εμένα, τα παιδιά ήταν αυτά που τα εξέλιξαν βασιζόμενα στα δικά τους 
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ενδιαφέροντα και δεξιότητες, κάνοντας τα υπο-θέματα και τα παιχνίδια ακόμα πιο 
ελκυστικά, καινοτόμα και φρέσκα. Ασφαλώς ο δικός μου ρόλος ήταν υποστηρικτικός, 
συμβουλευτικός και συντονιστικός, αφήνοντας τη δράση και την ελεύθερη βούληση 
στα παιδιά. Σε ότι αφορά τη γερμανική γλώσσα, παρείχα το λεξιλόγιο και τις 
απαιτούμενες συντακτικές και γραμματικές διορθώσεις, αν και τα κείμενα ήταν 
αφενός εξαιρετικά μικρά και τα επέλεγαν οι ίδιοι οι μαθητές από το διαδίκτυο και 
αφετέρου ήταν πλήρως αποδεκτή η συνύπαρξη / χρήση της ελληνικής γλώσσας. 
Κάποιες πληροφορίες μάλιστα αντλήθηκαν από το διαδίκτυο μόνο στα ελληνικά, 
οπότε μεταφράσαμε (επιπρόσθετα μέσω ηλεκτρονικής μετάφρασης) μόνο ένα πολύ 
μικρό μέρος τους. Δεν έκρινα απαραίτητο να διδάξω ρητά καμία λέξη, αντίθετα οι 
μαθητές μου φάνηκαν σύντομα να μπορούν να καταλάβουν βασικές έννοιες γύρω από 
την Ευρώπη, ονομασίες, φαγητά, αξιοθέατα και πολλές άλλες βασικές λέξεις (π.χ. 
Brandenburger Tor, Europa, Parlament, Hauptstadt, Sehenswürdigkeiten, κ.α.). 
Εξήγησα παρόλα αυτά ότι δεν είναι δυνατό να μάθουνε κάθε μια λέξη που θα 
συναντούν στα κείμενά που θα βρίσκουν στο διαδίκτυο, παρά μόνο τις βασικές και 
εντελώς απαραίτητες για την εκάστοτε δραστηριότητα τους. Τις λέξεις που 
συναντούσαμε συχνά τις συνέλεγα σε έναν διαδικτυακό «πίνακα ανακοινώσεων» 
(πίνακας ανακοινώσεων στο www.linoit.gr [27 Απριλίου 2015]) που φτιάξαμε και 
στον οποίο είχαμε πρόσβαση όλοι, για εξοικονόμηση χρόνου και για να εντυπωθούν 
ευκολότερα στη μνήμη των μαθητών. Επέστησα την προσοχή επίσης στο γεγονός ότι 
κάθε άτομο θα προσφέρει στην ομάδα αυτό που νιώθει ότι μπορεί καλύτερα, και ότι 
κάποιος που γνωρίζει καλά γερμανικά δεν είναι απαραίτητα καλύτερος σε όλα όσα 
«απαιτεί» η κάθε δραστηριότητα από κάποιον άλλο, που έχει άλλες γνώσεις ή 
δεξιότητες όπως π.χ. να είναι καλός στην πληροφορική, τη χειροτεχνία ή την 
ζωγραφική. Το κάθε μέλος βοηθάει το άλλο και το αποτέλεσμα όλης της ομάδας και 
της τάξης συνολικά γίνεται ακόμη αρτιότερο. Οι διδακτικοί στόχοι των 
δραστηριοτήτων εναρμονίστηκαν με αυτούς του προγράμματος Τ4Ε και διαχέονται 
σε ένα ευρύ φάσμα, καθώς προσέγγισαν την ευρωπαϊκή διάσταση πιο ολιστικά και με 
κύριους στόχους όχι μόνο και όχι τόσο γλωσσικούς ή γνωστικούς αλλά (δια) 
πολιτισμικούς και συναισθηματικούς. Ενδεικτικά αναφέροντας, οι στόχοι αυτοί 
επιμερίζονται σύμφωνα με τους Henrici & Riemer (1996) σε: γλωσσικούς (παραγωγή 
και κατανόηση απλού γραπτού λόγου στην ελληνική και γερμανική γλώσσα, 
εμπλουτισμός καθημερινού λεξιλογίου), γνωστικούς (κριτική σκέψη, αναγνώριση 
ευρωπαϊκών εννοιών, ευρωπαϊκή γεωγραφία, ευρωπαϊκή χλωρίδα – πανίδα - κουζίνα 
– αξιοθέατα - μουσική, ασφάλεια στις μετακινήσεις για εκπαιδευτικούς, 
πολιτιστικούς ή εμπορικούς λόγους, έλεγχος του προσωπικού τρόπου απόκτησης της 
γνώσης και χειρισμού του χρόνου, χρήση του διαδικτύου κ.α.), πολιτισμικούς 
(γνωριμία με την κουλτούρα, καθημερινότητα, ζωή και τον πολιτισμό άλλων 
ευρωπαϊκών λαών), διαπολιτισμικούς (σύγκριση του ελληνικού και ευρωπαϊκών 
τρόπων ζωής, διασκέδασης και διατροφής, κατανόηση για τους άλλους ευρωπαϊκούς 
πολιτισμούς, προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, συνειδητοποίηση της 
κοινής ευρωπαϊκής «οικογένειας», των ομοιοτήτων των λαών της Ε.Ε. και του 
πλουραλισμού στην ευρωπαϊκή καθημερινότητα, προώθηση των αξιών της Ε.Ε., 
προαγωγή της κοινωνικής συνοχής, σεβασμός της γλωσσικής και πολιτισμικής 
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πολυμορφίας). Οι συναισθηματικοί στόχοι περιελάμβαναν την ευαισθητοποίηση για 
τα κοινά θέματα, δημιουργία καλού σχολικού κλίματος, επικοινωνίας και 
εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς- γονείς- μαθητές, κατανόηση και τήρηση 
βασικών κανόνων διαπροσωπικών σχέσεων, προώθηση φιλίας, αναγνώριση και 
εκπεφρασμένη εκδήλωση συναισθημάτων για τη διαφορετικότητα, ενθάρρυνση για 
συζήτηση πάνω στις ομοιότητες με άλλους, δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών 
ενσυναίσθησης και αποδοχής του διαφορετικού και της ισότητας μέσα από την 
ποικιλομορφία (Παπαδοπούλου 2008, 123 κ.ε.) . 

Διδακτική ανάλυση 

Οι πρώτες διδακτικές ώρες, δηλαδή οι πρώτες δύο εβδομάδες, αφιερώθηκαν στο 
σχεδιασμό του πλάνου που θα ακολουθούσε κάθε ομάδα. Έγινε αρχικά συζήτηση 
στην ολομέλεια για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσαφηνίστηκαν 
πολλές απορίες των παιδιών, όπως ποιες χώρες ανήκουν στην Ευρώπη και ποιες από 
αυτές στην Ε.Ε., τι νόμισμα, γλώσσα και θρησκεία έχουν, με ποιους ανθρώπους 
μπορούμε να συνεννοηθούμε στα γερμανικά κ.α. Σε αυτό βοήθησε ένας τεράστιος 
χάρτης της Ευρώπης που μας «δώρισε» η Ε’ τάξη ενός άλλου σχολείου στο οποίο 
διδάσκω φέτος και τον οποίο στο πλαίσιο των γερμανικών με εκείνους τους μαθητές 
σχεδιάσαμε, ζωγραφίσαμε και συμπληρώσαμε στα γερμανικά μόνοι μας. Οι μαθητές 
βρήκαν με διαδικτυακή έρευνα τις σημαίες των κρατών της Ε.Ε. και τα χρώματά 
τους. Οι χώρες που ανήκουν στην Ε.Ε. ήταν δύσκολο να είναι όλες γνωστές τόσο 
γνωστικά όσο και γλωσσικά από τα παιδιά και γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποίησα 
σελίδες σχολικού εγχειριδίου γερμανικών που τις ανέφερε όλες σε μορφή λίστας, τις 
οποίες είδαμε με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα (Κουναλάκη 2004, 34 κ.ε.). 
Πραγματευτήκαμε επίσης από το ίδιο βιβλίο ένα μικρό κείμενο για το Ευρώ, τις 
απεικονίσεις που έχει ανά χώρα και τα παλιότερα νομίσματα (ο.π.). Έπειτα για να 
ξεκινήσει η διαδικασία της έρευνας χωρίστηκαν οι μαθητές στις τέσσερεις ομάδες 
που προαναφέρθηκαν (τις οποίες και ονοματοδότησαν), αυτόβουλα για να 
προωθηθούν η αυτενέργεια, η συνεργασία και η κινητροδότηση σε όσο το δυνατό 
μεγαλύτερο βαθμό. Στην Ε’ τάξη οι μαθητές μου δημιούργησαν ομάδες των πέντε, 
ενώ στην ΣΤ΄ η μία ομάδα παρέμεινε με τρία άτομα και οι άλλες με τέσσερα. Στη 
συνέχεια ξεκινήσαμε με έναν πρωταρχικό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων που 
σκόπευε να υλοποιήσει κάθε ομάδα. Κάθε φορά έδινα χρόνο για συζήτηση εντός της 
τάξης για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή «σοβαρή» απόφαση που θα έπρεπε να 
ληφθεί σε επίπεδο ομάδας, καθώς στη β’ ξένη γλώσσα οι τάξεις που διδάσκω 
αποτελούνται από δύο ή τρία παράλληλα τμήματα, γεγονός που δυσχεραίνει ή 
μερικές φορές αποκλείει την εκτός σχολείου επικοινωνία των μαθητών μου. Έτσι, σε 
ομάδα, οι μαθητές μου είχαν χρόνο να συζητήσουν και να αναφέρουν μετά στην 
ολομέλεια, με κυλιόμενη σειρά, τη δραστηριότητα που σκεφτόταν να υλοποιήσουν 
ανά γεωγραφική περιοχή και ανά αίσθηση. Στην περίπτωση που κάποια ομάδα 
ανέφερε μια δραστηριότητα, ο συγκεκριμένος τύπος δραστηριότητας αποκλειόταν ως 
επιλογή από τις άλλες ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες ωθήθηκαν να 
σκεφτούν ακόμη πιο καινοτόμα και δημιουργικά. Ασφαλώς η διαδικασία του 
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σχεδιασμού απαίτησε και «δεύτερη ανάγνωση» σε άλλη διδακτική ώρα, για την εκ 
νέου συζήτηση σε ήδη «πιστωμένη» δραστηριότητα ή λόγω της αδυναμίας κάποιων 
ομάδων να βρουν από την πρώτη φορά δραστηριότητα για όλες τις αισθήσεις. Κάθε 
επιλεγμένη δραστηριότητα αναγραφόταν στον διαδραστικό πίνακα και ο συνολικά 
συμπληρωμένος πίνακας περιοχών και αισθήσεων εκτυπώθηκε και δόθηκε στα 
παιδιά. Οι επόμενες διδακτικές ώρες, σε χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων, 
αφιερώθηκαν στην έρευνα και οργάνωση, δηλαδή στην κατασκευή των 
δραστηριοτήτων υπό τη μουσική υπόκρουση της Ένατης συμφωνίας του Μπετόβεν 
(ύμνος στην Ευρώπη) και άλλων αντίστοιχων αντιπροσωπευτικών ευρωπαίων 
μουσικών (μέσω youtube). Οι μαθητές έφερναν υλικό από μόνοι τους, στο οποίο εγώ 
βοηθούσα κατ’ ουσία μόνο υλικοτεχνικά, π.χ. όταν κάποια ομάδα δεν είχε πρόσβαση 
σε έγχρωμο εκτυπωτή ή χρειαζόταν πλαστικοποιήσεις ή κάποιο χαρτόνι κλπ. Κάθε 
κύκλος εργασιών ξεκινούσε με συζήτηση, πραγματοποιούνταν σε επίπεδο ομάδας και 
ολοκληρωνόταν με την παρουσίαση της πορείας του έργου κάθε ομάδας ανά αίσθηση 
στην ολομέλεια, όπου ενθάρρυνα τις πρωτοβουλίες, επιβράβευα την προσπάθεια και 
επέβλεπα την ομαλή και δίκαιη κατανομή των καθηκόντων και την ευρωπαϊκή 
«νότα» σε κάθε βήμα. Ταυτόχρονα πραγματοποιούσαμε μια μέση αξιολόγηση των 
βημάτων και των ενεργειών κάθε ομάδας τόσο σε επίπεδο ομαδικό, όσο και ατομικό. 
Γλωσσικά και γνωστικά έλεγξα και βελτίωσα σε κάποια σημεία το επίπεδο των 
μαθητών παίζοντας ένα γρήγορο παιχνίδι «bingo» πόλεων στα γερμανικά και 
απαντώντας ένα σύντομο κείμενο για τα αξιοθέατα μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων 
μέσα από φωτοτυπίες σχολικού εγχειριδίου γερμανικών και πάλι στο διαδραστικό 
πίνακα (ο.π.). Οι τελευταίες δύο διδακτικές ώρες ήταν προορισμένες στην 
παρουσίαση του αποτελέσματος, όλων δηλαδή των δραστηριοτήτων για κάθε αίσθηση 
και από κάθε ομάδα. Σαν τελική «δοκιμή» η κάθε ομάδα παρουσίασε την εβδομάδα 
πριν το Πάσχα στις άλλες ομάδες και στα τμήματα των γαλλικών τις πέντε 
δραστηριότητές της.  

Τελική αξιολόγηση δεν έχει υπάρξει ακόμη σαν διδακτική φάση, καθώς αυτό 
σκοπεύω να γίνει στα τέλη Μαΐου, όταν τελειώσουν όλες οι παρουσιάσεις. Σε αυτήν 
θα αξιολογήσουμε όχι μόνο το παραγόμενο αποτέλεσμα ως προς τον αρχικό στόχο, 
αλλά και τις στάσεις / δεξιότητες / συμπεριφορές / γνώσεις που αποκτήθηκαν και τα 
συναισθήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, κυρίως 
όσον αφορά το σκέλος του ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Μέχρι το πέρας της 
σχολικής χρονιάς στόχος μας είναι να προσκαλέσουμε να παίξουν μαζί μας και τα 
τμήματα της Δ’ τάξης. Επίσης θα «στείλουμε» τις δραστηριότητες μας σε άλλα 
σχολεία στα οποία διδάσκω φέτος. Με κάποια από αυτά τα σχολεία, όπως 
προαναφέρθηκε, έχω ήδη ολοκληρώσει ανάλογες δραστηριότητες, πιο περιορισμένου 
εύρους όμως, οι οποίες με τη δική τους σειρά θα σταλούν ή έχουν ήδη σταλεί στα 
υπόλοιπα σχολεία. Αργότερα, λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους, προγραμματίζω 
και μια διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ δύο φετινών μου ΣΤ’ τάξεων μέσω Skype και 
ίσως και με την ΣΤ’ τάξη σχολείου, στο οποίο δίδασκα πέρυσι. 

 

1771

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Οι δραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες παρατίθενται ανά ομάδα και ανά αίσθηση, σε τυχαία σειρά. 
Πρώτη περιγράφεται η Σκανδιναβία, ακολουθεί η Βόρεια / Κεντρική Ευρώπη, μετά η 
Ανατολική και τέλος η Νότια Ευρώπη. Κάποιοι μαθητές ενέταξαν στις 
δραστηριότητές τους χώρες που κατά τον διαχωρισμό του σχολικού βιβλίου 
γεωγραφίας δεν περιέχονται στη συγκεκριμένη περιοχή, τις έκανα όμως δεκτές όχι 
επειδή γεωγραφικά θα μπορούσαν πράγματι να ανήκουν σε άλλη περιοχή, αλλά 
κυρίως διότι οι μαθητές μου ήταν συναισθηματικά θετικά φορτισμένοι για τις χώρες 
αυτές λόγω καταγωγής ή ως μέρους διακοπών και ήθελαν οπωσδήποτε να τις 
πραγματευτούν. Επίσης δέχτηκα αναφορές στις δραστηριότητες σε χώρες που δεν 
ανήκουν προς το παρόν στην Ε.Ε., διότι τα παιδιά τις ξεχώρισαν ως ενδιαφέρουσες 
για να τις εντάξουν στο εκάστοτε παιχνίδι τους ή, όπως και πριν, κατάγονταν από 
αυτές. Για διευκρινίσεις που χρειαζόταν οι μαθητές μου (ευρωπαϊκά κράτη με 
γεωγραφικές, πολιτισμικές, γεωπολιτικές, γεωφυσικές, ιστορικές, εθνολογικές, 
παραγωγικές αναφορές, φωτογραφίες πόλεων και αξιοθέατων και σημαίες), εκτός 
από τις διευκρινιστικές συζητήσεις για την Ε.Ε. στην ολομέλεια άφησα για τις πρώτες 
συναντήσεις φωτοτυπίες για όποιον ήθελε από έναν άτλαντα της Ευρώπης που πήγα 
στο σχολείο και μια φωτοτυπία με απλοποιημένη περίληψη των σελίδων της 
Συνθήκης της Λισσαβόνας που αναφέρεται στα δικαιώματα, τις αξίες και την 
αλληλεγγύη των κρατών και των ατόμων εντός της Ε.Ε. (Φεφές 2011, 6). Τέλος, για 
τις πρώτες δύο εβδομάδες, έκανα δεκτή και δεύτερη δραστηριότητα ανά αίσθηση αν 
η ομάδα ήθελε να περιλάβει δύο για την ίδια κατηγορία ή αλλαγή της πρώτης αν 
τελικά διαπίστωναν ότι προτιμούσαν να ασχοληθούν με κάποια άλλη ιδέα.  

Σκανδιναβία 

«Βλέπω»: Οι μαθητές έφτιαξαν δύο παιχνίδια σε αυτή την αίσθηση. Έκοψαν στο ένα 
παιχνίδι φωτογραφίες ζώων που ζουν στις χώρες της Σκανδιναβίας που βρήκαν στο 
διαδίκτυο, τις εκτύπωσαν και τις πλαστικοποίησαν. Οι υπόλοιποι πρέπει να βρουν σε 
ποια χώρα συναντούμε αυτά τα ζώα (π.χ. άλκες, πιγκουίνοι, κυπρίνοι, φώκιες) και να 
τα ενώσουν με το γερμανικό όνομά τους (Elch, Robbe κλπ). Στη δεύτερη 
δραστηριότητα έβλεπαν το σουηδικό αλφάβητο και μετέγραφαν με τη βοήθεια της 
ιστοσελίδας Namen στο http://www.behindthename.com/names/usage/swedish [12 
Απριλίου 2015] το όνομά τους στη σουηδική γλώσσα (π.χ. Γιώργος = Jöran, Νίκος= 
Claes). «Ακούω»: Οι μαθητές διάλεξαν και «κατέβασαν» από το διαδίκτυο τραγούδια 
από συμμετοχές διαφόρων χωρών της Σκανδιναβίας στη Eurovision, τα οποία οι 
υπόλοιποι έπρεπε να ακούσουν και να μαντέψουν τη χώρα προέλευσης (π.χ. Norway- 
Alexander Rybak: Fairytale, Sweden-Loreen: Euphoria, Finland- Lordi: Hard Rock 
Hallelujah). «Αισθάνομαι»: Οι μαθητές σαν πρώτο παιχνίδι κατασκεύασαν ένα κουτί 
με διάφορα αντικείμενα μέσα, τα οποία οι υπόλοιποι έπρεπε αγγίζοντας τα με κλειστά 
μάτια να μαντέψουν τι είναι (π.χ. λούτρινα ζώα τάρανδοι, μια άρπα μινιατούρα κλπ.). 
Επίσης ανέτρεξαν στο διαδίκτυο και εκτύπωσαν ιστορίες των Βίκινγκς, τις οποίες εν 
συνεχεία έκοψαν σε νοηματικά κομμάτια κειμένου στην ελληνική γλώσσα τα οποία 
οι υπόλοιποι έπρεπε να ενώσουν και να φτιάξουν ξανά την ιστορία. «Γεύομαι»: Οι 
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μαθητές έφεραν στην τάξη φαγητά από σκανδιναβικές χώρες, κατά κύριο λόγο 
συσκευασμένα, τα οποία οι υπόλοιποι μπορούσαν να γευτούν (π.χ. διάφορες 
σπεσιαλιτέ από μεγάλο κατάστημα ειδών σπιτιού). Κάποιοι επέλεξαν να μαγειρέψουν 
στο σπίτι σπεσιαλιτέ μιας χώρας ανατρέχοντας στο διαδίκτυο για συνταγές και να τις 
φέρουν στο σχολείο. «Μυρίζω»: Οι μαθητές έφεραν και πάλι φαγώσιμα στα οποία 
είχαν γραμμένες τις σκανδιναβικές ονομασίες τους και οι υπόλοιποι μάντευαν την 
ελληνική τους σημασία (π.χ. πιπερόριζα, αμυγδαλόπαστα κλπ). Οι αντιστοιχίες είχαν 
και πάλι αναζητηθεί από το διαδίκτυο. 

Βόρεια/ Κεντρική Ευρώπη 

«Βλέπω»: Τα παιδιά έφτιαξαν μια πτυσσόμενη κάρτα στην οποία οι υπόλοιποι έπρεπε 
να αντιστοιχίσουν τα μνημεία που πετιόταν με τις σημαίες από κάτω. Ως δεύτερη 
δραστηριότητα, έφεραν χάρτες του μετρό που κατέβασαν από τις επίσημες 
ιστοσελίδες (Berlin: www.berlin.de, Wien: http://www.wienerlinien.at και München: 
http://www.mvg-mobil.de [30 Απριλίου 2015]) από τρεις μεγάλες πόλεις (Βερολίνο, 
Βιέννη και Μόναχο αντίστοιχα), όπου οι υπόλοιποι έπρεπε να ζητήσουν πληροφορίες 
για το πώς θα πάνε σε διάφορα αξιοθέατα αυτών των πόλεων. Για να 
πραγματοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα, χρειάστηκε να μάθουν / επαναλάβουν 
κάποιες βασικές εκφράσεις στα γερμανικά (συγνώμη, πώς μπορώ να πάω… / πήγαινε 
δεξιά/ αριστερά / ευθεία κλπ), γεγονός που έγινε ευχαρίστως, αφού εξυπηρετούσε τον 
έστω και φανταστικό επικοινωνιακό στόχο τους. Ακόμη, αυτή η δραστηριότητα μού 
έδωσε έναυσμα για να δείξω στο διαδραστικό πίνακα ένα τραγούδι με τίτλο «Ich bin 
Ausländer» του Uwe Kind, με θέμα κάποιον ξένο που βρίσκεται σε μια γερμανόφωνη 
χώρα, δεν γνωρίζει καλά τη γλώσσα και προσπαθεί να συνεννοηθεί και να πάρει 
οδηγίες (Kind 1993). «Ακούω»: Σειρά έχουν τα κομμάτια κλασσικής μουσικής, τα 
οποία κατέβασαν από διαδίκτυο και έπαιζαν στον υπολογιστή ενώ οι υπόλοιποι τα 
άκουγαν μαντεύοντας συνθέτη και χώρα (π.χ. Μότσαρτ- Αυστρία). «Αισθάνομαι»: Η 
ομάδα εκτύπωσε εικόνες από ειδυλλιακά τοπία που βρήκε στο διαδίκτυο (π.χ. 
ανεμόμυλοι και τουλίπες στην Ολλανδία) και τα έκοψε με τέτοιο τρόπο ώστε να 
γίνουν puzzle, το οποίο οι υπόλοιποι συναρμολογούσαν. «Γεύομαι»: Οι μαθητές 
έφτιαξαν ένα μεγάλο χάρτινο στρογγυλό δίσκο στον οποίο σκόπευαν να 
τοποθετήσουν μπύρες και ποτά από άλλες χώρες. Περιορίστηκαν όμως τελικά σε 
φωτογραφίες που βρήκαν στο διαδίκτυο στη θέση των αληθινών αλκοολούχων 
ποτών. Τα μη αλκοολούχα ποτά ήταν στη διάθεση κάθε μαθητή να τα περιεργαστεί. 
«Μυρίζω»: Τα παιδιά έφεραν χαρακτηριστικές κολόνιες και αρώματα από διάφορα 
μέρη (π.χ. «νερό Κολωνίας»).  

Ανατολική Ευρώπη 

«Βλέπω»: Τα παιδιά κατασκεύασαν ένα παιχνίδι με 12 κάρτες memory, στις οποίες 
απεικονίζονται αξιοθέατα (με φωτογραφίες και πάλι από το διαδίκτυο) και η 
ονομασία τους στη γερμανική και ελληνική γλώσσα. Οι υπόλοιποι παίζουν και 
προσπαθούν να ενώσουν τις σωστές κάρτες. «Ακούω»: Μια μαθήτρια έμαθε στην 
κιθάρα της τρία τραγούδια από την Κύπρο, την Αρμενία και τη Λιθουανία, τα οποία 

1773

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



οι υπόλοιποι άκουγαν να παίζει. Επίσης, μέσω του υπολογιστή βρήκαν και έπαιξαν 
ένα βίντεο με διάφορους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων να τραγουδάνε το «happy 
birthday» σε διάφορες γλώσσες όχι μόνο της Ανατολικής Ευρώπης, τις οποίες έκανα 
δεκτές (happy birthday στο youtube.com [8 Απριλίου 2015]). «Αισθάνομαι»: Σε 
συνέχεια του παιχνιδιού memory, τα παιδιά συνέλεξαν πληροφορίες για κάθε 
αξιοθέατο από το διαδίκτυο και παρουσίασαν στον υπολογιστή φωτογραφίες του και 
το «βιογραφικό» του, όπως το αποκάλεσαν. «Γεύομαι»: Τα παιδιά ηχογραφήσανε με 
το κινητό και μεταφέρανε το αρχείο τους στον υπολογιστή τις ονομασίες από 
σπεσιαλιτέ άλλων χωρών που είναι εύκολο να μαντέψεις ποιες είναι (π.χ. Lazanki, 
Mamaliga) και οι υπόλοιποι τις μαντεύανε. «Μυρίζω»: Η ομάδα έφερε μπαχαρικά 
από την Πολωνία και την Ουκρανία (φλογερή πιπεριά, αλεσμένο κιουμέλ, γλυκάνισο) 
και οι υπόλοιποι τα περιεργαζόταν, χωρίς όμως να τα δοκιμάσουν γευστικά. 

Νότια Ευρώπη 

«Βλέπω»: Τα παιδιά ετοίμασαν μεγάλα πόστερ με σήματα κατατεθέν από διάφορες 
χώρες του Νότου (π.χ. Κολοσσαίο) που βρήκαν διαδικτυακά, συμπεριλαμβανομένης 
της Ελλάδας, και τα κόλλησαν σε έναν πίνακα ανακοινώσεων. Οι μαθητές που 
περνούσαν από εκεί έπρεπε να κολλήσουν δίπλα σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος τη 
χώρα προέλευσής του. «Ακούω»: Σε αυτή την ομάδα ανέτρεξαν στο διαδίκτυο και 
βρήκαν την ηχητική μετάφραση της λέξης «καλημέρα» σε άλλες γλώσσες, την 
ηχογράφησαν επίσης με το κινητό, και οι υπόλοιποι έπρεπε να βρουν τη γλώσσα 
ομιλίας, βάσει και των οικείων ακουσμάτων που έχουν από τις χώρες αυτές. 
«Αισθάνομαι»: Η αίσθηση αυτή πήρε άλλη διάσταση από αυτή την ομάδα, καθώς 
θεώρησαν ότι μπορούν να κινηθούν και μεταφορικά. Έτσι βρήκαν, εκτύπωσαν και 
διάβασαν στους υπόλοιπους παραμύθια από άλλες χώρες (π.χ. «η ιστορία του κόμη 
Δράκουλα», «ο μικρός έξυπνος Πέτρος», «η γιαγιά, ο παππούς και το ποντικάκι» και 
αρκετά άλλα), παίζοντας μάλιστα και μεταξύ τους τους διαλόγους. «Γεύομαι»: Και 
αυτή η ομάδα πραγματεύτηκε φαγητά τα οποία ήταν σχετικά εύκολο να 
παρασκευαστούν στο σπίτι με λίγη γονική βοήθεια και να μεταφερθούν στο σπίτι 
(Tarator, σεφταλιές, σπαγγέτι και paella). Βρήκαν διαδικτυακά και έγραψαν μάλιστα 
τις αντίστοιχες συνταγές στα ελληνικά και γερμανικά. «Μυρίζω»: Καθώς η νότια 
Ευρώπη φημίζεται για τα φρούτα της, η ομάδα έφερε κοινά, καθημερινά φρούτα, τα 
οποία παρουσίασε στους υπόλοιπους χωρίς να τα γευτούν όμως. 

Συμπεράσματα 

Μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλαμε ως ομάδα οι μαθητές μου κι 
εγώ σίγουρα δεν βγήκαμε ξεκούραστοι ή ανεπηρέαστοι, κυρίως τα παιδιά που ήρθαν 
σε επαφή με ευρωπαϊκούς πολιτισμούς από διαφορετική εντελώς γωνία θεώρησης 
από ότι έως σήμερα. Παρόλο που ο χρόνος ήταν περιορισμένος και κάποια άτομα 
αγχώθηκαν για την έγκαιρη προετοιμασία, έρευνα στο διαδίκτυο και κατασκευή των 
παιχνιδιών και των δραστηριοτήτων τους, όλοι μας διασκεδάσαμε πραγματικά τόσο 
τις ώρες σχεδιασμού, διαδικτυακής έρευνας όσο και παρουσίασης. Οι μαθητές ήταν 
περήφανοι για τα κατορθώματά τους κι εγώ ικανοποιήθηκα που κατάφερα να τους 
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μυήσω με τόσο παιγνιώδη και μη ρητό τρόπο στην εικόνα της Ε.Ε. Ευελπιστώ να 
είναι μια δραστηριότητα που οι μαθητές μου και όσοι έπαιξαν μαζί μας τα παιχνίδια 
μας θα θυμούνται για καιρό και θα διηγούνται σε φίλους και συμμαθητές τους.  
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Η αξιοποίηση των αρκτικόλεξων και των ιστορικών όρων στη διδασκαλία της 
Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου με τη χρήση Τ.Π.Ε.: μία διδακτι-

κή πρόταση  

Ακριτίδου Παρασκευή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

parakritidou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μία πρόταση για διδασκαλία της Ενότητας 48 
(«Κατοχή, Αντίσταση και Απελευθέρωση») του σχολικού εγχειριδίου της Νεότερης 
& Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου με την αξιοποίηση της ιστοσελίδας 
http://www.asas.gr/ και του ηλεκτρονικού λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής του Ι-
δρύματος Τριανταφυλλίδη στην  Πύλη για την Ελληνική γλώσσα 
(http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/). 
Η διδακτική πρόταση αποτελείται από δύο μέρη και βασίζεται στη θεωρία της καθο-
δηγούμενης ανακάλυψης και στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.  

Λέξεις - Kλειδιά: ανακάλυψη, Ιστορία, αρκτικόλεξα, όροι, Αντίσταση 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα ανακοίνωση προτείνεται μία καινοτόμος προσέγγιση της Ενότητας 48 
της Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου («Κατοχή, Αντίσταση και 
Απελευθέρωση»), η οποία εμπλέκει εργαλεία Νέων Τεχνολογιών (Τ.Π.Ε.). Στηρίζεται 
στη θεωρία της καθοδηγούμενης ανακάλυψης, η οποία σχετίζεται με την επίλυση 
προβλημάτων αλλά και τη δημιουργικότητα και δίνει περιθώρια αυτενέργειας των 
μαθητών. Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η πρό-
ταση και παρέχονται ορισμένες πληροφορίες για το υλικό της Ενότητας του σχολικού 
εγχειριδίου και για τις, προς επίσκεψη και αξιοποίηση, ιστοσελίδες. Στη συνέχεια, 
απαριθμούνται οι στόχοι και παρατίθεται η διαθεματική σύνδεση της διδακτικής πρό-
τασης με άλλα φιλολογικά αντικείμενα της Γ΄ Γυμνασίου. Στο κύριο μέρος της εργα-
σίας καταγράφεται η μεθοδολογία της διδακτικής πρότασης και ακολουθούν τα συ-
μπεράσματα, η αξιολόγηση, οι βιβλιογραφικές αναφορές καθώς και τα προτεινόμενα 
φύλλα εργασίας.  

Θεωρητικό πλαίσιο  

Καθοδηγούμενη ανακάλυψη  

Η ανακαλυπτική μάθηση (discovery learning) εισήχθη τον 20ο αιώνα από τον John 
Dewey, αλλά ενσωματώθηκε στις δομιστικές θεωρίες και προωθήθηκε κυρίως από 
τον Jerome Bruner, ο οποίος τη θεωρεί ως την πιο σημαντική μορφή μάθησης. Κατά 
την ανακαλυπτική μάθηση οι μαθητές ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν από περιέρ-
γεια τον κόσμο και έτσι να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Επιπλέον, αυτός ο τρόπος 
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μάθησης με τις κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας και τα αντίστοιχα εργαλεία που τις 
συνοδεύουν, όχι μόνο ενισχύει την αυτενέργεια των μαθητών, αλλά τους βοηθά να 
αποκτούν κίνητρα για τη γνώση και να αναπτύσσουν μεταγνωστικές στρατηγικές 
(μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν). Σ’ αυτή την προσπάθεια ο εκπαιδευτικός είναι ο κα-
θοδηγητής των μαθητών και ο οργανωτής των δραστηριοτήτων που αυτοί θα αναλά-
βουν (ΕΑΙΤΥ 2007: 97-98).  

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αξιοποιεί τα πορίσματα της θεωρίας για την κα-
θοδηγούμενη ανακάλυψη, εφόσον ο εκπαιδευτικός θα αφήσει τους μαθητές να ανα-
ζητήσουν στοχευμένα τις σημασίες των αρκτικόλεξων και των ιστορικών όρων της 
Ενότητας «Κατοχή, Αντίσταση και Απελευθέρωση» σε κατάλληλες πηγές πληροφό-
ρησης (συγκεκριμένες ιστοσελίδες σε συνδυασμό με το σχολικό βιβλίο). Αυτό θα γί-
νει με αφορμή την απορία και την περιέργεια των μαθητών για τη σημασία των εν 
λόγω όρων και αρκτικόλεξων. Έτσι, θα προσεγγίσουν μιαν άλλη ιστορική περίοδο 
και με εργαλείο το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας που θα έχει προε-
τοιμάσει ο εκπαιδευτικός, θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με αυτήν. Πα-
ράλληλα, θα αναπτύξουν και άλλες ιδιότητες (ομαδοσυνεργατικό πνεύμα καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου, κριτική σκέψη κατά την επιλογή των 
κατάλληλων πληροφοριών, δημιουργικότητα κατά την σύνταξη δικών τους κειμέ-
νων).  

Η ιστοσελίδα http://www.asas.gr/ και τα αρκτικόλεξα της Ενότητας 48 

Τα αρκτικόλεξα αποτελούν κατηγορία των περιφραστικών ονομάτων, συγκεκριμένα 
μορφή συντομευμένης λεξικής μονάδας, αφού σχηματίζονται: α) από τα αρχικά κε-
φαλαία γράμματα των πλήρων λέξεων (αποκλείονται τα άρθρα και οι σύνδεσμοι) 
μιας ονοματικής φράσης (π.χ. ΟΤΕ = Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας), β) από 
το αρχικό σύμπλεγμα φωνήεντος και συμφώνου ή συμφώνου και φωνήεντος (π.χ. ΕΛ. 
ΚΕ. ΠΑ. = Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας) και γ) από αρχικά γράμματα και συ-
μπλέγματα (π.χ. Ε.ΚΕ.ΒΙ. = Εθνικό Κέντρο Βιβλίου). Κάποια από τα χαρακτηριστικά 
τους είναι ότι α) είναι προϊόντα του γραπτού λόγου, β) όταν χαρακτηρίζονται από με-
γάλη συχνότητα, χρησιμοποιούνται εν συνεχεία και στον προφορικό λόγο, γ) δεν κλί-
νονται, δ) το γένος του άρθρου που τα προσδιορίζει συμφωνεί με το γένος της βασι-
κής λέξης του αρκτικόλεξου (π.χ. το ΕΑΜ, όπου η βασική λέξη είναι το Μέτωπο) και 
δ) όταν είναι μεγάλης συχνότητας, είναι δυνατόν να σχηματίσουν και παράγωγα με τη 
διαδικασία της επιθηματικής παραγωγής (π.χ. ΕΑΜ > ο εαμίτης, εαμικός, ΕΛΑΣ > ε-
λασίτης, ΕΠΟΝ > επονίτης, επονίτισσα) (Κλαίρης & Μπαμπινιώτης 1998: 104).  

Η ιστοσελίδα asas.gr αποτελεί μία βάση δεδομένων όπου καταγράφονται συστηματι-
κά τα ελληνικά και ξένα / παγκόσμια ακρωνύμια, συντομογραφίες, αρκτικόλεξα και 
σύμβολα. Προσπαθεί να καταπολεμήσει το φαινόμενο της χρήσης τους χωρίς τη γνώ-
ση της πλήρους ανάπτυξής τους, λόγω της καθιέρωσής τους στη συντομευμένη τους 
μορφή, με το να δίνεται η επεξήγηση ή οι πολλές επεξηγήσεις του, όταν επιλεγεί το 
αρκτικόλεξο που παρουσιάζεται στη βάση. Έτσι, λύνεται και το πρόβλημα που υπάρ-
χει, όταν κάποιο ακρωνύμιο έχει περισσότερες από μία επεξηγήσεις, με αποτέλεσμα ο 
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εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας να μη χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να διασταυ-
ρώσει ποιο είναι το ακρωνύμιο ή η συντομογραφία που αναζητά.  

Η ιστοσελίδα είναι διαρθρωμένη σε τρεις επιλογές. Πρώτη παρέχεται η «Αναζήτη-
ση», δηλαδή μία φόρμα αναζήτησης για γρήγορη πρόσβαση στα λήμματα (ανάλογα 
με το από ποιο γράμμα αρχίζει το αρκτικόλεξο, σε ποιο γράμμα τελειώνει, αν είναι 
ακριβής λέξη / φράση ή τι γράμματα περιέχει). Από εκεί βρίσκει κανείς το αρκτικό-
λεξο που τον ενδιαφέρει, την ανάλυσή του και την κατηγορία στην οποία ανήκει θε-
ματικά. Μετά υπάρχει ο συνολικός «Κατάλογος», όπου είναι καταχωρημένα όλα τα 
λήμματα αλφαβητικά καθώς και ανά κατηγορίες (π.χ. Φιλοσοφία, Ιστορία – Αρχαιο-
λογία, κλπ.). Εκεί μπορεί να περιηγηθεί κανείς για να εντοπίσει το αρκτικόλεξο που 
θέλει. Τρίτον, παρέχονται «Πληροφορίες» για την ταυτότητα της ιστοσελίδας, τον 
τρόπο οργάνωσης και επεξεργασίας του υλικού και κάποια στατιστικά δεδομένα.  

Τα αρκτικόλεξα που εμφανίζονται στην Ενότητα 48 της Νεότερης και Σύγχρονης Ι-
στορίας της Γ΄ Γυμνασίου είναι τα εξής: ΕΑΜ, ΚΚΕ, ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, 
ΠΕΕΑ. Τα περισσότερα από αυτά μπορεί κανείς να τα βρει στη βάση δεδομένων 
asas.gr με μία ή περισσότερες επεξηγήσεις, από τις οποίες οι μαθητές πρέπει να ξε-
χωρίσουν τη σωστή / σχετική με το μάθημα κατά την προτεινόμενη δραστηριότητα. 
Όλα τα παραπάνω αρκτικόλεξα κατατάσσονται στην κατηγορία «Ιστορία – Αρχαιο-
λογία», κάτι που μπορεί να επισημανθεί από τους μαθητές.  

Το διαδικτυακό λεξικό του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη στην Πύλη για την Ελλη-
νική γλώσσα (http://www.greek-language.gr/) και οι ιστορικοί όροι της Ενότητας 

48 

Η Πύλη για την Ελληνική γλώσσα είναι μία διαδικτυακή πύλη που έχει σχεδιάσει και 
υλοποιήσει το Κέντρο για την Ελληνική Γλώσσα και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέ-
ρονται για την Ελληνική γλώσσα εντός και εκτός Ελλάδας, αφού έχει επιλογή Ελλη-
νικής και Αγγλικής γλώσσας. Στο περιβάλλον του συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων 
το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής που εκδόθηκε το 1998 από το Ινστιτούτο Νεοελ-
ληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελεί 
αποτέλεσμα πολύχρονης και συστηματικής επεξεργασίας. 

Το ηλεκτρονικό λεξικό παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες. Πρώτον, περιλαμβάνει 
ένα θεωρητικό μέρος, όπου καταγράφονται η προεργασία που έγινε για την έκδοση 
της έντυπης μορφής του, οι άνθρωποι και οι φορείς που συνέβαλαν στο εγχείρημα 
αυτό, η πορεία των εργασιών, η λογική του λεξικού, ο χαρακτήρας του και ο τρόπος 
οργάνωσης και παρουσίασης των λημμάτων, τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για 
την παρουσίαση των λημμάτων, πίνακες για το ρηματικό και το ονοματικό σύστημα 
της Νεοελληνικής καθώς και πληροφορίες για την πρώτη και τη δεύτερη (τρέχουσα) 
ηλεκτρονική έκδοση του λεξικού. Δεύτερον, παρέχεται η επιλογή της Αναζήτησης 
λέξεων στο σώμα του λεξικού. Τρίτον, μπορεί κάποιος να κάνει Σύνθετη Αναζήτηση 
με βάση κάποια φίλτρα αναζήτησης, δηλαδή ορισμένα χαρακτηριστικά του λήμματος 
του οποίου θέλουμε να εντοπίσουμε την ερμηνεία (όπως είναι για παράδειγμα το επί-
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πεδο ύφους, η χρήση, το σημασιολογικό πεδίο και η γραμματική – σύνταξη).  

Τα λήμματα του ηλεκτρονικού λεξικού Τριανταφυλλίδη περιέχουν χρήσεις κάποιων 
λέξεων σε φράσεις ή με κάποια ιδιαίτερη σημασία. Έτσι, στο λήμμα «μαύρος» κατα-
γράφεται και η έκφραση «μαύρη αγορά», στην οποία μπορούν να αναχθούν οι μαθη-
τές μέσω της αναζήτησης στο λεξικό αυτό και να βρουν τη σημασία της. Άλλο παρά-
δειγμα είναι λέξεις οι οποίες από προσηγορικά ονόματα έχουν μετατραπεί σε κύρια 
με στένωση της σημασίας τους, όπως είναι για παράδειγμα η Κατοχή και η (Εθνική) 
Αντίσταση, καθώς αυτές έχουν συνδεθεί με κάποιες περιόδους της Ελληνικής Ιστορί-
ας.  

Οι ιστορικοί όροι της Ενότητας 48 της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄ Γυ-
μνασίου είναι οι εξής: Κατοχή, δωσίλογος, εκβουλγαρισμός, μαύρη αγορά, τάγματα 
ασφαλείας, Γκεστάπο, (Εθνική) Αντίσταση, Άρης Βελουχιώτης, «ελεύθερη Ελλάδα», 
«κυβέρνηση του βουνού», Εθνικό Συμβούλιο, κυβέρνηση του Καΐρου. Δεν συμπερι-
λαμβάνονται όλοι στο ηλεκτρονικό λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Αποτελεί, ό-
μως, η προτεινόμενη δραστηριότητα ένα καλό έναυσμα για τη συνειδητοποίηση εκ 
μέρους των μαθητών των δυνατοτήτων που παρέχει ένα ηλεκτρονικό λεξικό της Νέας 
Ελληνικής και για την εξοικείωσή τους με την αναζήτηση σε ένα παρόμοιο ηλεκτρο-
νικό περιβάλλον.  

Στοχοθεσία  

Με τις προτεινόμενες δραστηριότητες επιδιώκεται οι μαθητές: α) να μάθουν τα κύρια 
γνωρίσματα του καθεστώτος Κατοχής μέσα από τους ιστορικούς όρους που δομούν 
την Ενότητα, β) να παρακολουθήσουν την εμφάνιση και ανάπτυξη του κινήματος Α-
ντίστασης προσεγγίζοντας τα αρκτικόλεξα από τα οποία βρίθει η Ενότητα, γ) να μά-
θουν μεταξύ άλλων για το φαινόμενο του δωσιλογισμού και τα τάγματα ασφαλείας 
(Λούβη & Ξιφαράς 2012: 121), δ) να κατανοήσουν τις κυριότερες συνέπειες του Β΄ 
Παγκοσμίου πολέμου για την Ελλάδα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002: 274), ε) να οι-
κειωθούν βαθμιαία το ειδικό λεξιλόγιο της ιστορικής επιστήμης μέσα από τους ιστο-
ρικούς όρους της υπό διδασκαλία Ενότητας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002: 261), στ) 
να γνωρίσουν το ηλεκτρονικό λεξικό του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη στην Πύλη για 
την Ελληνική Γλώσσα, ζ) να εξοικειωθούν με τη στοχευμένη αναζήτηση σε συγκε-
κριμένες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, η) να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, θ) να 
συνηθίσουν να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 
μέσα από την αυτενέργεια κατά τη μάθηση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.  

Διαθεματικότητα 

Η εν λόγω διδακτική πρόταση συνδέεται διαθεματικά με το αντικείμενο της Νεοελ-
ληνικής Γλώσσας και συγκεκριμένα με την 5η Ενότητα («Ειρήνη – Πόλεμος») με α-
φορμή το απόσπασμα που ανθολογείται σε αυτήν από το μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη 
«Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου» (κείμενο 7 «Η φριχτή πολιτεία») (Κατσαρού, 
Μαγγανά, Σκιά, Τσέλιου 2014: 97), αφού θα ζητηθεί από τους μαθητές να γράψουν 
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τη δική τους ιστορία με πρωταγωνιστή τον ήρωα του μυθιστορήματος, που αναφέρε-
ται στην περίοδο της Κατοχής, και με χρήση των ιστορικών όρων της συγκεκριμένης 
Ενότητας της Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας. Έτσι, καθώς οι μαθητές θα εκφρα-
στούν λογοτεχνικά, η διδακτική πρόταση συνδέεται διαθεματικά και με το μάθημα 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.  

Μεθοδολογία  

1η διδακτική ώρα  

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων που όλες τους θα επεξεργαστούν 
το ίδιο φύλλο εργασίας. Κάθε ομάδα παίρνει τη θέση της μπροστά από έναν υπολογι-
στή στο εργαστήριο Πληροφορικής, όπου θα διεξαχθούν οι δραστηριότητες. Κάθε 
ομάδα έχει σαν παράλληλο βοήθημα και το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας.  

Δίνεται στους μαθητές το ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας. Αρχικά, καλούνται να εξοι-
κειωθούν με τη σημασία, τον ορισμό και τη χρήση της λέξης «αρκτικόλεξο» ψάχνο-
ντας σε ηλεκτρονικές πηγές. Στη συνέχεια, αφού έχουν κατανοήσει την έννοιά του, 
καλούνται να εντοπίσουν και να αποκωδικοποιήσουν τη σημασία συγκεκριμένων αρ-
κτικόλεξων που χρησιμοποιούνται ως ιστορικοί όροι στην υπό επεξεργασία Ενότητα. 
Αυτό γίνεται μέσω της αναζήτησής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ελληνικής 
βάσης δεδομένων ελληνικών και ξένων ακρωνυμίων (http://www.asas.gr/).  

Οι μαθητές καταγράφουν τα ευρήματα της αναζήτησής τους στον αντίστοιχο χώρο 
στο φύλλο εργασίας. Μέσω αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές έρχονται σε άμεση 
επαφή με τη σημασία των αντίστοιχων αρκτικόλεξων. Συνειδητοποιούν, έτσι, οι μα-
θητές α) τον εθνικό / ελληνικό χαρακτήρα των αντιστασιακών οργανώσεων και των 
στρατιωτικών και πολιτικών μορφωμάτων τους, όπως προβάλλεται κατά την ανάλυση 
των αντίστοιχων αρκτικόλεξων (ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ, ΕΠΟΝ, ΠΕΕΑ) και β) 
τον στόχο των αντιστασιακών οργανώσεων και του στρατιωτικού τους σκέλους, όπως 
τονίζεται στους τίτλους τους (ΕΑΜ, ΕΚΚΑ, ΕΛΑΣ), που ήταν η απελευθέρωση. 
Ταυτόχρονα, συγκρίνουν τα ευρήματά τους με τα γραφόμενα στο σχολικό εγχειρίδιο, 
για να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των εθνικοαπελευθερωτικών διερ-
γασιών κατά την περίοδο της Κατοχής.  

Παράλληλα, οι μαθητές εντοπίζουν ορισμένες ελλείψεις / παραλείψεις στους ορι-
σμούς των αρκτικόλεξων από την ηλεκτρονική βάση της εν λόγω ιστοσελίδας, δηλα-
δή περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας ορισμός είτε λείπει είτε κρύβει κάτι άλλο από 
τον αναμενόμενο ιστορικό όρο. Δίνεται έτσι το έναυσμα να επικοινωνήσουν οι μαθη-
τές με τους δημιουργούς της ιστοσελίδας και να κάνουν τις προτάσεις τους για βελτί-
ωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, δυνατότητα που δίνεται σε αυτήν, αφού πε-
ριέχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία.  

2η διδακτική ώρα  

Οι μαθητές, όπως έχουν χωριστεί από την προηγούμενη διδακτική ώρα, επισκέπτο-
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νται σε ομάδες την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού λεξικού του Ιδρύματος Τριαντα-
φυλλίδη και αρχίζουν την αναζήτηση των ιστορικών όρων της Ενότητας, που τους 
έχουν δοθεί σε ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας. Καταγράφουν τις σημασίες που εντοπί-
ζουν για όσες λέξεις υπάρχουν στο ηλεκτρονικό λεξικό. Για τις υπόλοιπες συμβου-
λεύονται το σχολικό εγχειρίδιο και συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας.  

Σε δεύτερη φάση η κάθε ομάδα καλείται να συντάξει ένα δικό της κείμενο λογοτεχνι-
κής υφής χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερους από τους ιστορικούς ό-
ρους της προηγούμενης φάσης. Ιδέες και τον κεντρικό ήρωα μπορούν να αντλήσουν 
οι μαθητές από το απόσπασμα με τίτλο «Η φριχτή πολιτεία» του μυθιστορήματος της 
Άλκης Ζέη «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου», το οποίο ανθολογείται στην 5η Ενό-
τητα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου και αναφέρεται στην περίοδο της 
Κατοχής. Με τον τρόπο αυτόν οι μαθητές θα εμπεδώσουν τις νέες γνώσεις και ο εκ-
παιδευτικός θα ελέγξει την αφομοίωση των παραπάνω εννοιών από τους μαθητές. 
Επίσης, οι τελευταίοι θα έχουν μέσα από αυτή τη δημιουργική δραστηριότητα τη δυ-
νατότητα να αντιληφθούν συνολικά την εικόνα της κατοχικής-αντιστασιακής Ελλά-
δας και να κινηθούν «από το μέρος στο όλον».  

3η διδακτική ώρα  

Οι μαθητές παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης α) τα συμπεράσματά τους από 
τις δραστηριότητες των δύο προηγούμενων διδακτικών ωρών και β) τα κείμενα που 
έγραψαν κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα. Τα συγκρίνουν μεταξύ τους και κάνουν πα-
ρατηρήσεις για την επιτυχημένη ή όχι χρήση των ιστορικών όρων που τους είχαν δο-
θεί καθώς και για τη λογοτεχνικότητα των κειμένων τους. Παίρνουν έτσι ιδέες για τη 
συνέχιση της διαδικασίας συγγραφής κειμένων, τα οποία πιθανόν να περιέχουν και 
αντιπολεμικά μηνύματα, με αφορμή το θέμα της Αντίστασης, της Κατοχής αλλά και 
γενικά του πολέμου και της σημασίας των συνεπειών και των αιτίων του. Επίσης, κά-
νουν αναγωγές και σε άλλες ιστορικές περιόδους της Ελληνικής Ιστορίας (π.χ. Ελλη-
νική Επανάσταση) αλλά και στη σημερινή εποχή.  

Συμπεράσματα  

Με βάση το παραπάνω διδακτικό σενάριο αναμένεται οι μαθητές να κερδίσουν σε 
γνωστικό επίπεδο μέσα από την καθοδηγούμενη ανακάλυψη και αναζήτηση αρκτικό-
λεξων και ιστορικών όρων αλλά και να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και τη 
δημιουργικότητά τους. Επιπλέον, σε επίπεδο δεξιοτήτων μαθαίνουν να πλοηγούνται 
σε ηλεκτρονικούς ιστότοπους και να καταγράφουν πληροφορίες σε ηλεκτρονικά 
φύλλα εργασίας. Τέλος, διαμορφώνουν οι μαθητές θετική στάση προς τη χρήση των 
Νέων Τεχνολογιών και προς την ίδια τη μάθηση. Επικουρικά δίνονται κάποιες επι-
πλέον ιδέες για την περάτωση του διδακτικού σεναρίου:  

α) Ανάλογα με την ύπαρξη χρονικών περιθωρίων η δραστηριότητα της πρώτης διδα-
κτικής ώρας μπορεί να διανθιστεί με επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με την ίδρυση και 
τη λειτουργία των αντιστασιακών οργανώσεων καθώς και με τα πρόσωπα που εμπλέ-
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κονταν σε αυτές.  

β) Οι μαθητές μπορούν κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας των δραστηριοτήτων να 
πάρουν συνέντευξη από γηραιότερους συγγενείς ή συντοπίτες τους σχετικά με τα γε-
γονότα της Κατοχής και της Αντίστασης στην περιοχή τους και να συγκρίνουν τα δε-
δομένα των συνεντεύξεων με τις πληροφορίες του σχολικού εγχειριδίου και των ι-
στοσελίδων που επισκέφθηκαν.  
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Φύλλα εργασίας  

1ο φύλλο εργασίας 

1. Να δώσετε έναν ορισμό της λέξης «αρκτικόλεξο». 

2. Πώς αλλιώς ονομάζεται το «αρκτικόλεξο»; Να δώσετε δύο συνώνυμά του.  

3. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται τα αρ-
κτικόλεξα;  

Για τις παραπάνω ερωτήσεις να συμβουλευτείτε και την εξής ιστοσελίδα: 
(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE
%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%BF) 

4. Να προσπελάσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση της ελληνικής βάσης δεδομέ-
νων ελληνικών και ξένων ακρωνυμίων (http://www.asas.gr/), να εντοπίσετε μέσω της 
«Αναζήτησης» τη σημασία των παρακάτω αρκτικόλεξων και να την καταγράψετε 
στον διπλανό κενό χώρο (Για τη σημασία τους να συμβουλευτείτε παράλληλα και το 
σχολικό σας βιβλίο):  

i. ΕΑΜ: …………………………………………………………………………..  

ii. ΚΚΕ: …………………………………………………………………………… 

iii. ΕΔΕΣ: ………………………………………………………………………….. 

iv. ΕΚΚΑ: …………………………………………………………………………. 

v. ΕΛΑΣ: ………………………………………………………………………….  

vi. ΕΠΟΝ: …………………………………………………………………………. 

vii. ΠΕΕΑ: …………………………………………………………………………. 

 

5. Σύμφωνα με την ανάλυση των παραπάνω αρκτικόλεξων, ποια δύο στοιχεία 
τονίζονται (ως προς την ταυτότητα και τον σκοπό των συγκεκριμένων μορφωμάτων);  

6. Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμη μια ελληνική βάση δεδομένων ελληνικών και ξέ-
νων ακρωνυμίων; Εντοπίζετε κάποιες αδυναμίες στην ήδη υπάρχουσα βάση; Ποιες 
είναι αυτές; Πώς θα μπορούσαν να επιλυθούν; 

7. Να συντάξετε μία επιστολή με τις παρατηρήσεις ή / και τις προτάσεις σας και 
να την αποστείλετε στην ελληνική βάση δεδομένων ελληνικών και ξένων ακρωνυμί-
ων. (Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας είναι contact@asas.gr) 
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2ο φύλλο εργασίας 

 

1. Να προσπελάσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού λεξικού της Κοινής Νεοελ-
ληνικής του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη (http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/), να βρείτε τη ση-
μασία των παρακάτω ιστορικών όρων, επιλέγοντας την κατάλληλη ερμηνεία από ό-
σες δίνονται σ’ αυτό, και να την καταγράψετε στον κενό χώρο που δίνεται. Για τους 
όρους που δεν μπορείτε να εντοπίσετε στο λεξικό συμβουλευτείτε το σχολικό σας 
εγχειρίδιο.  

α) Κατοχή: …………………………………………………………………………  

β) δωσίλογος: ……………………………………………………………………… 

γ) εκβουλγαρισμός: ………………………………………………………………...  

δ) μαύρη αγορά: …………………………………………………………………… 

 ε) τάγματα ασφαλείας: ……………………………………………………………. 

στ) Γκεστάπο: ……………………………………………………………………..   

ζ) (Εθνική) Αντίσταση: …………………………………………………………….  

η) Άρης Βελουχιώτης: …………………………………………………………….   

θ) «ελεύθερη Ελλάδα»: ……………………………………………………………  

ι) «κυβέρνηση του βουνού»: ………………………………………………………   

ια) Εθνικό Συμβούλιο: ……………………………………………………………..  

ιβ) κυβέρνηση του Καΐρου: ………………………………………………………..  

 

2. Να δημιουργήσετε στο περιβάλλον του κειμενογράφου Word ένα κείμενο μυ-
θιστορηματικής μορφής το οποίο: α) να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερους από 
τους παραπάνω ιστορικούς όρους (τους οποίους να υπογραμμίζετε για να είναι δια-
κριτοί), β) να έχει για κεντρικό ήρωα τον μικρό Πέτρο του Κειμένου 7 «Η φριχτή πο-
λιτεία» (απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη «Ο μεγάλος περίπατος του 
Πέτρου») της 5ης Ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου και γ) να 
αναδίδει το κλίμα της κατοχικής-αντιστασιακής Ελλάδας.  

1785

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/


Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη δημιουργία ιστορικού ντοκιμαντέρ  
 

Δρ Δημακοπούλου Αλεξάνδρα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, alexdemako@gmail.com  

Δρ Τσάκωνας Παναγιώτης 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19 - Π.Ε.04.01, ptsakon@yahoo.com 

Περίληψη 
 
Ο γενικός σκοπός του παρουσιαζόμενου project, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
πολιτιστικού προγράμματος με τη συμμετοχή μαθητών της Β΄ Λυκείου του Πρότυπου 
Πειραματικού Γενικού Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, αφορά στη δημιουρ-
γία ιστορικού ντοκιμαντέρ με θέμα την ένταξη των μικρασιατών προσφύγων στην 
ελληνική κοινωνία. Βασικοί στόχοι που τέθηκαν, μεταξύ άλλων, ήταν η μύηση των 
μαθητών στον ιστορικό εγγραμματισμό μέσα από την έρευνα, συλλογή, ερμηνεία και 
κριτική αντιμετώπιση ιστορικού κειμενικού και οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και 
η ανάπτυξη της ιστορικής ενσυναίσθησης κυρίως μέσα από την συνέντευξη και την 
ενεργητική ακρόαση προσώπων που είχαν βιωματική έμμεση σχέση με τα γεγονότα. 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αξιοποιήσαμε τις ΤΠΕ, μέσω των οποίων οι 
μαθητές ασκήθηκαν επίσης στον ψηφιακό εγγραμματισμό χρησιμοποιώντας για την 
υλοποίηση του project εργαλεία web2 και τη βασική λογική της συνεργατικής μάθη-
σης που αυτά υποστηρίζουν: δημιουργία, γνωστική αντανάκλαση, μάθηση. Παράλ-
ληλα, οι μαθητές ανέπτυξαν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα, καθώς και  
ικανότητες σχετικές με την ιεράρχηση και δόμηση των πληροφοριών που επέλεξαν 
ύστερα από προσεκτική μελέτη και ανάγνωση κειμενικών και οπτικοακουστικών πη-
γών, τη σύνθεση και τη δημιουργία σεναρίου, και γενικότερα την κινηματογραφική 
αναπαράστασή του μέσα από την ιστορική ψηφιακή αφήγηση. 

Λέξεις - Κλειδιά:  ιστορικό ντοκιμαντέρ, ένταξη μικρασιατών προσφύγων, ιστορικός 
εγγραμματισμός, αξιοποίηση ΤΠΕ, ψηφιακός εγγραμματισμός. 

Εισαγωγή  - Μέθοδος 
 
Η συγκεκριμένη εισήγηση αφορά στην παρουσίαση project που πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος με τη συμμετοχή μαθητών της Β΄ Λυκείου 
του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και α-
ποσκοπούσε στη δημιουργία video ιστορικού ντοκιμαντέρ με θέμα την ένταξη των 
μικρασιατών προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, το ο-
ποίο έχει αναρτηθεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, είναι: «Απ’τη Σμύρνη έρχομαι 
να βρω παρηγοριά... Η ένταξη των μικρασιατών προσφύγων στην ελληνική κοινωνία 
(1922-1930)».  
 
Η υλοποίηση του παραπάνω project βασίστηκε στην αποδοχή της αρχής ότι η ιστορι-
κή γνώση δεν παρέχεται, αλλά δομείται και κατακτάται με βάση την κριτική αντιμε-
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τώπιση γνωστικού υλικού που ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος αναζητά με τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού. Οι ποικίλες πηγές που επιλέγονται, κρίνονται και ερμηνεύονται από 
τον ίδιο τον μαθητή δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με το «γεγονός» του παρελθό-
ντος. Η προσπάθεια να διατυπωθούν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά μέσα από την 
ανάγνωση και την ερμηνεία των πηγών, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε νέο 
κύκλο ερωτήσεων, οδηγεί στη σύνθεση της ιστορικής αφήγησης (αφηγήσεων, υποθέ-
σεων ή συμπερασμάτων) με υποκείμενο τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, ο οποίος μέσα 
από όλη την παραπάνω διαδικασία μυείται στον ιστορικό εγγραμματισμό.  
 
Η έννοια του ιστορικού εγγραμματισμού περιλαμβάνει (Μαυροσκούφης, 2013): α. 
την ικανότητα για τη δημιουργία κειμένων ανάλογα με αυτά που δημιουργούν οι ι-
στορικοί,  β. τη διεύρυνση της έννοιας των ιστορικών πηγών, γ. την υπέρβαση της 
γεγονοτολογικής θεώρησης, δ. την κατανόηση των τρόπων με τους οποίους δομείται 
η ιστορική γνώση, ε. τη χρήση ερμηνευτικών εργαλείων για την κατανόηση των πη-
γών, στ. την κατανόηση των ιστορικών μετα-εννοιών, π.χ. αλλαγή, αιτιότητα, συνέ-
πειες, ζ. την εξοικείωση με την έννοια της ενσυναίσθησης, η. την αποφυγή της α-
πλουστευτικής και διπολικής σκέψης μέσα από την κατανόηση της πολυπλοκότητας 
του παρελθόντος, θ. την κριτική προσέγγιση των ερμηνειών που έχουν διατυπωθεί 
από τους ιστορικούς και τη διαμόρφωση προσωπικών ερμηνειών. 
 
Μεθοδολογικά, το project ακολουθεί τα παρακάτω στάδια (Μαυροσκούφης, 2013): 
προσδιορισμός θέματος και σύντομη εισαγωγή στο ιστορικό πλαίσιο, διαμόρφωση 
του σχεδίου διδασκαλίας (διατύπωση στόχων, αφετηρία, διατύπωση υποθέσεων ερ-
γασίας, διαμόρφωση μαθησιακής πορείας), χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης της εργα-
σίας, χρήση πηγών, σύνθεση αφηγηματικού κειμένου (επιλογή για αφήγηση με ψη-
φιακά μέσα  - ψηφιακή αφήγηση), αναστοχασμός. 
 
Κατά την υλοποίηση του παρόντος project, οι ΤΠΕ αξιοποιήθηκαν σε διαφορετικά 
επίπεδα: α. για τη διαδικτυακή έρευνα και συλλογή ιστορικού υλικού, κειμενικού και 
οπτικοακουστικού, β. για την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, 
καθώς και για την επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθη-
τές, γ.  για την ομαδική συγγραφή και την ομαδική διόρθωση του κειμένου της ιστο-
ρικής αφήγησης δ. για τη σύνθεση της ψηφιακής ιστορικής αφήγησης και τη διάθεσή 
της στην εκπαιδευτική κοινότητα - ανάρτηση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Εξάλ-
λου, οι ΤΠΕ αξιοποιήθηκαν και για τη λήψη οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, 
βίντεο, συνέντευξη), καθώς και για την ηχητική εγγραφή της ιστορικής αφήγησης 
από τους συμμετέχοντες μαθητές.  
 
Ειδικότερα, αξιοποιήθηκαν: α. το διαδίκτυο και οι μηχανές αναζήτησης για την ανεύ-
ρεση πηγών, κειμενικών και οπτικοακουστικών, β. εργαλεία web2: πλατφόρμα συ-
νεργατικής μάθησης-wiki, για την καταχώριση, ανταλλαγή και κριτική επεξεργασία 
του υλικού που συλλεγόταν/ google docs για τη συνεργατική συγγραφή και διόρθωση 
του κειμένου της αφήγησης/dropbox για το εξ αποστάσεως διαμοίρασμα αρχείων με-
γάλου μεγέθους γ. λογισμικό καταγραφής και επεξεργασίας ήχου δ. λογισμικό επε-
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ξεργασίας ήχου και video για τη σύνθεση της ψηφιακής ιστορικής αφήγησης. 
 
Η πλατφόρμα ομαδοσυνεργατικής μάθησης (wiki), όπως και τα έγγραφα της google,   
αποτελεί εργαλείο Web2 που στηρίζει τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων 
και απόψεων μεταξύ των μαθητών ακολουθώντας τη βασική λογική συνεργατικής 
μάθησης: δημιουργία, γνωστική αντανάκλαση, μάθηση (Θεοχαρόπουλος, 2010). Η 
μάθηση δηλαδή προκύπτει όχι μόνον κατά τη διαδικασία δημιουργίας, αλλά και μέσω 
της διάθεσης της δημιουργίας στην κοινότητα και των συνακόλουθων αντανακλάσε-
ων και αλληλεπιδράσεων.  
 
Η ψηφιακή αφήγηση κινείται επίσης στη λογική της συνεργατικής μάθησης των εργα-
λείων Web2. Εξάλλου, μέσα από τη διαδικασία της ψηφιακής αφήγησης οι εκπαιδευ-
όμενοι παρακινούνται να διερευνήσουν βαθύτερα το θέμα που επεξεργάζονται, σκέ-
φτονται αναλυτικά και αξιολογούν κριτικά τις διαθέσιμες πληροφορίες τις οποίες κα-
λούνται να συνθέσουν με ένα δημιουργικό τρόπο ώστε να επικοινωνήσουν αποτελε-
σματικά τη δική τους αφήγηση. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι εκπαιδευόμενοι επι-
λέγουν τον τρόπο με τον οποίο θα ιεραρχήσουν και θα δομήσουν τις πληροφορίες 
δημιουργώντας τη δική τους πλοκή (Οικονόμου, Αφήγηση).  
 
Το project διαμορφώθηκε με βάση τους ακόλουθους μαθησιακούς στόχους:  
 
Γνωστικοί στόχοι 

• να ασκηθούν οι μαθητές στην αναζήτηση και την κριτική ανάγνωση πηγών 
• να γνωρίσουν μέσω των ιστορικών πηγών διαφορετικές όψεις της ένταξης των 

προσφύγων στην ελληνική κοινωνία 
• να προσεγγίσουν κριτικά το ιστορικό παρελθόν συλλέγοντας, μελετώντας, 

κρίνοντας και ερμηνεύοντας ιστορικές πηγές 
• να γνωρίσουν τα αποτελέσματα της ένταξης των μικρασιατών προσφύγων για 

τους ίδιους και για την ελληνική κοινωνία (σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτι-
σμικό, εργασιακό, αρχιτεκτονικό επίπεδο). 
 

Συναισθηματικοί  - επικοινωνιακοί στόχοι 
• να αναπτύξουν οι μαθητές ιστορική ενσυναίσθηση 
• να αναπτύξουν κριτική σκέψη μέσα από τη μελέτη και ερμηνεία των ιστορι-

κών πηγών 
• να προβληματιστούν σε σχέση με θέματα όπως: ρατσιστική συμπεριφορά και 

αίτιά της, εθνικισμός, διαφορετικότητα 
• να καλλιεργήσουν ικανότητες ενεργητικής ακρόασης και ιστορικής ενσυναί-

σθησης μέσα από συνεντεύξεις προσώπων που συνδέονται βιωματικά με το 
ιστορικό παρελθόν, προσώπων τα οποία συνδέονται με πρόσωπα τα οποία βί-
ωσαν τα γεγονότα (γιο και εγγονή μικρασιατών προσφύγων  - ιστορία οικογε-
νειών) 

• να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας  

1788

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

https://economu.wordpress.com/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-storytelling/


 
Στόχοι που συνδέονται με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 

• να καλλιεργήσουν οι μαθητές δεξιότητες σχετικά με την κριτική και συνδυα-
στική σκέψη, τον γραπτό λόγο, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα μέσα από 
τη σύνθεση ψηφιακής αφήγησης καλλιεργώντας παράλληλα την συνεργασία, 
τη φαντασία και τη δημιουργικότητα αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες 

• να ασκηθούν στον ψηφιακό εγγραματισμό (χρήση επεξεργαστή κειμένου, πε-
ριήγηση και εξερεύνηση στο διαδίκτυο, επεξεργασία ήχου - φωτογραφίας - 
video), και να εξοικειωθούν ιδιαίτερα με τη συνεργατική μάθηση ως αποτέλε-
σμα γνωστικής αντανάκλασης και αλληλεπίδρασης με τη χρήση εργαλείων 
web2 όπως το wiki - πλατφόρμα ομαδοσυνεργατικής μάθησης, έγγραφα 
google-google docs, dropbox)  

• ειδικότερα, αξιοποιώντας την ψηφιακή αφήγηση, να αναπτύξουν ικανότητες 
σχετικά με την ιεράρχηση και δόμηση των πληροφοριών που έχουν επιλέξει 
ύστερα από προσεκτική μελέτη και ανάγνωση πηγών - κειμενικών και οπτι-
κοακουστικών. 
 

Στόχοι που συνδέονται με στάσεις και συμπεριφορές 
• να υιοθετήσουν απόψεις και στάσεις ενεργού πολίτη 
• να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο της ιστορίας ως μέσου ανάγνωσης και ερμη-

νείας της σύγχρονης πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας 
και να συνδέσουν έτσι το χθες με το σήμερα 

• να ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν αντιρατσιστική στάση και συμπε-
ριφορά 

• να καλλιεργήσουν γενικότερα δημοκρατική συνείδηση 
 

Οι συνεντεύξεις και η ανάπτυξη της ιστορικής ενσυναίσθησης 
 

Οι συνεντεύξεις αποτελούν βασικό συστατικό του ιστορικού ντοκιμαντέρ, αφού συν-
δέονται με τη βιωματική  μέθοδο η οποία στοχεύει στην καλλιέργεια της ενσυναίσθη-
σης. Η δεξιότητα της ιστορικής ενσυναίσθησης (Percoco, 2001), η ικανότητα δηλαδή 
να μεταφερθούμε στην πραγματικότητα των ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα, να 
αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους έπραξαν έτσι ή αλλιώς κάτω από συγκε-
κριμένες συνθήκες, να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους, τα διλήμματά τους, τα αδιέ-
ξοδά τους, συμβάλλει καθοριστικά στην κατανόηση και την ερμηνεία των ανθρώπι-
νων ενεργειών που συνθέτουν το ιστορικό παρελθόν.  
 
Ο αμερικανός θεωρητικός της ιστοριογραφίας και της επιστημολογίας της Ιστορίας 
LaCapra εξάλλου, έχει την άποψη, σύμφωνα με τον Κόκκινο, ότι «η ιστορική ενσυ-
ναίσθηση λειτουργεί ως μια μορφή δυνητικής (virtual) εμπειρίας μέθεξης στην κατά-
σταση και το βίωμα του άλλου, όχι, ωστόσο, υπό την έννοια της ταύτισης, πράγμα 
άλλωστε αδύνατο, αλλά της επίγνωσης της διαφοράς και της απόστασης που χωρίζει 
το παρόν από το παρελθόν, δηλαδή της ιστορικής συνέχειας μεταξύ τους, αλλά και 
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των πολλαπλών τομών που τα διαχωρίζουν» (Κόκκινος, Μαυροσκούφης, Γατσωτής, 
Λεμονίδου, 2010, σελ. 26).  
 
Οι συνεντεύξεις του ντοκιμαντέρ αποτελούν προσωπικές μαρτυρίες ατόμων που συν-
δέονται βιωματικά με το ιστορικό παρελθόν – εγγόνια ή παιδιά προσώπων που βίω-
σαν τα ίδια τα γεγονότα. Οι συνεντεύξεις αυτές συνέβαλαν ώστε οι μαθητές, οι οποίοι 
έγιναν οι ίδιοι συνεντευξιαστές, να αναπτύξουν την ιστορική ενσυναίσθηση, βασικό 
βιωματικό μέσο κατανόησης και ερμηνείας του ιστορικού παρελθόντος. 
 

Σύντομη περιγραφή των φάσεων  - σταδίων υλοποίησης του project 
 

Α φάση: Η ομάδα των έξι (6) συμμετεχόντων μαθητών χωρίστηκε σε τρεις (3) επιμέ-
ρους μικρές υποομάδες των 2 ατόμων (στο πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο περιλάμ-
βανε και άλλα πεδία έρευνας σχετικά με τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας συμμετεί-
χαν δέκα (10) μαθητές, αλλά από αυτούς μόνον οι έξι (6) δημιούργησαν το ντοκιμα-
ντέρ). Η καθεμία από αυτές, ανέλαβε να συγκεντρώσει, να μελετήσει και να ερμη-
νεύσει υλικό σχετικό με επιμέρους θέματα που αφορούν στο θέμα της ένταξης των 
μικρασιατών προσφύγων στην ελληνική κοινωνία: Η 1η υποομάδα ανέλαβε τη θεμα-
τική που αφορά στην αποκατάσταση (αγροτική και αστική) και οικονομική ανάπτυξη 
των προσφύγων, την εγκατάσταση, τη στέγαση και τη δημιουργία υποδομών, την α-
πασχόληση των προσφύγων.  Η 2η υποομάδα ανέλαβε τη θεματική που αφορά στην 
τυπολογία των κατοικιών των προσφύγων, στους φορείς, στους θεσμούς και στα μέ-
τρα, στην αρχιτεκτονική των κοινωνικών κατοικιών. Η 3η υποομάδα ασχολήθηκε με 
το θέμα της αντιμετώπισης των προσφύγων, τόσο από το επίσημο κράτος όσο και από 
την ελληνική κοινωνία, καθώς και με το θέμα των αντιπαραθέσεων γηγενών και προ-
σφύγων, αλλά και με τα γενικότερα αποτελέσματα της ανταλλαγής των πληθυσμών.  
 
Το υλικό που συγκεντρώθηκε - με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των εμπλεκόμε-
νων εκπαιδευτικών - και μελετήθηκε από τους μαθητές ήταν αρκετά ογκώδες. Το υ-
λικό αναρτώνταν σε wiki, στο οποίο είχε πρόσβαση όλη η ομάδα, είτε επρόκειτο για 
κείμενα από το διαδίκτυο, είτε για κείμενα  - αποσπάσματα από βιβλία, τα οποία ψη-
φιοποιούνταν μέσω σάρωσης, είτε για οπτικοακουστικό υλικό για το οποίο συνήθως 
δίνονταν οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι.  
 
Β Φάση: Με βάση το σύνολο του υλικού που είχαν μελετήσει, οι μαθητές άρχισαν να 
συγγράφουν το σενάριο του ντοκιμαντέρ: κράτησαν σημειώσεις, ιεράρχησαν τα στοι-
χεία που θα έθιγαν, σχεδίασαν τη δομή του δικού τους κειμένου. Η κάθε υποομάδα 
έγραφε σχετικά με το δικό της υπόθεμα και όλες οι ομάδες μαζί συνέθεσαν το τελικό 
κείμενο, διορθώνοντας και βελτιώνοντάς το ομαδικά (google docs).  
 
 Γ Φάση: Από το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού οι μαθητές επέλεξαν τις σκη-
νές τις οποίες θεώρησαν κατάλληλες για την εικονοποίηση του σεναρίου - ιστορικής 
αφήγησής τους και τις αποθήκευσαν σε ξεχωριστά αρχεία χρησιμοποιώντας ειδικό 
σύστημα ονοματολογίας με σκοπό τον ευχερέστερο μελλοντικό εντοπισμό. Στη συνέ-
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χεια, έγινε το πρώτο σχεδίασμα των σκηνών του τελικού video (découpage). 
 
Παράλληλα, δύο μαθήτριες συνέταξαν τις ερωτήσεις για τις συνεντεύξεις που θα έ-
παιρναν από πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Τα video με τις συνε-
ντεύξεις αναρτήθηκαν στο wiki. Η ομάδα από κοινού έκρινε ποια αποσπάσματα των 
συνεντεύξεων αυτών ήταν τα πιο σημαντικά για να ενσωματωθούν στο ντοκιμαντέρ. 
Εξάλλου, μία μαθήτρια ανέλαβε να φωτογραφήσει παλιά προσφυγικά σπίτια και ερ-
γοστάσια της Νέας Ιωνίας. Οι φωτογραφίες αυτές, ενσωματώθηκαν επίσης στο τελικό 
video.  
 
Δ Φάση: Η ομάδα στο σύνολό της συγκέντρωσε μουσικά μοτίβα για τη μουσική υ-
πόκρουση της αφήγησης του ντοκιμαντέρ. Τρεις μαθήτριες ηχογράφησαν την αφήγη-
ση του τελικού κειμένου - σεναρίου.  
 
Ε Φάση: Τελική σύνθεση όλων των στοιχείων με το πρόγραμμα VideoPad video edi-
tor και τη δημιουργία master video. 
 
Σε όλη τη διάρκεια του project πραγματοποιούνταν φυσικά και δια ζώσης συναντή-
σεις για αναστοχασμό, ανατροφοδότηση, διατύπωση αποριών, συζήτηση και επανα-
προσδιορισμό της πορείας των εργασιών και του αρχικού χρονοδιαγράμματος.  
 

Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών σε όλες τις φάσεις  
της υλοποίησης του project 

 
Σε όλα τα στάδια υλοποίησης του project οι Νέες Τεχνολογίες αποτέλεσαν βασικό 
εργαλείο εργασίας, επικοινωνίας, συνεργασίας, και τελικής δημιουργίας του ιστορι-
κού ντοκιμαντέρ. Αναλυτικότερα, οι Νέες Τεχνολογίες αξιοποιήθηκαν κατά:  
 

• την αναζήτηση του υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, αποσπάσματα video) και 
την αποθήκευσή του τοπικά με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία. 

• τη συγγραφή του κειμένου - σεναρίου - ιστορικής αφήγησης  
• την καταγραφή ερωτημάτων για τις συνεντεύξεις 
• την κινηματογράφηση των συνεντεύξεων με επιλογή του χώρου, του φόντου, 

της γωνίας λήψης, τις αλλαγές στη θέση της κάμερας κ.λπ. 
• το πρώτο σχεδίασμα των σκηνών του τελικού video (découpage), καθορισμός 

επιθυμητής διάρκειας σκηνών 
• την ηχογράφηση της αφήγησης με τήρηση των χρόνων από το προηγούμενο 

βήμα 
• την επιλογή μουσικής υπόκρουσης από διάφορες πηγές (ηχογράφηση από CD 

μουσικής, διαδικτυακές πηγές, κ.λπ.) 
• τη μίξη αποσπασμάτων ήχου (audio clips) με κατάλληλη ρύθμιση των επιπέ-

δων έντασης αφήγησης / μουσικής 
• τη δημιουργία εφέ στις σκηνές που περιλαμβάνουν στατικό οπτικό υλικό (φω-

τογραφίες) με σκοπό τη διατήρηση του ενδιαφέροντος του θεατή, την αύξηση 

1791

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



της συναισθηματικής έντασης, την έμφαση σε λεπτομέρειες κ.λπ. Τα εφέ αυτά 
περιλαμβάνουν zoom in, zoom out, travelling, focus, blur κ.λπ. 

• το montage του υλικού σε μια πρώτη έκδοση του video 
• την προβολή και τον αναστοχασμό 
• τις προσθήκες / αλλαγές / τροποποιήσεις / παραγωγή πρόσθετου πρωτογενούς 

υλικού 
• την παραγωγή ζενερίκ 
• τη δημιουργία master video. 

Όλα τα στάδια διευκολύνθηκαν στο μέγιστο δυνατό βαθμό από την: 
• ύπαρξη προχωρημένων τεχνικών αναζήτησης – οι σύγχρονες μηχανές αναζή-

τησης δεν είναι πλέον απλά ηλεκτρονικά ευρετήρια, αλλά πλήρη λογισμικά με 
λειτουργικότητα που επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την αναζήτηση βάσει τύπου 
αρχείου, χρονική περίοδο αναφοράς / παραγωγής / ανάρτησης, καθορισμού 
σύνθετων κριτηρίων αναζήτησης οπτικού υλικού που περιλαμβάνουν περιε-
χόμενο, χρώμα, τύπο κ.λπ. 

• δωρεάν διάθεση πλήρως λειτουργικού και εύχρηστου λογισμικού για την κα-
ταγραφή και επεξεργασία ήχου, την επιτάχυνση ή επιβράδυνση αναπαραγω-
γής, την εκ των υστέρων διόρθωση σφαλμάτων ή /και ατελειών της ηχογρά-
φησης (σχετικής έντασης ήχου, απαλοιφή θορύβων περιβάλλοντος κ.λπ.), τη 
χρήση πολλαπλών καναλιών ήχου για προσθήκη ηχητικών εφφέ κ.λπ. 

• δωρεάν διάθεση πλήρως λειτουργικού και εύχρηστου λογισμικού για την επε-
ξεργασία video, την αναδιάταξη σκηνών, τον επαναχρωματισμό/ αποχρωμα-
τισμό πλάνων, την περικοπή κάδρου, την εστίαση σε συγκεκριμενο σημείο 
πλάνου, την υπέρθεση υπότιτλων, τη μίξη εικόνων, την αναπαραγωγή σε πα-
ράθεση ανεξάρτητων αποσπασμάτων video, την περιστροφή, την αλλαγή τα-
χύτητας αναπαραγωγής κ.λπ. 

Μέσω των εργαλείων αυτών οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν στη λε-
πτομέρειά της και να εξασκήσουν αναλυτικά την εργασία που κάνει στην πραγματι-
κότητα ο σκηνοθέτης, ο διευθυντής φωτογραφίας, ο μοντέρ, ο μηχανικός ήχου και 
άλλες ειδικότητες που εμπλέκονται στην παραγωγή μιας ταινίας. Η έμφυτη δυνατότη-
τα τάχιστης πρόσληψης νέων γνώσεων σε συνδυασμό με την άνευ κόστους δυνατότη-
τα πολλαπλών πειραματισμών (δεν δαπανάται φιλμ ή μαγνητοταινία) επέτρεψε στους 
μαθητές να εκφραστούν (καλλι)τεχνικά με άνεση, και πραγματικά να εξοικειωθούν 
με όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής. 

Τέλος, η δυνατότητα του εξ αποστάσεως διαμοιρασμού αρχείων μεγάλου μεγέθους 
μέσω ιστοτόπων δωρεάν φιλοξενίας (dropbox, google drive, κ.λπ.) διευκόλυνε τη συ-
νεργασία μεταξύ μαθητών για τη δημιουργία του project. 

Συμπερασματικά, οι ΤΠΕ αποτέλεσαν το βασικό εργαλείο για την επίτευξη των διδα-
κτικών στόχων που είχαν τεθεί αναφορικά με τη μάθηση της ιστορίας. Παράλληλα, 
επιτεύχθηκε και ο στόχος της καλλιέργειας αρκετά απαιτητικών δεξιοτήτων στον ψη-
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φιακό εγγραμματισμό των μαθητών. Τέλος, μέσω της γνωστικής αντανάκλασης με τα 
εργαλεία web2, καλλιεργήθηκε η μάθηση σε συνεργατικά πλαίσια.  
 

Βιβλιογραφία - Βιβλιογραφικές αναφορές 
 

Για τη μεθοδολογία και τη διδακτική 

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης  Ε-
πιμόρφωσης - Τεύχος 3, κλάδος ΠΕ02, (2010). Πάτρα: ΙΤΥ. 

Θεοχαρόπουλος, I. (2010). Συστηµικές - Κυβερνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: 
Εφαρµογή στον Σχεδιασµό, την Ανάλυση και την Υλοποίηση Πληροφοριακού Συ-
στήµατος για την Ανάπτυξη Εικονικών Κοινοτήτων Συνεργασίας και Μάθησης 
Εκπαιδευτικών. Πειραιάς: Πανεπιστήµιο Πειραιώς.  

Κόκκινος, Γ. (2010). Το σχολείο απέναντι στο ιστορικό γεγονός και το τραύμα. Στο: 
Κόκκινος, Γ, Μαυροσκούφης, Δ.Κ., Γατσωτής, Π. & Λεμονίδου, Ε, Τα συ-
γκρουσιακά θέματα στη διδασκαλία της ιστορίας. Αθήνα: Νοόγραμμα 

Μαυροσκούφης, Γ. (2013). Στρατηγικές για την αξιοποίηση των πηγών και τη μεθό-
δευση της διδασκαλίας. Στο: Παληκίδης, Αγ. (επιμ.), Κριτικές προσεγγίσεις του 
ναζιστικού φαινομένου. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Οικονόμου, Β. Αφήγηση - storytelling: Διαθέσιμο on line: 
http://economu.wordpress.com/εκπαιδευτικό-υλικό/αφήγηση-
storytelling(13/4/2015) 

Percoco, J.(2001). Devided we stand. Teaching about conflict in U.S.A. History, NH 
Heinemann. Portsmouth: 2001. 

 
Παράρτημα 

 Βιβλιογραφικές και διαδικτυακές αναφορές για την υλοποίηση του project: 

Απ’ τη Σμύρνη έρχομαι να βρω παρηγοριά.......: Η ένταξη των Μικρασιατών προσφύ-
γων στην ελληνική κοινωνία (1922 - 1930) http://vod.sch.gr/video/view/2148.htm 

Αγτζίδης, Βλ. (2010). Πρόσφυγες του΄22 στη «μητέρα-πατρίδα». Οι δικοί μας Πα-
λαιστίνιοι. Στο: Το τραύμα και οι πολιτικές της μνήμης. Αθήνα: Ταξιδευτής. 

Αναγνωστοπούλου, Σ. (2006). Κοινωνικές και πολιτισμικές επιδράσεις από την εγκα-
τάσταση των προσφύγων. Στο: Η Ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών-πτυχές 
μιας εθνικής σύγκρουσης (επιμ. Κ. Τσιτσελίκης). Αθήνα: Κριτική. 

Ανδριώτης, Ν. (2006). Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα. Στο: Θέματα Νεοελληνι-
κής Ιστορίας - Τάξη Γ Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

Βογιατζόγλου, Όλ.,   Βιομηχανική κληρονομιά - Η προσφορά στην αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος: Διαθέσιμο on line: 
www.viokliron.gr/documents/H_Prosfora_sthn_Anavathmisi_toy_Perivallontos.
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Ιωνία - Παράμετρος της αστικής εγκατάστασης. Στο: Ο ξεριζωμός και η άλλη 
πατρίδα - Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, (επιμελ. Μ. Στεφανοπούλου). Αθή-
να: Σχολή Μωραΐτη 

Γεωργακοπούλου, Φ. (2002). Προσφυγικοί συνοικισμοί στην Αθήνα και τον Πειραιά.  
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία: Διαθέσιμο on line:  \    
 http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5944   (13/4/2015)   . 

Hirschon, R. (2006). Τα αποτελέσματα της ανταλλαγής. Στο: Η Ελληνοτουρκική α-
νταλλαγή πληθυσμών-πτυχές μιας εθνικής σύγκρουσης (επιμ. Κ. Τσιτσελίκης). 
Αθήνα: Κριτική. 

Κατσάπης, Κ. (2002). Αντιπαραθέσεις μεταξύ Γηγενών και Μικρασιατών Προσφύ-
γων στην Ελλάδα. Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία: Διαθέσιμο 
on line:  http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3665 (13/4/2015). 

Κατσάπης, Κ. (2002). Αποκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα του Μεσοπολέ-
μου. Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία: Διαθέσιμο on line:  
http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3684  (13/4/2015).   

Κατσάπης, Κ. (2011). Το προσφυγικό ζήτημα. Στο: Το 1922 και οι πρόσφυγες - μια 
νέα ματιά (επιμ. Α. Λιάκος). Αθήνα: Νεφέλη.  

Λιάκος, Α. (1993). Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Αθήνα: 
Ι.Ε.Π.ΕΤΕ. 

Morgenthau, H. (1994). Η αποστολή μου στην Αθήνα  - Το έπος της εγκατάστασης των 
Προσφύγων. Αθήνα: Τροχαλία. 

Ρήγος, Α. (1999). Η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία, 1924-1935- Κοινωνικές διαστάσεις της 
πολιτικής σκηνής. Αθήνα: Θεμέλιο. 

Η αντιμετώπιση των προσφύγων στην Ελλάδα, Ελευθεροτυπία, 17/09/2011:  Διαθέσι-
μο on line: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=310413 (28/4/2015).   
 

Ψηφιακό φωτογραφικό υλικό 

Αρχείο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Διαθέσιμο on line: http://www.kms.org.gr 
(28/4/2015).   

Δακουρά  - Βογιατζόγλου, Ολ. Βιομηχανική κληρονομιά της Νέας Φιλαδέλφειας και 
των γύρω περιοχών. Δρόμοι νερού-Δρόμοι κλωστοϋφαντουργίας. Διαθέσιμο on 
line: 
http://www.monumenta.org/article.php?IssueID=5&lang=gr&CategoryID=3&A
rticleID=469  (28/4/2015).   
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Λόγιος Ερμής. Διαθέσιμο on line:  
http://logioshermes.blogspot.com/2011/04/1922_30.html (28/4/2015). 

Παπαδόπουλου, Ι. Στ. Αλεξάνδρας, Χωριά του Ποτέμκιν. Ελευθεροτυπία, 18/8/2009. 
Διαθέσιμο on line: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=73787 
(28/4/2015).   

Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α. Διαθέσιμο on line: 
http://www.elia.org.gr/pages.fds?pagecode=05.03&langid=1&pageid=310 
(28/4/2015).   

Ψηφιακό Αρχείο της Ε.Ρ.Τ. Διαθέσιμο on line: http://www.ert-
archives.gr/V3/public/main/d--index-archive-photos.aspx#results  (28/4/2015).   

10ο Γυμνάσιο Πάτρας. Οι πρόσφυγες. http://10gym-patras.ach.sch.gr/prosfiges.htm 
(28/4/2015).    

Ψηφιακό κινηματογραφικό υλικό 

Από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Διωγμός και ανταλλαγή πληθυσμών:Τουρκία-Ελλάδα 
1922-1924: ιστορικό ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλιού.  

Σπάνιο ντοκουμέντο για τη Σμύρνη George Magarian.  Διαθέσιμο on line: 
http://www.youtube.com/watch?v=6cbpw7PSajQ (28/4/2015).   

1922 - Ο Μεγάλος Ξεριζωμός: Ιστορικό ντοκιμαντέρ του National  Geographic.  Δια-
θέσιμο on  line: http://www.youtube.com/watch?v=eAjTwKupd7U  
(28/4/2015). 

ΕΡΤ -  Πανόραμα του αιώνα, Επεισόδιο 17. Διαθέσιμο on line:  
https://www.youtube.com/watch?v=HNWv3ahKR34  (28/4/2015).   

ΕΡΤ -  Πανόραμα του αιώνα, Επεισόδιο 18. Διαθέσιμο on line: 
http://www.youtube.com/watch?v=TIKGMORYVR4 (28/4/2015).   

ΕΡΤ -  Πανόραμα του αιώνα, Επεισόδιο 19. Διαθέσιμο on line:  
http://www.youtube.com/watch?v=9mQE6gXEZlA (28/4/2015).   

ΕΡΤ  -  Πανόραμα του αιώνα, Επεισόδιο 22. Διαθέσιμο on line: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZvRe_U17cDs (28/4/2015).   

ΕΡΤ World - Δυο φορές ξένοι σε σκηνοθεσία Ανδρ. Αποστολίδη, Γιούρι Αβέρωφ. 
Διαθέσιμο on line: http://www.youtube.com/watch?v=ltD4pmMmwFk : 
(28/4/2015).    
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Μουσικά θέματα 

Από τη συλλογή Τα Ρεμπέτικα - ένα ταξίδι στο  λαϊκό αστικό τραγούδι των Ελλήνων, 
Τα  Νέα- Μουσικό αρχείο, Περίοδος Α: 1850-1922, 01, Έρευνα-Κείμενα: Π. 
Κουνάδης: α. Μινόρε μανές : Γιώργος Τσανάκας,  β. Μανές της αυγής: Αντώ-
νης Νταλγκάς. 

Από τη συλλογή Τα Ρεμπέτικα  - ένα ταξίδι στο  λαϊκό αστικό τραγούδι των Ελλήνων, 
Τα  Νέα- Μουσικό αρχείο, Περίοδος Β: 1922- 1937, 12, Έρευνα-Κείμενα: Π. 
Κουνάδης: Μπάλος. 

Από τη συλλογή Αναμνήσεις από τη Σμύρνη, cd 2, Τί σε μέλει εσένανε: Γ. Βιδάλης: 
Διαθέσιμο on line: 
http://www.mygreek.fm/el/albums/Njk3MDk69709/Anamnisis-apo-ti-Smirni-
CD2  (28/4/2015).      

Από το Ρεμπέτικο: Στ. Ξαρχάκος - Ν. Γκάτσος (η μουσική από την ομώνυμη ταινία 
του Κ. Φέρρη): α. Χόρα, β. Χασάπικο 22. 

Από τη συλλογή Της Ασιάτιδος μούσης ερασταί: Μανάκι μου (παραδοσιακό Μικράς 
Ασίας). 
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Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας: Το μοιρολόγι της φώ-
κιας του Αλ. Παπαδιαμάντη - μια διδακτική προσέγγιση 

Δημακοπούλου Αλεξάνδρα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Δρ 
alexdemako@gmail.com  

Περίληψη 

Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου αφορά στην κατανόηση, από τη μεριά των 
μαθητών/τριών, της αντιπαράθεσης αλλά και της συμπόρευσης της ζωής και του θανά-
του, μέσα από τη λογοτεχνική οπτική του Παπαδιαμάντη. Μεθοδολογικά, το σενάριο 
βασίζεται τόσο στην κειμενοκεντρική όσο και στην επικοινωνιακή προσέγγιση της λο-
γοτεχνίας ασκώντας τους μαθητές/τριες στην ανακαλυπτική και συνεργατική μάθηση 
μέσω της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε., και κυρίως εργαλείων web2, εργαλείων που υπο-
στηρίζουν τη βασική λογική της συνεργατικής μάθησης: δημιουργία, γνωστική αντα-
νάκλαση, μάθηση. Παράλληλα, το σενάριο στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 
φαντασίας, δημιουργικότητας, καθώς και στην καλλιέργεια του προφορικού, αλλά και 
του γραπτού λόγου. Συνοπτικά, επιχειρείται μια πολύπλευρη, διαθεματική προσέγγιση 
του διηγήματος του Παπαδιαμάντη «Το μοιρολόγι της φώκιας» (κοινωνιολογική-ηθο-
γραφική, λαογραφική, αισθητική προσέγγιση) με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. (εργα-
λείων web2).  

Λέξεις - Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, Νέες Τεχνολογίες, συνεργατική μάθηση web2, 
Παπαδιαμάντης, Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄ Λυκείου. 

Εισαγωγή - Μεθοδολογία - θεωρητικό πλαίσιο 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο - 4 έως 5 διδακτικές ώρες - αποτελεί τροποποίηση 
σεναρίου το οποίο είχε υλοποιηθεί στη σχολική τάξη και το οποίο, ακολουθώντας την 
κειμενοκεντρική, αλλά και την επικοινωνιακή προσέγγιση της λογοτεχνίας, αξιοποι-
ούσε κυρίως την τέχνη και τις βιωματικές δραστηριότητες. Το παρόν σενάριο, χωρίς 
να εγκαταλείπει τους προηγούμενους μεθοδολογικούς άξονες, δομήθηκε σε νέα βάση, 
τα εργαλεία web2, που υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση, μέσω της γνωστικής α-
ντανάκλασης (Θεοχαρόπουλος, 2010). Οι δραστηριότητες που δίνονται στους μαθητές 
σχετίζονται τόσο με κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του λογοτεχνικού κειμένου (δρα-
στηριότητες που αφορούν στη δομή, στις αφηγηματικές τεχνικές, στους αφηγηματι-
κούς τρόπους κλπ.), όσο και με την επικοινωνιακή προσέγγιση, η οποία εστιάζει στον 
πολυτροπικό χαρακτήρα της λογοτεχνίας και στη διάδραση κειμένου-αναγνώστη και η 
οποία συνδέεται με τις θεωρίες ανάγνωσης (δραστηριότητες που αφορούν σε υπερκεί-
μενο, wiki, on line εφαρμογές πολυτροπικών κειμένων web2). Ο ενεργητικός και δη-
μιουργικός ρόλος του αναγνώστη υποστηρίζεται ιδιαίτερα από τα περιβάλλοντα του 
web2 (Γιακουμάτου, 2011), περιβάλλοντα που αξιοποιεί το συγκεκριμένο σενάριο. 
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Η πλατφόρμα ομαδοσυνεργατικής μάθησης (wiki) αποτελεί εργαλείο Web2 που στη-
ρίζει την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ των μαθητών, τη συνεργασία, την 
εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Η πλατφόρμα ομαδοσυνεργατικής μάθησης ενδεί-
κνυται να «ανοίγει» σε συνεργασία με άλλο/α σχολεία, προκειμένου η αλληλεπίδραση 
αναφορικά με τις εργασίες και το υλικό που αναρτάται τόσο από τη μεριά των εκπαι-
δευόμενων, όσο και από τη μεριά των εκπαιδευτικών, να διευρύνεται, έτσι ώστε η διαρ-
κώς ανανεούμενη μάθηση να διαχέεται. Εξάλλου, οι on line εφαρμογές πολυτροπικών 
κειμένων όπως το prezi, ακολουθούν τη βασική λογική συνεργατικής μάθησης: δη-
μιουργία, γνωστική αντανάκλαση, μάθηση (Θεοχαρόπουλος, 2010). Η μάθηση δηλαδή 
προκύπτει όχι μόνον κατά τη διαδικασία δημιουργίας της παρουσίασης, αλλά και μέσω 
της διάθεσης της δημιουργίας στην κοινότητα και των συνακόλουθων αντανακλάσεων 
και αλληλεπιδράσεων.  

Επίσης, η ψηφιακή αφήγηση κινείται στη λογική της επικοινωνιακής προσέγγισης των 
λογοτεχνικών κειμένων και αυτής της συνεργατικής μάθησης των εργαλείων Web2. 
Εξάλλου, μέσα από τη διαδικασία της ψηφιακής αφήγησης οι εκπαιδευόμενοι παρακι-
νούνται να διερευνήσουν βαθύτερα το θέμα που επεξεργάζονται, σκέφτονται αναλυ-
τικά και αξιολογούν κριτικά τις διαθέσιμες πληροφορίες τις οποίες καλούνται να συν-
θέσουν με ένα δημιουργικό τρόπο ώστε να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά την ιστο-
ρία τους. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν τον τρόπο με τον 
οποίο θα ιεραρχήσουν και θα δομήσουν τις πληροφορίες, ώστε να παρουσιάσουν μια 
ιστορία με λογική πλοκή (Οικονόμου, Αφήγηση). Επιπλέον, «...η (λογοτεχνική) ανά-
γνωση και η συνακόλουθη παραγωγή ερμηνευτικού ή βιωματικού λόγου δεν είναι μια 
άχρονη και ιδεολογικά ουδέτερη πρακτική. Η χρήση Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο αυτής της 
πρακτικής εντάσσεται σε ένα πλέγμα ιστορικών και κοινωνικών παραμέτρων˙ πώς χρη-
σιμοποιούν για παράδειγμα τις Τ.Π.Ε. μικροί αναγνώστες διαφορετικού πολιτισμικού 
υπόβαθρου, τί είδους αξίες και στερεότυπα φέρει ο κάθε σημειωτικός τρόπος που επι-
λέγει να χρησιμοποιήσει το παιδί, τί είδους ταυτότητες συγκροτούνται και συγκρούο-
νται στο πεδίο της ψηφιακής διαμεσολάβησης κ.ο.κ»; (Ακριτίδου, 2014: 160).  

Τέλος, το σενάριο αξιοποιεί βιωματικές μεθόδους με τη δραματοποίηση - εκπαιδευτικό 
δράμα (Άλκηστις, 2008. Γκόβας, 2003). Για τη βιωματική μάθηση απαραίτητη είναι η 
εμπειρία, η μάθηση μέσα από την εμπειρία, το βίωμα που σημαίνει ψυχο-πνευματικο-
σωματική εμπλοκή στα τεκταινόμενα, δηλαδή, άμεση εμπλοκή και ενεργητική συμμε-
τοχή του μανθάνοντος σε μια κατάσταση που τον αφορά και σχετίζεται με την κοινω-
νική πραγματικότητα. Έτσι, ο μανθάνων αναζητά προσωπικό νόημα στη διαδικασία 
οικειοποίησης της γνώσης επενδύοντας προσωπικό ενδιαφέρον σε αυτήν, στο βαθμό 
που, κατά τον Postle, συνειδητοποιεί τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές συνιστώσες 
συναντώνται με την προσωπική του ιστορία (όπ. αναφ. στο Δεδούλη, 2001, σελ. 148). 
Εξάλλου, κινητοποιείται διανοητικά και συναισθηματικά και μαθαίνει να αυτενεργεί 
και να κινητοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του συνεργαζόμενος μέσα στα 
πλαίσια της ομάδας.  
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Διδακτικό σενάριο 

Διδακτικοί στόχοι 

Σε επίπεδο γνώσεων 
• Να ανιχνεύσουν οι μαθητές τις κύριες αφηγηματικές τεχνικές και τους αφηγη-

ματικούς τρόπους και να ασκηθούν στη δημιουργία των δικών τους, μέσα από 
τη συγγραφή αφηγηματικών κειμένων. 

• Να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο η αφήγηση οδηγείται στη σταδιακή 
πληροφόρηση του αναγνώστη - παντογνώστης αφηγητής, ευθύγραμμη αφή-
γηση. 

• Να ανακαλύψουν τα αντιθετικά ζεύγη των εικόνων και των προσώπων του δι-
ηγήματος, καθώς και το εύρος των αναφορών στις αισθήσεις. 

• Να κατανοήσουν τα ρεαλιστικά, τα λυρικά, τα λαογραφικά και τα κοινωνιολο-
γικά στοιχεία του διηγήματος.  

Σε επίπεδο δεξιοτήτων και δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες 
• Να ασκηθούν οι μαθητές στη συνεργατική μάθηση (συνεργάζονται, αναλαμβά-

νουν ευθύνες και ρόλους, δραματοποιούν).  
• Να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας με το λογοτεχνικό κείμενο και να α-

ναλάβουν ρόλο ενεργητικού και δημιουργικού αναγνώστη, συν-διαμορφωτή 
και συν-δημιουργού κειμένου. 

• Να ασκηθούν στον οπτικοακουστικό και μουσικό εγγραμματισμό, στη στοι-
χειώδη «ανάγνωση» βασικών στοιχείων κινηματογραφικής και μουσικής αφή-
γησης μέσα από την επαφή τους και την ανάγνωση της κινηματογραφικής και 
της μουσικής έκφρασης.  

• Να καλλιεργήσουν οι μαθητές δεξιότητες σχετικά με την κριτική και συνδυα-
στική σκέψη, την άσκηση στην προφορικότητα, αλλά και στο γραπτό λόγο, τη 
φαντασία και τη δημιουργικότητα. Ειδικότερα, να ασκηθούν στη σύνθεση πο-
λυτροπικών κειμένων καλλιεργώντας την συνεργασία, την κριτική σκέψη, την 
φαντασία και την δημιουργικότητα μέσα από την πολυδιάστατη χρήση των 
Νέων Τεχνολογιών.  

• Να ασκηθούν στον ψηφιακό εγγραματισμό (επεξεργαστής κειμένου - word, πε-
ριήγηση και εξερεύνηση στο διαδίκτυο), και να εξοικειωθούν ιδιαίτερα με τη 
συνεργατική μάθηση ως αποτέλεσμα γνωστικής αντανάκλασης και αλληλεπί-
δρασης (ψηφιακή αφήγηση, wiki - πλατφόρμα ομαδοσυνεργατικής μάθησης, 
παρουσίαση prezi, έγγραφα google - google drive, υπερκείμενο).  

Σε επίπεδο στάσεων 
• Να διακρίνουν οι μαθητές στοιχεία της κοινωνίας της Σκιάθου της εποχής του 

Παπαδιαμάντη, και να τα συγκρίνουν με σύγχρονα στοιχεία/χαρακτηριστικά 
της κοινωνίας.  
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Προϋποθέσεις 

Οι μαθητές πρέπει να είναι σχετικά εξοικειωμένοι με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 
Όταν ξεκινά η πρώτη διδακτική ώρα βρίσκονται όλοι στο εργαστήριο πληροφορικής 
χωρισμένοι σε ομάδες με βάση κριτήρια που έχουν προκαθοριστεί. Ένας ηλεκτρονικός 
υπολογιστής αντιστοιχεί σε δύο (2) - τρεις (3) μαθητές (δύο υπολογιστές ανά ομάδα). 
Εξάλλου, προϋποθέσεις για την υλοποίηση του σεναρίου αποτελούν η ύπαρξη ενός 
wiki - πλατφόρμας ομαδοσυνεργατικής μάθησης, στην οποία η κάθε ομάδα θα αναρτά 
τις εργασίες της, καθώς και των google drive, στα οποία οι μαθητές έχουν εύκολη πρό-
σβαση μέσω της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Επίσης, οι μαθητές 
πρέπει να έχουν λογαριασμό στο prezi και να έχουν ξαναδημιουργήσει παρουσίαση με 
το συγκεκριμένο εργαλείο ώστε να είναι εξοικειωμένοι. Τέλος, θα πρέπει να είναι ε-
ξοικειωμένοι και με κάποια από τις εφαρμογές που διατίθενται δωρεάν για ψηφιακή 
αφήγηση.  

Εκτιμώμενη διάρκεια: τέσσερις (4) διδακτικές ώρες 

Υλικοτεχνική Υποδομή: σχολικό εγχειρίδιο, εργαστήριο πληροφορικής με διαδίκτυο, 
φωτοτυπίες των φύλλων εργασίας (μπορούν και να δοθούν ηλεκτρονικά), προτζέκτο-
ρας ή διαδραστικός/προβολικός πίνακας (όχι απαραίτητος).  

Περιγραφή σεναρίου 

1η διδακτική ώρα: 

Αφόρμηση 

Ακούγεται στην ολομέλεια του τμήματος το μελοποιημένο από τον Χρίστο Δάλκο Μοι-
ρολόγι της φώκιας - (2.31΄). Με στοχευμένες ερωτήσεις οδηγούμε τους μαθητές/τριες 
να συνειδητοποιήσουν ότι το μουσικό μοτίβο ανταποκρίνεται σε μοιρολόγι. Τους ζη-
τάμε να φανταστούν-υποθέσουν την ιστορία του διηγήματος με βάση τους στίχους - 
θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης (Σπανός, 20013) [Εκτιμώμενος χρόνος: 10΄]. 

Παρουσίαση - Ανάγνωση του διηγήματος από τον/την φιλόλογο: 

Ανακοινώνεται από εμάς η πρόθεση ανάγνωσης, συζήτησης και επεξεργασίας ολόκλη-
ρου του διηγήματος του Παπαδιαμάντη Το μοιρολόγι της φώκιας, για να ελέγξουμε την 
ορθότητα των όσων υποθέτουμε και για να απολαύσουμε, αναλύοντας και ερμηνεύο-
ντας το κείμενο, την αφηγηματική γραφή του. Διαβάζουμε το διήγημα. Αφήνουμε 2΄ 
για να δούν οι μαθητές/τριες τα υποσελίδια λεξιλογικά σχόλια και να ζητήσουν κάποιες 
ερμηνείες λέξεων που πιθανόν δεν γνωρίζουν. [Εκτιμώμενος χρόνος: 10΄] 
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Συνεργασία: 

Στάδιο Α: Έχει μεθοδευθεί από την προηγούμενη ημέρα (διδακτική ώρα) ο τρόπος χω-
ρισμού της ολομέλειας σε ομάδες με τυχαίο τρόπο ή με βάση τις επιλογές και προτιμή-
σεις των μαθητών. Σε ένα τμήμα 27 μαθητών/τριών, έχουν σχηματιστεί τρεις (3) ομά-
δες των πέντε (5) και δύο (2) ομάδες των έξι (6) μαθητών/τριών. Σε κάθε ομάδα αντι-
στοιχούν δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 

Στάδιο Β: Δίνεται το 1ο φύλλο εργασίας, το ίδιο σε όλες τις ομάδες, για επεξεργασία. 
Με τις ασκήσεις του 1ου φύλλου εργασίας ανιχνεύονται ομόλογα και αντίρροπα ζεύγη 
προσώπων, αντιθετικά ζεύγη ήχων (ηχητικών-ακουστικών εικόνων). Με βάση αυτά τα 
ζεύγη συνάγεται και η κοσμοαντίληψη του συγγραφέα για τη συνύπαρξη και συλλει-
τουργία ζωής και θανάτου (Παρίσης, 2001). Οι μαθητές/τριες καταγράφουν τα αποτε-
λέσματα της εργασίας τους σε επεξεργαστή κειμένου ή σε λογισμικό παρουσίασης το 
οποίο και ανεβάζουν στην πλατφόρμα ομαδοσυνεργατικής μάθησης της τάξης (wiki). 
[Εκτιμώμενος χρόνος: 20΄] 

Στάδιο Γ: Όλες οι ομάδες μελετούν τις παρουσιάσεις των υπόλοιπων ομάδων στην 
πλατφόρμα ομαδοσυνεργατικής μάθησης, σχολιάζουν (δια ζώσης και διαδικτυακά), 
διορθώνουν, συμπληρώνουν, αναθεωρούν και ολοκληρώνουν τις παρουσιάσεις τους 
μέσα από τη γνωστική αντανάκλαση και αλληλεπίδραση. [Εκτιμώμενος χρόνος: 10΄] 

2η διδακτική ώρα: 

Στάδιο Δ: Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να προσεγγίσει διαφορετικές πτυ-
χές του θέματος, μέσω του 2ου φύλλου εργασίας. Έχουμε συνολικά πέντε (5) ομάδες: 
Όλες οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους για το έργο που αναλαμβάνουν 45΄- 50΄ (ολό-
κληρη τη 2η διδακτική ώρα). 

Η 1η ομάδα ανιχνεύει τους χρόνους αφήγησης του διηγήματος, τις αφηγηματικές τε-
χνικές και τρόπους, την προοικονομία, την τραγική ειρωνία, την περιπέτεια, τις επανα-
λήψεις, τα βασικά λυρικά στοιχεία. Καταγράφει τα παραπάνω σε πίνακα στον επεξερ-
γαστή κειμένου και ανεβάζει το έγγραφο στο wiki της τάξης. 

Στη συνέχεια, η 1η ομάδα διηγείται την ιστορία από την οπτική του βοσκού ανατρέπο-
ντας την αυτονομία της δράσης των προσώπων. Θα θεωρήσει δηλαδή ότι ο βοσκός 
αντιλαμβάνεται την Ακριβούλα την στιγμή που πέφτει στο κύμα. Συνεχίζει τη διήγηση 
από το παρακάτω σημείο παραλλάσσοντας την αφήγηση του Παπαδιαμάντη ως εξής: 
«Ο βοσκός ήκουσεν ένα πλαταγισμόν και εκείθεν όπου ήτο κατάφερε να ιδεί την βάσιν 
του βράχου και την άκρην του γιαλού. Επρόσεξεν εις την μικράν κόρην που έπεσε εις το 
κύμα της οποίας την παρουσίαν έως τότε δεν είχεν αισθανθή». 

Για τη συγγραφή της ιστορίας η 1η ομάδα χωρίζεται σε 2 υποομάδες, η καθεμία από τις 
οποίες έχει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή στη διάθεσή της. Έχουμε ήδη ετοιμάσει έγ-
γραφο στα google drive, στο οποίο ένας μαθητής από την κάθε υποομάδα μπαίνει μέσω 
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της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Οι 2 υποομάδες γράφουν ταυτό-
χρονα τη συνέχεια της κοινής ιστορίας τους αλληλεπιδρώντας στα google drive. Στη 
συνέχεια αντιγράφουν το περιεχόμενο σε ένα έγγραφο word στον επεξεργαστή κειμέ-
νου και το αναρτούν στο wiki της τάξης (Οι υπόλοιποι μαθητές της τάξης μπορούν να 
έχουν κατευθείαν πρόσβαση στα google drive, αρκεί να είναι συμμετέχοντες σε αυτά. 
Εξάλλου, μπορούμε, αν δεν καταστήσουμε το αρχείο ιδιωτικό, να γίνει ανοικτό για όλη 
την εκπαιδευτική κοινότητα). 

Η 2η ομάδα ασχολείται με κοινωνιολογικά - λαογραφικά στοιχεία του κειμένου. Πιο 
συγκεκριμένα, ανατρέχει στο διαδίκτυο και μελετά ένα μικρό απόσπασμα από τη δι-
πλωματική εργασία της Κυβέλου Λ. Αγγελικής, Έθιμα γύρω από το νεκρό και το θάνατο 
και η παρηγορητική λειτουργία για τους πενθούντες: το χθες και το σήμερα, Χαροκόπειο 
Παν/μιο, Αθήνα, 2010, σ. 182-183: «Οι ατομικιστικές αξίες ... της ατομικιστικής κοι-
νωνίας». Η ομάδα συζητά για το μοιρολόγι ως έκφραση του πόνου που προκαλείται 
από την απώλεια αγαπημένου προσώπου και συγκρίνει με σύγχρονες στάσεις και συ-
μπεριφορές. Στη συνέχεια συντάσσει ένα κείμενο στον επεξεργαστή κειμένου στο ο-
ποίο διατυπώνει τα συμπεράσματά της για την αντιμετώπιση του πόνου λόγω απώλειας 
αγαπημένου προσώπου στο παρελθόν καθώς και στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, το 
οποίο αποθηκεύει στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Έπειτα η ομάδα χωρίζεται σε 2 
υποομάδες και επιμερίζει εργασίες: Οι 2 υποομάδες αναζητούν στο διαδίκτυο εικόνες, 
στίχους, μικρά βίντεο με ηχογραφημένα ή βιντεοσκοπημένα μοιρολόγια από διαφορε-
τικά μέρη της Ελλάδας. Τέλος, η ομάδα στο σύνολό της δημιουργεί συνεργατικά μια 
παρουσίαση (μη γραμμική) με την εφαρμογή prezi για το μοιρολόγι, εντάσσοντας όλο 
το υλικό που έχει συντάξει και συλλέξει. 

Η 3η ομάδα σχολιάζει κάποια ρεαλιστικά - κοινωνιολογικά στοιχεία του κειμένου - 
στοιχεία της κοινωνίας της Σκιάθου της εποχής του Παπαδιαμάντη. Πιο συγκεκριμένα, 
ανατρέχει στο διαδίκτυο και διατρέχει τη Φόνισσα του Αλ. Παπαδιαμάντη (οι μαθητές 
γνωρίζουν την παπαδιαμαντική νουβέλα από την Α΄ Λυκείου και έχουν εργαστεί σχε-
τικά με το θέμα της κοινωνικής θέσης της γυναίκας στο πλαίσιο της ενότητας «Τα φύλα 
στη λογοτεχνία»). Στη συνέχεια, η ομάδα καλείται να συγγράψει έναν υποθετικό διά-
λογο ανάμεσα στην Φραγκογιαννού και τη γριά - Λούκαινα με θέμα τα βάσανα της 
ζωής των γυναικών της εποχής τους. Ο υποθετικός αυτός διάλογος υποτίθεται ότι λαμ-
βάνει χώρα αφού η γρια - Λούκαινα έχει πληροφορηθεί τον πνιγμό της εγγονής της. Η 
Φραγκογιαννού την συναντά και την παρηγορεί για τον πνιγμό της Ακριβούλας προ-
βάλλοντας τις απόψεις της σχετικά με τη μοίρα που θα έπρεπε να επιφυλάσσεται στα 
κορίτσια αφού γεννηθούν. Μπορείτε να επιλέξετε αν η γρια-Λούκαινα συμμερίζεται 
τις απόψεις της Φραγκογιαννούς ή αν την αποπέμπει θεωρώντας τις απόψεις της α-
κραίες και παράλογες.  

Για τη συγγραφή του διαλόγου η ομάδα χωρίζεται σε 2 υποομάδες οι οποίες εργάζονται 
σε google drive. Η καθεμία γράφει αλληλεπιδρώντας με την άλλη, έχοντας αναλάβει 
να «διαλέγεται» γραπτώς υιοθετώντας την οπτική της μιας από τις δύο παπαδιαμαντι-
κές ηρωϊδες. Στη συνέχεια αντιγράφουν το περιεχόμενο σε ένα έγγραφο word στον 
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επεξεργαστή κειμένου το οποίο αναρτούν στο ιστολόγιο της τάξης (wiki). Τέλος, δύο 
μέλη της ομάδας δραματοποιούν τη συνάντηση και συνομιλία των δύο παπαδιαμαντι-
κών ηρωϊδων και την παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης.  

Η 4η ομάδα ανατρέχει στο διαδίκτυο και διαβάζει: α. την ερμηνεία από το βιβλίο του 
καθηγητή για το ρόλο της φώκιας, σελ. 65 (Γεωργιάδου, Κατσιαμπούρα, Κρούπη-Κο-
λώνα, Πατούνα, Χατζηδημητρίου-Παράσχου & Χατζηθεοχάρους, 2008), β. το άρθρο 
της Μ. Θεοδοσοπούλου με τίτλο «Το επίφοβο μυρολόγι της φώκιας», που αναφέρεται 
στη μελέτη του Χρ. Μηλιώνη (1994), με τίτλο «Το δείπνο της μικρής φώκιας».  

Μελετώντας τις ερμηνείες συγγράφει ένα κείμενο στον επεξεργαστή κειμένου και το 
σώζει στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σχετικά με την ερμηνεία που υιοθετεί 
ως πειστικότερη επιχειρηματολογώντας. Στη συνέχεια αναζητά στο διαδίκτυο το πρω-
τότυπο κείμενο του Παπαδιαμάντη, το αντιγράφει στον επεξεργαστή κειμένου (έγ-
γραφο word). Έπειτα, δημιουργεί υπερκείμενα στο παπαδιαμαντικό κείμενο, με τις 
σχετικές ερμηνείες, συμπεριλαμβάνοντας και την τεκμηριωμένη θέση της ομάδας ανα-
φορικά με το θέμα και αναρτά το έγγραφο στο wiki της τάξης.  

Η 5η ομάδα ετοιμάζει έναν φανταστικό διάλογο ανάμεσα στη γρια-Λούκαινα και το 
βοσκό, αναιρώντας την αυτονομία «δράσης» που υποδεικνύει η αφηγηματική γραφή 
του Παπαδιαμάντη (το ένα πρόσωπο δρα ερήμην του άλλου). Επίσης, ανάλογα με το 
σημείο της αφήγησης στο οποίο θα αποφασίσει να εντάξει τον διάλογο αυτό, θα φα-
νταστεί -και θα εξηγήσει στις άλλες ομάδες κατά την παρουσίαση- την αλλαγή ή όχι 
της πλοκής και της έκβασης της αφήγησης. Για τη συγγραφή του διαλόγου η ομάδα 
χωρίζεται σε 2 υποομάδες οι οποίες εργάζονται σε google drive. Η καθεμία γράφει 
αλληλεπιδρώντας με την άλλη, έχοντας αναλάβει να «διαλέγεται» γραπτώς μέσα από 
την οπτική του ενός από τα δύο παπαδιαμαντικά πρόσωπα. Στη συνέχεια η ομάδα α-
ντιγράφει το περιεχόμενο σε ένα έγγραφο word στον επεξεργαστή κειμένου το οποίο 
αναρτά στην πλατφόρμα ομαδοσυνεργατικής μάθησης της τάξης (wiki). Επιπλέον, δύο 
μέλη της ομάδας δραματοποιούν τη συνάντηση και συνομιλία των δύο παπαδιαμαντι-
κών προσώπων και την παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης.  

Επίσης, η ομάδα καλείται να εικονοποιήσει, με εικόνες και ήχο που θα αναζητήσει στον 
παγκόσμιο ιστό, τη φράση του Παπαδιαμάντη: «Σαν να’χαν ποτέ τελειωμό τα πάθια κι 
οι καημοί του κόσμου». Η 5η ομάδα δημιουργεί την παρουσίαση με την εφαρμογή 
prezi.  

3η διδακτική ώρα 

Στάδιο Ε: Όλες οι ομάδες μελετούν τις παρουσιάσεις των υπόλοιπων ομάδων στην 
πλατφόρμα ομαδοσυνεργατικής μάθησης ή στο διαδίκτυο (url των prezi), σχολιάζουν 
(δια ζώσης και διαδικτυακά), διορθώνουν, συμπληρώνουν, αναθεωρούν και ολοκλη-
ρώνουν τις παρουσιάσεις τους μέσα από τη γνωστική αντανάκλαση και αλληλεπί-
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δραση. Η 3η και η 5η ομάδα παρουσιάζουν τους δραματοποιημένους διαλόγους και αλ-
ληλεπιδρούν με την ολομέλεια μέσα από σχόλια και παρατηρήσεις επί των συγκεκρι-
μένων παρουσιάσεων.  

4η διδακτική ώρα 

Στάδιο ΣΤ: Κινηματογραφική αφήγηση: Παρουσίαση, Οδηγίες, Προβολή, εργασία ο-
μάδων 

Οι μαθητές/τριες συνεχίζουν να κάθονται στις ομάδες τους, όπως και στα προηγούμενα 
στάδια. Γίνεται σύντομος αναστοχασμός σχετικά με τη συλλειτουργία ζωής και θανά-
του και τα «πάθια και τους καημούς» του κόσμου που δεν έχουν τελειωμό. Στη συνέ-
χεια, δίνουμε στους μαθητές/τριες το 3ο φύλλο εργασίας, κοινό και για τις πέντε ομά-
δες, τους εξηγούμε συνοπτικά για τη σημασία κοντινού, γενικού και πολύ γενικού πλά-
νου (Κιούκας, 2003, σελ.52-53), ενώ εκείνοι κρατούν σημειώσεις, και τους καθοδη-
γούμε να διαβάσουν τις εργασίες που τους ανατίθενται ώστε να ξέρουν πού θα εστιά-
σουν κατά τη διάρκεια της προβολής του αποσπάσματος - από 8.58΄έως 12.00΄- της 
τηλεταινίας Το μοιρολόγι της φώκιας σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κούμουρου - παρα-
γωγή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου και του Υπουργείου Παιδείας και Πολι-
τισμού Κύπρου στα πλαίσια της εκπ/κής τηλεόρασης. Προβάλλεται το απόσπασμα της 
ταινίας. Οι εργασίες αφορούν στα κινηματογραφικά «σύμβολα» ζωής και του θανάτου 
και της συνύπαρξης τους μέσω: α. της απουσίας ηθοποιού υποδυόμενου τον βοσκό, 
σύμβολο ζωής - η ζωή είναι διάχυτη, το πλάνο απεικονίζει τη φύση, το πρόσωπο πε-
ριττεύει β. της φωτογραφίας και των πλάνων (κοντινό πλάνο: μαυροφορεμένο, μαντη-
λοδεμένο, ταλαιπωρημένο πρόσωπο γριας-Λούκαινας για την ανάδειξη των συναισθη-
μάτων και της ψυχικής διάθεσης - πολύ γενικό πλάνο: φύση, ζωή, ήχος φλογέρας βο-
σκού) γ. της απουσίας εικόνας της φώκιας που μοιρολογά την Ακριβούλα - υποδηλώ-
νεται με το πλάνο σκοτεινής θάλασσας - ποιητική, λυρική απόδοση του θανάτου δ. της 
ζωντανής μορφής της πεθαμένης Ακριβούλας: ενώ ο αφηγητής απαγγέλλει το μοιρο-
λόγι της φώκιας, το πλάνο αποδίδει τη μορφή της ασπροφορεμένης Ακριβούλας που 
μοιάζει με οπτασία που απομακρύνεται, μέχρι που φεύγει από το πλάνο - ποιητική, 
λυρική απόδοση του θανάτου.  

Οι ομάδες επεξεργάζονται τις εργασίες του φυλλαδίου. [Εκτιμώμενος χρόνος: 10΄] 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εργασιών του 3ου φύλλου εργα-
σίας από τους παρουσιαστές 3 ομάδων που θέλουν να ανακοινώσουν. Μικρή συζήτηση 
[Εκτιμώμενος χρόνος: 10΄]. 

Στάδιο Ζ: Ψηφιακή αφήγηση της ιστορίας (storytelling) από όλες τις ομάδες  

Στον υπόλοιπο χρόνο της 4ης διδακτικής ώρας (25΄-30΄) - το σενάριο μπορεί να επεκτα-
θεί και σε μια 5η διδακτική ώρα, αν χρειαστεί - όλες οι ομάδες αφηγούνται ψηφιακά 
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την ιστορία με όποια εφαρμογή κατάλληλη για ψηφιακή αφήγηση θεωρεί ο εκπαιδευ-
τικός ως πιο εύχρηστη και με την οποία είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές. Οι μαθητές 
επιλέγουν κατάλληλες εικόνες και βίντεο από το διαδίκτυο, προσθέτουν ήχο, γράφουν 
κείμενο, αφηγούνται την ιστορία τους ψηφιακά ακολουθώντας τη βασική δομή και τα 
βήματα για τη σύνθεση της ψηφιακής αφήγησής τους: γράψιμο ιστορίας, σενάριο, ει-
κονογράφηση, σύνθεση ψηφιακής αφήγησης, κοινοποίηση (Οικονόμου). Μέσα από 
την ψηφιακή αφήγηση και το σημειωτικό τρόπο που επιλέγει ο κάθε μαθητής, προβάλ-
λονται οι αξίες και τα στερεότυπα, οι διαφορετικές ταυτότητες που συγκροτούνται ή 
συγκρούονται.  

Οι ομάδες θα αφηγηθούν- επαναδιηγηθούν την ιστορία από διαφορετική οπτική γωνία: 
οι τρεις ομάδες από τη μεριά της γρια-Λούκαινας, ενώ οι άλλες δύο, από τη μεριά του 
βοσκού και της Ακριβούλας. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές/τριες συνειδητοποιούν 
την οπτική του ομοδιηγητικού αφηγητή, εφόσον σε αυτήν την περίπτωση (πρωτοπρό-
σωπη αφήγηση), ο αφηγητής ταυτίζεται με κάποιον από τους ήρωες της ιστορίας. Επί-
σης, κατανοούν σαφέστατα την αυτονομία δράσης των προσώπων στο παπαδιαμαντικό 
διήγημα και την απόλυτη έλλειψη οπτικής επαφής του ενός από το άλλο.  

Όλες οι ομάδες αναρτούν την ψηφιακή αφήγησή τους στο wiki της τάξης. Έτσι θα 
δοθεί αφορμή για μελέτη, σχολιασμό, αλληλεπίδραση και αναθεώρηση. Προφανώς, αν 
πρόκειται για on line εφαρμογή, η αλληλεπίδραση διευρύνεται, με στόχο την διαρκώς 
ανανεούμενη συνεργατική μάθηση.  

Σημ 1: Λόγω της περιορισμένης έκτασης που απαιτεί η έκδοση των πρακτικών του 
Συνεδρίου, περιοριστήκαμε στην αναλυτική περιγραφή του διδακτικού σεναρίου και 
δεν συμπεριλάβαμε τα φύλλα εργασίας για το μαθητή. 

Σημ 2: Στη βιβλιογραφία που ακολουθεί αναφέρονται και κάποια έργα τα οποία δεν 
περιλαμβάνονται στο διδακτικό σενάριο. Ωστόσο μελετήθηκαν προκειμένου για τη δη-
μιουργία αυτού του σεναρίου και ως εκ τούτου, θεωρούμε απαραίτητη την αναφορά 
τους. 
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Η απλή αρμονική ταλάντωση 
Μελέτη τριγωνομετρικών συναρτήσεων με χρήση ΤΠΕ 

Ευσταθίου Γ. Αγγελική, Εκπ/κός Π.Ε.03, aefstath@sch.gr 
Σφαέλος Ε. Ιωάννης, Εκπ/κός Π.Ε.04.01, ioasfaelos@sch.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία διατυπώνουμε μια διδακτική πρόταση για τη μελέτη της α-
πλής αρμονικής ταλάντωσης (ΑΑΤ), στη Γ' Λυκείου, και των βασικών τριγωνομετρι-
κών συναρτήσεων στη Β' Λυκείου, με χρήση Τ.Π.Ε. Το σενάριο αυτό συνδυάζει: α) 
Διαδικασία μοντελοποίησης, β) Σύνδεση πολλαπλών αναπαραστάσεων, γ) Ανάλυση 
και ερμηνεία πειραματικών δεδομένων. Τα λογισμικά Interactive Physics, Tracker και 
GeoGebra δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές εκτός της προσομοίωσης να ασχολη-
θούν και με διαδικασίες κατασκευής - μοντελοποίησης για τη μελέτη της ΑΑΤ και 
των τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Επιπλέον επιδιώκουμε εκτός της μαθηματικής 
και πειραματικής προσέγγισης του υπό μελέτη φαινομένου, να αναπτυχθεί και ένα 
πνεύμα ομαδικής εργασίας και συνεργατικότητας ανάμεσα στους μαθητές.  

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Interactive Physics, Tracker, GeoGebra, μοντελοποίηση.  

Εισαγωγή 

Μια διδακτικά ενδιαφέρουσα προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών είναι αυτή της 
διεπιστημονικής προσέγγισης, η οποία αξιοποιεί τη σφαιρικότητα της γνώσης, αλλά 
και την αναδεικνύει (Κόκκοτας, 2002). Μια εξίσου ενδιαφέρουσα διδακτική προσέγ-
γιση για τη φύση και τη θέση των Μαθηματικών είναι αυτή που τα προσδιορίζει ως 
μια δραστηριότητα, που έχει στόχο να ερμηνεύσει τα γεγονότα γύρω μας. Η αποτελε-
σματικότητα των Μαθηματικών προκύπτει από ένα συνδυασμό μαθηματικής γνώσης 
και σύνδεσης με προβλήματα του φυσικού κόσμου (Κεΐσογλου, 2006). 

Ο Freudenthal επισημαίνει ότι "τα Μαθηματικά αντικείμενα είναι νοούμενα και οι 
μαθηματικές έννοιες, οι δομές και οι ιδέες μας βοηθούν να οργανώσουμε τα φαινόμε-
να του γύρω μας κόσμου." 

Εδώ και πολλά χρόνια γίνεται προσπάθεια ενεργητικής σύνδεσης των Μαθηματικών 
με τη Φυσική, αλλά πολύ λίγα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή.  

Η παρούσα εργασία αφορά τη διατύπωση μιας διδακτικής πρότασης για τη μελέτη 
της ΑΑΤ στη Γ’ Λυκείου και των ιδιοτήτων των βασικών τριγωνομετρικών συναρτή-
σεων στη Β' Λυκείου, με χρήση Τ.Π.Ε. Στοχεύουμε να αναδείξουμε ότι η μαθηματι-
κοποίηση του προβλήματος της απλής αρμονικής ταλάντωσης μπορεί να βοηθήσει 
στην προσπάθεια των μαθητών για καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των ιδιοτήτων 
των τριγωνομετρικών συναρτήσεων και γενικότερα να συνειδητοποιήσουν ότι τα μα-
θηματικά δεν είναι ξεκομμένα από τα φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω τους. Επιπλέ-
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ον θα αναδείξουμε τα μαθηματικά ως μια γλώσσα που πρέπει κάποιος να τη μιλά τό-
σο καλά ώστε να καταλαβαίνει και να περιγράφει το εκάστοτε φαινόμενο (Θεοχάρης, 
2012). Έτσι η περιγραφή του φαινομένου της απλής αρμονικής ταλάντωσης προϋπο-
θέτει την κατανόηση των τριγωνομετρικών συναρτήσεων.  

Μεθοδολογία εφαρμογής της πρότασης 

Η παρούσα διδακτική πρόταση θα υλοποιηθεί με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. για τους εξής 
λόγους: 

α) Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας καθώς και οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις και 
εξισώσεις διδάσκονται στην τάξη με τα διαθέσιμα στατικά μέσα της εικόνας του σχολι-
κού βιβλίου και του πίνακα. Μια δυναμική αναπαράσταση των εννοιών αυτών μας πα-
ρέχεται από το λογισμικό Geogebra. Επιχειρείται μια εξοικείωση με το περιβάλλον του 
GeoGebra δίνοντας τη δυνατότητα κατασκευής δυναμικών αναπαραστάσεων και διε-
ρεύνησης και άλλων μαθηματικών εννοιών σε εκπαιδευτικούς και μαθητές (Hohen-
warter et al., 2007).  

β) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενεργή και προσανατολισμένη σε προβλήματα διδα-
σκαλία, ενισχύοντας το μαθηματικό πειραματισμό και τη διερεύνηση τόσο στην τάξη 
όσο και στο σπίτι. 

γ) Το λογισμικό Interactive Physics, είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον μάθησης και δίνει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να μελετήσουν την εξέλιξη του φαινομένου συγχρόνως με 
την εξέλιξη της γραφικής του παράστασης, καθώς και τη σύγκριση δύο γραφικών παρα-
στάσεων. 

δ) Το Tracker είναι ένα ελεύθερο λογισμικό ανάλυσης βίντεο με δυνατότητες ιχνηλασί-
ας αντικειμένων και επεξεργασία δεδομένων για τη γραφική απεικόνιση της θέσης, της 
ταχύτητας και της επιτάχυνσης των αντικειμένων. Αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο του 
καθηγητή για να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τις φυσικές έννοιες και νό-
μους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία για την πιο αποτελε-
σματική διδασκαλία ενός θέματος (Τσαλακός, 2010). 

ε) Εντάσσοντας τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία και ειδικότερα μέσω της μοντελο-
ποίησης που προσφέρει λογισμικά Interactive Physics, Tracker και Geogebra, κάτι που 
προϋποθέτει μια ενεργητική συμμετοχή από τους μαθητές, είναι δυνατόν οι τελευταίοι 
να αποκτήσουν θετικότερη στάση απέναντι στη Φυσική και τα Μαθηματικά (Hestenes, 
1996). 

στ) Οι ΤΠΕ επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και σε συνδυασμό 
με την παράλληλη χρήση του πραγματικού εργαστηρίου η μάθηση είναι δυνατόν να συ-
ντελεσθεί με αποδοτικότερο τρόπο (Doerr, 1997; Dimitriadis et al., 2000; Κυνηγός, 
2002).  
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Η απλή αρμονική ταλάντωση 

Η διδακτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια (Η/Υ) και Φυσικών 
Επιστημών (Φ.Ε.). Η διάρκεια της ήταν τρεις διδακτικές ώρες. Στην 1η διδακτική ώρα 
που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Η/Υ, οι μαθητές ήταν διαχωρισμένοι σε 
ομάδες των δύο ατόμων με έναν υπολογιστή, ενώ η 2η διδακτική ώρα 
πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Φ.Ε. στο τέλος της οποίας αφιερώθηκε λίγος χρό-
νος για συζήτηση των αποτελεσμάτων (Σπυροπούλου-Κατσάνη, 2000). Στην 3η 
διδακτική ώρα δόθηκαν στους μαθητές φύλλα εργασίας, καθώς και φύλλα αξιολόγη-
σης της διδασκαλίας (Ορφανός κ.α., 2004). 

1η διδακτική ώρα 

 Ο διδάσκων περιγράφει αρχικά τις έννοιες περιοδικό φαινόμενο, περίοδος, συχνότη-
τα, ταλάντωση, απλή αρμονική ταλάντωση, απομάκρυνση, πλάτος. 

 
Σχήμα 1. Προσομοίωση ΑΑΤ. Διαγράμματα y-t, v-t, α-t. 

Οι μαθητές θα μπορέσουν παρακολουθώντας τις προσομοιώσεις με τη βοήθεια του 
λογισμικού Interactive Physics (ΙΡ), να εμπεδώσουν το φαινόμενο της ΑΑΤ που ε-
κτελεί ένα σώμα που είναι δεμένο σε κατακόρυφο ελατήριο, ενώ ταυτόχρονα βλέπουν 
και την εξέλιξη των γραφικών παραστάσεων. 

Προτρέπουμε τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο “ΑΑΤ-1.ip”. Σ’ αυτή την προσο-
μοίωση (Σχήμα 1), δημιουργούνται οι γραφικές παραστάσεις απομάκρυνσης-χρόνου 

1810

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



(y-t), ταχύτητας-χρόνου v-t) και επιτάχυνσης-χρόνου (α-t). Με τους μετρητές παίρ-
νουμε τις τιμές για το πλάτος Α = 0.2m, τη σταθερά του ελατηρίου k = 10N/m, τη μά-
ζα του σώματος m = 0.5Kg, την περίοδο Τ = 1.405s, τη μέγιστη ταχύτητα Vmax = 
0.894m/s και τη μέγιστη επιτάχυνση αmax = 4m/s2. Ακολούθως, οι μαθητές καλούνται 
να γράψουν τις εξισώσεις της κίνησης, στις οποίες καταλήγουν αφού υπολογίσουν τη 
γωνιακή συχνότητα ω = 2π/Τ = 4.47r/s και την αρχική φάση φο = π/2, οπότε:  

y = 0.2ημ(4.47t+π/2) = 0.2συν4.47t (S.I.), v = 0.894συν(4.47t+π/2) = - 0.894ημ4.47t 
(S.I.), α = - 4ημ(4.47t+π/2) = - συν4.47t (S.I.).  

Ανοίγοντας το αρχείο “ΑΑΤ-2.ip” (Σχήμα 2(α)), ο διδάσκων δίνει την κινηματική, τη 
δυναμική και την ενεργειακή προσέγγιση της ΑΑΤ. Ταυτόχρονα στην προσομοίωση 
που παρακολουθούν φαίνονται και τα διαγράμματα κινητικής ενέργειας-χρόνου (Κ-t), 
δυναμικής ενέργειας-χρόνου (U-t) και δύναμης επαναφοράς-απομάκρυνσης (Fεπ-y). 
Η ταυτόχρονη παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου με την εξέλιξη των γρα-
φικών παραστάσεων των ενεργειών, δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να αντιληφθεί 
τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας. Με βάση την τιμή της ολικής ενέργειας που 
διαβάζουν Εολ = 0.2J, γράφουν τις εξισώσεις για την κινητική και τη δυναμική ενέρ-
γεια αντίστοιχα: Κ = 0.2ημ24.47t (S.I.), U = 0.2συν24.47t (S.I.) 

 
2 (α) 
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2 (β) 

Σχήματα 2α και 2β. Προσομοίωση ΑΑΤ. Διαγράμματα U-t, K-t, Fεπ-t, U-y, K-y. 

Με το άνοιγμα του αρχείου “ΑΑΤ-3.ip” (Σχήμα 2(β)), οι μαθητές γράφουν τις εξισώ-
σεις κινητικής ενέργειας - απομάκρυνσης Κ = 0.2-5y2 (S.I.) και δυναμικής ενέργειας - 
απομάκρυνσης U = 5y2 (S.I.). 

2η διδακτική ώρα 

Στο εργαστήριο Φ.Ε. σε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k = 50N/m, με φυσικό 
μήκος Lo = 10cm, αναρτάμε ένα σώμα μάζας m = 0.4Kg. Αφήνουμε το σώμα να 
ισορροπήσει σε επιμήκυνση από το φυσικό μήκος ΔL = mg/k = 0.08m, που προκύπτει 
από τη συνθήκη ισορροπίας. Απομακρύνουμε αρχικά το σώμα από τη θέση 
ισορροπίας του προς τα κάτω και το αφήνουμε ελεύθερο να εκτελέσει ΑΑΤ. 
Βιντεοσκοπούμε με κάμερα ή με κινητό την κίνηση του σώματος για 2.5s.  

 Ακολούθως φορτώνουμε το βίντεο στο λογισμικό Tracker και αρχίζουμε την επεξερ-
γασία του. Στο σχήμα 3(α), βλέπουμε το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Μπορούμε να 
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παρακολουθήσουμε την κίνηση του σώματος στο βίντεο, να δούμε τον πινάκα τιμών 
και τη γραφική παράσταση y-t. Στη συνέχεια, επιλέγουμε την κατάλληλη καμπύλη 
προσέγγισης, που είναι μια ημιτονοειδής της μορφής y = Asin(Bt+C) (Σχήμα 3(β)). 
Δεξιά φαίνονται οι σταθερές αυτής καμπύλης όπου Α = 2.9, B = 11 και C = -1.52. 

 
3 (α) 
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 3 (β) 

Σχήματα 3α και 3β. Επεξεργασία βίντεο με το Tracker. 

Η τιμή της Α, αντιστοιχεί στο πλάτος της ταλάντωσης Α = 2.9cm, της Β στην γωνια-
κή συχνότητα ω=11rad/s και της C στην αρχική φάση φο = -1.52 = -π/2 = 3π/2rad. Η 
περίοδος της κίνησης θα είναι Τ = 2π/ω = 0.57s.  

Η θεωρητική τιμή της προκύπτει από τη σχέση .56.02 s
k
m

==Τ π  Το πειραματικό 

σφάλμα που προκύπτει είναι σ = 1.8%.  

Η εξίσωση κίνησης θα δίνεται από τη σχέση:  

y = 2.9ημ(11t+3π/2) = -2.9συν11t (y→cm, t→s) 

3η διδακτική ώρα 

 Προτρέπουμε τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο «Φ.E. AAT» και να το συμπλη-
ρώσουν. Έτσι, ο διδάσκων θα έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιήσει τους περισσό-
τερους μαθητές στο μέγιστο βαθμό κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους και να ελέγξει 
ταυτόχρονα αν η όλη διαδικασία απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσµατα. Θα ακο-
λουθήσει συζήτηση των απαντήσεων μέσα στην τάξη. Ως εργασία για το σπίτι αναθέ-
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τουµε στους μαθητές τις ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου της αντίστοιχης ε-
νότητας του σχολικού εγχειριδίου. 

Οι βασικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις 

Το σενάριο με τίτλο «Τριγωνομετρικές συναρτήσεις» είναι διάρκειας 4 διδακτικών 
ωρών και απευθύνεται σε μαθητές Β΄ Λυκείου. Οι μαθητές μέσω της γεωμετρικής 
εποπτείας που έχουν από τις γραφικές παραστάσεις x-t και v-t ενός σώματος που ε-
κτελεί απλή αρμονική ταλάντωση (ΑΑΤ) με αρχική φάση φο=0, θα εμπλακούν στην 
κατασκευή, μελέτη και διατύπωση των ιδιοτήτων των τριγωνομετρικών συναρτήσεων 
(f(x) = ρημ(ωt), f(x) = ρσυν(ωt)), ενώ παράλληλα θα συνδέσουν ένα φυσικό φαινόμε-
νο με τις μαθηματικές έννοιες που εμπλέκονται σε αυτό. Η διεξαγωγή του σεναρίου 
θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου και το προβλεπόμενο διδα-
κτικό μοντέλο είναι αυτό της διερευνητικής συνεργατικής μάθησης. Οι μαθητές είναι 
χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ατόμων προκειμένου να ασχοληθούν με τις δραστη-
ριότητες του φύλλου εργασίας που θα τους μοιραστεί. Ο διδάσκων εξειδικεύει τις πα-
ρεμβάσεις του ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των δρα-
στηριοτήτων. 

Σύντομη ανάλυση της αναμενόμενης διδακτικής πορείας 

1η διδακτική ώρα 

Αρχικά προτρέπουμε τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο «Απλή αρμονική ταλά-
ντωση.ip» και να περιγράψουν το φαινόμενο που εξελίσσεται στην οθόνη του υπο-
λογιστή τους. Οι μαθητές εύκολα θα διαπιστώσουν το φαινόμενο της απλής αρμονι-
κής ταλάντωσης ενός σώματος με αρχική φάση φο=0, ενώ συγχρόνως καλούνται να 
συμπληρώσουν έναν πίνακα με την ταχύτητα και απομάκρυνση από τη θέση ισορρο-
πίας του σε χρονικές στιγμές που έχει επιλέξει προηγουμένως ο διδάσκων. 

Στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές να μελετήσουν την ύπαρξη στιγμών που κα-
θένα από τα μεγέθη ταχύτητα και απομάκρυνση έχουν την ίδια τιμή, αντίθετη, μέγι-
στη και ελάχιστη τιμή καθώς και τον τρόπο που μεταβάλλονται οι ενδιάμεσες μετρή-
σεις κατά την εξέλιξη του φαινομένου επαναφέροντας έτσι στη μνήμη τους μαθημα-
τικές έννοιες όπως: άρτια-περιττή συνάρτηση, περιοδικότητα, γνησίως μονότονη συ-
νάρτηση, μέγιστη και ελάχιστη τιμή συνάρτησης. Επιπλέον, γίνεται ανάκληση στη 
μνήμη, με τη βοήθεια του τριγωνομετρικού κύκλου, των τριγωνομετρικών αριθμών 
μιας γωνίας ω. 

2η και 3η διδακτική ώρα 

Τη δεύτερη διδακτική ώρα θα διευκολύνουμε τη μετάβαση των μαθητών, από την 
έννοια του τριγωνομετρικού αριθμού στην έννοια της τριγωνομετρικής συνάρτησης 
πραγματικής μεταβλητής, εμπλέκοντάς τους σε δραστηριότητες κατασκευής στο πε-
ριβάλλον του Geogebra. Συγκεκριμένα, θα μάθουν να κατασκευάζουν σημείο Μ σε 
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κύκλο (Ο,ρ) καθώς μεταβάλλονται οι τιμές ενός δρομέα "χ". Τα τμήματα ΜΨ, ΜΧ, 
ΔΕ, ΖΙ που παριστάνουν γεωμετρικά το ημίτονο, συνημίτονο, εφαπτομένη και συνε-
φαπτομένη της γωνίας ω μεταβάλλονται σύροντας κατά μήκος του άξονα x' x το ση-
μείο Κ(χ,0) (Σχήμα 6). 

Στη συνέχεια βοηθάμε τους μαθητές να παραστήσουν το γεωμετρικό τόπο των ση-
μείων Η(χ, χ(Μ)), Σ(χ, x(M)), ΕΦ(χ, x(Z)), ΣΦ(χ, x(E)) οπότε θα έχουν τη δυνατότητα 
να παρατηρήσουν τη μορφή των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων 
y=ρημ(ωx), y=ρσυν(ωx), y=ρεφ(ωx) και y=ρσφ(ωx). Ενδεικτικά μπορούμε να δούμε 
τη γραφική παράσταση της y=ρημ(ωx) (Σχήμα 7). 

Στο φύλλο εργασίας οι μαθητές καλούνται να πειραματιστούν, μετακινώντας τους 
δρομείς, με τις τιμές των ρ και ω προκειμένου να διαπιστώσουν το ρόλο τους στη 
μορφή των παραπάνω γραφικών παραστάσεων και να επανανακαλύψουν βασικές ι-
διότητές τους, όπως μέγιστα, ελάχιστα και περιοδικότητα.  

Ακολουθεί διατύπωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.  

 
Σχήμα 6. Κατασκευή σημείου Μ 
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Σχήμα 7. Η συνάρτηση y=ρημ(ωx) 

4η διδακτική ώρα 

 Προτρέπουμε τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο «Φ.Ε. Τριγ.συν.» και ατοµικά να 
το συμπληρώσουν. Έτσι, ο διδάσκων θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν η όλη δια-
δικασία 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 εγ-
χειριδίου. 

Συμπεράσματα 

 Η προτεινόμενη διδακτική πρόταση έδειξε ότι οι μαθητές ανέπτυξαν την ικανότητα 
τους να ερμηνεύουν και να κάνουν προβλέψεις με χρήση γραφικών παραστάσεων. 
Επιπλέον, βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν, να συνδέσουν και να θυμηθούν 
έννοιες της AAT και των τριγωνομετρικών συναρτήσεων αναδεικνύοντας για ακόμα 
μια φορά τη σημαντικότητα της διδασκαλίας εννοιών μέσω γραφημάτων, προσο-
μοιώσεων και πειραματικών διαδικασιών. Ειδικότερα, με την επιτυχή εκτέλεση του 
προβλήματος, του “Φύλλο εργασίας”, οι μαθητές κατάφεραν να μετατρέψουν ένα 
πραγματικό πρόβλημα σε μαθηματικό και να εφαρμόσουν σε αυτό όσα διδάχθηκαν 
για τη συμπεριφορά των τριγωνομετρικών συναρτήσεων.  

 Ιδιαίτερα ικανοποιητική ήταν η συμμετοχή και το ενδιαφέρον από τους μαθητές που 
δεν είχαν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στο μάθημα της Φυσικής και των Μαθηματι-
κών. 

 Γενικότερα η μαθηματικοποίηση των προβλημάτων της Φυσικής μπορεί να βοηθήσει 
στην προσπάθεια των μαθητών για καλύτερη κατανόηση μαθηματικών θεμάτων. Το 
σύνολο των προβλημάτων αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διδασκαλία των 

1817

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://blogs.sch.gr/aefstath/files/2014/03/%CE%A6.E.-%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B3.-%CF%83%CF%85%CE%BD.pdf


Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών διαμέσου της οποίας θα γίνεται, όσο είναι δυ-
νατό, φανερή η διάσταση της συσχέτισης Μαθηματικών και Φυσικής. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία προτείνει μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση για τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της βυζαντινής τέχνης στο Γυμνάσιο και στο Δημο-
τικό με τη μορφή διδακτικού σεναρίου. Αντικείμενο μελέτης αποτελούν η βυζαντινή 
αρχιτεκτονική και ζωγραφική, όπως αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο θρησκευτικό, ι-
δεολογικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο της εποχής τους, αλλά και όπως επιβιώ-
νουν και εξελίσσονται μέχρι σήμερα. Το αντικείμενο διδασκαλίας ανταποκρίνεται στο 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αποτελεί διδακτέα ύλη του σχολικού βιβλίου Με-
σαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου, Κεφάλαιο E΄, σελ.80-81. Μπορεί ε-
πίσης να υλοποιηθεί με μικρές παραλλαγές και στην Ε΄ Δημοτικού, Κεφάλαιο Z΄, ενό-
τητα 40,σελ.123, όπου οι μαθητές διδάσκονται βυζαντινή ιστορία και εκκλησιαστική 
τέχνη.  

Λέξεις - Κλειδιά: Βυζαντινή αρχιτεκτονική, ζωγραφική, ψηφιακά εργαλεία, Web 2. 

H εκπαιδευτική χρήση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της ιστορίας 

Η οικοδόμηση της ιστορικής σκέψης βασίζεται στις έννοιες: τεκμήρια, αιτιότητα, εν-
συναίσθηση, μεταβολή και χρόνος. Η ορθή προσέγγιση των ιστορικών τεκμηρίων, η 
ερμηνεία, η ανάλυση, η σύνθεση, η αμεροληψία, η διάκριση των μαρτυριών, των γε-
γονότων και των γνωμών αποτελούν δεξιότητες που θα πρέπει να καλλιεργηθούν στους 
μαθητές. Η διαδικασία αυτή επηρεάζει επίσης και τη γλωσσική τους κατάρτιση (Βα-
καλούδη, 2014). Ο σύγχρονος διδακτικός προβληματισμός στο μάθημα της Ιστορίας 
αφορά τόσο την αναζήτηση εκείνων των διδακτικών προσεγγίσεων που θα επιτρέψουν 
την κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι, όσο και την επιλογή των διδακτικών μέσων 
που θα την υποστηρίξουν. Με άλλα λόγια, στο ερώτημα «τι χρειάζεται να κάνει ο μα-
θητής για να «μάθει» Ιστορία» μερικές από τις απαντήσεις που θα μπορούσαν να δο-
θούν είναι οι εξής: να αναζητά ιστορικό υλικό, να το αναλύει, να το συνδέει, να το 
κρίνει, να διαμορφώνει προσωπική γνώμη και να τη θέτει υπό συζήτηση στα άλλα μέλη 
της κοινότητάς του (Husbands, 2004). 

 Η εξοικείωση των μαθητών με τους Τ.Π.Ε. μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των 
παραπάνω επιδιώξεων, μέσω της διερεύνησης και αξιοποίησης των πηγών, της διαδρα-
στικής διδασκαλίας, της εύκολης πρόσβασης στην πληροφόρηση και της ανάπτυξη της 
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διαθεματικότητας (Γκίκα, 2002). Μέσω των Τ.Π.Ε. οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι οι 
Τ.Π.Ε. συνδέονται άμεσα και πολλαπλά με την πληροφόρηση που αφορά πολιτιστικά 
θέματα και την ανθρωπιστική παιδεία, εξοικειώνονται με την αναζήτηση πληροφοριών 
στο διαδίκτυο μέσω των μηχανών αναζήτησης χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά και 
μπορούν να διαπραγματευτούν τα ευρεθέντα είτε με τα παραδοσιακά μέσα (διάλογος, 
χαρτί - μολύβι) είτε σε κάποιο πληροφορικό εργαλείο (επεξεργαστές κειμένου, πίνακες 
δεδομένων, βάσεις δεδομένων, λογιστικά φύλλα) ή με την επικοινωνία μεταξύ τους 
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ενδοσχολικού δικτύου για ανταλ-
λαγή απόψεων. H ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της ιστορίας επιτυγχάνεται 
με πολλούς τρόπους (Βακαλούδη, 2014):  

1. Ως προς τα αίτια, μέσω της κατηγοριοποίησης τους σε πίνακες δεδομένων, δημιουρ-
γίας εννοιολογικών χαρτών, αναζήτησης στο διαδίκτυο.  

2. Ως προς την αφήγηση, μέσω της δημιουργίας εικονογραφημένης αφήγησης με κεί-
μενο, εικόνα, γραφήματα, διαγράμματα. Κατασκευής ιστορικών πινάκων με κριτήρια. 
Δημιουργίας βάσης δεδομένων ερωτημάτων σχετικά με ένα θέμα. 

3. Ως προς την ιστορική μέθοδο, μέσω της συλλογή τεκμηρίων, με ανάλυση γραπτών 
πηγών, με επεξεργασία δεδομένων, με εισαγωγή δημογραφικών δεδομένων, αξιο-
ποιώντας πληροφορικά εργαλεία παρουσιάσεων, λογισμικά, διαδίκτυο, πίνακες δε-
δομένων, βάσεις δεδομένων ή λογιστικά φύλλα.  

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα λογισμικά παρουσίασης ιστορικού περιεχομένου 
προσφέρουν άμεση και εύκολη πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό, διανομή των πλη-
ροφοριών σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών, εναλλακτική και εντυπωσιακή παρουσίαση 
του υλικού (Μπάλας, 2005). Η χρήση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Ιστορίας έχει νόημα 
μόνο στο πλαίσιο της ανάπτυξης διδακτικών δραστηριοτήτων επικεντρωμένων στην 
ενεργητική συμμετοχή των μαθητών για την κατανόηση των σύνθετων προβλημάτων 
που σχετίζονται με την ιστορική ερμηνεία, τη σύλληψη του ιστορικού παρελθόντος ως 
ολότητας, τη συνειδητοποίηση της πολλαπλότητας των ιστορικών φαινομένων και ερ-
μηνειών και, τέλος, τη διατύπωση προσωπικών ιστορικών συλλογισμών. Στο πλαίσιο 
αυτό οι Τ.Π.Ε. μπορούν να συμβάλουν στην εφαρμογή νέων διδακτικών και μαθησια-
κών πρακτικών αλλά και στη διαμόρφωση δεξιοτήτων νοητικού, γνωστικού και κριτι-
κού χαρακτήρα (Κόκκινος, 2003). Οι Τ.Π.Ε. λοιπόν μπορούν να υπηρετήσουν την καλ-
λιέργεια σύνθετης ιστορικής σκέψης. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το εποικοδομητικό μοντέλο, όταν η πληροφορία παρέχεται με 
ποικίλα μέσα, προκύπτει καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα. Καθώς ο μαθητής δη-
μιουργεί πολλαπλές γνωστικές διαδρομές αντιλαμβάνεται ότι η γνώση είναι κατασκευή 
παρά αποτέλεσμα της μνήμης (Κάββουρα, 2004). Οι πίνακες, τα κείμενα, οι εικόνες, 
οι χάρτες, τα διαγράμματα που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. είναι φορείς των τέτοιων πληρο-
φοριών. 
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Η χρήση ψηφιακών εργαλείων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος είναι δυ-
νατή σε όλες τις βαθμίδες, από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο. Οι εκπαιδευ-
τικοί όλων των επιπέδων μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ποικιλότροπα, αρκεί να προ-
ξενήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, την προσοχή τους και να τους δημιουργήσουν 
κίνητρα (Γκίκα, 2014). Οι μαθητές αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες, μαθαί-
νουν να εκφράζουν τις απόψεις τους, να δομούν αφηγήσεις και να γράφουν για ένα 
ακροατήριο, αυξάνοντας παράλληλα γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των υπολογι-
στών, συνδυάζοντας ποικίλα πολυμέσα (Δημαράκη, 2002). 

Με τη διδακτική πρόταση που θα παρουσιαστεί παρακάτω οι μαθητές ασκούνται στην 
επιλογή και στην αξιολόγηση της πληροφορίας και αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε., προκειμένου 
να τις εντάξουν στην οικοδόμηση της γνώσης. Συνεργάζονται, επικοινωνούν και α-
νταλλάσσουν σκέψεις και απόψεις. Αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και αυτοκαθο-
ρίζουν την πορεία προς τη γνώση (Αντωνίου, Κρητικού, 2004). Αναπτύσσουν δεξιότη-
τες ταξινόμησης και επεξεργασίας των ιστορικών πληροφοριών με ηλεκτρονικά εργα-
λεία και καλλιεργούν τη συνεργατική παραγωγή λόγου μέσω του επεξεργαστή κειμέ-
νου, ενώ ασκούνται στην παρουσίαση ιστορικού θέματος με λογισμικό παρουσίασης. 
Η συνδρομή των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της τέχνης συμβάλλει στην ενεργητική μά-
θηση, διαθέτοντας ένα πλήθος εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών μαθησιακών εργαλείων 
και περιβαλλόντων, οι οποίες δημιουργούν ένα φιλικό και ελκυστικό μαθησιακό περι-
βάλλον. Ο διδάσκων σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διευκρινίζει, συντονίζει, επε-
ξηγεί, κινητοποιεί, διευκολύνει, ανατροφοδοτεί καθοδηγεί, και εμψυχώνει τους μαθη-
τές (Αβούρης, 2004). 

Παιδαγωγικά στοιχεία του σεναρίου 
 Η ιδέα που διέπει το εκπαιδευτικό σενάριο 

Το παρόν σενάριο αποτελεί μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση σχετικά με τη βυ-
ζαντινή αρχιτεκτονική και ζωγραφική, όπως αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο θρη-
σκευτικό, ιδεολογικό, πολιτικό και οικονομικό συγκείμενο της εποχής που τις δημιούρ-
γησε, αλλά και όπως επιβιώνουν μέχρι σήμερα. Η συνάντηση των μαθητών με τη Βυ-
ζαντινή Τέχνη γίνεται με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και προϋποθέτει την εκπαιδευτική επι-
λογή της διερευνητικής μάθησης. Οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από μια δυναμική δια-
δικασία οικοδόμησης της γνώσης, συγκροτούν ομάδες, συνεργάζονται, ερευνούν τις 
πηγές, τις επεξεργάζονται και τις κρίνουν, αυτενεργούν, αναπτύσσουν πρωτοβουλία 
(Μικρόπουλος, 2004).  

Μέσω της προσφερόμενης από το διαδίκτυο συνεργασίας εκπαιδευτικών και μαθητών, 
γίνεται χρήση δικτυακών τόπων, μηχανών αναζήτησης, ψηφιακών εργαλείων Web2.0, 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι μαθητές εργάζονται ατομικά και ομαδικά και επιδιώ-
κεται η ενεργητική και αυτόνομη μάθηση. 

Γνωστικά – διδακτικά ζητήματα 
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 Επιλέγονται οι μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας. Ως προς τα εποπτικά μέσα, 
συνδυάζονται τα παραδοσιακά (εικόνες, χάρτες) με τα τεχνολογικά (διαδίκτυο, εκπαι-
δευτικά λογισμικά, μηχανές αναζήτησης, λογισμικά εφαρμογών γραφείου, ψηφιακά 
εργαλεία), ενώ η ανάπτυξη της ιστορικής και κριτικής σκέψης επιτυγχάνεται με ομα-
δικές εργασίες τύπου project και με την πλοήγηση των μαθητών σε ηλεκτρονικές σελί-
δες μουσείων.  

 Οργάνωση της τάξης: 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες φροντίζοντας ένας μαθητής από κάθε ομάδα να έχει 
ικανοποιητική γνώση στη χρήση Η/Υ. Κάθε ομάδα αντιστοιχεί σε έναν υπολογιστή.  

Στόχοι του σεναρίου 

Παιδαγωγικοί στόχοι: 

− Να εφαρμοσθούν βιωματικές και διερευνητικές μορφές μάθησης.  
− Να ενισχυθεί ο διάλογος και η συνεργασία (αλληλοδιδακτικό αποτέλεσμα και διαπρο-

σωπική μάθηση) και να δημιουργηθεί θετικό κλίμα στην τάξη.  
− Να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και επεξεργα-

σίας δεδομένων και εικόνων.  
− Να ταξινομήσουν, να συνθέσουν και να οικοδομήσουν την ιστορική γνώση προάγο-

ντας την αυτενέργεια και την κριτική σκέψη. 
− Να γίνουν τελικά ερευνητές.  

Τεχνολογικοί στόχοι: 

− Να αξιοποιούν οι μαθητές τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε., ώστε να τις εντάξουν δημιουρ-
γικά στην οικοδόμηση της γνώσης. 

− Να ασκηθούν στη διαχείριση, επεξεργασία και οργάνωση της πληροφορίας μέσα από 
το Διαδίκτυο. 

− Να αναπτύξουν δεξιότητες ταξινόμησης και επεξεργασίας των ιστορικών πληροφο-
ριών με ηλεκτρονικά εργαλεία και να ασκηθούν στην παρουσίαση ιστορικού θέματος 
με λογισμικό παρουσίασης. 

− Να εξοικειωθούν με την ψηφιακή επεξεργασία και αποθήκευση εικόνων, ταινιών και 
ήχων, τη σύνθεση και την ανάρτηση εργασιών στο διαδίκτυο, τις παρουσιάσεις με 
βιντεοπροβολέα. 

− Να αναζητήσουν με την καθοδήγηση του διδάσκοντα πολυμεσικό υλικό σε σχέση με 
τη Βυζαντινή Τέχνη & να το αξιολογήσουν. 

− Να γνωρίσουν την τέχνη των Βυζαντινών χρησιμοποιώντας ανοιχτά περιβάλλοντα 
μάθησης. 

− Να δημιουργήσουν διαφορετικές αναπαραστάσεις της ιστορικής αφήγησης και της 
τέχνης με τη χρήση των παραπάνω ηλεκτρονικών πηγών. 
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− Να εξοικειωθούν με την ηλεκτρονική γραφή & τις συμβάσεις της (δημιουργία φακέ-
λου, αποθήκευση, παρουσίαση κ.λπ.). 

Διδακτικοί στόχοι: 

− Να γνωρίσουν οι μαθητές το χαρακτήρα και το περιεχόμενο της βυζαντινής αρχιτε-
κτονικής και ζωγραφικής. 

− Να εκτιμήσουν την αξία της βυζαντινής τέχνης γενικά και τη σχέση της με τη χριστια-
νική θρησκεία. 

− Να αντιληφθούν ότι οι καλλιτεχνικές εξελίξεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της 
εποχής.  

− Να συνειδητοποιήσουν ότι η βυζαντινή τέχνη καθορίζεται από τους κανόνες της Εκ-
κλησίας, αλλά δέχεται και εξωτερικές επιδράσεις από την πολιτική, οικονομική, κοι-
νωνική κατάσταση της αυτοκρατορίας. 

− Να καλλιεργήσουν δεξιότητες επεξεργασίας ιστορικών πηγών, καθώς και κατανόη-
σης ιστορικών όρων. 

Τα ψηφιακά εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Web 2 

Το συμμετοχικό (Web 2.0) προσφέρει πλήθος εναλλακτικών πρακτικών και καινοτο-
μιών. Παρέχει εφαρμογές, εργαλεία και λειτουργίες που οδηγούν σε αποτελεσματική 
διδασκαλία μέσα σε θετικό και δημιουργικό κλίμα. Συγκεκριμένα, το Web2.0, δηλαδή 
ο παγκόσμιος ιστός της νεότερης γενιάς διαδικτυακών τόπων, εργαλείων και διαδι-
κτυακών υπηρεσιών, στηρίζεται στην πλήρη συμμετοχή των χρηστών στη συνδιαμόρ-
φωση του περιεχομένου και την άμεση, απευθείας (online) συνεργασία μεταξύ των 
χρηστών (Ζαγούρας κ.α.,2011). Τα πλεονεκτήματα από την παιδαγωγική αξιοποίηση 
τους είναι πολλά. Η ευκολία στη χρήση τους, η προσβασιμότητά τους από παντού, η 
καινοτομία τους, η αλληλεπίδραση των χρηστών και η ενίσχυση της ομαδοσυνεργατι-
κής μάθησης, η οικοδόμηση της γνώσης σε κοινωνικό πλαίσιο, η άμεση ανάρτηση και 
η δημοσίευση και των δημιουργηθέντων έργων καθιστούν τη μάθηση ενεργητική και 
ενδιαφέρουσα (Τριλιανός, 2002).  

Εκπαιδευτικά λογισμικά- ψηφιακά εργαλεία και εποπτικά μέσα 

Η χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών και των ψηφιακών εργαλείων μπορεί να προ-
σφέρει ένα νέο τρόπο για διάβασμα, γράψιμο και ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Ο εκπαι-
δευτικός αξιοποιεί με τους μαθητές τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία ως μέσο για την 
κατανόηση της βυζαντινής τέχνης και την παρουσίασή της. Όπως:  

− Σχολικό εγχειρίδιο 
− Φυλλομετρητής, πλοήγηση στο διαδίκτυο και μηχανή αναζήτησης 
− Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου 
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− Πρόγραμμα παρουσίασης 
− Σαρωτής 
− Blog (ανάρτηση υλικού στην ιστοσελίδα του σχολείου) 
− Ψηφιακό κολάζ 
− Αποτύπωση της βυζαντινής αρχιτεκτονικής με τη Χρονογραμμή Time toast, time 

rime 
− Ψηφιακή αφήγηση με το διαδικτυακό εργαλείο movie maker 
− Οπτικοποίηση των κειμένων με τη χρήση του wordle. 

Το σενάριο διδασκαλίας 

Ως προς τη βυζαντινή αρχιτεκτονική, οι δράσεις που προτείνονται είναι οι εξής:  

1. Οι μαθητές μεταβαίνουν σε επιλεγμένη από τον εκπαιδευτικό ιστοσελίδα 
http://archaeology.arch.uoa.gr/diagramma για να μελετήσουν τους βασικότερους βυ-
ζαντινούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. Στη συνέχεια συμπληρώνουν πίνακες καταγράφο-
ντας τους τρεις βασικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς που εντόπισαν, παρατηρούν κατό-
ψεις και τις συνδέουν με τον κατάλληλο τύπο ναού.  

 
ΚΑΤΟΨΗ 1 ΚΑΤΟΨΗ 2 

Αγία Ειρήνη Κων/πολης Όσιος Λουκάς Βοιωτίας 

2. Οι μαθητές παρατηρούν εικόνες από την εξωτερική και εσωτερική όψη ναών και 
διατυπώνουν συμπεράσματα σχετικά με το ποια όψη είναι περισσότερο επιμελημένη.  

3. Επισκέπτονται το διαδίκτυο μέσω της μηχανής αναζήτησης google και βρίσκουν 
εικόνες από διάφορους βυζαντινούς ναούς. Αποθηκεύουν τις εικόνες σε έναν ειδικά 
διαμορφωμένο φάκελο με τίτλο «εικόνες-βυζαντινή τέχνη».   

4. Δημιουργούν μια χρονογραμμή στην οποία κατατάσσουν τους αρχιτεκτονικούς ρυθ-
μούς που αναφέρονται στο σχολικό τους βιβλίο με χρονολογική σειρά. Η ιστοριο-
γραμμή μπορεί να γίνει μέσω excel ή μέσω των ιστοσελίδων www.timetoast.com ή 
www.timerime.com .  
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5. Φτιάχνουν έναν απλό εννοιολογικό χάρτη, που περιλαμβάνει τους βασικούς όρους 
της βυζαντινής αρχιτεκτονικής με τη χρήση του εικονιδίου Cmap Tools, που είναι ε-
γκατεστημένο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. 

6. Κατασκευάζουν ένα σύννεφο λέξεων με τους όρους του μαθήματος αναφορικά με 
τη βυζαντινή αρχιτεκτονική μέσω του δικτυακού τόπου http://www.wordle.net/  

7. Φτιάχνουν ένα δυναμικό κολάζ για έναν βυζαντινό ναό από τις εικόνες που έχουν 
ήδη αποθηκεύσει. Μεταβαίνουν στη διεύθυνση http://muzy.com/app/photobox 

8. Δημιουργούν ένα βίντεο της αρεσκείας τους στο Windows Movie Maker σχετικά με 
τη βυζαντινή αρχιτεκτονική (επιλογή «έναρξη», «όλα τα προγράμματα», «windows 
movie maker»). 

9. Tέλος, προτείνεται εικονική περιήγηση στο ναό της Αγίας Σοφίας μέσα από το σύν-
δεσμο http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/ 

Ακολουθούν δράσεις που στοχεύουν στη βυζαντινή ζωγραφική και είναι οι εξής: 

1. Οι μαθητές συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το εικονογραφικό πρόγραμμα ενός 
χριστιανικού ναού από προεπιλεγμένη ιστοσελίδα:  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C111/62/475,1814/  

2. Τοποθετούν εικόνες στην κατάλληλη θέση στο εσωτερικό ενός βυζαντινού ναού. 
Γράφουν μέσα σε κάθε κουτάκι τον αριθμό της κατάλληλης εικόνας, επιλέγοντάς το, 
κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας της επιλογή «προσθήκη κειμένου». 
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3. Με την ίδια διαδικασία αντιστοιχίζουν βυζαντινές εικόνες σε κατάλληλο πλαίσιο, 
ανάλογα εάν είναι ψηφιδωτά, τοιχογραφίες ή φορητές εικόνες. 

 

1. Παρατηρούν εικόνες από βυζαντινή και δυτική εικονογραφία, τις συγκρίνουν 
και απαντούν στον παρακάτω πίνακα.  

 
Α. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
ΕΙΚΟΝΑ 1 
Δυτική εικο-
νογραφία 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2 
Βυζαντινή ει-
κονογραφία 

1 Σε ποια εικόνα αποδίδεται καλύτερα η προο-
πτική (βάθος); 

  

2 Σε ποια εικόνα αποδίδεται καλύτερα η κίνηση 
του σώματος;  

  

3 Σε ποια εικόνα εκφράζονται καλύτερα τα συ-
ναισθήματα των προσώπων; 

  

4 Σε ποια εικόνα οι καλλιτέχνες δεν ενδιαφέρο-
νται για τις σωστές αναλογίες του ανθρώπινου 
σώματος;  

  

5 Σε ποια εικόνα οι μορφές είναι πιο μετωπικές, 
πνευματικές και αυστηρές; 

  

6 Ποια εικόνα παραπέμπει περισσότερο στην ε-
πίγεια ζωή; 

  

7 Ποια εικόνα παραπέμπει περισσότερο στη με-
ταθανάτια ζωή; 

  

Β. Οι μαθητές καταγράφουν σε πλαίσια τα συμπεράσματά τους για την απεικόνιση των 
μορφών στη βυζαντινή και δυτική τέχνη αντίστοιχα.  

2. Σχεδιάζουν μια χρονογραμμή όπου εντάσσουν το εικονογραφικό πρόγραμμα ενός 
ναού. 

3. Επισκέπτονται το διαδίκτυο (google) και αναζητούν εικόνες σχετικά με βυζαντινά 
ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και φορητές εικόνες. Τις αποθηκεύουν σε έναν ειδικά 
διαμορφωμένο φάκελο με τίτλο «εικόνες-βυζαντινή τέχνη».  

4. Κατασκευάζουν έναν απλό εννοιολογικό χάρτη, που να περιλαμβάνει τους βασι-
κούς όρους της βυζαντινής ζωγραφικής, μέσω του εικονιδίου Cmap Tools, που 
είναι εγκατεστημένο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. 
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5. Δημιουργούν ένα σύννεφο λέξεων με τους βασικότερους όρους του μαθήματος 
μέσω του δικτυακού τόπου http://www.wordle.net/  

6. Φτιάχνουν τώρα ένα δυναμικό κολάζ σχετικά με τη βυζαντινή ζωγραφική από τις 
εικόνες που έχουν ήδη αποθηκεύσει μέσω της διεύθυνσης 
http://muzy.com/app/photobox 

7. Δημιουργούν ένα βίντεο στο Windows Movie Maker σχετικά με τη βυζαντινή ζω-
γραφική. 

8. Οι μαθητές φτιάχνουν ένα δικό τους ψηφιδωτό ακολουθώντας την παρακάτω υ-
περσύνδεση:http://mbp.gr/edu/ekpaideytika-programmata/1m/paixnidia-on-
line 

Αξιολόγηση του σεναρίου 

Απαραίτητο στοιχείο κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η αξιολόγησή της. Στην 
προκειμένη περίπτωση η αξιολόγηση είναι αρχικά διαμορφωτική, καθώς ο καθηγητής 
παρακολουθεί, επιβλέπει, παρέχει υποδείξεις στις ομάδες. Κατά την διάρκεια της δια-
δικασίας γίνεται τελική αξιολόγηση με άξονες το βαθμό επίτευξης των στόχων που 
αρχικά τέθηκαν από κάθε ομάδα χωριστά και από το σύνολο της τάξης γενικότερα. Ο 
εκπαιδευτικός σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου λειτουργεί ως συντο-
νιστής, διαμεσολαβητής, παρατηρητής. Παρακολουθεί, συντονίζει, διευκρινίζει, κινητο-
ποιεί, καταγράφει, αξιολογεί στάσεις, συμπεριφορές, δεξιότητες, σε επίπεδο ατομικό 
& σε επίπεδο ομάδας, παρεμβαίνει διορθωτικά, όπου χρειάζεται. Αξιολογεί την εργα-
σία σε κάθε φάση της, ως προς τους στόχους που αρχικά είχε θέσει, μέχρι το τελικό 
αποτέλεσμα.  

Επέκταση του σεναρίου 

Η επέκταση κάθε σεναρίου και η διαφοροποίησή του επηρεάζεται από τις συνθήκες 
κάτω από τις οποίες εφαρμόζεται. Οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός αποφασίζουν για 
τυχόν αναπροσαρμογές και βελτιώσεις. Ενδεικτικές προτάσεις επέκτασης είναι: η προ-
κήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία αφίσας και σελιδοδεικτών ανάμεσα στις ομά-
δες που εργάστηκαν για την εκπόνηση του σεναρίου, το δυναμικό γράψιμο μέσω της 
δημιουργικής γραφής και συγκεκριμένα: ακροστιχίδες, ιστορία-παραμύθι, σταυρό-
λεξα, αφού δοθούν στους μαθητές συγκεκριμένες οδηγίες.  
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Η δυναμική πραγμάτευση εμβαδών επίπεδων σχημάτων  
Μια απλόχερη, διαμεσολαβητική γεωμετρική παρακαταθήκη 

Ξηροκώστα Ρωξάνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.03  
roxani1991@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά τη σχεδίαση ενός διδακτικού σεναρίου για την διδασκαλία 
του μαθήματος των Μαθηματικών, με αξιοποίηση των ΤΠΕ. Στόχος του σεναρίου, εί-
ναι να δοθεί η δυνατότητα στο μαθητή να διερευνήσει, να πειραματιστεί και να ανακα-
λύψει τους τύπους που μας δίνουν το εμβαδόν των επίπεδων σχημάτων (παραλληλο-
γράμμου, ορθογωνίου, τετραγώνου, τριγώνου, τραπεζίου) όπως επίσης και να τους 
χρησιμοποιεί συνδυαστικά μέσα σε προβλήματα της καθημερινής του ζωής. Στηρίζεται 
πρωτίστως, σε δραστηριότητες που υλοποιούνται στο δυναμικό και πολυμεσικό περι-
βάλλον του Geogebra και αξιοποιεί τα affordances του λογισμικού, τις ευκολίες που 
παρέχει το υπολογιστικό περιβάλλον του για γρήγορη ανάδραση και δυναμικότητα, την 
παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους και τη δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος. Το 
σενάριο, στο οποίο εντάσσονται οι δραστηριότητες, περιλαμβάνει επτά φάσεις.  

Λέξεις - Κλειδιά: Εμβαδά, δυναμικά περιβάλλοντα, Geogebra 

Εισαγωγή 

Η παραδοσιακή διδασκαλία των Μαθηματικών συνδέεται με μια συμπεριφοριστική α-
ντίληψη για το αντικείμενο, όπου οι μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να πειραματι-
στούν, να αλλάξουν παραμέτρους ή συνθήκες, να δουν και να συγκρίνουν τα αποτελέ-
σματα τους, να εκφράσουν εικασίες και να εμπλακούν οι ίδιοι στη μαθησιακή διαδικα-
σία, να έρθουν δηλαδή σε άμεση επαφή με την επιστήμη. Κατά συνέπεια, δεν καλλιερ-
γείται σε ικανοποιητικό βαθμό η διερευνητική προσέγγιση της νέας γνώσης (Φερεντί-
νος, 2001). Η χρήση λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας στη διδασκαλία των Μαθημα-
τικών, διαμορφώνει μία ριζικά διαφορετική διδακτική προσέγγιση σε σχέση με την πα-
ραδοσιακή διδασκαλία, όπου προωθείται η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη 
μαθησιακή διαδικασία και όχι η παθητική παρακολούθηση της παρουσίασης ενός μα-
θηματικού αντικειμένου από τον διδάσκοντα ή το βιβλίο (Κόμης, 2004).  

Το παρόν σενάριο βασίζεται σε δραστηριότητες οι οποίες είναι κατασκευασμένες με 
το λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας Geogebra και το οποίο στοχεύει να παρέχει στον 
μαθητή τη δυνατότητα να εμπλακεί ενεργά στη διερεύνηση των τύπων των εμβαδών 
των επίπεδων σχημάτων. Ακόμη, επιτρέπει στους μαθητές να επέμβουν δυναμικά στις 
κατασκευές τους και να δοκιμάσουν τις δικές του ιδέες, καταφέρνοντας έτσι να διερευ-
νήσουν σε μεγαλύτερο βάθος το αντικείμενο που επεξεργάζονται και να καταλήξουν 
σε ορθά συμπεράσματα. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να μην αποτε-
λεί μια καινοτομία στο παραδοσιακό πλαίσιο της διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενό-
τητας των Μαθηματικών, θέτει, ωστόσο, ως στόχο του να συντελέσει στην βελτίωση 
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της στάσης και προσέγγισης των μαθητών για τα Μαθηματικά. 

Επιπρόσθετα το παρόν σενάριο έχει δημιουργηθεί με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές 
να ανακαλύψουν μόνοι τους, τους τύπους εμβαδών των βασικών γεωμετρικών σχημά-
των, μέσω πειραματισμών. Η γνώση αυτών, είναι θεμελιώδης καθώς απαντώνται σε 
πολλές πτυχές της επιστήμης των Μαθηματικών αλλά και της καθημερινής μας ζωής. 
Η κατανόησή τους, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν πληθώρα άλλων 
εννοιών και διαδικασιών που άπτονται αυτών των εννοιών. Επομένως, η εύρεση, η 
σωστή χρήση τους και η κατανόησή τους αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Ακόμη αναμένεται 
να βοηθήσει τους μαθητές να οικοδομήσουν και γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των 
λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας.  

Επίσης, αποτελέσματα ερευνών δείχνουν, ότι οι μαθητές δεν θεωρούν αναγκαίο να α-
ποδείξουν κάτι, το οποίο βλέπουν προφανές (Chazan, 1993 & Williams, 1989 αναφορά 
στο Τουμάσης, 2004). Τα περισσότερα παιδιά δεν μπορούν να κατανοήσουν τόσο τη 
σημασία της απόδειξης όσο και τη διαδικασία εκτέλεσής της. Ο Τουμάσης (2004) υ-
ποστηρίζει ότι, το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που εμφανίζουν οι μαθητές κατά τη δι-
δασκαλία της Γεωμετρίας είναι η έννοια της απόδειξης, η οποία δημιουργεί πολλές 
φορές αξεπέραστες δυσκολίες. Το σενάριο αυτό εκτός των άλλων, επιδιώκει να βοη-
θήσει τους μαθητές να κατανοήσουν την αξία και την αναγκαιότητα της απόδειξης στα 
Μαθηματικά, κάτι το οποίο λάβαμε υπόψη μας για τη διαμόρφωση των φύλλων εργα-
σίας δραστηριοτήτων. 

Επιπρόσθετα, το σενάριο βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο του εποικοδομισμού και η 
μέθοδος διδακτικής που θα εφαρμόσουμε είναι αυτή της συνεργατικής μάθησης με κύ-
ριο εργαλείο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα εργαλεία κατασκευής της γνώσης βασί-
ζονται στη θεωρία του Papert (1990), σύμφωνα με την οποία «η γνώση οικοδομείται 
από το μαθητή και δεν παρέχεται από το δάσκαλο» και ότι «αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα 
εύκολα όταν ο μαθητευόμενος ασχολείται με την κατασκευή (construction) ενός αντι-
κειμένου» (Κορρές, 2003). Οι δραστηριότητες που προτείνονται είναι ανοικτού τύπου 
και δίνουν τη δυνατότητα για πειραματισμό με τις έννοιες, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
στη συνεργασία των μαθητών, ενώ ο ρόλος του δασκάλου είναι αυτός του συντονιστή, 
του εμψυχωτή και του βοηθού, όποτε του ζητηθεί. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε μικρές 
ομάδες (2-3 μαθητών), δουλεύουν μπροστά στον υπολογιστή αναλαμβάνοντας διαφο-
ρετικούς ρόλους ο καθένας. Ωστόσο, το μαθησιακό αυτό περιβάλλον δεν καταργεί τη 
χρήση των παραδοσιακών μέσων διδασκαλίας και εργασίας των μαθητών. Ο καθηγη-
τής χρησιμοποιεί τον πίνακα αν χρειαστεί, οι μαθητές συμβουλεύονται το βιβλίο τους 
όταν το χρειάζονται και κρατούν σημειώσεις στο τετράδιό τους για την πορεία της ερ-
γασίας τους. Ο καθηγητής κάνει ερωτήσεις κατάλληλες που να ενθαρρύνει τον πειρα-
ματισμό, αφήνοντας στους μαθητές την πρωτοβουλία των κινήσεων και περιθώρια για 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.  

Πλαίσιο εφαρμογής του σεναρίου 

Το θέμα του συγκεκριμένου σεναρίου είναι τα εμβαδά των επίπεδων σχημάτων και 
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συγκεκριμένα, η μέτρηση και ο υπολογισμός των (τύπων) εμβαδών απλών γεωμετρι-
κών σχημάτων. Τα επίπεδα σχήματα των οποίων θα εξετάσουμε το εμβαδόν τους είναι: 
το τετράγωνο, το ορθογώνιο, το παραλληλόγραμμο, το ορθογώνιο τρίγωνο, το τυχαίο 
τρίγωνο και το τραπέζιο. Ακολουθείται διαδικασία βήμα προς βήμα ανακάλυψης, επι-
νόησης και κατασκευής νέας (για τους μαθητές γνώσης) μέσα από την αλληλεπίδραση 
και τη συζήτηση (στα πλαίσια υλοποίησης των δραστηριοτήτων του σεναρίου με τη 
χρήση του Geogebra) τόσο μεταξύ των μαθητών, όσο και μεταξύ των μαθητών και του 
δασκάλου. Το συγκεκριμένο σενάριο, στηρίζεται στην ομαδο-συνεργατική μάθηση, με 
τον διδάσκοντα να είναι στη θέση του συμβούλου και του καθοδηγητή και διευκολυντή 
στις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας και όχι διεκπεραιωτή και διαβιβαστή άγο-
νης γνώσης. Οι μαθητές θα ανακαλύψουν τους τύπους των εμβαδών βασικών επίπεδων 
σχημάτων και θα εισαχθούν στην ιδέα της απόδειξης. 

Σε ποιους απευθύνεται: Σε μαθητές Β΄ Γυμνασίου  

Χρόνος υλοποίησης: 4-5 διδακτικές ώρες 

Χώρος υλοποίησης: Στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου. 

Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα: Είναι συμβατό με το αναλυτικό πρό-
γραμμα της Β΄ Γυμνασίου (βιβλίο Μαθηματικών Β΄ Γυμνασίου, Β΄ Μέρος, 1ο Κεφά-
λαιο, υποενότητα 1.3). Το συγκεκριμένο σενάριο είναι κατάλληλο για το επίπεδο γνώ-
σης των μαθητών γιατί δεν είναι ούτε απλοϊκό, ούτε θεωρείται μεγάλης δυσκολίας για 
μαθητές Β΄ Γυμνασίου. 

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Φύλλα εργασίας (4-5), ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, ο πίνακας, τα τετράδιά τους (για να κρατούν σημειώσεις για την πορεία 
της διερεύνησης και να καταγράφουν τα συμπεράσματά τους), βίντεο-προβολέας που 
θα είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή του εκπαιδευτικού ώστε να δείχνει στους 
μαθητές σημεία της διδασκαλίας που είναι άξια προσοχής και για να μπορέσει στο τέ-
λος να εξάγει τα τελικά συμπεράσματα με τη βοήθεια των μαθητών. 

Τεχνολογικά εργαλεία: Το σενάριο θα διεξαχθεί με τη χρήση του εκπαιδευτικού λο-
γισμικού δυναμικής γεωμετρίας, Geogebra. 

Χρησιμοποιούμενο εκπαιδευτικό λογισμικό: Για την υλοποίηση του σεναρίου θα 
χρησιμοποιηθεί το Εκπαιδευτικό Λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας Geogebra. Το 
Geogebra (σύνθεση των λέξεων geometry και algebra) αποτελεί δυναμικό και διαδρα-
στικό λογισμικό γεωμετρίας το οποίο χρησιμοποιείται περισσότερο για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς. Το Geogebra είναι ένα Υπολογιστικό Περιβάλλον Δυναμικής Γεωμετρίας το 
οποίο συνδυάζει επιτυχώς τη γεωμετρία, την άλγεβρα. Είναι μαθητοκεντρικό περιβάλ-
λον διότι επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει μόνος του γεωμετρικές κατασκευές 
παρόμοιες με αυτές που θα έκανε στο χαρτί, χρησιμοποιώντας γεωμετρικές και αλγε-
βρικές οντότητες (π.χ. σημεία, ευθείες, ευθύγραμμα τμήματα, κωνικές τομές, γραφικές 
παραστάσεις συναρτήσεων κ.ά.) και να τις μεταχειρίζεται δυναμικά, κατανοώντας έτσι 
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καλύτερα τις διάφορες ιδιότητες τους (Μπούντης, 2013; Παπατσίμπας, & Γλαβάς, 
2011; Γιαννοπούλου, 2011; Ράπτης, 2012). 
 
Βασικές λειτουργίες και δυνατότητές του (affordances): Σύμφωνα με τους 
(Μπούντης, 2013; Ράπτης, 2012; Γιαννοπούλου, 2011; Γλαβάς, 2011; Τσούκκας, Ξυ-
στούρη, & Πανταζή, 2004) οι βασικές λειτουργίες του λογισμικού Geogebra είναι: 
− Ο χρήστης μπορεί να μετασχηματίζει δυναμικά τις κατασκευές του, αλλάζοντας τις 

βασικές ιδιότητες τους (σχήμα, θέση, μέγεθος κ.α) 
− Προσφέρει στο χρήστη μια σειρά από βασικά γεωμετρικά εργαλεία (σημεία, διανύ-

σματα, ευθύγραμμα τμήματα, ευθείες, επίπεδα σχήματα κ.α.) με τα οποία μπορεί να 
δημιουργήσει τις δικές του γεωμετρικές κατασκευές 

− Παρέχει ταυτόχρονα, εισαγωγή και συνδυασμό γεωμετρικής οπτικοποίησης (γραφική 
παράσταση) με αλγεβρική προσέγγιση (τύπο συνάρτησης, εξισώσεις, συντεταγμένες) 

− Ο χρήστης μπορεί να εξετάζει πολλές παραμέτρους ταυτόχρονα και να κατανοεί πως 
σχετίζονται τα εξαρτημένα και τα ανεξάρτητα-ελεύθερα αντικείμενα που εμφανίζο-
νται στη διεπιφάνεια χρήσης του Geogebra 

− Μπορεί ο μαθητής να κατασκευάσει πολλά σχήματα με μεγάλη ακρίβεια μέσα σε ελά-
χιστο χρόνο, διευκολύνοντας τη διδασκαλία 

− Εκτείνεται σε μεγάλο εύρος των μαθηματικών, όπως είναι τα λογιστικά φύλλα και 
διάφορες οντότητες των Πιθανοτήτων, της Στατιστικής, των Διακριτών Μαθηματι-
κών, των διανυσμάτων και των πινάκων 

− Αποτελεί ένα εικονικό εργαστήριο στο οποίο οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν, 
να κατανοήσουν, να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν τις μαθηματικές έννοιες 

− Παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να σχεδιάσει μικροεφαρμογές για τις ανά-
γκες της διδασκαλίας, έτσι ώστε να παρακινήσει το ενδιαφέρον και να εξάψει την 
περιέργεια του μαθητή για τα Μαθηματικά, συνδυάζοντας διάφορες μαθηματικές έν-
νοιες με μοντέρνες τεχνολογίες και τεχνικές 

− Είναι εύκολο στη χρήση, με απλή διεπιφάνεια που παρέχει την άμεση αλληλεπίδραση 
χρήστη και συστήματος 

− Είναι ελεύθερο λογισμικό (δωρεάν λήψη από το διαδίκτυο) και μπορεί εύκολα να 
εγκατασταθεί στον υπολογιστή 

 
Συνοπτική περιγραφή σεναρίου 

 
Αρχικά με τα τέσσερα πρώτα φύλλα εργασίας, επιθυμούμε να μπορέσουν οι μαθητές 
να ανακαλύψουν μόνοι τους, τους τύπους που μας δίνουν τα εμβαδά των επίπεδων γε-
ωμετρικών σχημάτων, χρησιμοποιώντας την παρακάτω διδακτική προσέγγιση. Η σειρά 
υπολογισμού των εμβαδών επίπεδων σχημάτων (σύμφωνα με τις οδηγίες του αναλυτι-
κού προγράμματος) πρέπει να είναι η παρακάτω: 

− Αρχικά οι μαθητές χρειάζεται να ανακαλύψουν το εμβαδόν τετραγώνου με τη χρήση 
τετραγωνιδίων πλευράς 1cm2  
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− Στη συνέχεια πρέπει να βρουν το εμβαδόν ορθογωνίου, με τη χρήση τετραγωνιδίων 
πλευράς 1cm2. Χρειάζεται ακόμη να κατανοήσουν ότι το εμβαδόν τετραγώνου είναι 
ειδική περίπτωση του εμβαδού του ορθογωνίου 

− Μετά καλούνται να ανακαλύψουν το εμβαδόν παραλληλογράμμου, που με κατάλληλη 
τροποποίηση το παραλληλόγραμμο μετασχηματίζεται σε ορθογώνιο. Ακόμη πρέπει να 
κατανοήσουν την αδυναμία εύρεσης του εμβαδού παραλληλογράμμου με τετραγωνί-
δια 1cm2 και την αναγκαιότητα της απόδειξης.  

− Στη συνέχεια διχοτομώντας ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο/ τυχαίο παραλληλό-
γραμμο οι μαθητές χρειάζεται να ανακαλύψουν το εμβαδόν του ορθογωνίου/τυχαίου 
τριγώνου 

− Τέλος οι μαθητές καλούνται να βρουν το εμβαδόν τραπεζίου, διπλασιάζοντας ένα 
τραπέζιο και μετατρέποντας αυτό σε παραλληλόγραμμο  
 

Στο πέμπτο και τελευταίο φύλλο εργασίας οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν την 
αποκτηθείσα γνώση σε προβλήματα της καθημερινής τους ζωής.  
 

Ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων 
 
Φάση 1η Σε αυτή τη φάση οι μαθητές ανοίγουν ένα αρχείο Geogebra, κατάλληλα δια-
μορφωμένο από τον εκπαιδευτικό, στο οποίο υπάρχει ένα μεταβαλλόμενο τετράγωνο 
χωρισμένο σε τετραγωνίδια πλευράς 1cm2 (εικόνα 1). Μετακινώντας το δρομέα και 
μετρώντας κάθε φορά τα τετραγωνίδια πλευράς 1cm2 οι μαθητές ανακαλύπτουν τον 
τύπο υπολογισμού του εμβαδού του τετραγώνου (εικόνα 2). 
 

 

Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 
 
Φάση 2η Στη φάση αυτή οι μαθητές ανοίγουν ένα αρχείο Geogebra στο οποίο υπάρχει 
ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με μεταβαλλόμενες πλευρές και το οποίο είναι χω-
ρισμένο σε τετραγωνίδια πλευράς 1cm2. Μεταβάλλοντας με τους δρομείς οι μαθητές 
το μήκος και το πλάτος του και μετρώντας τα τετραγωνίδια πλευράς 1cm2 παρατηρούν 
και ανακαλύπτουν τον τύπου του εμβαδού του ορθογωνίου παραλληλογράμμου.  
 
Φάση 3η Σε αυτή τη φάση οι μαθητές ανοίγουν ένα αρχείο Geogebra στο οποίο υπάρχει 
ένα μεταβαλλόμενο παραλληλόγραμμο (εικόνα 3) που με αποκοπή ενός τριγώνου και 
στη συνέχεια με μια κατάλληλη μεταφορά του, οι μαθητές κατανοούν την αναγκαιό-
τητα της απόδειξης στα Μαθηματικά και ανακαλύπτουν ότι ο υπολογισμός του εμβα-
δού ενός τυχαίου παραλληλογράμμου, εμπίπτει στον υπολογισμό του εμβαδού ενός 
ορθογώνιου παραλληλόγραμμου που δημιουργείται (εικόνα 4). 
 

 

Εικόνα 3 
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Εικόνα 4 

 
Φάση 4η Στη φάση αυτή οι μαθητές ανοίγουν αρχικά ένα αρχείο Geogebra στο οποίο 
υπάρχει ένα τυχαίο μεταβαλλόμενο παραλληλόγραμμο (εικόνα 5) και με τη διαγώνιο 
που καλούνται να φέρουν, το χωρίζουν σε δύο τρίγωνα. Το εμβαδόν των νέων σχημά-
των υπολογίζεται με τη βοήθεια του εμβαδού του τυχαίου αρχικού παραλληλογράμμου 
(αφού το εμβαδόν του κάθε τριγώνου είναι το μισό του αρχικού εμβαδού του παραλ-
ληλογράμμου). Και εδώ κατανοούν την αναγκαιότητα της απόδειξης στα Μαθηματικά 
(εικόνα 6). 
 

 

Εικόνα 5 
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Εικόνα 6 
 
Φάση 5η  Στη φάση αυτή οι μαθητές ανοίγουν ένα αρχείο Geogebra στο οποίο υπάρχει 
ένα μεταβαλλόμενο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και με τη διαγώνιο που καλούνται 
να φέρουν, το χωρίζουν σε δύο ορθογώνια τρίγωνα. Το εμβαδόν των νέων σχημάτων 
υπολογίζεται με τη βοήθεια του εμβαδού του ορθογωνίου παραλληλογράμμου, αφού 
το εμβαδόν του κάθε ορθογώνιου τριγώνου είναι το μισό του εμβαδού του αρχικού 
ορθογωνίου (εικόνα 7). 
 

 

Εικόνα 7 
 
Φάση 6η Σε αυτή τη φάση οι μαθητές ανοίγουν ένα αρχείο Geogebra στο οποίο υπάρχει 
ένα μεταβαλλόμενο τραπέζιο και το οποίο διπλασιάζοντάς το, παρατηρούν ότι το εμ-
βαδόν του νέου σχήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το εμβαδόν του παραλληλο-
γράμμου, το οποίο εμβαδόν εκφράζει το διπλάσιο του εμβαδού του αρχικού τραπεζίου 
(εικόνα 8). 
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Εικόνα 8 

 
Φάση 7η Στη φάση αυτή οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν την αποκτηθείσα γνώση 
σε προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Κάποια προβλήματα που καλούνται να ε-
πιλύσουν αναφέρονται παρακάτω: 
 
Πρόβλημα 1 Δύο αυλές σπιτιών έχουν σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Η 
πρώτη έχει εμβαδόν 60 m2 και βάση 10m. Να βρείτε το εμβαδόν της δεύτερης αυλής 
αν γνωρίζεται ότι το ύψος της είναι τα 2/3 του ύψους της πρώτης αυλής και η βάση της 
είναι μεγαλύτερη από τη βάση της πρώτης κατά 5m. 
 
Πρόβλημα 2 Τραπέζιο έχει εμβαδόν 50 m2 και ύψος 4 m. Να βρείτε τα μήκη των 
βάσεων του αν η μια είναι 5 m μεγαλύτερη από την άλλη. 
 
Πρόβλημα 3 Για να μην τσακώνομαι με τον γείτονά μου, αποφάσισα να περιφράξω το 
χωράφι μου, που έχει σχήμα τετράγωνο με πλευρά ίση με 30m. Το πρώτο πράγμα που 
έκανα ήταν να βάλω ολόγυρα στύλους σε απόσταση 5m τον έναν από τον άλλο. Πό-
σους στύλους χρειάστηκα; 
 
Παρακάτω παρουσιάζεται μόνο η 3η φάση δηλαδή το φύλλο εργασίας που σχετίζεται 
με το εμβαδόν του τυχαίου παραλληλογράμμου. Ομοίως ισχύει και για τις υπόλοιπες 
φάσεις και ακόμη τα υπόλοιπα φύλλα εργασίας με τα εμβαδά των άλλων επίπεδων 
γεωμετρικών σχημάτων είναι παρόμοια με το παρακάτω φύλλο εργασίας. 
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2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Β.1.3 Εμβαδά επίπεδων σχημάτων 
 

Ονοματεπώνυμο: 
Ημερομηνία: 
 
Δραστηριότητα  
 
Περιγραφή της κατάστασης 
Ανοίξτε το αρχείο με το εμβαδόν του τυχαίου παραλληλογράμμου (εικόνα 9). 
 

 

Εικόνα 14 
Στο αρχείο αυτό παρατηρείτε ότι υπάρχει σχεδιασμένο ένα παραλληλόγραμμο. 
 
Πρόβλεψη-Πειραματισμός 

• Πατήστε το κουμπί μεταφοράς 2. Τι παρατηρείτε; 
 

• Τα τρίγωνα ΑΔΗ και ΒΓΖ είναι ίσα; 
 

• Επομένως από-επιλέξτε το κουμπί μεταφοράς 1.Τι σχήμα δημιουργείται μετά 
από αυτή τη μεταφορά (δηλαδή τι σχήμα είναι το ΗΔΓΖ);  

 
• Ποιος τύπος μας δίνει το εμβαδόν του ΗΔΓΖ; 

 
• Επιλέξτε πάλι το κουμπί μεταφοράς 1. Οι πλευρές ΔΗ, ΓΖ τι είναι για το πα-

ραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ; 
 

• Αν ΔΗ=ΓΖ=υ και ΔΓ=ΑΒ=ΗΖ=β ποιος τύπος μας δίνει το εμβαδόν του ΗΔΓΖ 
και του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ; 

 
Συμπέρασμα 
Άρα το εμβαδόν παραλληλογράμμου είναι:  
Και εξαρτάται μόνο από τα μεγέθη:  ………..………………….. . 

1839

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Επιβεβαίωση 
Πατήστε το κουμπί Εμβαδόν και στη συνέχεια μετακινήστε τους δύο δρομείς για να 
επιβεβαιώσετε τα συμπεράσματά σας.  
Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Συμπέρασμα. 
 
Ερώτηση 
Αν για να υπολογίσουμε το εμβαδόν παραλληλογράμμου χρησιμοποιήσουμε ένα από 
τα δύο ζεύγη βάσης-ύψος του, δηλαδή ή ΑΒ-ΔΗ ή ΓΔ-ΒΕ, το εμβαδόν του είναι το ίδιο 
με τον αν πάρουμε μία από τις βάσης του ΑΔ ή ΒΓ και το αντίστοιχο ύψος τους; 
 
Περιγραφή κατάστασης-Διερεύνηση 
Στο ίδιο αρχείο (της εικόνας 14) φέρετε αρχικά τις παράλληλες ευθείες που περνούν 
από τα ΑΔ, ΒΓ και στη συνέχεια τα ύψη προς τις πλευρές ΑΔ, ΒΓ από το σημείο Δ, Β 
αντίστοιχα.  
Υπολογίστε το μήκος των υψών (το μήκος των υψών που βρίσκεται μέσα στο παραλ-
ληλόγραμμο). 
Συγκρίνετε το εμβαδόν που βρήκατε αρχικά (παίρνοντας ένα από τα ζεύγη ΑΒ-ΔΗ ή 
ΓΔ-ΒΕ), με το εμβαδόν που βρήκατε παίρνοντας μία από τις βάσης ΑΔ ή ΒΓ και το 
αντίστοιχο ύψος τους.  
Τι παρατηρείτε; 
 
Συμπέρασμα 
Οποιοδήποτε ζεύγος βάσης-ύψος του παραλληλογράμμου και αν επιλέξουμε για να υ-
πολογίσουμε το εμβαδόν του, το εμβαδόν ………………………… 
 
Ανάλυση του 2ου φύλλου εργασίας 
 
Στόχος δραστηριότητας: Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι i) να κατανοήσουν 
οι μαθητές την αδυναμία της μέτρησης (δηλαδή την αδυναμία του υπολογισμού του 
εμβαδού του τυχαίου παραλληλογράμμου με τη βοήθεια τετραγωνιδίων πλευράς 1cm2 
) και την αναγκαιότητα της απόδειξης στα Μαθηματικά ii) να ανακαλύψουν μόνοι τους, 
με την πρόβλεψη και τον πειραματισμό τον τύπο του εμβαδού του τυχαίου παραλλη-
λογράμμου και iii) να τον υπολογίσουν με βάση συγκεκριμένη απόδειξη η οποία στη-
ρίζεται στο εμβαδόν του ορθογωνίου που δημιουργείται. iv) Επίσης χρειάζεται να κα-
ταλάβουν ότι το εμβαδόν παραλληλογράμμου υπολογίζεται χρησιμοποιώντας οποια-
δήποτε βάση του με το αντίστοιχο ύψος του. v) Τέλος χρειάζεται να κατανοήσουν αυτή 
τη διαδικασία μετασχηματισμού του παραλληλογράμμου σε ορθογώνιο, κάτι που θα 
τους βοηθήσει ακόμη και αν ξεχάσουν τον τύπο του εμβαδού του παραλληλογράμμου 
να τον αποδείξουν εύκολα και γρήγορα σκεπτόμενοι αυτόν τον μετασχηματισμό. 
 
Τύπος ερωτήσεων δραστηριότητας: Ερωτήσεις πειραματισμού, πρόβλεψης, παρατή-
ρησης και ανάκλησης (τα τρίγωνα είναι ίσα;) 
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Βοηθητικό υλικό - Σχετικά αρχεία: 2ο Φύλλο εργασίας και το αντίστοιχο αρχείο Ge-
ogebra.  
 
Προτεινόμενος χρόνος: Δραστηριότητα στα πλαίσια μιας διδακτικής ώρας (της 2ης δι-
δακτικής ώρας) 
 
Ομαδική / ατομική εργασία: Ομαδική εργασία (2 ατόμων: ο ένας μετακινεί τον δρομέα 
και ο άλλος γράφει στο φύλλο εργασίας τα συμπεράσματα. Σκέφτονται και οι δύο επί 
της δραστηριότητας) 
 

Συμπεράσματα 
 
Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η ανάγκη αξιοποίησης της 
τεχνολογίας στα Μαθηματικά και η πολύτροπη διδακτική και μαθησιακή βοήθεια που 
προσφέρει η αξιοποίηση του εργαλείου Περιβάλλοντος Δυναμικής Γεωμετρίας, Geo-
gebra. Ακόμη η συγκεκριμένη εργασία αποπειράθηκε να καταδείξει ότι η χρήση των 
εκπαιδευτικών εργαλείων της τεχνολογίας πρέπει να συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της 
μάθησης και της διδασκαλίας των μαθηματικών. Το περιβάλλον Δυναμικής Γεωμε-
τρίας Geogebra που παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί κάθε τύπος γεωμετρι-
κών κατασκευών, αποτελεί ένα διαμεσολαβητικό, γνωστικό εργαλείο, επειδή δίνει την 
ευκαιρία στους μαθητές να πραγματοποιούν μετασχηματισμούς, εξερευνήσεις και πει-
ραματισμούς, ώστε να ενθαρρύνεται η παραγωγή εικασιών, αλλά και να επιτυγχάνεται 
η παρακίνηση για επαληθεύσεις σχέσεων και για αποδείξεις (Μαστρογιάννης, 2013). 
Εν κατακλείδι πολλά ερευνητικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι τα λογισμικά Δυναμικά 
Γεωμετρίας, μέσω των «οπτικών αποδείξεων και επαληθεύσεων», έχουν βαθιές επι-
πτώσεις στη διδακτική πρακτική, παρέχοντας πολλά διδακτικά και μαθησιακά οφέλη. 
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Διδακτικό σενάριο για την υγιεινή διατροφή: Η εξαφάνιση του ωραίου Δαρείου 

Γιαννιώτη Βασιλική 
 Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 vasilikigiannioti@gmail.com 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αποτελεί μια πρόταση που μπορεί να υλοποιηθεί 
στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας για τη διατροφή σε μαθητές της Β΄ 
τάξης Δημοτικού αλλά και σε μεγαλύτερα παιδιά.  Μέσα από αυτό τα παιδιά μαθαίνουν 
να κατατάσσουν τις τροφές σε υγιεινές και μη αλλά και στην κατάλληλη διατροφική 
ομάδα, είναι σε θέση να φτιάξουν ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής ενώ παράλληλα 
κατανοούν τη σημασία της υγιεινής διατροφής ως προϋπόθεση καλής σωματικής ανά-
πτυξης και διατήρησης της υγείας.  Οι δραστηριότητες που διεξάγονται για την υλο-
ποίηση του προγράμματος κάνουν κυρίως χρήση ΤΠΕ μιας και οι μαθητές προσεγγί-
ζουν το θέμα της διατροφής από διαδικτυακές εργασίες βιώνοντας έτσι τη χαρά της 
ψηφιακής δημιουργίας και κάνοντας εξάσκηση σε λογισμικά κατάλληλα για την ηλικία 
τους.  Επίσης τα παιδιά μπαίνουν σε ρόλους και γράφουν αφηγηματικά και περιγρα-
φικά κείμενα σύμφωνα με την ύλη του μαθήματος της Γλώσσας της Β΄ τάξης.  Τέλος 
το θέμα προσεγγίζεται και μέσα  από το θεατρικό παιχνίδι  με τον ρόλο ντετέκτιβ στον 
οποίο μπαίνουν οι μαθητές σύμφωνα με την ολιστική μέθοδο προσέγγισης και τη δια-
θεματικότητα που προτείνουν τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών.    

Λέξεις - Κλειδιά: διατροφικές συνήθειες, ομάδες τροφών, πρόγραμμα διατροφής, συγ-
γραφή κειμένων, Β΄ τάξη 

Υπότιτλος 

Θυμάμαι τις ομάδες των τροφών, τι προσφέρει η καθεμία από αυτές στον οργανισμό 
και στο σώμα μου, φτιάχνω πρόγραμμα υγιεινής διατροφής, οργανώνω πληροφορίες 
σε μια αφήγηση. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γλώσσα, Θεατρική Αγωγή, Μελέτη Περιβάλλοντος, Πληροφορική, Εικαστικά 

Γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών 

Οι μαθητές είχαν ασχοληθεί με τη διατροφή τόσο στο νηπιαγωγείο όσο στην Α΄ και Β΄ 
τάξη του Δημοτικού. Το πρόγραμμα της διατροφής, μέρος του οποίου είναι και το πα-
ρόν σενάριο, υλοποιήθηκε από τη δασκάλα της τάξης στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώ-
νης για τέσσερις περίπου μήνες. Τα παιδιά  γνώριζαν ποιες τροφές είναι υγιεινές και 
ποιες είναι ανθυγιεινές. Ήξεραν επίσης τις ομάδες τροφών, των δημητριακών, των λι-
πών και ελαίων, των γαλακτοκομικών, των λαχανικών, των οσπρίων και είχαν φτιάξει 
εννοιολογικούς χάρτες για αυτές (εννοιολογικοί χάρτες με τις ομάδες των τροφών ).  
Είχαν φτιάξει την πυραμίδα της υγιεινής διατροφής και γνώριζαν τι πρέπει να τρώνε 
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κάθε μέρα, τι λιγότερες φορές την ημέρα και τι σπάνια (διατροφική πυραμίδα).  Είχαν 
καταγράψει τις τροφές που τρώνε κάθε μέρα κι είχε πραγματοποιηθεί συζήτηση στην 
τάξη για τα λάθη και τα σωστά που κάνουν παρουσία διατροφολόγου που επισκέφτηκε 
το σχολείο μας (διατροφικές συνήθειες ).  Επίσης, όσον αφορά στις ΤΠΕ, είχαν τη δυ-
νατότητα να χειρίζονται επιδέξια το ποντίκι και να γράφουν λέξεις και φράσεις με σχε-
τική ευκολία ενώ είχαν εξασκηθεί στη χρήση του λογισμικού kidspiration.  Ακόμα εί-
χαν μάθει να συνεργάζονται καθώς η δασκάλα τους είχε χωρισμένους σε ομάδες και 
πολύ συχνά τους ανέθετε ομαδοσυνεργατικές εργασίες. 

Συμβατότητα με ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ και ύλη Β΄ τάξης 

Το συγκεκριμένο σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με τα ΑΠΣ και τα ΔΕΠΠΣ.  Η εκ-
παιδευτικός πραγματεύτηκε με τους μαθητές το θέμα της διατροφής, θέμα που προτεί-
νεται στα προγράμματα αγωγής υγείας για μαθητές δημοτικού και ερευνάται διαθεμα-
τικά.  Οι υγιεινές συνήθειες που αποκτά ένας μαθητής ενισχύθηκαν με στοιχεία και 
πληροφορίες που εμπεριέχονται και σε άλλα μαθήματα.  Το συγκεκριμένο θέμα εμπε-
ριέχεται και στα βιβλία Μελέτης Περιβάλλοντος της Α΄ και Β΄ τάξης του Δημοτικού 
(Α΄ τάξη,  σελ. 81-90 βιβλίο – Β΄ τάξη, σελ. 80-81 και 136-137).  Επίσης στο μάθημα 
της Γλώσσας η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση  βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν 
τόσο τον προφορικό όσο και τον γραπτό τους λόγο και να μάθουν πώς να οργανώνουν 
πληροφορίες ώστε να δημιουργήσουν διαφόρων ειδών κείμενα (αφηγηματικά, περι-
γραφικά).  Οι μαθητές της Β΄ τάξης, σύμφωνα με την ύλη των βιβλίων της Γλώσσας 
είχαν ήδη διαπραγματευτεί πληροφορίες για τα τρόφιμα στο κεφάλαιο «Πάμε για ψώ-
νια» (σελ. 41-44 α΄ τεύχος Γλώσσας), είχαν συντάξει περιγραφικά κείμενα προσώπων 
(σελ. 41, β΄ τεύχος βιβλίο Γλώσσας), ζώων, γεγονότων, είχαν φτιάξει αφίσες (σελ. 60, 
άσκηση 2, τετράδιο εργασιών Γλώσσας, α΄ τεύχος)  και ερωτήσεις (σελ.65, Βιβλίο 
Γλώσσας, α΄ τεύχος) ενώ στο γ΄ τεύχος της Γλώσσας (σελ.34) είχαν μάθει πώς να παίρ-
νουν συνέντευξη από κάποιο πρόσωπο.   Άρα οι δραστηριότητες έλαβαν υπόψιν και 
την ύλη της Γλώσσας της Β΄ τάξης όσον αναφορά στην παραγωγή γραπτού λόγου. 

Σκοπός 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης ήταν οι μαθητές μέσα από συ-
νεργατικές διαδικασίες, παιχνίδια ρόλων να αλλάξουν διατροφικές συνήθειες και να 
δημιουργήσουν διαφόρων ειδών κείμενα. 
Συγκεκριμένα οι επιμέρους στόχοι είναι: 

Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
Οι μαθητές να είναι σε θέση να κατατάξουν τις τροφές σε ανθυγιεινές και μη, να δη-
μιουργήσουν ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα υγιεινής διατροφής που μπορούν κι εκείνοι 
να ακολουθήσουν αλλάζοντας τυχόν λανθασμένες διατροφικές συνήθειες, να συλλέ-
ξουν και να οργανώσουν τις σημαντικότερες πληροφορίες από ένα κείμενο αλλά και 
να διατυπώσουν διαφόρων ειδών κείμενα (αφηγηματικά, περιγραφικά).  Ακόμα μετά 
το πέρας της διδασκαλίας να μπορούν να αναγνωρίσουν τη θρεπτική αξία των τροφών 
και τη σημασία τους στη διατροφή και να  κατανοήσουν την αναγκαιότητα της σωστής 
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διατροφής ως προϋπόθεση της καλής σωματικής  ανάπτυξης και  της διατήρησης της 
υγείας τους 

Β) Ως προς τη χρήση των τεχνολογικών μέσων 

Τα παιδιά να εξοικειωθούν με τη χρήση των παρακάτω λογισμικών, να ασκηθούν στη 
χρήση του ποντικιού, στη γραφή λέξεων και φράσεων στον Η/Υ, να μάθουν την δυνα-
τότητα αντιγραφής-επικόλλησης και ολίσθησης-απόθεσης μιας εικόνας με τη χρήση 
του ποντικιού, να αποθηκεύουν και να μεταφορτώνουν εικόνες από το διαδίκτυο για 
την κατασκευή ψηφιακών παζλ.  

Γ) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Οι μαθητές να βιώσουν τη χαρά της δημιουργίας μιας ψηφιακής εργασίας, να ακούν 
και να σέβονται τη γνώμη των συμμαθητών τους, να συνεργάζονται και να δεθούν ως 
ομάδα, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να απορρίπτουν ή να αποδέχονται ιδέες με 
κατάλληλη επιχειρηματολογία.   

 Οργάνωση της τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Το μάθημα πραγματοποιήθηκε στην τάξη (δραστηριότητες 1η, 3η, 6η , 7η  ) με τη χρήση 
φορητού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα και στο εργαστήριο πληροφορικής του σχο-
λείου (δραστηριότητες 2η, 4η, 5η ).   Οι μαθητές οργανώθηκαν σε πέντε ομάδες  των 
τεσσάρων παιδιών στο εργαστήριο.  Ο χωρισμός των ομάδων έγινε από τη δασκάλα σε 
συνεργασία με τους μαθητές.  Οι ομάδες ήταν ανομοιογενείς προκειμένου σε κάθε μία 
να υπάρχουν δύο μαθητές εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ.  Οι υπολογιστές του εργα-
στηρίου είχαν δυνατότητα σύνδεσης  με το διαδίκτυο, καθώς ορισμένα από τα λογι-
σμικά ήταν διαδικτυακά, ενώ το λογισμικό Κidspiration ήταν εγκατεστημένο.   Έγινε 
επίσης και χρήση εκτυπωτή από τους μαθητές για να τυπωθούν οι εργασίες τους.  

Διδακτική προσέγγιση 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το διδακτικό σενάριο «Η εξαφάνιση του ωραίου Δαρείου» συνάδει με τις γνωστικές 
θεωρίες μάθησης και πιο συγκεκριμένα με τη θεωρία του εποικοδομισμού και τις κοι-
νωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης του Vygotsky.  Σύμφωνα με τη θεωρία του εποι-
κοδομισμού, ο άνθρωπος δεν δέχεται παθητικά τη γνώση αλλά ο ίδιος αποδίδει το δικό 
του νόημα στη διαδικασία μάθησης διαδραματίζοντας ενεργητικό ρόλο (Κόκκοτας, 
1998).  Η νέα γνώση, δηλαδή, δεν μεταδίδεται αλλά συντελείται από το άτομο μέσω 
διαδικασιών, οι οποίες τη συνδέουν με την προηγούμενη.   Για να αφομοιωθεί η νέα 
γνώση πρέπει να προσαρμοστεί στην υπάρχουσα γνωστική δομή του μαθητή διαφορε-
τικά θα χαθεί (Κόκκοτας, 1998).  Επομένως, η θεωρία του εποικοδομισμού υποστηρίζει 
πως η γνώση είναι ένα προϊόν προσωπικής κατασκευής του ατόμου και πως ο ίδιος ο 
άνθρωπος μέσα από την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον οικοδομεί, ελέγχει και 
τροποποιεί τις γνωστικές του αναπαραστάσεις ώστε να συζευχθούν με τη νέα γνώση 
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και να αποδώσουν νόημα στον κόσμο (Ράπτης & Ράπτη, 2003).  Συμπερασματικά, λοι-
πόν, σύμφωνα με τις εποικοδομιστικές θεωρίες μάθησης κυρίαρχο ρόλο στη διδασκα-
λία έχουν οι ιδέες των παιδιών.  Ο δάσκαλος καλείται να εξακριβώσει αυτό που ήδη 
γνωρίζουν οι μαθητές γιατί επηρεάζει τη μάθηση και να διδάξει σύμφωνα με αυτό για 
να είναι πιο αποτελεσματική η διδασκαλία του.  

Σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης του Vygotsky, η γνώση 
δεν δημιουργείται μέσα σε ένα πολιτισμικό και επικοινωνιακό κενό αλλά σε συγκεκρι-
μένα πολιτισμικά πλαίσια και δομείται μέσα από την επικοινωνία του ατόμου με άλλα 
άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσα από την υλοποίηση κοι-
νών δραστηριοτήτων (Αργύρης, κ.ά., 2010). Η κοινωνική αλληλεπίδραση αναπτύσσει 
νοητικά τον άνθρωπο μιας και κοινωνικοπολιτισμικές περιστάσεις καθορίζουν τόσο το 
περιεχόμενο της γνώσης όσο και τη διαδικασία της μάθησης  (Ματσαγγούρας, 1998).  
Επίσης ο Vygotsky ανέφερε ότι το παιδί με τη διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού, συ-
νομήλικων του και των γονέων του μπορεί να οδηγηθεί σε ένα γνωστικό επίπεδο ανώ-
τερο από αυτό που ήδη βρίσκεται ενώ η διαφορά ανάμεσα στο προϋπάρχον γνωστικό 
επίπεδο και σε αυτό που μπορεί να φτάσει ο μαθητής με κατάλληλη καθοδήγηση λέγε-
ται ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (Vygotsky, 1978).  Για να αξιοποιηθούν, λοιπόν, με 
τον καλύτερο τρόπο οι δυνατότητες που προσφέρουν τα λογισμικά που χρησιμοποιή-
θηκαν, η βοήθεια του εκπαιδευτικού και η αλληλεπίδραση των μαθητών είναι απαραί-
τητη.   

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του συγκεκριμένου δι-
δακτικού σεναρίου ήταν η ομαδοσυνεργατική με τον χωρισμό των παιδιών σε ανομοιο-
γενείς ομάδες.  Έτσι δόθηκε στους μαθητές η δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρίες και 
γνώσεις με νόημα για αυτούς.  Τα μέλη των ομάδων κλήθηκαν να συζητήσουν, να α-
νταλλάξουν ελεύθερα απόψεις και να αποφασίσουν από κοινού μέσα από τον καταιγι-
σμό ιδεών για την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που τέθηκαν από την εκπαι-
δευτικό.  Παράλληλα είχαν μπροστά τους ένα πρόβλημα, την εξαφάνιση του γάτου 
Δαρείου, το οποίο έπρεπε να διαλευκάνουν καταστρώνοντας στρατηγικές επίλυσής 
του.  Ο ρόλος του δασκάλου ήταν καθαρά συντονιστικός, εμψυχωτικός και καθοδηγη-
τικός χωρίς να υποδεικνύει στους μαθητές συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα που 
κάθε φορά έθετε αλλά τους άφηνε να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους ανεξάρ-
τητα από το αν είναι ορθές ή μη.  

Χρήση Τ.Π.Ε. 

Για να έχει νόημα η μάθηση για τους μαθητές πρέπει ο εκπαιδευτικός  να δημιουργεί 
περιβάλλοντα μάθησης όπου ενθαρρύνεται η συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότη-
τες που έχουν νόημα για αυτούς, τους ενεργοποιούν, εμπλουτίζουν την παράδοση με 
πρακτικές δραστηριότητες και δημιουργούν το κατάλληλο έδαφος για συμμετοχή σε 
συζητήσεις (Βοσνιάδου, 2001). Οι Τ.Π.Ε. αδιαμφισβήτητα  συνεισφέρουν στην εκπαι-
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δευτική  διαδικασία, καθώς ενισχύουν την προσωπική εμπλοκή των παιδιών στην μά-
θηση.   Παράλληλα, με την χρήση Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές καλ-
λιεργούν τον ψηφιακό τους γραμματισμό, ώστε να είναι ικανοί να αξιολογούν πληρο-
φορίες και να παράγουν άλλες, χρησιμοποιώντας με τον κατάλληλο τρόπο ψηφιακά 
εργαλεία.  Έτσι οικοδομούν οι ίδιοι νέα γνώση πάνω στην προϋπάρχουσα, στο πλαίσιο 
της κονστρουκτιβιστικής μάθησης και του κοινωνικοπολιτισμικού  εποικοδομισμού 
(Κουτσογιάννης, κ.ά., 2014). 

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου χρησιμοποιήθηκε το λο-
γισμικό επεξεργασίας κειμένου Word. Ανήκει στα λογισμικά γενικής χρήσης ανοικτού 
τύπου. Το συγκεκριμένο λογισμικό δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συνθέσουν 
ένα κείμενο, να το τροποποιήσουν, να το βελτιώσουν με διαφορετικό τρόπο από τον 
παραδοσιακό με το χαρτί και το μολύβι ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα να προ-
στεθούν εικόνες, ήχοι, βίντεο, σύνδεσμοι, εμπλουτίζοντας έτσι τον τρόπο γραπτής έκ-
φρασης και μετατρέποντας το κείμενο σε πολυτροπικό έγγραφο (Αργύρης, κ.ά., 2010).  
Επιπλέον τους βοηθά να δημιουργήσουν ορθογραφημένα και οπτικά καλαίσθητα κεί-
μενα τα οποία μπορούν να επαναφέρουν για περαιτέρω μελέτη και επεξεργασία μιας 
και υπάρχει η δυνατότητα της αποθήκευσής τους (Αργύρης, κ.ά., 2010).  Στη συγκε-
κριμένη παρέμβαση θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εβδομαδιαίου προγράμματος 
διατροφής 

Ακόμα στην παρούσα διδακτική παρέμβαση έγινε χρήση του εκπαιδευτικού λογισμι-
κού Kidspiration.  Το Kidspiration χαρακτηρίζεται ως ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό περι-
βάλλον διερεύνησης και μάθησης. Τα παιδιά μπορούν να συνδυάσουν εικόνες, κείμενο, 
λέξεις, ήχους για να αναπαραστήσουν σκέψεις και πληροφορίες.  Μία από τις δυνατό-
τητες του που θα χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη παρέμβαση είναι η εννοιολογική 
χαρτογράφηση.  Η χρήση της οπτικοποιεί σχέσεις ανάμεσα σε έννοιες διαφορετικές 
μεταξύ τους με τη μορφή διαγράμματος.   

Ακόμα στο παρόν σενάριο έγινε χρήση του  wordle που είναι ένα εργαλείο του Web 
2.0 το οποίο οπτικοποιεί κείμενα, φράσεις ή λέξεις με τη δημιουργία σύννεφου λέξεων 
που έχουν διάφορα μεγέθη ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα μορφοποίησης, απο-
θήκευσης, εκτύπωσης, δημοσίευσής του στο διαδίκτυο και διαμοίρασής του.  Οι πιο 
μεγάλες λέξεις είναι εκείνες που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη συχνότητα.  Στο συ-
γκεκριμένο διδακτικό σενάριο χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή γραπτού λόγου από 
τους μαθητές. 

To διαδικτυακό λογισμικό Glogster edu είναι ένα ακόμα εργαλείο του Web 2.0 που 
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πολυμεσικής αφίσας από τους μαθητές.  Έχει έτοιμα 
πλαίσια όπου οι μαθητές θα γράψουν τις απαραίτητες πληροφορίες ενώ πολύ εύκολα 
γίνεται εισαγωγή εικόνων και βίντεο από το διαδίκτυο. Είναι κατάλληλο για μαθητές 
δημοτικού και πολύ εύκολο στη χρήση του. Στη συγκεκριμένη παρέμβαση χρησιμο-
ποιήθηκε για δημιουργία αφίσας με πληροφορίες και φωτογραφίες του γάτου που εξα-
φανίστηκε.  
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 Τέλος χρησιμοποιήθηκε και το λογισμικό δημιουργίας παζλ Jigsaw puzzle. Με το λο-
γισμικό αυτό οι μαθητές χρησιμοποιούν οποιαδήποτε φωτογραφία επιθυμούν και φτιά-
χνουν παζλ τα οποία  μπορούν να δημοσιευτούν και να διαμοιραστούν .  Στο παρόν 
διδακτικό σενάριο οι μαθητές θα κατασκευάσουν παζλ με τις αγαπημένες τροφές του 
Δαρείου. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Η διδασκαλία του θέματος έγινε μέσα από το παραμύθι της Σοφίας Ζαραμπούκα «Ο 
ωραίος Δαρείος» που περιλαμβάνεται στο Ανθολόγιο της Γ΄-Δ΄ τάξης του Δημοτικού 
(σελίδες 127-129). Η ιστορία τροποποιήθηκε από τη δασκάλα και η αφήγηση ζωντά-
νεψε και ενέπλεξε τα παιδιά στην ιστορία μιας και έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της 
έτσι ώστε να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τους.   

1η δραστηριότητα (δύο διδακτικές ώρες) 

Η δασκάλα σε ρόλο ντετέκτιβ μπήκε στην τάξη φορώντας γυαλιά,  καπέλο, καπαρ-
ντίνα.  Ανέφερε στους μαθητές ότι τους έχει ανατεθεί μια μυστική αποστολή:  θα έ-
πρεπε όλοι να βοηθήσουν να βρεθεί ο αγαπημένος γάτος του γνωστού διατροφολόγου 
Τίτου Τιτομιχελάκη που αγνοείται εδώ και λίγες ημέρες.  Τους έδειξε τη φωτογραφία 
του γάτου και τους κάλεσε να διερευνήσουν μαζί της την υπόθεση.  Οι μαθητές ενθου-
σιάστηκαν, μπήκαν αμέσως στον ρόλο και σαν σωστοί ντετέκτιβ άρχισαν μεμιάς να 
κάνουν διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση.  Οι πληροφορίες που δόθηκαν 
από την εκπαιδευτικό ήταν συγκεκριμένες για να επιστρατεύσουν τα παιδιά τη φαντα-
σία και τη δημιουργική τους σκέψη.  Αναφέρθηκε ότι ο κύριος Τίτος ήταν πολύ γνω-
στός διατροφολόγος στο Ηράκλειο Κρήτης και βοηθούσε παιδιά και γονείς να μάθουν 
να τρώνε σωστά για να έχουν υγεία και μακροζωία ενώ παράλληλα ήταν και μουσικός.  
Έπειτα η δασκάλα κάλεσε τους μαθητές να της περιγράψουν τον γάτο της φωτογρα-
φίας.  Μέσα από τις απαντήσεις των παιδιών ο Δαρείος περιγράφτηκε ως ένας γάτος 
λεπτός, υγιέστατος, με πράσινα ματάκια, γκρίζος με γυαλιστερό τρίχωμα, γούνα απαλή 
και κόκκινο λουράκι.  Η δασκάλα συνέχισε την αφήγησή της λέγοντας ότι ήταν τόσο 
όμορφος που όταν καθόταν ακίνητος στο παράθυρο έμοιαζε με ψεύτικος, χόρευε συχνά 
όταν το αφεντικό του έκανε πρόβες με την κιθάρα του και ήταν πολύ δραστήριος.  Ε-
πίσης διάβαζε, ήταν και έξυπνος, σωστή διάνοια!!  Είχε πάρει μέρος σε παγκόσμιους 
διαγωνισμούς ομορφιάς και εξυπνάδας ζώων και είχε βγει τέσσερις φορές πρώτος!  Στη 
συνέχεια ρώτησε τα παιδιά ποιο ήταν το μυστικό της ομορφιάς, της υγείας και του 
κοφτερού μυαλού του Δαρείου με στόχο εκείνα να μιλήσουν για την υγιεινή διατροφή 
και να ανιχνευθούν οι πρότερες γνώσεις των μαθητών για το θέμα.  Έπειτα συνέχισε 
με πληροφορίες για το αφεντικό του χωρίς να το περιγράφει.  Μίλησε για την υπερβο-
λική αγάπη που έτρεφε ο Τίτος για τον γάτο του.  Από την ημέρα που εξαφανίστηκε 
είχε πέσει σε βαθιά κατάθλιψη και δεν επιθυμούσε να μιλήσει σε κανένα! Την ημέρα 
της εξαφάνισης ο Δαρείος ήταν μόνος του για μέρες στο σπίτι τους καθώς ο Τίτος είχε 
φύγει από την Κρήτη για συναυλία. Η δασκάλα κάλεσε τους μαθητές να οργανώσουν 
τις πληροφορίες της εξαφάνισης σε εννοιολογικούς χάρτες για να δημοσιευτούν οι πλη-
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ροφορίες στο  blog της τάξης ώστε όλοι να μάθουν για την εξαφάνιση.  Η πρώτη διδα-
κτική ώρα ολοκληρώθηκε με τη δασκάλα να δείχνει το λογισμικό του Kidspiration και 
Glogster edu στους μαθητές έτσι ώστε την επόμενη ώρα να χωριστούν σε ομάδες και 
να δουλέψουν πάνω στο θέμα. 

2η δραστηριότητα (τέσσερις διδακτικές ώρες) 

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 5 ομάδες και δούλεψαν πάνω σε ημιδομημένους εννοιολογι-
κούς χάρτες στο εργαστήρι υπολογιστών.  Η πρώτη ομάδα περιέγραψε το Δαρείο ώστε 
να μάθουν όλοι πώς είναι, ποιες ήταν οι συνήθειές του, ποιος ήταν ο χαρακτήρας του.  
Η δεύτερη ομάδα έγραψε πληροφορίες γύρω από το πρόσωπο του αφεντικού του.  Η 
τρίτη ομάδα απάντησε με λίγα λόγια και εικόνες στις ερωτήσεις που αφορούσαν το 
γεγονός, τα πρόσωπα,  πού, πότε, γιατί έγινε.  Η τέταρτη ομάδα δημιούργησε μια αφίσα 
εξαφάνισης για να την κολλήσουν στη γύρω περιοχή.  Η πέμπτη ομάδα συνέταξε ερω-
τήσεις που θα ήθελε να απαντηθούν γύρω από την εξαφάνιση του γάτου. Μέσα από 
αυτές τις δραστηριότητες οι μαθητές «έχτισαν» στο μυαλό τους την ιστορία και αι-
σθάνθηκαν πιο ενεργά μέλη ενώ παράλληλα έμαθαν πώς να οργανώνουν πληροφορίες 
από μια αφήγηση.  Μόλις ολοκλήρωσαν οι ομάδες την εργασία τους την εκτύπωσαν 
και την παρουσίασαν σε όλους τους μαθητές Έπειτα οι εννοιολογικοί χάρτες έγιναν 
μικρές εκθεσούλες όπου οι μαθητές αφηγήθηκαν το γεγονός της εξαφάνισης ομαδικά 
με σκοπό τα κείμενά τους να δημοσιευτούν στο blog της τάξης και να μάθει και η 
ευρύτερη κοινότητα την μυστηριώδη εξαφάνιση του γάτου ώστε να συμβάλλει με ό-
ποιο τρόπο μπορεί στις προσπάθειες (υπόθεση εξαφάνισης Δαρείου του γάτου ). 

3η δραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Η παρακάτω δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στη σχολική αίθουσα όπου η δασκάλα 
σε ρόλο ντετέκτιβ ανακοίνωσε στους μαθητές ότι μια γειτόνισσα γνώριζε καλά τον 
Τίτο και τον Δαρείο και μπορούσε να βοηθήσει στις έρευνες.  Καθάριζε το σπίτι και 
βοηθούσε τον Τίτο στις δουλειές.  Μπορούσε, λοιπόν, να τους δώσει τις απαραίτητες 
πληροφορίες.  Η δασκάλα άλλαξε αξεσουάρ και φορώντας ένα φουλάρι μπήκε στο 
ρόλο της γειτόνισσας.   Τα παιδιά της πήραν συνέντευξη για να μάθουν περισσότερα 
για την υπόθεση.   Οι πληροφορίες που τους έδωσε ήταν οι εξής:  Ο Δαρείος ήταν ένας 
υπέροχος γάτος και ο κύριος Τίτος τον αγαπούσε πολύ.  Ήξερε όλες τις τροφές  που 
έπρεπε να τρώει κάποιος και όλες τις μουσικές και τα μουσικά όργανα μιας και ο Τίτος 
ήταν διατροφολόγος και μουσικός.  Έπειτα ρώτησε τους μαθητές ποιες τροφές νομί-
ζουν ότι έτρωγε ο Δαρείος.  Μέσα από συζήτηση συμπέραναν ότι το καθημερινό διαι-
τολόγιό του περιελάμβανε οπωσδήποτε σαλάτα, για να είναι η γούνα του αστραφτερή, 
το πρωινό του υγιεινές τροφές από την ομάδα των γαλακτοκομικών και των δημητρια-
κών. Έτρωγε κάθε μέρα οπωσδήποτε ένα φρούτο, δύο φορές την εβδομάδα ψάρι ή 
κρέας, ενώ τις υπόλοιπες όσπρια και λαχανικά.. Γι’ αυτό ο Δαρείος ήταν ένας πανέ-
μορφος και δραστήριος γάτος.  Όλη μέρα χόρευε, διάβαζε βιβλία ενώ η γούνα ήταν 
τόσο αστραφτερή, απαλή και η σιλουέτα του τόσο λεπτή που έμοιαζε με ψεύτικος.  Την 
τελευταία εβδομάδα πριν χαθεί συνήθιζε να κάθεται σκεπτικός στο παράθυρο και να 
χαζεύει τους υπόλοιπους αδέσποτους γάτους που έτρωγαν από τα σκουπίδια.  Επίσης 
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δεν έτρωγε το φαγητό του και ήταν πάντα θλιμμένος.  Τέλος, συμπλήρωσε πως ο Δα-
ρείος μάλλον το έσκασε και περιπλανιέται στους δρόμους Κι έτσι λύθηκε το μυστήριο 
γύρω από τους λόγους που ο Δαρείος εξαφανίστηκε.  Η δασκάλα έβγαλε τα αξεσουάρ 
και μπήκε στην τάξη λέγοντας στους μαθητές πώς μόλις πληροφορήθηκε ότι η ιστορία 
του γάτου θα γίνει βιβλίο και έπρεπε να βοηθήσουν τα παιδιά τον συγγραφέα, οργανώ-
νοντας τις τελευταίες πληροφορίες όσον αφορά στο διαιτολόγιό του. 

4η δραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και στο εργαστήρι συμπλήρωσαν το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα διατροφής του Δαρείου στο σπίτι του  αλλά και στο δρόμο.  Η δασκάλα 
είχε ετοιμάσει στον κειμενογράφο word ένα έγγραφο με τις ημέρες της εβδομάδας και 
στο τέλος είχε συμπεριλάβει εικόνες τροφών, ανθυγιεινών και μη. Η πρώτη ομάδα φα-
ντάστηκε κι έφτιαξε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα πρωινού, η δεύτερη το μεσημεριανό 
του πρόγραμμα, η τρίτη το βραδινό του, η τέταρτη το κολατσιό και η πέμπτη τις τροφές 
που έτρωγε στον δρόμο όλη την εβδομάδα που έλειπε.  Οι μαθητές κλήθηκαν να σύ-
ρουν και να αποθέσουν τις εικόνες με τις τροφές που υπήρχαν στο πλαίσιο του δεύτε-
ρου εγγράφου σε κάθε μέρα για να δημιουργήσουν ένα φανταστικό πρόγραμμα ισορ-
ροπημένης διατροφής.  Κάποια στιγμή παρουσιάστηκε η ανάγκη για αντιγραφή και 
επικόλληση της εικόνας του νερού μιας και ήταν μόνο μία κι έτσι η εκπαιδευτικός έ-
δειξε κι αυτή τη δυνατότητα στους μαθητές.  Οι εργασίες των μαθητών αναρτήθηκαν 
από τη δασκάλα στο blog της τάξης και κάθε ομάδα παρουσίασε τις επιλογές της ενώ 
παράλληλα έγινε συζήτηση πάνω στα προγράμματα διατροφής των παιδιών (εβδομα-
διαίο πρόγραμμα διατροφής του Δαρείου ). 

5η δραστηριότητα (μία διδακτική ώρα) 

Στην δραστηριότητα αυτή τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες στο εργαστήρι των υπολο-
γιστών επέλεξαν τις αγαπημένες τροφές του Δαρείου και αφού τις αναζήτησαν στο 
διαδίκτυο, τις μεταφόρτωσαν στο λογισμικό jigsaw puzzle για να δημιουργήσουν τα 
δικά τους παζλ.  Αρχικά η εκπαιδευτικός έδειξε τη διαδικασία στον βιντεοπροβολέα 
που ήταν εγκατεστημένος στο εργαστήρι.  Οι μαθητές κατάλαβαν τη διαδικασία κι α-
μέσως ανταποκρίθηκαν.  Τα παζλ αναρτήθηκαν από τη δασκάλα στο  blog της τάξης 
και τα παιδιά στο σπίτι τους έπαιξαν με τα παζλ των άλλων ομάδων (παζλ 1, παζλ 2 ). 

6η δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες) 

Κάποια στιγμή, κι ενώ είχε περάσει σχεδόν ένας μήνας από την εξαφάνιση του γάτου 
και τα παιδιά είχαν ξεχυθεί στις γειτονιές τους και τον έψαχναν φέρνοντας καθημερινά 
σχεδόν νέα σχετικά με αδέσποτους γάτους που έμοιαζαν στον ήρωά μας, η δασκάλα σε 
ρόλο ντετέκτιβ είπε τα χαρμόσυνα νέα στους μαθητές.  Τελικά ο Δαρείος γύρισε στο 
αφεντικό του!  Ακολούθησαν ερωτήσεις από τη δασκάλα για να φανταστούν οι μαθη-
τές τι έγινε, πώς ήταν ο Δαρείος όταν γύρισε, γιατί γύρισε, πώς αντέδρασε ο Τίτος και 
παράλληλα αφήγηση: ένα πρωί, μόλις κατέβηκε ο Τίτος για να πάει στη δουλειά του 
είδε στο πορτάκι από όπου μπαινόβγαινε ο Δαρείος σφηνωμένο τον γάτο.  Προσπάθησε 
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να περάσει στο σπίτι το βράδυ αλλά είχε παχύνει τόσο που δεν τα κατάφερε!  Η αστρα-
φτερή και απαλή γούνα του ήταν πλέον παρελθόν, τα πράσινα ματάκια του που μέχρι 
χθες άστραφταν τώρα ήταν θολά και μικρά σαν κουμπότρυπες.  Τι θα έπρεπε να κάνει 
ο Τίτος για να τον επαναφέρει στην παλιά του φυσική κατάσταση; Τα παιδιά ανέφεραν 
τις ιδέες τους και έγινε συζήτηση στην τάξη.  

Έπειτα με τη χρήση βιντεοπροβολέα τους παρουσιάστηκε ένα σύννεφο από λέξεις που 
ήταν σχετικές με το θέμα.  Το σύννεφο λέξεων έχει φτιαχτεί από τη δασκάλα που έκανε 
χρήση ενός άρθρου για τη σωστή διατροφή και υγεία.  Αφού η δασκάλα εξήγησε στα 
παιδιά τι ήταν αυτό που έβλεπαν, χωρίστηκαν και πάλι σε ομάδες.  Τα παιδιά κλήθηκαν 
να διαλέξουν όσες επιθυμούν και να φτιάξουν ένα γράμμα προς τον Τίτο με συμβουλές 
για το πώς να επαναφέρει τον Δαρείο στην αρχική του κατάσταση.  Έπειτα ανακοίνω-
σαν στην τάξη τις ιστορίες τους και έγινε συζήτηση γύρω από το θέμα της υγιεινής 
διατροφής και της σωματικής άσκησης.  Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιήθηκε και η 
αξιολόγηση των μαθητών σχετικά με τις γνώσεις που πήραν.  Το σύννεφο λέξεων και 
τα κείμενα των παιδιών αναρτήθηκαν στο blog της τάξης (ο Δαρείος επέστρεψε στο 
σπίτι του- συμβουλές στον Τίτο ). 

7η δραστηριότητα (δύο διδακτικές ώρες) 

Η δασκάλα σε ρόλο ντετέκτιβ ευχαρίστησε τους μαθητές για τη σπουδαία δουλεία και 
τους έδειξε το βιβλίο της Σοφίας Ζαραμπούκα το οποίο γράφτηκε για τον Δαρείο.  Με 
τη βοήθεια των μαθητών έγινε ανάγνωση του βιβλίου στην τάξη και τα παιδιά στην 
ώρα των εικαστικών ζωγράφισαν τον γάτο πριν και μετά την εξαφάνιση αλλά και παι-
διά τις ηλικίας τους που είτε τρέφονται υγιεινά είτε ανθυγιεινά κολλώντας εικόνες με 
υγιεινές ή ανθυγιεινές τροφές σε διάφορα σημεία του σώματος τόσο του γάτου όσο και 
των παιδιών (χειροτεχνίες μαθητών ). 

Αξιολόγηση 

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς 
οι μαθητές δέχτηκαν με ενθουσιασμό να αναλάβουν το ρόλο του ντετέκτιβ και συνερ-
γάστηκαν επιτυχώς στις  ομάδες που δημιουργήθηκαν. Υπήρξε ενεργητική συμμετοχή 
από όλα τα παιδιά και ανατροφοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου.  Λόγω του 
ενθουσιασμού των μαθητών παρουσιάστηκαν στην αρχή λίγα προβλήματα συντονι-
σμού των ομάδων και τήρησης των σειρών εκτέλεσης των δραστηριοτήτων από τα 
παιδιά τα οποία αντιμετωπίστηκαν γρήγορα με άμεση παρέμβαση της εκπαιδευτικού.  
Οι μαθητές τα κατάφεραν περίφημα με τις εργασίες που τους ανατέθηκαν, δεν δυσκο-
λεύτηκαν να καταλάβουν τα λογισμικά και δεν έκαναν πολλές ερωτήσεις στην εκπαι-
δευτικό η οποία υλοποίησε τον καθαρά συντονιστικό ρόλο που είχε σχεδιάσει να έχει.  
Στο τέλος του εκπαιδευτικού σεναρίου ακολούθησε γενική συζήτηση και απαρίθμηση 
των συμπερασμάτων για το αν υλοποιήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό οι  στόχοι που 
είχαν τεθεί.  Οι μαθητές έδειξαν να έχουν κατανοήσει τη σημασία του να τρεφόμαστε 
σωστά, έδειξαν διάθεση να αλλάξουν διατροφικές συνήθειες βελτιώνοντας το κολατσιό 
τους στο σχολείο και να επιλέγουν τροφές που προσφέρουν στον οργανισμό τους ενώ 
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αναπτύχθηκε και η φιλαναγνωσία καθώς αρκετοί μαθητές έφερναν στο σχολείο βιβλία 
σχετικά με το θέμα της υγιεινής διατροφής. Μάλιστα μία μαθήτρια μετά από το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας αποφάσισε να αλλάξει τις διατροφικές της συνή-
θειες και επισκέφτηκε διατροφολόγο ενώ δεν ήταν λίγοι οι μαθητές που ενημέρωναν 
καθημερινά την εκπαιδευτικό για το υγιεινό κολατσιό που είχαν φέρει στο σχολείο. 
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Η Ευρώπη αλλάζει …ο κόσμος αλλάζει 

Πολυξένη Γιάχου 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

pgiachou@sch.gr 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε  για τη διδασκαλία της 
ενότητας  «Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους» της Ιστορίας   
της  Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.  Στοχεύει  στην ενσυναισθητική οικοδόμηση 
της ιστορικής γνώσης, την ένταξη των ιστορικών γεγονότων στο χωροχρονικό τους 
πλαίσιο και  την εξοικείωση με τις μεθόδους της  ιστορίας. Η ενσυναισθητική κατανό-
ηση υποστηρίζεται από τη μελέτη οπτικών και οπτικοακουστικών  πηγών. Οι Τεχνο-
λογίες της Πληροφορίας και της  Επικοινωνίας  (Τ.Π.Ε.)  διευκολύνουν την  πολλαπλή 
και εναλλακτική αναπαράσταση των  πληροφοριών,  την άντληση, την  επεξεργασία,  
την κατάταξη,  και  την πολυτροπική παρουσίασή τους από τους μαθητές και την εκ-
παιδευτικό.   

Λέξεις – Κλειδιά: Ιστορία,  Τ.Π.Ε.,  ιστορική ενσυναίσθηση,  πολυτροπικότητα,  

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με  θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση της 
ιστορικής γνώσης  εάν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δεν γίνονται  αντιληπτά από 
τους μαθητές που, συνήθως, ερμηνεύουν το παρελθόν με βάση τις δικές τους εμπειρίες 
και  συνθήκες ζωής (Hallden, 1986˙ Dickinson, Lee &  Rogers, 1984).  Η  εμπλοκή 
τους στη διαδικασία της  έρευνας των ιστορικών πηγών, η δημιουργία ερωτημάτων και  
η αναζήτηση απαντήσεων διευκολύνει την κατανόηση (Levstik & Barton 1997˙  Κόκ-
κινος, 1998).  Με τη μελέτη του ιστορικού υλικού αναπτύσσεται η ιστορική φαντασία, 
καλλιεργείται η  ενσυναίσθηση, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές ιδέες και 
στάσεις των ανθρώπων του παρελθόντος, τις σχετίζουν  με τις συνθήκες μέσα στις ο-
ποίες ζούσαν,  εξηγούν  συμπεριφορές και ενέργειες, αναγνωρίζουν  κίνητρα  και οδη-
γούνται στην οικοδόμηση των προσωπικών τους αφηγήσεων για το παρελθόν (Holt,  
1990˙ Lee & Dickinson 1997˙ Λεοντσίνης 1999˙ Wineburg 2001).  Η αξιοποίηση  ο-
πτικών  και  οπτικοακουστικών  πηγών διευκολύνει την ενσυναισθητική κατανόηση 
του ιστορικού πλαισίου, κινητοποιεί το μαθητικό ενδιαφέρον, προωθεί τη διερευνητική 
μάθηση, συμβάλει στην κατανόηση γεγονότων και αφηρημένων εννοιών και βελτιώνει 
τη μνημονική συγκράτηση (Μαυροσκούφης, 2005).   

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη 
διδασκαλία της Ιστορίας δημιουργεί  ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό περιβάλλον που προ-
σφέρει: α) πρόσβαση των μαθητών σε ιστορικές  πηγές  β) Καλύτερη και αμεσότερη 
οργάνωση, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών  γ) Δυνατότητα αναπαρά-
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στασης σύνθετων ιστορικών εννοιών με πολλούς τρόπους  (πολυτροπικότητα)  δ)  Ε-
νίσχυση της ενσυναισθητικής κατανόησης όρων, εννοιών και γεγονότων μέσα από  την  
επεξεργασία οπτικού  και  οπτικοακουστικού υλικού (εικόνες, ταινίες κ.λπ.) ε) Πλούσιο 
εποπτικό  υλικό στην εκπαιδευτικό, που συμπληρώνει το υλικό των σχολικών εγχειρι-
δίων 

Η ταυτότητα του σεναρίου  

Γνωστικό αντικείμενο:  Ιστορία  Στ΄ τάξης  με αξιοποίηση Τ.Π.Ε.   και  διαθεματικές 
προεκτάσεις στην την Αισθητική Αγωγή και την Ευέλικτη Ζώνη   

Θεματική Ενότητα: «Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους» (Βι-
βλίο μαθητή:  Ιστορία Στ΄ τάξης σελ. 10-24)  

Συμβατότητα με το αναλυτικό  πρόγραμμα: Το θέμα του σεναρίου είναι απόλυτα 
συμβατό με τα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ.,  εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας της Ιστορίας 
της Στ΄ τάξης και οι στόχοι που τίθενται άπτονται του αντίστοιχου αναλυτικού προ-
γράμματος της Ιστορίας και των υπολοίπων γνωστικών αντικειμένων στα οποία γίνο-
νται διαθεματικές προεκτάσεις.  

Διάρκεια: Η διάρκεια του σεναρίου είναι 15 ώρες που διαμοιράζονται  στις ώρες δι-
δασκαλίας της Ιστορίας,  της Ευέλικτης Ζώνης και της Αισθητικής Αγωγής. Υλικοτε-
χνική υποδομή: Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτούνται: σταθερός και φορητός 
υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο και εγκατεστημένα τα λογισμικά που θα ανα-
φερθούν στη συνέχεια, βιντεοπροβολέας, μικρόφωνο πολυμέσων και  ψηφιακοί δίσκοι 
U.S.Β..  Η αξιοποίηση   ενός συνεργατικού εργαλείου του Διαδικτύου (Web 2.0),  του 
wiki,  διευκολύνει,  τη συνεργασία, τη διαμοίραση πληροφοριών, την  επικοινωνία μα-
θητών - μαθητών και  μαθητών – εκπαιδευτικών και την παρουσίαση των εργασιών 
στην τάξη.    

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Όλοι οι μαθητές της τάξης στην οποία εφαρμόστηκε το 
σενάριο διέθεταν  υπολογιστή στο σπίτι και αξιοποιούσαν το Διαδίκτυο για την επικοι-
νωνία και την ψυχαγωγία τους. Αρκετοί είχαν αναζητήσει πληροφορίες στο Διαδίκτυο  
για εργασίες που τους είχαν ανατεθεί κατά καιρούς από  εκπαιδευτικούς. Καθώς οι  
γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών  στη χρήση των Τ.Π.Ε. ποίκιλαν οι ελλείψεις, 
όπου υπήρχαν,  καλύφθηκαν με τη βοήθεια των συμμαθητών  στο πλαίσιο των ομάδων  
και  με την υποστήριξη της εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. 

Σκοπός και στόχοι 

Σκοπός του σεναρίου είναι η διερεύνηση των ιστορικών γεγονότων της περιόδου και η 
βαθύτερη κατανόηση του ιστορικού πλαισίου που  διευκόλυνε την καλλιέργεια  επα-
ναστατικών ιδεών και  οδήγησε στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.  Οι επιδιωκό-
μενοι στόχοι αφορούν:  
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Το γνωστικό  αντικείμενο: α) Οι μαθητές να γνωρίσουν και να οδηγηθούν σταδιακά 
στη βαθύτερη  κατανόηση των όρων Αναγέννηση, Ουμανισμός, Θρησκευτική Μεταρ-
ρύθμιση, Γεωγραφικές Ανακαλύψεις,  Διαφωτισμός, Αμερικανική και Γαλλική Επανά-
σταση β) Να ονομάζουν  τους κύριους εκπροσώπους της Αναγέννησης και της Θρη-
σκευτικής Μεταρρύθμισης, τους επιστήμονες και λόγιους του Διαφωτισμού καθώς και 
τους σπουδαιότερους ερευνητές γ) Να συσχετίσουν τις ιδέες του Διαφωτισμού  με την 
Αμερικανική και τη Γαλλική Επανάσταση δ) Nα κατανοήσουν την κοινωνική και ε-
θνική διάσταση των δύο αυτών επαναστάσεων, ώστε αργότερα να εντάξουν και την 
Ελληνική   Επανάσταση στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο.  

Τις δεξιότητες: α) Οι μαθητές να  εντοπίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν ιστο-
ρικές πληροφορίες μέσα από ποικιλία πηγών (γραπτές, οπτικοακουστικές, χάρτες, έργα 
τέχνης, Διαδίκτυο) β) Να θέτουν  ερωτήσεις και να δίνουν απαντήσεις  σχετικές με τη 
διδασκόμενη ύλη γ) Να συζητούν, να επιλύουν προβλήματα, να ανταλλάσσουν από-
ψεις  και να συνοψίζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους δ) Να παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα της έρευνας τους στην ολομέλεια της τάξης ε) Να παρατηρούν αλλαγές 
στα σύνορα των κρατών της Ευρώπης και να τις συνδέουν με τα ιστορικά γεγονότα, τα 
ιστορικά πρόσωπα και τη γεωγραφική θέση των κρατών στ) Να εντάσσουν τα ιστορικά 
γεγονότα στον χώρο και τον χρόνο ζ) Να εντοπίζουν τα κύρια σημεία του μαθήματος 
και να δημιουργούν εννοιολογικούς χάρτες.  

Τις στάσεις: α) Οι μαθητές να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά και να εκτιμούν τη συμ-
βολή του συμμαθητή   τους   στη παραγωγή του τελικού αποτελέσματος β) Να αντιπα-
ραβάλλουν τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της υπό εξέταση περιόδου με 
αυτά της σημερινής εποχής.  

Τη χρήση  των Τ.Π.Ε.: α) Οι μαθητές να αναρτούν εργασίες στο wiki της τάξης,  να 
συνεργάζονται στη δημιουργία των περιεχομένων των σελίδων και να επικοινωνούν 
μεταξύ τους β) Να  κάνουν χρήση προεπιλεγμένων διαδικτυακών τόπων και  να α-
ντλούν πληροφορίες με κριτικό και επιλεκτικό τρόπο γ) Nα επεξεργάζονται τις πληρο-
φορίες  και να δημιουργούν παρουσιάσεις με τη χρήση Λογισμικών Παρουσίασης 
(PowerPoint)  ή  Δημιουργίας Ταινιών (Movie Maker) δ) Nα επεξεργάζονται και να 
μορφοποιούν κείμενα με πληροφορίες που αντλούν από πολλές και διαφορετικές πηγές 
ε) Nα χρησιμοποιούν το λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης  για  να αναπαρα-
στήσουν ιστορικές έννοιες  στ) Nα αλληλοεπιδρούν με τον  Διαδραστικό Ιστορικό Άτ-
λαντα Centenia  και να συνδέουν τη γεωγραφική θέση και τις αλλαγές στα σύνορα των 
κρατών με τα ιστορικά γεγονότα ζ)  Nα χρησιμοποιούν το Υπολογιστικό Φύλλο (Excel) 
και να συμπληρώνουν με χρονολογίες, εικόνες και κείμενα   μια ημιδομημένη ιστορική 
γραμμή η) Nα κατασκευάζουν σταυρόλεξα, ασκήσεις αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κε-
νών, πολλαπλών και πολλών επιλογών με την αξιοποίηση του λογισμικού Hot Potatoes 
και να λύνουν  αντίστοιχες ασκήσεις που κατασκευάστηκαν από τους συμμαθητές 
τους. 

Θεωρητικό πλαίσιο 
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Στο πλαίσιο του σεναρίου, σύμφωνα με τις εποικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτισμι-
κές  θεωρίες μάθησης (Piaget, Bruner, Vygotsky κ. ά),  οι μαθητές,  μέσα από ομαδο-
συνεργατικές είτε ατομικές  διερευνητικές δραστηριότητες αλληλεπιδρώντας με το ι-
στορικό υλικό, τους συμμαθητές τους  και την εκπαιδευτικό θα  οικοδομήσουν  την 
ιστορική γνώση.   Παράλληλα, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ,  θα αναζητήσουν και θα παρου-
σιάσουν πληροφορίες  με μορφές που ανταποκρίνονται σε όλους τους τύπους νοημο-
σύνης (π.χ. κείμενα, εικόνες,  βίντεο, χάρτες, μουσική κ.λπ. – Θεωρία Πολλαπλής Νοη-
μοσύνης),  ώστε να επωφελούνται  όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από τον τύπο ή τον 
συνδυασμό τύπων νοημοσύνης που διαθέτουν. Οι οκτώ τύποι νοημοσύνης  κατά τον 
Gardener είναι: γλωσσική, λογικο - μαθηματική, χωροταξική, κιναισθητική, μουσική, 
διαπροσωπική,  ενδοπροσωπική,   και  νατουραλιστική (Ματσαγγούρας, 2002, Κόμης, 
2004).  Η επαφή τους   με  πολυτροπικά κείμενα, που συνδυάζουν γραπτό λόγο, εικόνες, 
γραφικά, μουσική και βίντεο κατά την αναζήτηση των πληροφοριών, η δημιουργία α-
νάλογων κειμένων κατά την παρουσίασή τους  και  οι δυνατότητες που προσφέρουν οι 
Τ.Π.Ε. για ατομική και  ομαδική εργασία,  θα οδηγήσουν στην  εξοικείωση  με τους 
διαφορετικούς τρόπους παραγωγής νοήματος και θα δώσουν  στον κάθε μαθητή τη 
δυνατότητα να μάθει με τον δικό του τρόπο (Cope & Kalantzis, 2000  Kress, 2003). 

Οργάνωση και Προγραμματισμός   

Η οργάνωση των  μαθητών  κατά τη διδασκαλία παίρνει τρεις μορφές:  Εργασία στην 
ολομέλεια, εργασία σε ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων και ατομική εργασία. 
Πολλές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην ολομέλεια της τάξης, αν το σχο-
λείο διέθετε εργαστήριο πληροφορικής,   θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από ο-
μάδες μαθητών και τα μαθησιακά οφέλη θα ήταν περισσότερα και πιο άμεσα.  

Για την υλοποίηση του σεναρίου αξιοποιούνται τα παρακάτω διαδικτυακά εργαλεία, 
λογισμικά και ιστότοποι: 

Wiki (Web 2.0): Διαδικτυακό εργαλείο μάθησης και επικοινωνίας που υποστηρίζει τη 
συνεργασία από απόσταση μέσω Διαδικτύου κατά τη διάρκεια ομαδικών δραστηριο-
τήτων όπως: σύνθεση κειμένων, συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση δεδομένων κ.ά.  Στο 
πλαίσιο του σεναρίου αξιοποιείται: α) Ως εργαλείο διερευνητικής μάθησης καθώς, 
μέσα από υπερσυνδέσμους που είχαν δημιουργηθεί από την εκπαιδευτικό στις σελίδες 
του,  οι μαθητές οδηγούνταν σε προεπιλεγμένους ιστότοπους και αναζητούσαν πληρο-
φορίες για την ολοκλήρωση ομαδικών εργασιών β) Ως εργαλείο δημιουργίας πολυτρο-
πικών κειμένων (ενσωμάτωση κειμένου, εικόνων,  χαρτών, διαγραμμάτων,  μουσικής, 
βίντεο κ.λπ.) από ομάδες μαθητών μεγιστοποιώντας τα πλεονεκτήματα της ανατροφο-
δότησης,  της αναθεώρησης, της δημοσίευσης και της παρατήρησης των αλλαγών γ) 
Ως εργαλείο επικοινωνίας μαθητών- μαθητών και μαθητών - εκπαιδευτικού δ) Ως ερ-
γαλείο για την ανάρτηση και την παρουσίαση  εργασιών. 
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Λογισμικό Παρουσίασης (PowerPoint): Αποτελεί υπερμεσικό και πολυμεσικό εργα-
λείο που υποστηρίζει την επεξεργασία, την οργάνωση και την πολυτροπική παρουσί-
αση (κείμενο, εικόνες,  πίνακες, διαγράμματα ήχο, βίντεο κ. λπ. ). Στο πλαίσιο του  
σεναρίου αξιοποιείται για την παρουσίαση και την επεξεργασία του ιστορικού υλικού 
με έμφαση στην παρατήρηση και τη διαλογική επεξεργασία  εικονικού υλικού. Οι πα-
ρουσιάσεις που αξιοποιήθηκαν στην τάξη είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του 8ου 
Δημοτικού Σχολείου Νάουσας.  

Διαδραστικός  Ιστορικός Άτλαντας (Centennia):  Οπτικοποιεί τις εδαφικές μεταβο-
λές των κρατών της Ευρώπης (1000 έως 1997 μ.Χ.) μέσω μιας αλληλουχίας χαρτών 
που απεικονίζουν περισσότερες από 9000 αλλαγές συνόρων. Η οπτική απεικόνιση των 
γεγονότων διευκολύνει στην οικοδόμηση της γνώσης, επιτρέπει τη σύνδεση του χώρου 
με το χρόνο και τα ιστορικά γεγονότα  και συμβάλλει στην κατανόηση των γεωπολιτι-
κών μεταβολών. Στο πλαίσιο του σεναρίου αξιοποιείται για την παρατήρηση της γεω-
γραφικής θέσης κρατών  της Ευρώπης και  των αλλαγών στα σύνορα τους κατά την 
διάρκεια της ιστορικής περιόδου που εξετάζουμε  ώστε να συνδεθούν με τα ιστορικά 
γεγονότα.   

Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης (Inspiration): Λογισμικό που αξιοποιεί-
ται για  τη δημιουργία  εννοιολογικών χαρτών – νοητικών μοντέλων. Μια ιδέα, μια 
έννοια, ένας κανόνας αποκτά νόημα και σημασία όταν συσχετίζεται και ενσωματώνε-
ται, με ήδη προϋπάρχοντα στοιχεία στις γνωστικές δομές. Το άτομο που μαθαίνει νοη-
ματικά, αποκτά ένα καλά οργανωμένο σύστημα γνώσεων, διευρύνει και εμπλουτίζει τη 
γνωστική του δομή και μεταβιβάζει εύκολα τη γνώση με νέες καταστάσεις (Novak & 
Gowin, 1984). Το λογισμικό διευκολύνει την οπτικοποίηση, κωδικοποίηση και αφο-
μοίωση των πληροφοριών. Στο πλαίσιο του σεναρίου η εννοιολογική χαρτογράφηση 
αξιοποιείται ως ανακεφαλαιωτική εμπεδωτική δραστηριότητα που ακολουθεί  την επε-
ξεργασία του κάθε  κεφαλαίου.  

Λογιστικό Φύλλο  (Excel): Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας χρονογραμμής  με εν-
σωμάτωση  χρονολογιών, κειμένου, εικόνων, βίντεο, χαρτών κ.λπ.. Η οπτικοποίηση 
της αφηρημένης έννοιας του χρόνου και η σύνδεσή της  με ιστορικά γεγονότα, τοπο-
θεσίες,  πρόσωπα και ιστορικές περιόδους  προσφέρει  στον μαθητή  υλικό για διανοη-
τικές διεργασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη κατανόηση. Στο πλαίσιο του 
σεναρίου αξιοποιείται για τη δημιουργία χρονογραμμής πάνω στην οποία θα οργανω-
θούν τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της περιόδου που εξετάζουμε. 

Ιστοεξερεύνηση (WebQuest): Αποτελεί μια δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύ-
νησης κατά την οποία οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες σε συγκεκριμένους διαδι-
κτυακούς τόπους που έχουν εντοπιστεί και αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτικό, επιλέ-
γουν τις κατάλληλες και τις αξιοποιούν  µε βάση τους στόχους της εργασίας  τους.   Ο 
εκπαιδευτικός σχεδιασμός εστιάζει στη χρήση της πληροφορίας και όχι στην απλή α-
ναζήτησή της,  ώστε η πληροφορία να αποτελεί πρωτογενές υλικό  για την οικοδόμηση 
της νέας γνώσης και να καλλιεργείται η αναλυτική σκέψη, η  συνθετική σκέψη και 

1857

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://goo.gl/CRofO2
http://goo.gl/CRofO2


κριτική  ικανότητα των μαθητών. (Ματσαγγούρας, 2001˙ Βοσνιάδου, 2001).  Στο πλαί-
σιο του σεναρίου αξιοποιείται για την περαιτέρω διερεύνηση θεμάτων που επιλέγουν  
οι μαθητές κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του ιστορικού υλικού στην τάξη. Οι  
ιστοσελίδες  που αξιοποιήθηκαν με αυτό τον τρόπο ήταν: Αναγεννησιακός Ουμανι-
σμός,  Η αναγεννησιακή τέχνη,  Web Gallery of Art,  Διαφωτισμός,  Βολτέρος, Μο-
ντεσκιέ,  Ζαν Ζακ Ρουσσώ,  Γαλλική Επανάσταση,  Μαρία Αντουανέτα, Ανάκτορο των 
Βερσαλλιών.  

Λογισμικό Δημιουργίας Ταινιών (Movie Maker): Υποστηρίζει τη δημιουργία ται-
νιών  με προσθήκη  εικόνων, βίντεο, ήχου, οπτικών εφέ, εφέ κίνησης και  κειμένου υπό 
μορφή λεζάντας ή τίτλου.  Στο πλαίσιο του σεναρίου αξιοποιήθηκε, ύστερα από ιστο-
εξερεύνηση και αναζήτηση εικόνων, για τη δημιουργία βίντεο με τα σπουδαιότερα 
έργα των ζωγράφων της Αναγέννησης. Τα βίντεο που δημιούργησαν οι μαθητές   εν-
σωματώθηκαν στις αντίστοιχες σελίδες του wiki. 

Λογισμικό Ηχογράφησης και Επεξεργασίας Ήχου (Audacity): Υποστηρίζει την η-
χογράφηση, την επεξεργασία ηχητικών αρχείων (αλλαγή τόνου, ταχύτητας, απομά-
κρυνση θορύβων  κ.λπ.),  την εξαγωγή   σε πολλές μορφές (mp3, wma κ.λπ.) και την 
ενσωμάτωσή τους σε ιστοσελίδες, παρουσιάσεις,  βίντεο κ.λπ.. Βελτιώνει την ομιλία 
και τις αναγνωστικές δεξιότητες καθώς οι μαθητές μπορούν να ακούσουν τη φωνή τους 
ηχογραφημένη και να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις και ενισχύει την αυτοπει-
θαρχία,   καθώς κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης στην τάξη χρειάζεται απόλυτη η-
συχία. Στο πλαίσιο του σεναρίου αξιοποιήθηκε, ύστερα από ιστοεξερεύνηση και  επε-
ξεργασία αποφθεγμάτων μεγάλων διαφωτιστών,  για την ηχογράφησή τους και την εν-
σωμάτωση των ηχητικών αρχείων σε σχετική σελίδα του wiki. 

Λογισμικό Δημιουργίας  Ηλεκτρονικών Ασκήσεων(Hot Potatoes): Διευκολύνει τη 
δημιουργία σταυρολέξων, κουίζ, και ασκήσεων αντιστοίχισης, πολλαπλών και πολλών 
επιλογών  και  συμπλήρωσης κενών. Στο πλαίσιο του σεναρίου χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία ασκήσεων από ομάδες μαθητών. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζει την επε-
ξεργασία, την επανάληψη, και εμπέδωση των νέων εννοιών και διευκολύνει  τη μνη-
μονική συγκράτηση πληροφοριών σχετικών με πρόσωπα, μνημεία, γεγονότα και ιστο-
ρικούς όρους.  Παράλληλα ενισχύει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μαθητές  κατά 
τη δημιουργία  αλλά και κατά  την επίλυση των ασκήσεων που έχουν δημιουργηθεί 
από ομάδες συμμαθητών.  

Youtube: Δημοφιλής διαδικτυακός τόπος που επιτρέπει αποθήκευση, αναζήτηση και 
αναπαραγωγή ψηφιακών ταινιών. Στο πλαίσιο του σεναρίου αξιοποιείται για την ά-
ντληση των  βίντεο που προβάλλονται  στην τάξη ως εποπτικό υλικό αλλά και για την 
ανάρτηση των βίντεο που δημιουργούν οι μαθητές. Και οι δύο κατηγορίες βίντεο  εν-
σωματώνονται  σε αντίστοιχες σελίδες  του wiki.  

Βίντεο που επεξεργαστήκαμε στην τάξη : Ο άνθρωπος της Αναγέννησης, Η Γαλλική 
Επανάσταση, Η Βόρεια Αμερική. 
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Βίντεο που δημιούργησαν οι   μαθητές: Λεονάρντο ντα Βίντσι ,  Μιχαήλ Άγγε-
λος,  Ραφαήλ Σάντι,   Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (El Creco) και Σάντρο Μποτιτσέλι. 

Συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων  

Η αρχική παρουσίαση και επεξεργασία  του κάθε κεφαλαίου έγινε στην ολομέλεια της 
τάξης  με την προβολή σχετικών εικόνων και αποσπασμάτων από βίντεο της σειράς 
κινουμένων σχεδίων «Μια φορά και έναν καιρό ο άνθρωπος» που αναφέρονται στην 
υπό μελέτη ιστορική περίοδο. Ξεκινώντας, για παράδειγμα,  από μια εικόνα της ανα-
γεννησιακής Φλωρεντίας συνεχίζαμε  με την προβολή έργων τέχνης, επιστημονικών 
επιτευγμάτων, σκηνών από την καθημερινή ζωή, αλλά και από τους πολέμους Καθο-
λικών – Προτεσταντών. Οι μαθητές ενθαρρύνονταν να παρατηρήσουν τις εικόνες και 
να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα και απόψεις. Με την προβολή αποσπασμάτων 
του σχετικού βίντεο είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν πως η Αναγέννηση δεν ήταν 
μόνο περίοδος καλλιτεχνικής και πνευματικής άνθισης για την Ευρώπη.  Ήταν, παράλ-
ληλα,   και εποχή δολοφονιών,  συνωμοσιών, εκτελέσεων, πολέμων  αλλά και  μεγάλων 
Γεωγραφικών Ανακαλύψεων. Η παρακολούθηση των συνεχών αλλαγών στα σύνορα 
των κρατών με την αξιοποίηση του  Διαδραστικού  Ιστορικού Άτλαντα (Centennia), 
μέσα από την οπτικοποίηση  των  αποτελεσμάτων των συνεχών πολέμων, και τη συζή-
τηση που ακολούθησε στην τάξη είχε σημαντική συνεισφορά στην κατανόηση του τα-
ραγμένου ιστορικού πλαισίου των γεγονότων που μελετούσαμε.    

Ως ανακεφαλαιωτική – εμπεδωτική δραστηριότητα ακολούθησε η δημιουργία του ορ-
γανογράμματος του κεφαλαίου με  το Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης 
(Inspiration). Οι μαθητές με τη βοήθεια ερωτήσεων της εκπαιδευτικού όπως:  «Ποιες 
τέχνες και επιστήμες αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης;»,   «Ποιοι 
ήταν οι σημαντικότεροι ζωγράφοι;», «Ποιοι  ήταν οι πρωτεργάτες της Θρησκευτικής 
Μεταρρύθμισης;» κ.λπ., συμβουλευόμενοι  και το βιβλίο του μαθητή όπου χρειαζόταν,   
έδιναν σύντομες απαντήσεις, έρχονταν διαδοχικά στον υπολογιστή,  συμπλήρωναν και 
μορφοποιούσαν τον χάρτη.  Ο βιντεοπροβολέας έδινε  τη δυνατότητα παρατήρησης της  
πορείας δημιουργίας του χάρτη από όλους τους μαθητές. Με αυτό τον τρόπο έγινε και 
η σύνδεση της εργασίας στο σχολείο με το κείμενο που επρόκειτο να μελετήσουν οι 
μαθητές στο σπίτι, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές αναφέρουν πως δυσκο-
λεύονται να διαβάσουν τα κείμενα του σχολικού βιβλίου. Ο χάρτης  αφού ολοκληρώ-
θηκε αναρτήθηκε στο wiki για να χρησιμοποιηθεί και κατά τη μελέτη στο σπίτι. Η 
επεξεργασία η οργάνωση,  και  η οπτικοποίηση των σχέσεων ανάμεσα στις έννοιες του 
κεφαλαίου  διευκόλυνε τη νοηματική μάθηση και τη μνημονική συγκράτηση,  όπως 
αποδείχθηκε κατά τη συζήτηση του στην τάξη την επόμενη εβδομάδα.  Με ανάλογο 
τρόπο έγινε η αρχική επεξεργασία και των δύο επόμενων κεφαλαίων.   

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας δημιουργήσαμε,  με τη χρήση του Λογιστικού 
Φύλλου (eExcel) χρονογραμμή με τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορικής περιόδου 
χρησιμοποιώντας τους δύο υπολογιστές που είχαμε στη διάθεσή μας και τα βιβλία του 
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μαθητή. Οι μαθητές εργάστηκαν   σε   πενταμελείς ομάδες. Αφού εντοπίστηκαν οι ση-
μαντικές χρονολογίες της ενότητας οι δύο ομάδες  συνέταξαν  μικρά περιεκτικά κεί-
μενα για τα αντίστοιχα γεγονότα και οι άλλες δύο αναζήτησαν  σχετικές εικόνες στο 
διαδίκτυο (Βικιπαίδεια). Στη συνέχεια εκπρόσωποι των ομάδων συμπλήρωναν διαδο-
χικά σε μια ημιδομημένη  χρονογραμμή τις χρονολογίες, τις σχετικές εικόνες και το 
κείμενο με τη σύντομη περιγραφή του ιστορικού γεγονότος. Με τη βοήθεια του βιντε-
οπροβολέα όλοι οι μαθητές παρακολουθούσαν την εξέλιξη της  ομαδικής τους εργα-
σίας.  Η οργάνωση του ιστορικού υλικού με χρονολογική σειρά κατά μήκος της γραμ-
μής  δημιούργησε τις προϋποθέσεις για επιπλέον διανοητικές δραστηριότητες που ο-
δήγησαν σε αρκετά ενδιαφέροντα, για τους μαθητές,  συμπεράσματα. Ενδεικτικά ανα-
φέρω τη    διαπίστωσή  τους  ότι χρειάστηκαν 100 χρόνια για να μεταδοθεί το πνεύμα 
της Αναγέννησης από την Φλωρεντία στη Γερμανία και 150 για την εξάπλωσή του 
στην Ολλανδία,  ενώ μέσα σε μία μόνο δεκαετία έγινε η Ανακάλυψη του Ακρωτηρίου 
της Καλής Ελπίδας, η διάπλευση του Ινδικού Ωκεανού και η ανακάλυψη της Αμερικής.  

 

Στη συνέχεια αξιοποιώντας το ενδιαφέρον που έδειξαν οι μαθητές  και τα ερωτήματα 
που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δραστηριοτήτων αποφασί-
σαμε να διερευνήσουμε: α) Το πνευματικό κίνημα του Ουμανισμού και τη σχέση του 
με τον Ελληνισμό β) Τις συνθήκες ζωής των κατοίκων της Γαλλίας  κατά την περίοδο 
της Γαλλικής Επανάστασης και  γ) Τις συνθήκες ζωής των βασιλέων Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ 
και Μαρίας Αντουανέτας  δ) Το έργο των  ζωγράφων της Αναγέννησης ε) Το έργο 
σημαντικών εκπροσώπων του Διαφωτισμού. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε πέντε τετρα-
μελείς ομάδες και η κάθε ομάδα ανέλαβε να μελετήσει ένα από τα παραπάνω θέματα. 
Στις αντίστοιχες σελίδες του wiki δημιουργήθηκαν από την εκπαιδευτικό υπερσύνδε-
σμοι που οδηγούσαν στις ιστοσελίδες στις οποίες έγινε η αναζήτηση πληροφοριών.  Οι 
ομάδες εργάστηκαν στο σχολείο αλλά και εκτός σχολείου μέσα από το wiki στο οποίο 
αναρτήθηκαν και οι τελικές εργασίες που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στην 
τάξη.  Το τελικό προϊόν της εργασίας των τριών πρώτων ομάδων  ήταν κείμενα εμπλου-
τισμένα με φωτογραφικό υλικό, της τέταρτης   βίντεο με έργα των ζωγράφων Μιχαήλ 
Άγγελου, Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Σάντρο Μποτσιτέλι, Ραφαήλ Σάντι και Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου ( Με τη χρήση του Λογισμικού Δημιουργίας Ταινιών Movie Maker) 
και της πέμπτης αρχείο ήχου στο οποίο οι μαθητές διάβαζαν αποφθέγματα των Βολτέ-
ρου, Μοντεσκιέ και Ρουσσώ (Η ηχογράφηση έγινε με το Λογισμικό Ηχογράφησης και 
Επεξεργασίας Ήχου Audacity). Το πρόβλημα έλλειψης υπολογιστών,  ώστε να εργά-
ζονται και οι  πέντε ομάδες ταυτόχρονα στο σχολείο, αντιμετωπίστηκε με την εκτύ-
πωση  των κειμένων που θα επεξεργάζονταν οι μαθητές   και τη συνεργασία μέσω του 
wiki  εκτός σχολείου. Μέσα από την έρευνα, την ανακάλυψη και την επεξεργασία των 
πληροφοριών,  αλληλεπιδρώντας με τους συμμαθητές τους και την εκπαιδευτικό κατά 
τη διάρκεια αλλά και κατά την παρουσίαση των δραστηριοτήτων στην τάξη,  θέτοντας 
ερωτήσεις και αναζητώντας απαντήσεις οι μαθητές οδηγήθηκαν σταδιακά: α) Στη βα-
θύτερη κατανόηση του ρόλου των αρχαίων κειμένων και των Βυζαντινών λογίων στη 
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διαμόρφωση του κοσμικού πνεύματος της Αναγέννησης β) Σε συγκρίσεις των κοινω-
νικο-οικονομικών προβλημάτων της περιόδου της Γαλλικής Επανάστασης με το προ-
βλήματα της σημερινής εποχής και γ) στην εκτίμηση της διαχρονικής αξίας του καλλι-
τεχνικού και πνευματικού έργου των περιόδων της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού. 

Ως επαναληπτική – εμπεδωτική  δραστηριότητα δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικές ασκή-
σεις  με τη χρήση του Ηot  Potatoes.  Αρχικά οι μαθητές στην ολομέλεια της τάξης  
διαμόρφωσαν και  συμπλήρωσαν εναλλάξ τους ορισμούς σε ένα ημιδομημένο  σταυ-
ρόλεξο στο οποίο η εκπαιδευτικός είχε εντάξει τους ιστορικούς όρους,  ώστε να εξοι-
κειωθούν με τη χρήση του λογισμικού και στη συνέχεια τετραμελείς ομάδες μαθητών 
ανέλαβαν να  εντοπίσουν τους ιστορικούς όρους, σε ορισμένες εκ των προτέρων παρα-
γράφους των κεφαλαίων του βιβλίου τους,  να διαμορφώσουν ορισμούς και να τους 
καταγράψουν στο τετράδιό τους. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκπρόσωποί τους 
έρχονταν διαδοχικά στους  δύο υπολογιστές και δημιουργούσαν, με την υποστήριξη 
της εκπαιδευτικού,  σταυρόλεξα, κουίζ, αντιστοιχίσεις, ασκήσεις πολλαπλών ή πολλών 
επιλογών  και ασκήσεις συμπλήρωσης κενών.  Οι ασκήσεις αναρτήθηκαν στο wiki.  
Την επόμενη εβδομάδα όλοι οι μαθητές συμπλήρωσαν ατομικά φυλλάδια με τις ασκή-
σεις που είχαν δημιουργηθεί και από τις πέντε ομάδες. Η πλειοψηφία των μαθητών 
απάντησε στα θέματα (σταυρόλεξο, αντιστοιχίσεις, ασκήσεις πολλαπλών ή  πολλών 
επιλογών και συμπλήρωσης κενών) με ευχέρεια και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σε 
χρόνο πολύ λιγότερο από τα 45 λεπτά που είχαν στη διάθεσή τους.  

Συμπεράσματα 

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε  με την εισαγωγή των  Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία της Ιστορίας  ανέ-
πτυξε τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών και ενίσχυσε  το ενδιαφέρον τους για τη 
μαθησιακή διαδικασία.   Προσέγγισαν ενσυναισθητικά το ιστορικό υλικό,  έθεσαν ε-
ρωτήματα και αναζήτησαν απαντήσεις ομαδικά είτε ατομικά, έκαναν παρατηρήσεις,  
προχώρησαν σε συγκρίσεις,  ανακάλυψαν σχέσεις αιτίων – αποτελεσμάτων,  διαπραγ-
ματεύτηκαν τις προσωπικές τους νοηματοτήσεις με τους συμμαθητές  και την εκπαι-
δευτικό και  οδηγήθηκαν σταδιακά στην ιστορική κατανόηση.     

Οι περισσότεροι μαθητές εξοικειώθηκαν πολύ γρήγορα με τα λογισμικά και την εργα-
σία στο wiki υποστηριζόμενοι από τους συμμαθητές και την εκπαιδευτικό. Αρκετοί, 
μάλιστα, τα εγκατέστησαν και στους προσωπικούς τους υπολογιστές και τα αξιοποιού-
σαν κατά τη μελέτη όλων των μαθημάτων. Μαθητές με χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις 
και  γνώσεις στη χρήση των Τ.Π.Ε. αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστικούς  ρόλους  στο 
πλαίσιο των ομάδων. Η τόνωση του αυτοσυναισθήματός σε συνδυασμό με τον νέο 
τρόπο διδασκαλίας ενίσχυσε το ενδιαφέρον τους για τις μαθησιακές δραστηριότητες 
με αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι επιδόσεις τους σε όλα τα μαθήματα. Το διαδίκτυο 
αποτέλεσε πλούσια πηγή άντλησης υλικού. Αρχικά οι μαθητές δημιουργούσαν σελίδες 
στο wiki με θέματα της επιλογής τους ακολουθώντας την πρακτική της  αντιγραφής 
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και  της επικόλλησης  αλλά σταδιακά,  με την  καθοδήγηση της εκπαιδευτικού, αντι-
λήφθηκαν το ρόλο του ιστορικού ερωτήματος που απαιτεί συγκεκριμένη απάντηση και 
η κατάσταση βελτιώθηκε.   

Οι δυσκολίες που δημιουργήθηκαν με την έλλειψη του απαιτούμενου αριθμού υπολο-
γιστών,  ώστε όλες οι ομάδες να εργάζονται ταυτόχρονα,   αντιμετωπίστηκαν στο πλαί-
σιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού που συμπεριέλαβε ποικιλία  εναλλακτικών δραστη-
ριοτήτων για τις ομάδες που   δεν εργάζονταν στους υπολογιστές.  Παράλληλα το εν-
διαφέρον για το μάθημα τις ιστορίας, που καλλιεργήθηκε με την εισαγωγή των Τ.Π.Ε. 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, οδήγησε,   σε αρκετές  περιπτώσεις,   ομάδες μαθητών 
στην πρωτοβουλία να ολοκληρώσουν  εργασίες στο σπίτι μέσω του wiki.  

Ανακεφαλαιώνοντας, η εισαγωγή των  Τ.Π.Ε. στην  εκπαιδευτική διαδικασία  δημιούρ-
γησε ένα εκπαιδευτικό και μαθησιακό περιβάλλον  που πρόσφερε ποικιλία ερεθισμά-
των,  διευκόλυνε τη διερεύνηση την ανακάλυψη  και την πολυτροπική παρουσίαση του 
ιστορικού υλικού και έδωσε    στον κάθε μαθητή, ανεξάρτητα από τα ενδιαφέροντα, τις 
κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ταλέντα του,  τη δυνατότητα  να μάθει με τον δικό του 
τρόπο,  στον δικό του χρόνο  ομαδικά  είτε  ατομικά.   
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Η καλλιέργεια του μιντιακού γραμματισμού μέσα από δραστηριότητες 
δημιουργικής γραφής 

Καβαλλάρη Ισμήνη 
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας  

ΜΑ Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας,  
MA Σπουδές στην Εκπαίδευση 

ikaval@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αναφέρεται στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας της Γ΄ 
Γυμνασίου και συγκεκριμένα στην ενότητα 3 του κεφαλαίου 4 του βιβλίου. Η ενότητα 
έχει τίτλο «Media Habits» και έχει στόχο να καλλιεργήσει στους μαθητές τον μιντιακό 
γραμματισμό. Συγκεκριμένα, μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, οι μα-
θητές θα παράξουν τα δικά τους μηνύματα και θα μετατραπούν σε φορείς διάχυσης 
κοινωνικών μηνυμάτων. Το σχέδιο διδασκαλίας εντάσσεται στo διδακτικό αντικείμενο 
της Αγγλικής Γλώσσας. Αποτελεί ωστόσο ένα διαθεματικό σχέδιο διδασκαλίας καθώς 
μπορεί να επεκταθεί στη Γλώσσα και στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Η καινο-
τομία και πρωτοτυπία του σχεδίου διδασκαλίας αναφέρεται αφενός μεν στη διαθεμα-
τικότητά του αφετέρου στις καινοτόμες πρακτικές που χρησιμοποιεί όπως είναι η 
χρήση της δημιουργικής γραφής. Η θεματική του παρόντος σεναρίου διδασκαλίας είναι 
«Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης». 

Λέξεις - Kλειδιά: μιντιακός γραμματισμός, δημιουργική γραφή, κοινωνικά μηνύματα  

Εισαγωγή 

Ο Μιντιακός Γραμματισμός ορίζεται ως μία ομάδα δεξιοτήτων, οι οποίες καθιστούν το 
άτομο ικανό να κατανοεί και να χρησιμοποιεί τις εικόνες και τον ήχο για να παράγει τα 
δικά του μηνύματα. Οι μαθητές δηλαδή μέσω του μιντιακού γραμματισμού αποκτούν 
εκείνες τις ικανότητες και δεξιότητες που τους βοηθούν να αποκωδικοποιούν τα μηνύ-
ματα που λαμβάνουν από τα οπτικοακουστικά μέσα, και από παθητικοί δέκτες μηνυ-
μάτων 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 οποιαδή-
ποτε σχολική δραστηριότητα, καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη του μιντιακού 
γραμματισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Ο μιντιακός γραμματισμός αναφέρεται στις δυνατότητες: α) αντίληψης οπτικών πλη-
ροφοριών, 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. (Kahne, 2011) 
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Ο μιντιακός γραμματισμός συχνά χρησιμοποιεί ένα παιδαγωγικό μοντέλο που βασίζε-
ται στην έρευνα, η οποία ενθαρρύνει τους ανθρώπους να θέτουν ερωτήσεις σχετικά 
με ό,τι βλέπουν, ακούν και διαβάζουν (Rideout et al., 2007). Ταυτόχρονα, παρέχει ερ-
γαλεία 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 εντοπι-
σμό του συγγραφέα του μηνύματος, το σκοπό και την πλευρά της άποψης που εκφρά-
ζεται, αλλά και την ανίχνευση προπαγάνδας, λογοκρισίας και μεροληψίας στα ποικίλα 
μηνύματα. Στο πλαίσιο λοιπόν της καλλιέργειας του μιντιακού γραμματισμού, ο μαθη-
τής λαμβάνει τρεις ρόλους: του θεατή, του κριτή και του παραγωγού. Ως εκ τούτου, οι 
σχολικές δράσεις πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων των 
μαθητών που αφορούν στην κριτική σκέψη για την αξιολόγηση των πληροφοριών που 
λαμβάνουν (Tyner, 2009). Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να δι-
δάσκουν 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 παραδο-
σιακές μορφές άντλησης πληροφοριών (π.χ. βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά κτλ) (Von 
Feilitzen & Carlsson, 2003). 

Στα περισσότερα μαθήματα του σχολείου δυστυχώς δεν γίνονται άμεσες ή έμμεσες 
αναφορές για τον μιντιακό γραμματισμό, αλλά είναι στη διακριτική ευχέρεια του 
εκπαιδευτικού αν θα καλλιεργήσει τις μιντιακές δεξιότητες των μαθητών του. 

Σενάριο διδασκαλίας 

Σκοπός της παρούσης διδασκαλίας ήταν οι μαθητές να μάθουν να ερευνούν και να 
πληροφορούνται με τα Μέσα. Συγκεκριμένα, σκοπός ήταν οι μαθητές να μάθουν να 
χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε πηγές πληροφό-
ρησης, να αναπτύξουν στρατηγικές αναζήτησης, να ασκηθούν στην αναζήτηση πληρο-
φοριών και να αναπτύξουν πρακτικές κριτικού γραμματισμού και αξιολόγησης των πη-
γών. Τέλος, να ασκηθούν στην καλλιέργεια του γραπτού κριτικού λόγου, αναπτύσσο-
ντας τη δημιουργικότητά τους μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. 

Η δημιουργική γραφή έχει στόχο να διδάξει στα παιδιά και να τα εξοικειώσει σιγά-σιγά 
με τις τεχνικές παραγωγής και οργάνωσης ιδεών (προσυγγραφικό στάδιο), αλλά και με 
συγγραφικές πρακτικές (συγγραφικό στάδιο). Οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν ότι 
αυτό που μετράει είναι η διαδικασία της συγγραφής και όχι το αποτέλεσμα. Για να 
επιτευχθεί το παραπάνω ο εκπαιδευτικός οφείλει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συν-
θήκες μέσα στη σχολική τάξη ώστε οι μαθητές να νιώσουν ασφάλεια και να εκφράσουν 
τα συναισθήματα και τις ιδέες τους. Όταν οι μαθητές γνωρίζουν ότι κανείς δε θα σχο-
λιάσει αρνητικά τις ιδέες τους, τότε απελευθερώνονται και αφήνουν τη φαντασία και 
τη δημιουργικότητά τους να γεμίσει το λευκό χαρτί. Παράλληλα ο εκπαιδευτικός οφεί-
λει να διερευνά και να γνωρίζει τα ενδιαφέροντα των μαθητών του ώστε να θέτει πάντα 
θέματα προς συγγραφή που κινούν την περιέργεια και εξάπτουν τη φαντασία των μα-
θητών του (Κousoulas & Mega, 2007). 
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Οι στόχοι του σεναρίου διδασκαλίας 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 αναπτύξουν την ικανότητα ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών 

μέσα από τις κοινές βιωματικές δράσεις στο πλαίσιο της ομάδας τους. 

Κοινωνικοί 

• Να καταστούν δημιουργικοί παραγωγοί κοινωνικών μηνυμάτων. 
• Να μετατραπούν σε φορείς διάχυσης κοινωνικών μηνυμάτων για τα παιδιά της 

ηλικίας τους. 

Αυτομορφωτικοί 

• Να μάθουν τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων, απαραίτητων στη σημερινή 
ψηφιακή κοινωνία. 

• Να αναπτύξουν την ικανότητα λήψεως αποφάσεων και δημιουργικής παρέμβα-
σης. 

• Να μπορούν να οργανώνουν τις ιδέες τους και να γράφουν κείμενα πρωτότυπα 
και δημιουργικά. 

• Να νιώσουν εσωτερικά κίνητρα για τη συγγραφή δημιουργικών κειμένων. 

Υλικά 

Σχολικό εγχειρίδιο, τετράδια, διαδίκτυο, φύλλα εργασίας 

Απαιτούμενες γνώσεις μαθητών 

Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο γνώσης αγγλικών 
(τύπου Lower). Το επίπεδο αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να κατανοούν αλλά και να 
παράγουν με κριτικό τρόπο ειδησεογραφικά και άλλα είδη κειμένων. Επιπλέον οι μα-
θητές είναι εξοικειωμένοι με τη δημιουργία συννεφόλεξων, από προηγούμενες δρα-
στηριότητες δημιουργικής γραφής με την εκπαιδευτικό.  

Δραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου έχουν υπολογιστεί να διαρκέσουν τρεις 
διδακτικές ώρες, τρία δηλαδή σαρανταπεντάλεπτα.  

1η δραστηριότητα 
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Με αφορμή το κάτωθι γράφημα που υπάρχει στη δραστηριότητα 1 της ενότητας 3 
«Media Habits» του κεφαλαίου 4 του βιβλίου των Αγγλικών της Γ΄ Γυμνασίου, η εκ-
παιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να σκεφθούν και να καταγράψουν σε μια λίστα 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε μέσου. 

Γράφημα 1. Πληροφορίες και Μέσα 

 

Αφού καταγράψουν οι μαθητές τις σκέψεις τους στο χαρτί, τις συζητούν μεταξύ τους, 
προβαίνουν σε προσθαφαιρέσεις της λίστας τους και στο τέλος αναζητούν ανάλογες 
πληροφορίες στο διαδίκτυο για να εμπλουτίσουν, αν χρειάζεται, τη λίστα τους.  

Μετά το τέλος της συγκεκριμένης δραστηριότητας, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. 
Συγκεκριμένα συστήνονται 4 ομάδες των πέντε ατόμων. Κάθε ομάδα αποτελείται από 
δυνατούς, μέτριους και αδύνατους μαθητές, ώστε όλοι να αλληλοβοηθηθούν και να 
στηρίξουν με το δικό τους τρόπο την ομάδα. Οι ομάδες αυτές διατηρούνται σε όλο το 
διδακτικό σενάριο.  

Κάθε ομάδα επιλέγει ένα μέσο (σταθερό τηλέφωνο, dvd, περιοδικά, τηλεόραση, ή δια-
δίκτυο) και προβαίνει στη δημιουργία μιας έντυπης διαφήμισης του μέσου που έχει 
επιλέξει. Στην ουσία κάθε έντυπη διαφήμιση εμπεριέχει την εικόνα του μέσου που ε-
πέλεξαν τα παιδιά και από κάτω μία ή δύο δημιουργικές λεζάντες που θα ωθούσαν τον 
αναγνώστη να επιλέξει το συγκεκριμένο μέσο ως πηγή πληροφόρησης. Στο τέλος η 
καλύτερη διαφήμιση δραματοποιείται στην τάξη.  

2η δραστηριότητα 

Η καθηγήτρια προτρέπει τους μαθητές να αναζητήσουν στο διαδίκτυο φωτογραφίες με 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν δύο φωτογραφίες για 
κάθε μέσο και κάτω από κάθε φωτογραφία να γράψουν μια λεζάντα, μία θετική και μία 
αρνητική για το κάθε μέσο. Εν συνεχεία οι μαθητές καλούνται να γράψουν για κάθε 
λεζάντα ένα μικρό συνοδευτικό κείμενο (2-3 προτάσεις).  

Όταν ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, οι μαθητές μαζί με την εκπαιδευτικό εστιάζουν 
στα αρνητικά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, όταν αυτά δε χρησιμοποιούνται με 
μέτρο, αλλά και όταν οι μαθητές δέχονται άκριτα τα όσα ακούνε από τα μέσα.  
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3η δραστηριότητα 

Η εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά τις κάτωθι εικόνες και τους ζητά να κατασκευά-
σουν συννεφόλεξα που θα αναδεικνύουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ατόμων 
στην κάθε φωτογραφία. Εν συνεχεία ζητά από τους μαθητές με τις ίδιες εικόνες να 
δημιουργήσουν μια φωτοϊστορία που θα ξεκινά με τη φράση «Το διαδίκτυο σή-
μερα…».  

 

 

 

 

4η δραστηριότητα 

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, αναζητούν στο διαδίκτυο πρωτοσέλιδα εφημερί-
δων. Στη συνέχεια επιλέγουν τίτλους ειδήσεων που τους κινούν το ενδιαφέρον και τους 
σχολιάζουν. Διαβάζουν ολόκληρο το άρθρο και το αποδίδουν με δικά τους λόγια, επι-
χειρώντας και μια κριτική ανάλυση του άρθρου. Κατά την υλοποίηση της δραστηριό-
τητας αυτοί οι μαθητές σημειώνουν από πού άντλησαν τη συγκεκριμένη πληροφορία, 
εάν πρόκειται για πρωτογενή ή δευτερογενή πηγή, εάν υπάρχουν πληροφορίες που υ-
ποστηρίζουν το περιεχόμενο της πηγής, πού είναι δημοσιευμένη η πληροφορία, ποιος 
έχει δώσει την πληροφορία αυτή (δημοσιογράφος, πολιτικός, πολίτης, καθηγητής κ.α., 
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είναι σχετικός με το θέμα της πληροφορίας) (Silverblatt et al., 1999). Όλα τα παραπάνω 
τους βοηθούν 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).  

Στο τέλος καλούνται να σκεφτούν οι ίδιοι μια είδηση και να την παρουσιάσουν με το 
δικό τους τρόπο, σαν να είναι πρωτοσέλιδο σε μια ηλεκτρονική εφημερίδα. Μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν εικόνες, φωτογραφίες, μουσική για να διανθίσουν την είδηση.  

5η δραστηριότητα 

Οι μαθητές, με αφορμή την ταινία μικρού μήκους για τον εθισμό στο διαδίκτυο που 
προβάλλεται στο https://www.youtube.com/watch?v=TZ955sGtNOU, καλούνται να 
δημιουργήσουν και οι ίδιοι μια ταινία μικρού μήκους με ανάλογο θέμα. Η ομάδα με 
την καλύτερη ταινία, η οποία θα ψηφιστεί από τις άλλες ομάδες, θα τη δραματοποιήσει 
στην τάξη. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι τα παιδιά αρχικά δημιουργούν την 
ταινία στην ελληνική γλώσσα και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού τη μεταφράζουν 
στα αγγλικά.  

Αποτελέσματα δραστηριοτήτων 

Μέσα από τις δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν παραπάνω, είναι εμφανές ότι τα 
παιδιά με χαρά θέλησαν να μεταδώσουν το δικό τους μήνυμα, τόσο στους ενήλικες όσο 
και στους συνομηλίκους τους αναφορικά με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και 
με τον εθισμό στο διαδίκτυο. Τα μηνύματα αυτά, τα παιδιά κάθε ομάδας τα μετέδωσαν, 
είτε μέσα από διαφημιστικά μηνύματα, είτε μέσα από τη δημιουργία κειμένων με εικό-
νες και λεζάντες, είτε με τη δημιουργία κινηματογραφικής ταινίας μικρού μήκους. Με 
τον τρόπο αυτό, οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να αμφισβητήσουν τα μηνύματα που προ-
βάλλουν καθημερινά τα ΜΜΕ και να παράξουν τα δικά τους πρωτότυπα, καινοτόμα 
κοινωνικά μηνύματα. 

Η υλοποίηση των βιωματικών δραστηριοτήτων βοήθησε τα παιδιά να αξιολογήσουν 
και να εκτιμήσουν τον πολιτισμό των πολυμέσων αλλά και να κατανοήσουν τη συνει-
σφορά του στην καθημερινότητά τους. Τα παιδιά κινητοποιήθηκαν επίσης να δημιουρ-
γήσουν έργο και από παθητικοί δέκτες μηνυμάτων να γίνουν ενεργοί παραγωγοί (Chris 
& James, 1998).  

Μέσα από την εμπλοκή τους σε ομάδες, οι μαθητές καλλιέργησαν δεξιότητες διαπρο-
σωπικής επικοινωνίας μέσα από την έκφραση και την ανταλλαγή ιδεών, ανέπτυξαν τις 
οριζόντιες ικανότητες του κριτικού στοχασμού, της δημιουργικής σκέψης, της λήψης 
αποφάσεων και της μεταγνώσης, κατάφεραν να διαμορφώσουν πολιτισμική συνείδηση 
και να γίνουν ενεργοί δημιουργοί γνώσης μέσα από τη συνεργατική διερεύνηση και 
ανακάλυψή της, με κοινό στόχο την καλλιέργεια του μιντιακού γραμματισμού.  
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Αξιολόγηση διδακτικού σεναρίου 

Η παρούσα διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε τάξη της Γ΄ Γυ-
μνασίου στο μάθημα των Αγγλικών. Το σενάριο διδασκαλίας αξιολογήθηκε, τόσο κατά 
τη διάρκεια υλοποίησής του όσο και με την ολοκλήρωσή του. Στη διαδικασία της α-
ξιολόγησης συμμετείχαν οι ίδιοι οι μαθητές και η εκπαιδευτικός μέσα από συζητήσεις 
μεταξύ των μαθητών αλλά και με την εκπαιδευτικό για τυχόν απορίες ή δυσκολίες κατά 
την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους (Ματσαγγούρας, 2000).  

Οι μαθητές αυτοαξιολογήθηκαν μέσα από ερωτήσεις όπως: Τι με δυσκόλεψε/κούρασε; 
Τι με χαροποίησε περισσότερο; Η εικόνα αποτέλεσε ισχυρό ερέθισμα για τη συγγραφή 
διαφημιστικού μηνύματος; Τι άλλο ενδεχομένως θα έπρεπε να γνωρίζω ή να σκεφτώ 
ώστε να δουλέψω καλύτερα ή πιο ευχάριστα;  

Επίσης, τα μέλη κάθε ομάδες έθεσαν ερωτήσεις μεταξύ τους όπως: Συνεργαστήκαμε 
καλά; Μας δυσκόλεψε κάτι; Αν ναι, τι ήταν αυτό; Πώς συνέβαλε το κάθε μέλος ξεχω-
ριστά στην κάθε δραστηριότητα και πώς λειτούργησε η ομάδα ως σύνολο; Στο μέλλον 
μπορούμε να εργαστούμε καλύτερα;  

Η αξιολόγηση στο τέλος του διδακτικού σεναρίου συμπεριέλαβε απόψεις και κρίσεις 
των μαθητών για τα έργα που παρουσιάστηκαν. Συγκεκριμένα τέθηκαν ερωτήσεις ό-
πως: Σας άρεσε η ιστορία/διαφημιστικό κείμενο/φωτοϊστορία της τάδε ομάδας; Τι σας 
άρεσε περισσότερο και τι λιγότερο; Τι δεν σας άρεσε καθόλου; Σας δημιουργήθηκαν 
απορίες; Θα προτείνατε στον κολλητό σας να διαβάσει κάποια συγκεκριμένη ιστορία; 
Αν ναι, ποια; Θα την προτείνατε για έκδοση σε κάποιο εφηβικό περιοδικό; Οι ανατρο-
πές είναι συγκλονιστικές; Πώς θα μπορούσαν να γίνουν; Η τελική λύση αποτελεί έκ-
πληξη ή ήταν αναμενόμενη; Επηρέασαν τη διάθεσή σας οι ιστορίες που ακούσατε; Με 
ποιον τρόπο;  

Στην τελική αξιολόγηση η εκπαιδευτικός κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως: 
Υπάρχουν παράξενες ή πρωτότυπες ιδέες; Οι μαθητές στάθηκαν ικανοί να αποκωδικο-
ποιήσουν τα μηνύματα του διαδικτύου; Οι μαθητές κατάφεραν να παράξουν δικά τους 
καινοτόμα και πρωτότυπα κοινωνικά μηνύματα; Οι ιστορίες έχουν σημεία που ολοκλη-
ρώνονται και που δεν ολοκληρώνονται (Κουτσογιάννης & Αλεξίου, 2012). 

Τέλος, στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως το παρόν σχέδιο διδασκαλίας, αποτε-
λεί παράλληλα και ένα διαθεματικό σχέδιο διδασκαλίας καθώς μπορεί να επεκταθεί 
στη Γλώσσα και στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Συγκεκριμένα στο μάθημα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας μπορεί να συνδυαστεί με την ενότητα «Μπροστά στο μέλλον» 
μιλώντας για την υπερπληροφόρηση αλλά και για τις νέες μορφές εργασίας που προ-
σφέρουν τα νέα μέσα επικοινωνίας (τηλε-εργασία). Επίσης στο μάθημα της Κοινωνι-
κής και Πολιτικής Αγωγής, το σχέδιο διδασκαλίας μπορεί να συνδυαστεί με την ενό-
τητα «Κοινωνικά προβλήματα» αναλύοντας το πρόβλημα του εθισμού στο διαδίκτυο 
(Ματσαγγούρας, 2003).  
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Συμπεράσματα 

Οι μαθητές μέσα από το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας έμαθαν να ερευνούν και 
να πληροφορούνται από τα Μέσα. Παράλληλα, ασκήθηκαν στη συγγραφή δημιουργι-
κών κειμένων, όπως είναι τα διαφημιστικά μηνύματα, οι φωτοϊστορίες, οι λεζάντες. Οι 
μαθητές έμαθαν επίσης να χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες για να έχουν πρόσβαση 
σε πηγές πληροφόρησης, ανέπτυξαν στρατηγικές αναζήτησης, ασκήθηκαν στην ανα-
ζήτηση πληροφοριών και καλλιέργησαν πρακτικές κριτικού γραμματισμού και αξιο-
λόγησης των πηγών. 

Η εκπαιδευτικός συμπεριέλαβε τα ψηφιακά μέσα (ΤΠΕ) στη διδασκαλία επειδή θεωρεί 
ότι κινητοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών. Από τη χρήση των ψηφιακών μέσων 
(ΤΠΕ) η εκπαιδευτικός στόχευσε στην εξοικείωση των μαθητών με τα οπτικοακου-
στικά μέσα, στη γνώση των μαθητών για τη συμβολή των οπτικοακουστικών μέσων 
στην επικοινωνία στην εκπαίδευση αλλά και γενικότερα στην επικοινωνία των ανθρώ-
πων, στην εκπαίδευση των μαθητών στην αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων από τα 
οπτικοακουστικά μέσα ώστε να μην γίνονται παθητικοί δέκτες των μηνυμάτων τους 
και στη συμβολή των μαθητών στη δημιουργία δικών τους μηνυμάτων για τα παιδιά 
της ηλικίας τους. Από καταναλωτές δηλαδή της εικόνας και του ήχου έγιναν οι ίδιοι 
δημιουργικοί παραγωγοί.  

Όπως διαπιστώθηκε από τις δραστηριότητες των παιδιών αλλά και από το θεωρητικό 
πλαίσιο του μιντιακού γραμματισμού, ο μιντιακός γραμματισμός αποτελεί μαθητοκε-
ντρική εκπαίδευση που αναπτύσσει την κριτική και δημιουργική σκέψη των παιδιών, 
την αυτενέργειά τους, τη συμμετοχική εργασία. Η συστηματική επεξεργασία πληρο-
φοριών για την παραγωγή πρωτότυπων, καινοτόμων μηνυμάτων μέσω των media, συμ-
βάλλει στην ανάπτυξη του στοχασμού γενικά, και στην ανάπτυξη του κριτικού στοχα-
σμού 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 καθιστά ικανό να σκέπτεται ενάντια προς τις αλλοτριω-
τικές νόρμες της κοινωνικής καθημερινότητας. Πέραν της κριτικής σκέψης, οι μαθητές 
καλλιεργούν και τη δημιουργική τους σκέψη και οδηγούνται στην παραγωγή νέας γνώ-
σης. 

Μέσα από τις βιωματικές δράσεις οι μαθητές υιοθετούν την έννοια της αλληλεγγύης 
και της συλλογικής συνείδησης. Επίσης, οι μαθητές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν κρι-
τικά όλες τις πληροφορίες που δέχονται και τις αναπτύσσουν καινοτόμα και δημιουρ-
γικά. Το παραπάνω υποδηλώνει ότι μπορούν να αναπτύξουν και να εξελίξουν τα χαρα-
κτηριστικά μιας κριτικά σκεπτόμενης προσωπικότητας, η οποία θα τους βοηθήσει και 
σε άλλους τομείς της ζωής τους. 

Παράλληλα, μέσα από τις ομαδικές δράσεις αναδεικνύονται ευέλικτες δημιουργικές 
σκέψεις αλλά και θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών των ομάδων. Η ομαδική 
εργασία, η διαδραστικότητα και η βιωματικότητα των δραστηριοτήτων του παρόντος 
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σεναρίου διδασκαλίας αναπτύσσουν το αμοιβαίο ενδιαφέρον και τη διαπροσωπική ε-
μπιστοσύνη των μελών των ομάδων.  
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Η κοινωνία των πολιτών – ο εθελοντισμός. Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική 
Γλώσσα για την Γ΄ τάξη του Λυκείου υπό το πρίσμα του κριτικού γραμματισμού 

Αλέφαντος Νικόλαος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Διδάκτορας 
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Περίληψη 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε στο Βαρβάκειο Λύκειο κατά το σχο-
λικό έτος 2014-2015. Για την υλοποίησή του χρειάζονται τρεις διδακτικές ώρες και 
υπάγεται στο πλαίσιο διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας υπό το πρίσμα του κρι-
τικού γραμματισμού, ο οποίος αποτελεί τη νέα επιστημονική τάση στη διδασκαλία της 
γλώσσας, τάση που έρχεται να συμπληρώσει την επικοινωνιακή και κειμενοκεντρική 
προσέγγιση της γλωσσικής διδασκαλίας. Η θεματική ενότητα, την οποία προσεγγίζει 
το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο, είναι η Κοινωνία των Πολιτών, ένα πεδίο που σχε-
τίζεται άμεσα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εθελοντισμό και εντάσσεται στο 
νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα, που εκπονήθηκε από την συ-
ντακτική ομάδα στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέο Σχολείο – Νέα Προγράμματα 
Σπουδών» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το 2014-2015. 

Λέξεις - Κλειδιά: Κοινωνία των Πολιτών, κριτικός γραμματισμός, πολυγραμματισμοί, 
πολυτροπικότητα, επικοινωνιακή ικανότητα. 

Εισαγωγή 

Οι τρόποι με τους οποίους παράγεται και διανέμεται η γνώση κατά τις τελευταίες δε-
καετίες έχουν αλλάξει ριζικά. Οι σημερινές κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πο-
λιτισμικές συνθήκες απαιτούν όλο και περισσότερο ανθρώπους που διαθέτουν ικανό-
τητες λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού. Παράλληλα, η τεχνολογική στροφή 
των τελευταίων δεκαετιών στον τομέα της επικοινωνίας (π.χ. ο ρόλος των τηλεοπτικών 
μέσων ενημέρωσης και γενικότερα των Νέων Τεχνολογιών) και οι συχνές αλλαγές των 
κοινωνικών και πολιτισμικών δεδομένων απαιτούν από τον σύγχρονο άνθρωπο ευελι-
ξία και κριτική ικανότητα ανάγνωσης των ραγδαίων αυτών μεταβολών. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, η πρώτη και βασικότερη ικανότητα που οφείλει να α-
ποκτήσει ένα άτομο σήμερα είναι η επικοινωνιακή-γλωσσική επάρκεια, για να λειτουρ-
γεί αποτελεσματικά ως μελλοντικός πολίτης σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας 
προς όφελος δικό του και της κοινωνίας. Εξάλλου, το γεγονός ότι τα άτομα αλληλεπι-
δρούν πλέον με ποικίλους σημειωτικούς τρόπους (γλώσσα, εικόνα, ήχος) έχει ως συ-
νέπεια τη σταδιακή μετάβαση από την κυριαρχία του έντυπου λόγου στην αυξανόμενη 
χρήση ψηφιακού και πολυτροπικού λόγου. Υπό αυτό το πρίσμα, πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψη και οι νέοι γραμματισμοί σε τεχνικό, λειτουργικό, αλλά και αναστοχαστικό 
επίπεδο, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα υποτιμηθεί ο γραπτός λόγος, με την 
κλασική έντυπη μορφή του. 
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Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αποβλέπει κατά 
κύριο λόγο στην εξοικείωση των μαθητών με πολυτροπικά κείμενα, ανάλογα με αυτά 
που προβάλλονται στο διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο θα είναι σε θέση να αντιλαμβά-
νονται τους διαφορετικούς επικοινωνιακούς σκοπούς που αυτά κάθε φορά υπηρετούν 
και να εντοπίζουν όχι μόνο τα πρόδηλα μηνύματα, αλλά και όσα συχνά υποκρύπτονται 
υπηρετώντας οικονομικές, πολιτικές και άλλες σκοπιμότητες. Το διδακτικό σενάριο, 
επίσης, είναι σύμφωνο με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία 
στο Λύκειο. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί συνέχεια του Π.Σ. για τη διδασκα-
λία της νέας ελληνικής στο Γυμνάσιο (συμπληρωματικό Π.Σ. Γυμνασίου του 2011), 
καθώς και του Π.Σ. για την Α΄ τάξη του Λυκείου (ισχύον Π.Σ. του 2012), με το οποίο 
σχετίζεται στενά ως προς τους στόχους και τη μεθοδολογία.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου βασι-
στήκαμε στο μοντέλο της επικοινωνιακής και κειμενοκεντρικής διδασκαλίας της γλώσ-
σας, αφού σ’ αυτό στηρίζεται η σύγχρονη γλωσσική διδασκαλία. Σημαντική για την 
επικοινωνιακή προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας είναι η έννοια της περίστασης 
επικοινωνίας, αφού σ’ αυτή μπορούν οι μαθητές/τριες να κατανοούν και να παράγουν 
τις ποικίλες μορφές λόγου που χρησιμοποιούνται στην κοινωνία συνδέοντάς τες με τις 
συνθήκες επικοινωνίας εντός των οποίων παράγονται (Χαραλαμπόπουλος, Α., Χατζη-
σαββίδης, Σ., 1997). Από την άλλη, κεντρική θέση καταλαμβάνει η ανάλυση της γλωσ-
σικής ποικιλίας και των επιπέδων της γλώσσας και του ύφους (Κακριδή – Ferrari, Μ., 
Χειλά – Μαρκοπούλου, Δ.,1996). Γι’ αυτό το λόγο η οικείωση των μαθητών/τριών με 
την ποικιλία των κειμενικών ειδών και την πολλαπλότητα των κειμενικών λειτουργιών 
αποτελεί τον πυρήνα της γλωσσικής εκμάθησης (McCarthy, M., Carter R., 1994). Πρέ-
πει, επομένως, να ενθαρρύνεται η επαφή του/της μαθητή/τριας και η ενεργός συμμε-
τοχή του/της σε ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών γεγονότων (Γεωργακοπούλου, Α., 
Γούτσος Δ., 1999). 

Επίσης, το διδακτικό σενάριο βασίζεται στις κειμενικές λειτουργίες, τις οποίες έχει α-
ναδείξει η Ανάλυση Λόγου στο πλαίσιο της κειμενοκεντρικής προσέγγισης του λόγου. 
Αυτές είναι η Συνοχή (cohesion), η οποία αναφέρεται στους γραμματικούς τρόπους 
σύνδεσης των δομικών στοιχείων του κειμένου, η Συνεκτικότητα (coherence), η οποία 
αναφέρεται στις εννοιολογικές συνδέσεις των δομικών στοιχείων, τις οποίες προβάλλει 
στον αναγνώστη το κείμενο, η Προθετικότητα (intentionality), η Καταστασιακότητα 
(situationality) και η Αποδεκτότητα (acceptability). Αναφορικά με τις τρεις τελευταίες 
κειμενικές λειτουργίες, η Προθετικότητα είναι ο παράγοντας που μας υποδεικνύει ότι 
ο πομπός ενός κειμένου (προφορικού ή γραπτού) έχει συνειδητή πρόθεση επίτευξης 
συγκεκριμένων στόχων με την παραγωγή του κειμένου του, η Καταστασιακότητα ανα-
φέρεται στο χειρισμό των συνθηκών της επικοινωνίας από το συγγραφέα και η Αποδε-
κτότητα αναφέρεται στη δυνατότητα του παραλήπτη ενός κειμένου να αναγνωρίζει σε 
αυτό έναν ή περισσότερους συνεπιδρώντες παράγοντες από όσους αναφέρθηκαν πιο 
πάνω (Ματσαγγούρας, Η., 2001). 
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Τα κριτήρια κειμενικότητας συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση του τρόπου οργάνω-
σης, σύστασης και κατανόησης του κειμένου. Από τα κριτήρια αυτά διαφαίνεται ότι το 
κείμενο δεν είναι μια ακολουθία προτάσεων, αλλά έχει πολυεπίπεδη οργάνωση. Αν 
λείπει κάποια από τις παραπάνω σταθερές, τότε το συγκεκριμένο κείμενο δεν είναι ε-
πικοινωνιακό, είναι μη - κείμενο. Η έμφαση στο κείμενο επαναφέρει στο προσκήνιο το 
ενδιαφέρον για το γραπτό λόγο. Χωρίς να αμφισβητείται η σπουδαιότητα του προφο-
ρικού λόγου, ήδη σημειώνεται στροφή στη μελέτη των γλωσσικών σχέσεων, όπως εμ-
φανίζονται στην ευρύτερη ενότητα, που συνιστά το κείμενο (Μπαμπινιώτης Γ., 1985). 
Ανάλογες σχέσεις διαπιστώνονται και αξίζει να διερευνώνται και σε πολυτροπικά κεί-
μενα, όπως αυτά που συναντάμε στο διαδίκτυο, το οποίο αποτελεί πλέον κύριο μέσο 
πληροφόρησης, αλλά και στήριξης και οργάνωσης της διδασκαλίας. 

Από την άλλη, κάθε κείμενο εντάσσεται μαζί με τα ομοειδή του σε μια ευρύτερη κα-
τηγορία είδους λόγου / κειμένου ( genre ). Τα είδη λόγου είναι κανόνες, οι οποίοι πε-
ριορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο συγγραφέας και ο αναγνώστης κατασκευάζουν το 
νόημα στα κείμενα, αλλά ταυτόχρονα είναι απαραίτητοι, αφού μας καθιστούν ικανούς 
να τα διαβάζουμε. Τα κείμενα διαβάζονται και κατανοούνται μέσω του είδους στο ο-
ποίο ανήκουν (Χατζησαββίδης, Σ., 2002). Οι κατηγορίες κειμενικών ειδών προσδιορί-
ζονται με βάση τις συμβάσεις σύμφωνα με τις οποίες συγκροτείται το κείμενο. Τα είδη 
λόγου, ως κατηγορίες κειμένων, αποτελούν αναπόσπαστα συστατικά μιας πολιτισμικής 
και γλωσσικής κοινότητας, κοινωνικές κατασκευές που εξυπηρετούν διαφορετικές κοι-
νωνικές λειτουργίες. Τα κειμενικά είδη περιέχουν μορφές και έννοιες οι οποίες απορ-
ρέουν και εγγράφουν τις λειτουργίες, τους σκοπούς και τα νοήματα κοινωνικών περι-
στάσεων. Αποτελούν έτσι ένα είδος δείκτη και κατάλογο του συνόλου των κοινωνικών 
περιστάσεων μιας κοινότητας σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή (Ματσαγγούρας, Η., 
2001). 

 Κατά συνέπεια, τόσο η επίτευξη της επικοινωνίας όσο και η δυνατότητα επίτευξης 
πράξεων συναρτώνται με μηχανισμούς και στρατηγικές του λόγου που αφορούν στις 
γλωσσικές ενδείξεις και τις κειμενικές δομές. Με άλλα λόγια, κάθε κειμενικό είδος έχει 
τα δικά του διακριτικά γλωσσικά, εξωγλωσσικά και μακροδομικά χαρακτηριστικά, α-
νάλογα με το σκοπό που επιδιώκει να πραγματοποιήσει (Αρχάκης, Α., 2005). Τέτοια 
κειμενικά είδη συναντάμε στο διαδίκτυο, ειδικά σε ιστοσελίδες εθελοντικών και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, στις οποίες παραπέμπουμε τους/τις μαθητές/τριες στο 
προτεινόμενο διδακτικό σενάριο. Η αναγνώριση του είδους του κειμένου και της επι-
κοινωνιακής πρόθεσης του συντάκτη του είναι μία δεξιότητα που πρέπει να έχει ένας 
νέος σήμερα, προκειμένου να αντιμετωπίζει πιο κριτικά την πραγματικότητα γύρω του. 

Από την άλλη, η συστημική λειτουργική προσέγγιση έχει συνεισφέρει σημαντικά στην 
εκπαίδευση με στόχο την κριτική γνώση για τη γλώσσα (critical knowledge about 
language), ή την κριτική γλωσσική συνειδητότητα (critical language awareness). Η 
γνώση, δηλαδή, της συστημικής λειτουργικής γραμματικής, εκτός από την ενσυνείδητη 
κατανόηση των δομικών και λειτουργικών στοιχείων της γλώσσας, μπορεί να βοηθήσει 
τον/την μαθητή/-τρια να κατανοήσει τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται 
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με συστηματικό τρόπο γλωσσικά σχήματα για την κατασκευή του κοινωνικού κόσμου. 
Η θεωρητική θέση ότι η γραμματική διαμορφώνει την πραγματικότητα και μετατρέπει 
τις αντιλήψεις σε νοήματα και ότι οι κατηγορίες και οι έννοιες της υλικής μας ύπαρξης 
κατασκευάζονται με τη γλώσσα χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια, κυρίως στις αγ-
γλόφωνες χώρες, στα πλαίσια αυτού που ονομάζεται κριτικός γραμματισμός [critical 
literacy].  

 Στόχος του κριτικού γραμματισμού δεν είναι μόνο η ανάπτυξη της ικανότητας που 
επιτρέπει στους/στις μαθητές/τριες να χειρίζονται διάφορα είδη και τύπους λόγου, αλλά 
η απόκτηση βαθιάς και ουσιαστικής γνώσης για τη γλώσσα, η συνειδητοποίηση της 
δυναμικής των νοημάτων των διαφόρων τύπων λόγου, τα οποία κατασκευάζονται μέσω 
της γλώσσας, και η κατανόηση των μεθόδων με τις οποίες κατασκευάζεται η γνώση, 
και ειδικότερα η σχολική γνώση. Ο κριτικός γραμματισμός αφορά στην ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών απέναντι στις γλωσσικές χρήσεις, τους τρόπους 
με τους οποίους κάθε γλωσσική χρήση εγγράφει και αντανακλά κοινωνικές πρακτικές, 
αλλά και πώς μέσω της διαφοροποίησης της γλωσσικής χρήσης αυτές οι κοινωνικές 
πρακτικές μπορούν εξίσου να διαφοροποιηθούν (Δανασσή – Αφεντάκη κ.ά., 2002). 

Κατά συνέπεια, ο κριτικός γραμματισμός παρέχει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/-
τριες να αποκτήσουν πρόσβαση στα κοινωνικά ισχυρά νοήματα, καθώς και στις πρα-
κτικές με τις οποίες μπορούν αυτά να κατασκευαστούν, και να συνειδητοποιήσουν ότι 
τα νοήματα «με ισχύ» δεν είναι «φυσικά», αλλά κατασκευασμένα, και μπορούν επομέ-
νως να γίνουν αντικείμενο αμφισβήτησης και ανακατασκευής. Προκειμένου να μελε-
τηθούν και να αξιολογηθούν τα νοήματα που κατασκευάζονται από τα γλωσσικά στοι-
χεία ενός κειμένου, επισημαίνει η Hasan (1984), είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαραί-
τητη η γνώση της συστημικής λειτουργικής γραμματικής, καθώς επιτρέπει στους χρή-
στες μιας γλώσσας να καταλαβαίνουν πώς τα λεξικογραμματικά στοιχεία κατασκευά-
ζουν αυτά τα νοήματα. Έτσι, τους παρέχει την ενσυνείδητη δυνατότητα να τα αναπα-
ράγουν ή να τα ανακατασκευάζουν και με τον τρόπο αυτό να συμμετέχουν σε διαδικα-
σίες κοινωνικής αλλαγής.  

Θεμελιακή, λοιπόν, αρχή της παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού είναι ότι τα 
κείμενα αποτελούν κοινωνικές δράσεις που, μέσω των διαφοροποιημένων ανά περί-
σταση γλωσσικών υλικών τους και των εν γένει δομικών στοιχείων τους, κατασκευά-
ζουν, κατ’ επιλογή και συνειδητά, ποικίλες οπτικές του κόσμου. Η αρχή αυτή προϋπο-
θέτει επαρκή επίγνωση της «εξουσίας της γλώσσας» αλλά και της «γλώσσας της εξου-
σίας». Οι σχετικές με τον κριτικό γραμματισμό πρακτικές δίνουν έμφαση στη συνεχώς 
εξελισσόμενη και επαναπροσδιοριζόμενη φύση των κειμενικών ειδών, τα οποία μπορεί 
να επιτελέσουν λειτουργίες τέτοιες που να επιφέρουν βελτιωτικές αλλαγές στην κοι-
νωνία. Πρόκειται για αναγνωστικές και συγγραφικές πρακτικές που εξυπηρετούν την 
αποδόμηση και ανα-δόμηση κειμένων, στοχεύοντας στην αμφισβήτηση κάθε αλήθειας, 
που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή χωρίς κριτική διερεύνηση. 

Επομένως, η παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού έρχεται να συμπληρώσει την 
επικοινωνιακή και κειμενοκεντρική προσέγγιση του λόγου, προκειμένου αυτή να μη 
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μετατραπεί σε μια φορμαλιστική θεώρηση της κατανόησης των γραπτών κειμένων και 
σε μια μηχανική διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου.  

Οι διδακτικοί στόχοι 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει τους ακόλουθους διδακτικούς στόχους, με 
τους οποίους παράλληλα επιδιώκεται η κατάκτηση από τους/τις μαθητές/τριες των α-
κόλουθων γνώσεων για τον κόσμο και η καλλιέργεια των εξής γραμματισμών και δε-
ξιοτήτων: 
− να κατανοήσουν ότι τα κείμενα είναι έτσι δομημένα, ώστε να ανταποκρίνονται σε 

συγκεκριμένες κοινωνικές και επικοινωνιακές περιστάσεις, ενώ η πρόθεση του πο-
μπού και η δομή τους εξασφαλίζονται με τις κατάλληλες επιλογές σε επίπεδο γλωσσι-
κής συνοχής και νοηματικής συνεκτικότητας  

− -να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με τις ιδιαιτερότητες του ακαδημαϊκού λόγου για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό εξοικειώνονται με την πληροφοριακή 
δομή και τον σκοπό διαφορετικών κειμενικών ειδών που αναφέρονται στα ανθρώ-
πινα δικαιώματα (επιστημονικά άρθρα, νομικά κείμενα, επιστημονικές έρευνες, ενη-
μερωτικά έντυπα οργανώσεων κ.ά.) 

− να ασκηθούν στο να αναζητούν, να εντοπίζουν και να κατανοούν κείμενα από ποικί-
λες πηγές (έντυπες, ηλεκτρονικές) σχετικά με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της κοινωνίας των πολιτών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο να διαβάζουν κριτικά 
τα κείμενα αυτά και να καταγράφουν σε μορφή σημειώσεων τα κυριότερα σημεία 
τους.  

− να κατανοήσουν ότι η συνείδηση της ιδιότητας του πολίτη καθορίζει τον ρόλο και την 
ταυτότητά του στην κοινωνία. 

− να αξιοποιούν τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα, για να ενημερώνονται για θέματα που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δράση διαφόρων ανθρωπιστικών οργανώ-
σεων, ζητήματα που συνάπτονται με την κοινωνία των πολιτών. 

− να διακρίνουν τις γλωσσικές επιλογές και τη διαφοροποίηση του ύφους σε είδη κει-
μένων που αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως φυλλάδια, άρθρα, επιστο-
λές, νομικά κείμενα, και να τις συσχετίζουν με τις επικοινωνιακές περιστάσεις. 

− να αποκτήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού, τέτοιες ώστε να χρησιμοποιούν 
με επάρκεια τις Νέες Τεχνολογίες ως μέσα για γράψιμο/προσωπική έκφραση, (κρι-
τικό) διάβασμα και επικοινωνία. 

− να συνθέτουν ερευνητική εργασία στην οποία να απαριθμούν συγκεκριμένες πρακτι-
κές – δράσεις με τις οποίες οι πολίτες προσφέρουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους 
στην κοινωνία, τη σημασία αυτών των δράσεων και τρόπους ενίσχυσής τους. 

Οι παραπάνω διδακτικοί στόχοι είναι σύμφωνοι με τη φιλοσοφία του νέου Προγράμ-
ματος Σπουδών για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος για το Λύκειο και με τις 
σύγχρονες διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς στο γλωσσικό μάθημα 
(Αγγλία, Φιλανδία, Αυστραλία), ανεξάρτητα από το αν εφαρμοσθεί το προτεινόμενο 
Πρόγραμμα Σπουδών ή αν υπάρξει μία αναπροσαρμοσμένη έκδοσή του. Επίσης, συ-
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νάδουν με την επικοινωνιακή και κειμενοκεντρική διδακτική προσέγγιση της νεοελλη-
νικής γλώσσας, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές/τριες πρέπει να αποκτούν την επι-
κοινωνιακή δεξιότητα (λειτουργικός γραμματισμός) και να είναι σε θέση να αποδομούν 
τα κείμενα και τα νοήματά τους ανάλογα με την καταστασιακή περίσταση και την πρό-
θεση του πομπού, σε συνδυασμό με την αποδεκτότητα του κειμένου. Τέλος, οι διδα-
κτικοί στόχοι ανταποκρίνονται στη λογική του κριτικού γραμματισμού, ο οποίος έρχε-
ται να συμπληρώσει την επικοινωνιακή και κειμενοκεντρική θεωρία, προκειμένου η 
διδασκαλία να είναι πιο στέρεη και αποτελεσματική. 

Μέθοδος – Η διαδικασία υλοποίησης 

Η χρονική διάρκεια του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου είναι 3 διδακτικές ώρες. 
Στη διάρκεια αυτή περιλαμβάνεται η διαδικασία αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγη-
σης των μαθητών/τριών. Δεν περιέχεται η εκπόνηση της ερευνητικής εργασίας, η οποία 
δίνεται στους/στις μαθητές/τριες που απαρτίζουν τις ομάδες εργασίες, αφού αυτή ζη-
τείται ως ομαδική εργασία στο σπίτι με τη συνεργασία των μαθητών, η οποία είναι 
εφικτή, αφού υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους εξαιτίας των μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν. Οι λόγοι για τους οποίους ο χρόνος που επιλέ-
ξαμε για την εκπόνηση και ολοκλήρωση της διδακτικής δράσης είναι 3 διδακτικές ώρες 
είναι πρακτικοί. Ο πρώτος είναι το γεγονός ότι με το ισχύον σύστημα επιλογής των 
μαθητών στο Πανεπιστήμιο είναι πιεστική χρονικά η διδασκαλία της Νεοελληνικής 
Γλώσσας και ο δεύτερος είναι ότι η δράση προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο εργαστή-
ριο πληροφορικής, η πρόσβαση στο οποίο είναι πολυτέλεια για τα ελληνικά δεδομένα. 

Η μέθοδος διδασκαλίας είναι η ομαδοσυνεργατική, η οποία δίνει τη δυνατότητα ανά-
πτυξης διαμαθητικών σχέσεων και προωθεί την ενεργητική μάθηση ως πιο αποτελε-
σματική μορφή μάθησης. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή αντίληψη, η οποία θεωρεί 
ότι σημαντική στην εκπαίδευση είναι η γνώση, το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο ασπάζε-
ται την επιστημολογική θέση ότι εξίσου σημαντική με το περιεχόμενο είναι η διαδικα-
σία της διδασκαλίας, μέσω της οποίας αποκτάται η γνώση. Μάλιστα, είναι γενικότερα 
αποδεκτό ότι οι σημερινοί μαθητές θα βρεθούν μελλοντικά στην ανάγκη να αναζητή-
σουν και να επεξεργασθούν τις διαθέσιμες πληροφορίες παρά στην ανάγκη να ανακα-
λέσουν απλώς από τη μνήμη τους πληροφορίες που κατέχουν (Ματσαγγούρας, Η., 
2000). 

Στο εργαστήριο, λοιπόν, της πληροφορικής οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες 2-3 
ατόμων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργατικής δράσης μπροστά από 
την οθόνη κάθε ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αρχικά, ως αφόρμηση δίνεται κείμενο σχε-
τικό με την κοινωνία των πολιτών, το οποίο οι μαθητές/τριες προσεγγίζουν διαδι-
κτυακά και μελετούν ανά ομάδες κρατώντας κριτικά σημειώσεις. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε το κείμενο της Οργανωτικής Επιτροπής της Πρωτοβουλία για τη Δημιουργία της 
Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών (http://www.koinoniamko.gr) ή το κείμενο για την 
Κοινωνία των Πολιτών της Μ. Ση-
μίτη(http://digilib.lib.unipi.gr/spoudai/bitstream/spoudai/148/1/t52_n4_166to182.pdf), 
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το οποίο είναι πιο ουδέτερο γλωσσικά και νοηματικά από το προηγούμενο, καθώς α-
ποτελεί απόσπασμα διατριβής, σε επιστημονικό λόγο, και όχι ενημερωτικό φυλλάδιο 
της δράσης μιας ομάδας πολιτών, κείμενο κατάλληλο για κριτικό γραμματισμό, διότι 
περιέχει καταγγελτικό λόγο. 

Μετά την κριτική ανάγνωση των κειμένων από τους/τις μαθητές/τριες ακολουθεί συ-
ζήτηση στην ολομέλεια για την Κοινωνία των Πολιτών, τον ορισμό της, τη σχέση της 
με τον εθελοντισμό, τον ακτιβισμό και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Επίσης, γί-
νεται κριτική συζήτηση σχετικά με τις γλωσσικές επιλογές του εκάστοτε πομπού και 
τους επικοινωνιακούς στόχους που θέλει να υπηρετήσει στην κάθε περίπτωση, ανά-
λογα με την πρόθεσή του.  

Στη συνέχεια παραπέμπουμε τους/τις μαθητές/τριες στην ιστοσε-
λίδα http://www.hamogelo.gr/40.1/Ethelontismos, η οποία αποτελεί δίαυλο επικοινω-
νίας και ενημέρωσης της οργάνωσης «Χαμόγελο του Παιδιού». Ως δραστηριότητα ζη-
τείται από τους/τις μαθητές/τριες να εντοπίσουν το είδος του κειμένου και τον επικοι-
νωνιακό του στόχο (Πρόκειται για κείμενο που έχει ως στόχο την πληροφόρηση των 
δεκτών για τη δράση και τους στόχους της οργάνωσης). 

Αφού γίνει συζήτηση για τα παραπάνω, οι μαθητές/τριες αναζητούν και άλλες εθελο-
ντικές οργανώσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, τους δίνουμε τις ακόλουθες 
ιστοσελίδες: 

http://www.hamogelo.gr/7-1/754/Ethnikh-thlefonikh-grammh-gia-ta-poidia-SOS-
1056 

http://www.humanrights.com/el/about-us/what-is-united-for-human-rights.html 

http://www.amnesty.org.gr/become-a-supporter 

http://www.kosmosxorispolemous.gr/declaration.asp 

www.mdmgreece.gr 

Ως δραστηριότητα ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να διερευνήσουν τα είδη των 
κειμένων που παρατηρούν σε ιστοσελίδες εθελοντικών οργανώσεων και να επισημά-
νουν τις γλωσσικές επιλογές με τις οποίες επιχειρείται η επίκληση του συναισθήματος 
του δέκτη. 

Η συνέχεια της δράσης περιέχει τη διερεύνηση της άλλης όψης του ζητήματος, τις σκο-
πιμότητες που συχνά κρύβονται πίσω από τη δράση κάποιων εθελοντικών οργανώ-
σεων. Η άσκηση αυτή είναι δραστηριότητα κριτικού γραμματισμού, καθώς οι μαθη-
τές/τριες έρχονται σε επαφή με κείμενα κριτικού λόγου και αποκτούν μια πιο σφαιρική 
όψη της σύγχρονης πραγματικότητας, όψη που πρέπει να γνωρίζουν, προκειμένου να 
γίνουν κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες. Για τον λόγο αυτό τους παραπέμπουμε σε δύο 
κείμενα, το ένα του Ρ. Σωμερίτη στην ιστοσελίδα 
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http://home.arcor.de/ar2570306953/ORGANOSEIS.htm και το δεύτερο της Γ. Παπα-
δάκου στην ιστοσελίδα http://www.tovima.gr/society/article/?aid=592301 

Τέλος, ακολουθεί η αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση των μαθητών/τριών με ει-
δικό έντυπο που τους δίνεται για συμπλήρωση. Η δράση ολοκληρώνεται με την ανά-
θεση στις εμπλεκόμενες ομάδες ερευνητικής εργασίας 1500 περίπου λέξεων με θέμα 
τις εθελοντικές οργανώσεις και την Κοινωνία των Πολιτών, τις πτυχές της δράσης τους, 
την προσφορά τους και τα προβλήματα που συχνά προκύπτουν αναφορικά με τη δράση 
τους.  

Τα συμπεράσματα 

Η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην πράξη έδειξε ότι μπορούν να υλοποιηθούν 
οι σκοποί και οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το γλωσσικό μά-
θημα με τρόπο που οι μαθητές/τριες να κατακτούν την ικανότητα λειτουργικής και κρι-
τικής χρήσης του λόγου. Από τη διδακτική πράξη και από τις απαντήσεις των μαθητών 
στο φύλλο αξιολόγησης προκύπτει ότι η εμπλοκή τους με τις νέες τεχνολογίες καθιστά 
πιο ενδιαφέρουσα διαδικασία την ανάλυση λόγου κειμένων και την κριτική προσέγγιση 
και αξιολόγηση των νοημάτων που διατυπώνονται σε αυτά. 

Ειδικότερα, από τις απαντήσεις των μαθητών στις δραστηριότητες φάνηκε ότι κατανο-
ούν πως τα κείμενα είναι έτσι δομημένα, ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες 
κοινωνικές και επικοινωνιακές περιστάσεις, ενώ η πρόθεση του πομπού και η δομή 
τους εξασφαλίζονται με τις κατάλληλες γλωσσικές επιλογές. Επίσης, φάνηκε να αντι-
λαμβάνονται τον σκοπό διαφορετικών κειμενικών ειδών που αναφέρονται στα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, όπως επιστημονικά άρθρα, φυλλάδια οργανώσεων, ειδήσεις, σχόλια, 
ενημερωτικά έντυπα και διαφημίσεις.  

Από την άλλη, οι μαθητές ασκήθηκαν στο να αναζητούν, να εντοπίζουν και να κατα-
νοούν κείμενα από ποικίλες ηλεκτρονικές πηγές σχετικά με το θέμα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών. Με αυτό τον τρόπο τούς δόθηκε η δυνα-
τότητα να κατανοήσουν ότι η συνείδηση της ιδιότητας του πολίτη καθορίζει τον ρόλο 
και την ταυτότητά του στην κοινωνία, στόχος σύμφωνος με την παιδαγωγική του κρι-
τικού γραμματισμού. Παράλληλα, αξιοποιώντας τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα ενημερώ-
θηκαν για θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δράση διαφόρων ανθρω-
πιστικών οργανώσεων, ζητήματα που συνάπτονται με την κοινωνία των πολιτών. 

Τέλος, η ομαδοσυνεργατική δράση βοήθησε τους/τις μαθητές/τριες να προσεγγίσουν 
πιο κριτικά τα κείμενα, να ανταλλάξουν απόψεις για το είδος τους, την πρόθεση του 
πομπού, να αιτιολογήσουν τις γλωσσικές του επιλογές σε σχέση με το μέσο μετάδοσης 
του μηνύματος, τους αποδέκτες και την καταστασιακή περίσταση και να κρίνουν στοι-
χεία που αφορούν στη γλωσσική συνοχή και νοηματική συνεκτικότητα των κειμένων. 
Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την κριτική ανάγνωση των κειμένων, συνιστούν στοιχεία 
μιας δυναμικής γλωσσικής διδασκαλίας, η οποία δεν περιορίζεται στις γλωσσικές πα-
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ραδόσεις (επικοινωνιακή και κειμενοκεντρική προσέγγιση της γλώσσας), αλλά εμπε-
ριέχει και στοιχεία κριτικού γραμματισμού, προκειμένου να ξεπεράσει τον φορμαλισμό 
και να γίνει πιο αποτελεσματική. 
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Περίληψη 

Στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας της μάθησης σημειώνεται συνεχής και ραγδαία 
ανάπτυξη των επιστημών και των τεχνολογιών (Νικολακάκη, 2003). Το ελληνικό σχο-
λείο, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις σύγχρονες παιδαγωγικές, διδακτικές και 
πολιτισμικές απαιτήσεις κι ακόμα τις κοινωνικοοικονομικές και τις τεχνολογικές εξε-
λίξεις, θέτει σε εφαρμογή διάφορα καινοτόμα προγράμματα (Καινοτόμα Διεπιστημο-
νικά Προγράμματα, Προγράμματα Ευέλικτης Ζώνης, Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προ-
γράμματα) (C.I.D.R.E.E., 1999, Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002). Η παρούσα εργασία 
πραγματεύεται την αξία και τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της 
μάθησης. Έτσι λοιπόν ξεκινάει με μια εισαγωγή για τη συμβολή των νέων τεχνολογιών 
στο χώρο της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια προτείνεται ένας συγκεκριμένος τρόπος α-
ξιοποίησης και εφαρμογής των υπολογιστών σε μια σχολική τάξη, μέσω μιας ιστοεξε-
ρεύνησης (webquest). Αναλύεται η έννοια της ιστοεξερεύνησης καθώς και ο τρόπος 
(βήματα) με τον οποίο μπορεί να κατασκευαστεί ώστε να βοηθήσει στη διδασκαλία 
μιας συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας στο σχολείο. Τέλος δίνεται ένα παράδειγμα 
κατασκευής μιας ιστοεξερεύνησης με θέμα τη «Μάχη των Θερμοπυλών».  

Λέξεις - Κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, Ιστοεξερεύνηση (WebQuest), Μάχη των Θερμο-
πυλών  

Εισαγωγή 

Σε συνάρτηση με τις εξελίξεις της σύγχρονης κοινωνίας οι νέες τεχνολογίες αποτελούν 
σταθμό για μια ποιοτική παιδεία που οδηγεί στην ανάπτυξη μιας χώρας γενικά (Μπα-
μπινιώτης, 2000). Σύμφωνα με τους Ράπτη και Ράπτη (2001, σ.38) «οι νέες συνθήκες 
της Κοινωνία της Γνώσης επιβάλλουν την ανάγκη αναμόρφωσης του Εκπαιδευτικού συ-
στήματος σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στο στις προ-
κλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας». Επίσης η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορούν να 
αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές αλλά και τον τρόπο με τον 
οποίο προετοιμάζουν και σχεδιάζουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές τη διδασκαλία τους 
(Kent, & McNergney, 1999). Έτσι η Κότσαρη (2014) τονίζει τη σημασία χρήσης των 
υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία και θεωρεί ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογι-
στές μπορούν: 
− Να διδαχθούν ως ξεχωριστό διδακτικό αντικείμενο με στόχο την εξοικείωση των μα-

θητών στις νέες τεχνολογίες . 
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− Να χρησιμοποιηθούν ως πηγή πληροφόρησης. 
− Να χρησιμοποιηθούν ως μέσο (εποπτικό και επικοινωνιακό) για την ευκολότερη και 

ομαλότερη διεξαγωγή μιας διδασκαλίας. 
− Να χρησιμοποιηθούν ως γνωστικό εργαλείο. 
− Να χρησιμοποιηθούν για το παίξιμο παιχνιδιών. 

Ένας τρόπος αξιοποίησης και εφαρμογής των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, που προτείνεται στην παρούσα εργασία, είναι η δημιουργία μιας ιστοεξερεύνη-
σης (webquest). 

Η Iστοεξερεύνηση (WebQuest) 

Σύμφωνα με τον Bernie Dodge (1995), ο οποίος ανάπτυξε το μοντέλο μιας ιστοεξερεύ-
νησης, μια ιστοεξερεύνηση (webquest) είναι «…η εκπαιδευτική δραστηριότητα (που ε-
ντάσσεται στο Αναλυτικό 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, προέρχονται από το Διαδίκτυο…». Μια ιστοεξερεύνηση περιέχει 
δραστηριότητες τις οποίες καλούνται να φέρουν εις πέρας οι μαθητές. Οι περισσότερες 
πληροφορίες για την εκπόνηση των δραστηριοτήτων αυτών αντλούνται από το Διαδί-
κτυο. Άλλες πηγές πληροφορίας μπορεί να είναι βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, εκπαι-
δευτικό λογισμικό, κ.ά. Για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό ιστοεξερευνήσεων έχουν 
αναπτυχθεί ειδικές πλατφόρμες που επιτρέπουν σε οποιονδήποτε χρήστη να αναπτύξει 
και να αναρτήσει την ιστεξερεύνησή του στο Διαδίκτυο. Μερικές από αυτές είναι οι 
εξής: OpenWebQuest, WebQuest.org, www.zunal.com, Questgarden.com, Best 
WebQuests.com. Για την κατασκευή μιας ιστοεξερεύνησης ακολουθείται μια συγκε-
κριμένη δομή (βήματα - φάσεις) που αναλύονται στη συνέχεια. 

Φάσεις ανάπτυξης μιας ιστοεξερεύνησης 

Η δομή που ακολουθείται για το σχεδιασμό και την κατασκευή μιας ιστοεξερεύνησης 
περιλαμβάνει τις εξής φάσεις (Yoder, 2005): 

Welcome: Στη φάση αυτή αναφέρεται ο τίτλος της ιστοεξερεύνησης, μια συνοπτική 
περιγραφή της, το επίπεδο δυσκολίας, η κατηγορία όπου ανήκει με βάση το θέμα της 
ιστοεξερεύνησης, οι λέξεις-κλειδιά και ο/οι συγγραφέας/-είς. 

Εισαγωγή: Η εισαγωγή σε μια ιστοεξερεύνηση θα πρέπει να προετοιμάζει τον αναγνώ-
στη για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να 
κεντρίσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη από την πρώτη κιόλας στιγμή τονίζοντας τη 
σημασία και το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης ιστοεξερεύνησης. Δε χρειάζεται στη 
φάση αυτή να αναλυθεί το τι ακριβώς απαιτείται να κάνει ο μαθητής. Αυτό γίνεται στα 
βήματα που ακολουθούν. Το σημαντικότερο απ’ όλα είναι η ομάδα-στόχος όπου απευ-
θύνεται η ιστοεξερεύνηση: απευθύνεται στο μαθητή και όχι στον εκπαιδευτικό. Έτσι 
λοιπόν μια ιστοεξερεύνηση θα πρέπει να είναι γραμμένη σε φιλική προς το μαθητή 
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γλώσσα. Τέλος η εισαγωγή σε μια ιστοεξερεύνηση αποτελεί το πρώτο τμήμα στη σε-
λίδα του μαθητή. 

Εργασία: Το βασικότερο και πιο κρίσιμο κομμάτι στην κατασκευή μιας ιστοεξερεύνη-
σης είναι η εργασία. Στη φάση αυτή περιγράφονται συνοπτικά οι εργασίες που καλείται 
μα φέρει εις πέρας ο μαθητής. Εδώ παρουσιάζονται αναλυτικά και οι στόχοι της ιστο-
εξερεύνησης ώστε να γνωρίζει ο μαθητής τι ακριβώς θα έχει κατακτήσει μετά το τέλος 
της συγκεκριμένης ιστοεξερεύνησης. Συνηθίζεται το βήμα αυτό να γράφεται σε δεύ-
τερο πρόσωπο ώστε να απευθύνεται πιο στοχευμένα στο μαθητή.  

Διαδικασία: Η φάση αυτή μοιάζει αρκετά με το παραδοσιακό σχέδιο μαθήματος. Κα-
θορίζει βήμα προς βήμα το τι θα πρέπει να κάνει ο μαθητής, το πώς θα αλληλεπιδράσει 
με την πλατφόρμα αλλά και με τους συμμαθητές του. Κι εδώ το σημαντικό είναι να 
έχουμε κατά νου ότι η ιστοεξερεύνηση απευθύνεται απ’ ευθείας στο μαθητή, οπότε 
καλό είναι να χρησιμοποιούνται φράσεις όπως ‘θα κάνεις…’ αντί για ‘θα κάνετε…’. Η 
φάση της διαδικασίας αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση κομμάτι της ιστοεξερεύνη-
σης, δεδομένου και του ότι στο σημείο αυτό δίνονται και οι περισσότερες διαδικτυακές 
πηγές που θα χρησιμοποιήσει ο μαθητής. Το στάδιο της διαδικασίας διακρίνεται σε 
τρεις επιμέρους φάσεις. Στην πρώτη φάση, ο κατασκευαστής της ιστοεξερεύνησης ε-
φοδιάζει το μαθητή με τις απαραίτητες πληροφορίες για να προχωρήσει στο έργο του. 
Στη δεύτερη φάση, έχοντας εφοδιαστεί ο μαθητής με τις απαραίτητες πληροφορίες, 
καλείται να εκτελέσει το έργο του. Στην Τρίτη και τελευταία φάση ο μαθητής παράγει 
τα αποτελέσματα που βασίζονται στην προηγούμενη φάση. Το τελικό αποτέλεσμα μπο-
ρεί να πάρει πολλές μορφές: μια εργασία, μια συζήτηση, ένα μοντέλο κ.λπ., ανάλογα 
με τα ζητούμενα της προηγούμενης φάσης. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στη φάση 
της διαδικασίας θα πρέπει ο κατασκευαστής της ιστοεξερεύνησης να καθορίζει με σα-
φήνεια και πληρότητα το κάθε βήμα της.  

Αξιολόγηση: Στο στάδιο της αξιολόγησης περιγράφονται τα κριτήρια αξιολόγησης που 
αποδεικνύουν την απόδοση των μαθητών αλλά και το αν και πόσο είναι αποδοτική μια 
ιστοεξερεύνηση γενικά. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν διάφορα εργαλεία όπως: κουίζ, 
ρουμπρίκα, έκθεση αξιολόγησης, παιγνιώδης δραστηριότητα, κ.ά. Αφού επιλεγεί το 
εργαλείο ή τα εργαλεία αξιολόγησης, αποσαφηνίζεται η διαδικασία που απαιτείται για 
την αξιολόγηση. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση με τους 
μαθησιακούς στόχους της ιστοεξερεύνησης, που τέθηκαν από την αρχή, με τη διαδικα-
σία της αξιολόγησης ώστε να μετρηθεί το αν επετεύχθησαν.  

Συμπέρασμα: Το στάδιο αυτό δηλώνει αρχικά το τέλος της ιστοεξερεύνησης. Επίσης 
γίνεται μια σύντομη ανακεφαλαίωση της ιστοεξερεύνησης και δίνονται επιπλέον πηγές 
πληροφόρησης για περαιτέρω μελέτη. 

Σελίδα εκπαιδευτικού: Στο στάδιο αυτό ο εκπαιδευτικός, ο κατασκευαστής της ιστοε-
ξερεύνησης, δεν καταγράφει προσωπικές πληροφορίες που αφορούν το προσωπικό και 
επαγγελματικό του προφίλ. Πραγματοποιεί μια σύντομη επισκόπηση που αφορά την 
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ιστοεξερεύνηση με σκοπό να βοηθήσει τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς. Εδώ περι-
γράφονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της ιστοεξερεύνησης και το τι θα μάθουν οι 
μαθητές ως αποτέλεσμα αυτής. Στο στάδιο αυτό καταγράφονται και τα έργα άλλων 
ατόμων που βοήθησαν στην κατασκευή της ιστοεξερεύνησης. Επίσης αναφέρεται η 
τάξη στην οποία απευθύνεται η ιστοεξερεύνηση. Επισημαίνεται ο απαιτούμενος χρό-
νος υλοποίησης της εξερεύνησης καθώς και εξοπλισμός που μπορεί να απαιτείται. Γε-
νικά όσο περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται για την υλοποίηση 
της ιστοεξερεύνησης τόσο πιο χρήσιμο είναι για τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς. 

Η μάχη των Θερμοπυλών – Παράδειγμα ιστοεξερεύνησης 

Στην παράγραφο αυτή δίνεται ένα παράδειγμα ιστοεξερεύνησης με θέμα τη «Μάχη των 
Θερμοπυλών» που κατασκευάστηκε με τη βοήθεια του zunal 
(http://zunal.com/webquest.php?w=243399). Αναλύονται και παρουσιάζονται όλα τα 
στάδια της συγκεκριμένης ιστοεξερεύνησης. 

 

Εισαγωγή 
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Εδώ ο κατασκευαστής της ιστοεξερεύνησης προετοιμάζει τον αναγνώστη για το τι πρό-
κειται να ακολουθήσει:  «Γεια σας παιδιά!!! Είμαι ο Λεωνίδας. Μαζί θα ταξιδέψουμε 
στο χρόνο και θα δούμε τί συνέβη το 480π.Χ. στο χωριό μου, τις Θερμοπύλες. Την ιδέα 
μου την έδωσε ο παππούς μου από τον οποίο πήρα το όνομά μου. Θυμάμαι τον παππού 
μου να να διηγείται σε μένα και τα αδέρφια μου συχνά ιστορίες. Η αγαπημένη μου ιστορία 
ήταν η μάχη των Θερμοπυλών, μια μάχη μεταξύ Ελλήνων και Περσών, όπου αρχηγός 
των Ελλήνων ήταν ο Λεωνίδας, που είμαστε και συνονόματοι. Έτσι ο παππούς μου πάντα 
μου τόνιζε ότι το όνομά μου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και ευχόταν να μοιάσω στο χαρα-
κτήρα και τη γενναιότητα του Λεωνίδα, ο οποίος υπερασπίστηκε με μεγάλη αφοσίωση 
την πατρίδα του. Η ιστορία αυτή μου έρχεται συνεχώς στο μυαλό μου όταν επισκέπτομαι 
το χωριό μου και τον ιστορικό χώρο της περιοχής.»  Παράλληλα ο κατασκευαστή πα-
ραπέμπει το μαθητή σε μια βιντεοπαρουσίαση 
(http://slide.ly/view/123d74f3366990947078481c85b3a9b6?utm_content=ColumnGri
d_View_Link) για το πώς είναι σήμερα ο ιστορικός χώρος των Θερμοπυλών. 

Εργασία 

 

Στο στάδιο αυτό αναφέρονται οι στόχοι της συγκεκριμένης ιστοεξερεύνησης: «Μετά 
το πέρας της ιστοεξερεύνησης θα είσαι σε θέση: - Να αναζητάς και να συλλέγεις πληρο-
φορίες σχετικά με ένα θέμα. - Να συμμετέχεις σε ομάδες εργασίας. - Να συνεργάζεσαι με 
όλα τα μέλη σε μια ομάδα. - Να παρουσιάζεις τις γνώσεις που αποκτάς » 

Διαδικασία 
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Στο σημείο αυτό περιγράφονται οι φάσεις που περιλαμβάνει η διαδικασία καθώς και 
τα βήματα αναλυτικά που πρέπει να ακολουθήσει ο μαθητής ώστε να ολοκληρώσει το 
έργο του. Έτσι λοιπόν ακολουθούν τα εξής: «Πάμε να ξεκινήσουμε! Ο Ξέρξης, ο βασι-
λιάς των Περσών, οργάνωσε εκστρατεία εναντίον της Ελλάδας. Προχωρώντας, έφτασε 
στις Θερμοπύλες (480π.Χ.) όπου 700 Θεσπιείς και 300 Σπαρτιάτες έχασαν τη ζωή τους 
πολεμώντας γενναία. Ας χωριστείτε τώρα σε ομάδες των 4 ατόμων και επιλέξτε ένα ό-
νομα που θα αντιπροσωπεύει την ομάδα σας. Κάθε ομάδα θα αναλάβει να συγκεντρώ-
σει πληροφορίες και να τις αξιοποιήσει ανάλογα. 

Φάση 1η: Βήμα 1ο: Με τη βοήθεια του παρακάτω συνδέσμου εντοπίστε την περιοχή 
των Θερμοπυλών και παρακολουθήστε την πορεία του περσικού στρατού: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Thermopylae_and_movements_to
_Salamis_and_Plataea_map-el.png?uselang=el Βήμα 2ο: Με τη βοήθεια του Google 
Maps και του Google Earth, εντοπίστε την περιοχή των Θερμοπυλών και τη θέση τους 
στο χάρτη της Ελλάδας σήμερα. Φάση 2η: Πόσο μου άρεσε όταν άκουγα τον παππού 
μου να μου διηγείται για τη μάχη των Θερμοπυλών! Επειδή όμως εσείς δεν μπορείτε να 
ακούσετε τώρα τον παππού μου, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερω-
θείτε σχετικά με όσα συνέβησαν στη μάχη αυτή: 
http://ellinonistoria.blogspot.gr/2011/04/blog-post_12.html  Αφού έχετε μελετήσει τα 
γεγονότα της μάχης, μπορείτε τώρα να παρακολουθήσετε και αναπαράστασή της: 
http://users.sch.gr//ipap/Ellinikos%20Politismos/maxes/thermopyles3.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=bm61Yiu8E5o. Φάση 3η: Στη φάση αυτή δη-
μιουργείστε με το δικό σας πρωτότυπο τρόπο μια ιστορία που θα διηγείται τη μάχη των 
Θερμοπυλών. Για το σκοπό αυτό ανοίξτε το "Φύλλο εργασίας" που δίνεται παρακάτω 
και θα σας καθοδηγήσει να φτιάξετε την ιστορία σας.  Στην παρουσίαση που θα δη-
μιουργήσετε χρησιμοποιείστε τη φαντασία σας. Μπορείτε να μορφοποιήσετε τις δια-
φάνειες όπως επιθυμείτε (φόντο, χρώματα, γραμματοσειρά κ.λπ.). » 

Αξιολόγηση 

 

Το εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόδοσης του μα-
θητή είναι η ρουμπρίκα. 
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Συμπέρασμα 

 

Το στάδιο αυτό δηλώνει ουσιαστικά ότι ο μαθητής έφτασε στο τέλος της ιστοεξερεύ-
νησης. «Συγχαρητήρια! Φτάσαμε στο τέλος του ταξιδιού! Ελπίζω να μάθατε πολλά από 
την ιστοεξερεύνηση αυτή και να ενθουσιαστήκατε όσο κι εγώ ακούγοντας τις διηγήσεις 
του παππού μου. Η θυσία του Λεωνίδα και των συντρόφων του αποτελεί παράδειγμα 
φιλοπατρίας για όλους τους λαούς που αγωνίζονται για την ελευθερία τους.»  

Σελίδα εκπαιδευτικού 

 

Στο σημείο αυτό ο κατασκευαστής της ιστοεξερεύνησης αναφέρει την ομάδα-στόχο 
όπου απευθύνεται η συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση καθώς και τους διδακτικούς στό-
χους με σκοπό να βοηθήσει τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς. 

Επίλογος 

Το θέμα της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της μαθησιακής διεργα-
σίας είναι ιδιαίτερα σύνθετο. Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκ-
παίδευση στοχεύει στην ανάπτυξη και εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού. Η επιλογή 
των κατάλληλων εφαρμογών και εργαλείων από τον εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία 
των μαθημάτων του με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. 
Φυσικά θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος και καταρτισμένος, ώστε να επιλέγει 

1889

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



τα κατάλληλα εργαλεία για τη διδασκαλία του και να γνωρίζει τον τρόπο ενσωμάτωσης 
των εργαλείων αυτών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα από τα εργαλεία αυτά 
αποτελεί και μια ιστοεξερεύνηση (webquest) με στόχο της ανάπτυξη της κριτικής σκέ-
ψης του μαθητή. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση δίνεται μια πρόταση για τη διδασκαλία του μαθήματος της 
Ιστορίας στην έκτη τάξη του Δημοτικού με σκοπό τη μεταβολή των εκπαιδευτικών 
τεχνικών και την αναδιαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων. Παρουσιάζεται ένα 
διδακτικό σενάριο που αφορά την διδασκαλία των γεγονότων της Επανάστασης του 
1821 με τη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή σε μια προσπάθεια ένταξης 
της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία. Στις δραστηριότητες που έχουν συμπερι-
ληφθεί η χρήση της τεχνολογίας προωθεί την κονστουκτιβιστική θεώρηση της μάθησης 
στα πλαίσια μιας γενικής αναδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πρακτικής. Η διερεύ-
νηση, η κριτική προσέγγιση και ο αναστοχασμός σπουδαίων ιστορικών γεγονότων για 
τον ελληνισμό ευνοείται με τους μαθητές να δρουν ως ιστορικοί ερευνητές σε ομάδες 
σε μια προσπάθεια εφαρμογής της ομαδοσυνεργατικής τεχνικής Jigsaw. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διδακτικό σενάριο, διδακτική της ιστορίας, αβάκιο, κονστρουκτιβι-
σμός, Jigsaw 

Εισαγωγή 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η σημερινή κοινωνική πραγματικότητα ευνοούν 
τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνίας στην Εκπαίδευση με σκοπό 
τη ριζική μεταβολή της διδακτικής πράξης. Αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
αύξηση των εκπαιδευτικών που αξιοποιούν τα τεχνολογικά εργαλεία για να προετοι-
μάσουν υλικό για τα μαθήματά τους (Jimoyiannis & Komis, 2007), επιχειρώντας την 
αλλαγή στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με έρευνες ο τρόπος εισαγωγής των 
τεχνολογικών μέσων στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ανορθόδοξος 
(Reynolds et al., 2003: Kozma, 2003). Συνήθως οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν την 
τεχνολογία στη διδασκαλία τους προσπαθώντας να την προσαρμόσουν στο αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών. Τα εκπαιδευτικά μέσα και εργαλεία, όμως, δεν μπορούν από 
μόνα τους να ανατρέψουν τους ισχύοντες εκπαιδευτικούς σκοπούς και τις διδακτικές 
μεθόδους που ενδείκνυνται για τη διδασκαλία ενός αντικειμένου (Ντρενογιάννη, 
2007). Αυτό που χρειάζεται είναι οι εκπαιδευτικοί να ενσωματώσουν τις ψηφιακές τε-
χνολογίες ως ένα εργαλείο στη διδασκαλία τους η χρήση του οποίου θα τους οδηγήσει 
στην αλλαγή της εκπαιδευτικής πράξης (Watson, 2001). Απαιτείται οι εκπαιδευτικοί 
να υιοθετήσουν σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές. Στην παρούσα εισήγηση 
προτάσσεται ένα διδακτικό σενάριο, οι δραστηριότητες και το λογισμικό του οποίου 
έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις αρχές του κονστρουκτιβισμού και της ομαδοσυ-
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νεργατικής μάθησης ενώ ο εκπαιδευτικός μπορεί εύκολα να προσαρμόσει όσα προτεί-
νονται στη βάση της προσωπικής του παιδαγωγικής. Στη διδακτική μας πρόταση ο εκ-
παιδευτικός αποποιείται του ρόλου του διεκπεραιωτή του Αναλυτικού Προγράμματος 
Σπουδών και μεταβάλλεται σε σχεδιαστή και δημιουργό εκπαιδευτικού υλικού 

Το σενάριο «Η Μεγάλη Επανάσταση» έχει ως θέμα του τα γεγονότα της επανάστασης 
του1821 και ενδείκνυται για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη Στ’ τάξη 
του δημοτικού. Στόχος του σεναρίου τίθεται η κατανόηση των γεγονότων της Επανά-
στασης του 1821 από τους μαθητές μέσα από δραστηριότητες με προσωπικό νόημα για 
τους ίδιους. Οι μαθητές κατασκευάζουν και συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι γνώσεων ο-
νόματι «Μάντεψε ποιος είμαι». Οι μαθητές σε ομάδες αναζητούν πληροφορίες για με-
γάλες προσωπικότητες της επανάστασης καθώς και για αξιοσημείωτα γεγονότα αυτής, 
συγκεντρώνουν τα σημαντικότερα στοιχεία της αναζήτησης τους και δημιουργούν δια-
δραστικές αφίσες που περιγράφουν ήρωες, ιστορικές μάχες και τοποθεσίες της Επανά-
στασης. Στη συνέχεια ανταλλάσουν πληροφοριες με τις υπόλοιπες ομάδες και αλληλε-
πιδρούν με ένα ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό προκειμένου να κάνουν τις αναγκαίες 
συσχετίσεις των γεγονότων της Επανάστασης του 1821. Στο τέλος οι μαθητές παίζουν 
το παιχνίδι γνώσεων στην ολομέλεια της τάξης.  

Καινοτομίες και προστιθέμενη αξία σεναρίου 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας της Στ’ δημοτικού 
ορίζει την ιστορική γνώση ως μια αναντικατάστατη μορφή γνώσης η οποία συγκροτεί-
ται από τους μαθητές με ενεργητικό τρόπο. Ωστόσο, οι δραστηριότητες που περιλαμ-
βάνονται στο σχολικό εγχειρίδιο αλλά και οι διδακτικές τεχνικές που επιλέγονται από 
τους εκπαιδευτικούς έχουν ως αποτέλεσμα το μάθημα να γίνεται με δασκαλοκεντρικό 
τρόπο. Η παρούσα διδακτική πρόταση ωθεί τους μαθητές στη διερεύνηση και στην 
αναζήτηση, στην κριτική προσέγγιση και στον αναστοχασμό σπουδαίων ιστορικών γε-
γονότων για τον ελληνισμό. Αυτές οι διεργασίες λαμβάνουν χώρα εντός της σχολικής 
τάξης με τους μαθητές να λαμβάνουν τον ρόλο του ερευνητή χρησιμοποιώντας ψη-
φιακά εργαλεία για την προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων. Οι μαθητές εμπλέκονται 
σε αυθεντικές επιστημονικές διαδικασίες ακολουθώντας τις μεθοδολογικές αρχές ενός 
ερευνητή. Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά (Κουνέλη, 2006): 

− Κάνουν υποθέσεις εργασίας υποβάλλοντας ερωτήσεις που αφορούν τα γεγονότα του 
παρελθόντος διαμέσου της μελέτης των πηγών τους. 

− Αναζητούν τεκμήρια και πληροφορίες από τις πηγές τους που να απαντούν τα αρχικά 
ερωτήματα 

− Αξιολογούν τις πηγές τους εκτιμώντας την αξία τους και την αυθεντικότητα τους. 
− Διακρίνουν τα στοιχεία που τους χρειάζονται, ταξινομώντας τα και τακτοποιώντας 

τα σε ένα ιστορικό αφήγημα. 
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Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές διδακτικές τεχνικές στο συγκεκριμένο σενάριο ο κάθε 
μαθητής ενεργεί με στόχο την κατάκτηση της γνώσης αλλά στα πλαίσια μιας καλά δο-
μημένης ομάδας. Στις ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας οι μαθητές συνεργάζο-
νται μεταξύ τους με σκοπό τη δημιουργία ενός προϊόντος συλλογικής προσπάθειας, 
έστω και αν η μάθηση του καθένα είναι ατομική υπόθεση (Ματσαγγούρας, 2006). Στη 
συγκεκριμένη διδακτική πρόταση η καινοτομία έγκειται στο ότι οι μαθητές χωρίζονται 
σε μικρές ομάδες μέχρι και εργάζονται με την τεχνική του Jigsaw .Το Jigsaw είναι μία 
τεχνική συνεργατικής μάθησης η οποία απαιτεί την προσπάθεια όλων των μαθητών 
μιας ομάδας για την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος Ο κάθε μαθητής είναι απαραί-
τητος και συμβάλλει στην παραγωγή του τελικού παραγόμενου συνεργαζόμενος με τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Κάθε μαθητής εξαρτάται από τους υπόλοιπους και κανένας 
δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους του εάν δεν επέλθει συνεργασία (Τσιάτσος κ.α., 
2009) .  

Στο βιβλίο της Στ΄ Δημοτικού τα γεγονότα της Επανάστασης του 1821 παρουσιάζονται 
σε πολλές διδακτικές ενότητες και υποενότητες. Αυτό δε βοηθά τους μαθητές να εντά-
ξουν τα γεγονότα σε οργανικά σύνολα ανάλογα με το χρόνο και το χώρο που πραγμα-
τοποιήθηκαν με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην είναι σε θέση να κάνουν τις αναγκαίες 
συσχετίσεις των γεγονότων. Ο μεγάλος αριθμός των σημαντικών γεγονότων του απε-
λευθερωτικού αγώνα, η συμβολή πολλών σπουδαίων προσωπικοτήτων και οι ποικίλες 
σημαντικές ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στις ιστορικές αναλύσεις της Επανά-
στασης συχνά συγχέονται από τους μαθητές με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε παρα-
νοήσεις αναφορικά με τα ιστορικά γεγονότα. Στη βάση αυτού του προβληματισμού και 
με στόχο τη μετάβαση από τη παραδοσιακή διδασκαλία της Ιστορίας στη σύγχρονη 
διδακτική του μαθήματος της, σχεδιάσαμε το λογισμικό «Η Μεγάλη Επανάσταση» στο 
οποίο δίνονται όλα τα ιστορικά γεγονότα τοποθετημένα σε χρονοχωρικό πλαίσιο. Αυτό 
το λογισμικό διαφέρει από τα υπόλοιπα που εντάσσονται ευρέως στη μαθησιακή δια-
δικασία καθώς: 

− Έχει σχεδιαστεί για να προσεγγίζουν οι μαθητές την ιστορική γνώση κριτικά κατα-
σκευάζοντας τα δικά τους προσωπικά νοήματα. Το λογισμικό δεν παρέχει συγκεντρω-
τικά πληροφορίες για τα μεγάλα γεγονότα του 1821 με σκοπό την απλή παρατήρηση 
των γεγονότων όπως γίνεται σε άλλες εφαρμογές. 

− Δίνεται έμφαση στο πλαίσιο μέσα στο οποίο το λογισμικό χρησιμοποιείται και στις 
δραστηριότητες στις οποίες εντάσσεται.  

Στο σενάριο ενσωματώνονται διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες μελετού-
νται και αξιοποιούνται με σκοπό να γίνει το μάθημα της ιστορίας περισσότερο αποτε-
λεσματικό. Οι θεωρίες που επιλέχθηκαν για την τεκμηρίωση του σεναρίου είναι οι θε-
ωρίες του Κονστρακτιβισμού (constructivism), του Κονστρακτιονισμού 
(constructionism), του Κοινωνικού επικοδομητισμού, και της Ομαδοσυνεργατικής μά-
θησης. Αξίζει να σημειωθεί πως οι αυτές οι θεωρίες δεν αντιμετωπίζονται ως αντιθετι-
κές αλλά ως συμπληρωματικές. Έτσι η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ιδωθεί ως μια 
διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής δραστηριοποιείται σε ένα θετικό και παραγωγικό 
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περιβάλλον, που λαμβάνει υπόψη το πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο του ευρύτερου 
κοινωνικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, ο μαθητής ενισχύεται ώστε, μέσα από την ε-
νασχόληση του με την επίλυση προβληματικών καταστάσεων, να κατακτά τη γνώση 
στηριζόμενος στις προηγούμενες του γνώσεις και κατασκευάζοντας τα προσωπικά του 
νοήματα, μέσα από την αλληλεπίδραση με εργαλεία και κατασκευάσματα αλλά και 
από τη συνεργασία του με το δάσκαλο και τους συμμαθητές του. 

Τεχνολογικά Εργαλεία 

Ο μικρόκοσμος «Η Μεγάλη Επανάσταση» είναι σχεδιασμένος με το λογισμικό Αβά-
κιο, ένα περιβάλλον για τη σύνθεση "μικρόκοσμων" από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το λογισμικό περιλαμβά-
νει ένα χάρτη της Ελλάδας στον οποίο είναι τοποθετημένα όλα τα μεγάλα γεγονότητα 
της Επανάστασης του 1821, μια χρονογραμμή και έναν πίνακα με πληροφορίες. Κατά 
τη διάρκεια της πλοήγησης, ο χρήστης επιλέγει μια τοποθεσία στο χάρτη και ταυτό-
χρονα επιλέγει ένα σημαντικό γεγονός της Επανάστασης. Επιλέγοντας, λοιπόν, ένα γε-
γονός στο χάρτη αυτό τοποθετείται αυτόματα στη χρονογραμμή στην οποία παρουσιά-
ζονται με χρονολογική σειρά όλα τα αξιομνημόνευτα γεγονότα της Επανάστασης. Έτσι 
οι μαθητές τοποθετούνται χρονικά και χωρικά στην ιστορία και αποκτούν μια σφαιρική 
αντίληψη των γεγονότων. Παράλληλα, στον πίνακα δίνονται πληροφορίες και οπτικό 
υλικό σχετικά με το γεγονός που διαδραματίστηκε στην περιοχή, τις προσωπικότητες 
που ενεπλάκησαν σε αυτό και στη σπουδαιότητα του γεγονότος σε σχέση με την Επα-
νάσταση . 

Κατά την αλληλεπίδραση τους με το λογισμικό, οι μαθητές μπορούν να ομαδοποιή-
σουν τα γεγονότα που τους δίνονται στον χάρτημε σκοπό να τα προσεγγίσουν κριτικά. 
Ανάλογα με τις πληροφορίες που δίνονται στον πίνακα για το κάθε γεγονός της Επα-
νάστασης, οι μαθητές διατυπώνουν ερωτήματα των οποίων η απάντηση δίνεται σε δια-
γράμματα. Για παράδειγμα, οι μαθητές θα μπορούσαν να διατυπώσουν το ερώτημα « 
Ποια γεγονότα πραγματοποιήθηκαν τον πρώτο χρόνο της Ελληνικής επανάστασης και 
πως συνέβαλλαν αυτά στην εξέλιξη της;». Επιλέγοντας αυτό το ερώτημα οι μαθητές 
βλέπουν διαγραμματικά τα γεγονότα του πρώτου χρόνου της Ελληνικής Επανάστασης 
και μελετούν τις πληροφορίες που δίνονται για αυτά προκειμένου να καταλήξουν σε 
συμπέρασμα. Τα ερωτήματα των μαθητών διατυπώνονται ελεύθερα κατά την αλληλε-
πίδραση τους με το περιβάλλον του μικρόκοσμου και ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει 
ρόλο διευκολυντή. 

Εκτός από το μικρόκοσμο στο σενάριο χρησιμποιείται και ένα Web2 εργαλείο για τη 
δημιουργία διαδραστικής αφίσας , το Gloster. Οι μαθητές κατασκευάζουν εύκολα και 
γρήγορα τις διαδραστικές αφίσες οι οποίες χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι «Μάντεψε 
ποιος είμαι». Αυτό που επιτυγχάνεται με το Gloster και δεν μπορεί να επιτευχθεί με τα 
συμβατά μέσα είναι πως στην αφίσα οι μαθητές μπορούν να ενσωματώσουν πολυμε-
σικό υλικό το οποίο βοηθά στην καλύτερη παρουσίαση του υπό διερεύνηση εργαλείου. 
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Ταυτότητα σεναρίου 

Το παρόν σενάριο έχει διάρκεια 6 διδακτικές ώρες και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε 
στο εργαστήριο πληροφορικής είτε στη σχολική τάξη εαν υπάρχουν υπολογιστές σε 
αυτή. Απαιτούνται τουλάχιστον ένας υπολογιστής για κάθε ομάδα μαθητών και ένας 
προτζέκτορας. Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν βασικούς κανόνες χρήσης του ηλε-
κτρονικού υπολογιστή και να έχουν εξοικειωθεί με την πλοήγηση στο Διαδίκτυο, τη 
συλλογή και την αξιοποίηση πληροφοριών που εντοπίζουν σε αυτό. Ακόμη απαιτείται 
η εξοικείωση των μαθητών με τους μικρόκοσμους του Αβακίου και τις λειτουργικότη-
τες του.  

Στόχος του σεναρίου τίθεται οι μαθητές να τοποθετούν τα ιστορικά γεγονότα από τις 
παραμονές της επανάστασης του 1821 έως και τη δολοφονία του Καποδίστρια στο 
χώρο και στο χρόνο και να γνωρίζουν βιογραφικά στοιχεία και τη δράση βασικών προ-
σωπικοτήτων του απελευθερωτικού αγώνα. Παράλληλα στοχεύουμε στο να κατανοή-
σουν οι μαθητές τη συμβολή των στρατιωτικών προσώπων καθώς και των προσώπων 
των Γραμμάτων στην Ελληνική Επανάσταση και να εκτιμήσουν την αξία της ειρήνης, 
της ελευθερίας και της συνεργασίας των λαών. Ως προς τους τεχνολογικούς στόχους 
επιθυμούμε οι μαθητές να αποκτήσουν τεχνολογικό γραμματισμό ενώ παράλληλα να 
αξιοποιούν εποικοδομητικά τη χρήση του Διαδικτύου ως μηχανή αναζήτησης πληρο-
φοριών. Ως προς τους παιδαγωγικούς στόχους σημαντική θεωρείται η εξοικείωση των 
μαθητών με τη διαχείριση πληροφοριών και την επεξεργασία και αξιοποίηση των γρα-
πτών και εικαστικών πηγών. Η αρμονική συνεργασία των μαθητών για την εκπλήρωση 
ενός κοινού σκοπού θεωρείται ένας εξίσου πολύ σημαντικός στόχος του σεναρίου. 

Ως προς την κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης, οι μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια του 
σεναρίου εργάζονται σε ομάδες. Ο αριθμός των ομάδων και των ατόμων που την απο-
τελούν ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες της τάξης. Η μάθηση συμβαίνει 
μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, όπου η συνεργασία και η αλληλεπί-
δραση των μαθητών μεταξύ τους αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της μαθησιακής δια-
δικασίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου, ενθαρρύνεται η αυτενέργεια τους αφού 
οι ίδιοι οργανώνουν τον τρόπο δραστηριοποίησης τους. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ενισχύεται. Από απλός διεκπεραιωτής του Αναλυτικού 
Προγράμματος μεταβάλλεται σε σχεδιαστή του εκπαιδευτικού υλικού και συντονιστή 
της όλης μαθησιακής διαδικασίας. Ο δάσκαλος μπορεί να επιλέξει τους ήρωες, τις το-
ποθεσίες, τις μάχες και τους Δάσκαλους του Γένους που οι μαθητές του πρόκειται να 
μελετήσουν βάσει του παραδείγματος που δίνεται στο παρον σενάριο. Ακόμη μπορεί 
να παρέμβει στο λογισμικό και να το αναδιαμορφώσει βάσει των αναγκών των μαθη-
τών του. Μπορεί να επιλέξει διδακτικές τεχνικές και μεθόδους λαμβάνοντας υπόψη το 
παράδειγμα των μεθόδων που δίνονται στο παρόν σενάριο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
σεναρίου βοηθά τους μαθητές του και συντονίζει όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Ανάλυση δραστηριοτήτων 

Η πρώτη φάση του σεναρίου αποτελεί μια εισαγωγή στο θέμα της διδασκαλίας και 
διαρκεί μια διδακτική ώρα. Στους μαθητές προβάλλεται σύντομο βίντεο με το ιστορικό 
της Επανάστασης και ακολουθεί ιδεοθύελλα (Brainstorming) με τις πρώτες λέξεις που 
έρχονται στο μυαλό των μαθητών όταν σκέπτονται την Επανάσταση του 1821. Στόχος 
της δραστηριότητας είναι η ανάδειξη των πρότερων γνώσεων των μαθητών γύρω από 
το γνωστικό αντικείμενο αλλά και το έναυσμα μιας συζήτησης γύρω απο το σκοπό της 
Επανάστασης. Ο εκπαιδευτικός φροντίζει να γίνει αναφορά στους ήρωες της επανά-
στασης και στις έννοιες «κλέφτες», «αμαρτωλοί», «δάσκαλοι του Γένους» . Στη συνέ-
χεια, οι μαθητές ενημερώνονται για τη στοχοθεσία της διδασκαλίας και μελετούν μια 
ρούμπρικα αξιολόγησης την οποία πρέπει να συμπληρώσουν μετά την ολοκλήρωση 
του μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές πως πρόκειται να συμμετά-
σχουν στο γνωστό παιχνίδι «Μάντεψε ποιος είμαι» , αφού πρώτα αυτό κατασκευαστεί 
από τους ίδιους. Θεματική περιοχή του παιχνιδιού η ιστορία και το θέμα του η Επανά-
σταση του 1821. Οι μαθητές αφού ερευνήσουν τους ήρωες , τις μάχες και όλες τις με-
γάλες προσωπικότητες της χρονικής αυτής περιόδου, θα δημιουργήσουν το παιχνίδι για 
τους συμμαθητές τους.  

Σε αυτή τη φάση γίνεται ο χωρισμός των ομάδων. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομά-
δες home και expert group για την πραγματοποίηση της διδασκαλίας με τη μέθοδο Jig-
saw. Οι μαθητές χωρίζονται αρχικά στα Home Group όπου κάθε ομάδα περιλαμβάνει 
4 παιδιά. Το κάθε ένα από αυτά τα παιδιά αποτελεί μέλος μιας ακόμη ομάδας του Ex-
pert Group. Έτσι το κάθε Home Group περιλαμβάνει ένα μαθητή που πρόκειται να 
ασχοληθεί με τους ήρωες της επανάστασης, ενα μαθητή που θα ασχοληθεί με τις μεγά-
λες μάχες αυτής , ένα μαθητή που θα αναζητήσει πληροφορίες για τις τοποθεσίες διε-
ξαγωγής των μεγάλων γεγονότων και ένα μαθητή που θα μελετήσει τους δάσκαλους 
του Γένους. Αυτοί οι μαθητές θα ασχοληθούν με το αντικείμενο μελέτης τους μαζί με 
άλλους συμμαθητές τους στα Expert Group, με σκοπό επιστρέφοντας στα Home Group 
να ενημερώσουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για όλα όσα έμαθαν. Ακολουθεί σχη-
ματικά ο τρόπος χωρισμού των ομάδων στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 1: Ενδεικτικός τρόπος χωρισμού των ομάδων για τη διεξαγωγή του σεναρίου. 

Expert Group    
Ομάδα 1: Ήρωες της Επανάστασης 
Ομάδα 2: Μεγάλες Μάχες 
Ομάδα 3: Τοποθεσίες                                   
Ομάδα 4: Οι δάσκαλοι του Γένους 
Home group  
4 ομάδες με  1 άτομο  από κάθε expert group 
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Η δεύτερη φάση του σεναρίου διαρκεί 4 διδακτικές ώρες. Οι μαθητές δουλεύουν χω-
ρισμένοι στα Expert Groups: «’Ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης» , «Ιστορικές Το-
ποθεσίες», «Ιστορικές Μάχες», «Δάσκαλοι του Γένους». Έτσι η πρώτη ομάδα αναλαμ-
βάνει να συλλέξει πληροφορίες για τέσσερις ήρωες και αγωνιστές που συνέβαλλαν με 
το ήθος και τον προσωπικό τους αγώνα στην εξέλιξη της επανάστασης. Στη δεύτερη 
ομάδα δίνονται τέσσερις ιστορικές τοποθεσίες στις οποίες διαδραματίστηκαν γεγονότα 
ελπιδοφόρα για την επανάσταση και μεγάλες προσωπικότητες που συνδέθηκαν με αυ-
τές. Στην τρίτη ομάδα δίνονται τέσσερις ιστορικές μάχες οι οποίες καθόρισαν την εξέ-
λιξη της επανάστασης των Ελλήνων ενώ στην τέταρτη ομάδα δίνονται τέσσερις Δά-
σκαλοι του Γένους που βοήθησαν στην ανάπτυξη ενός ελπιδοφόρου επαναστατικού 
συναισθήματος στους Έλληνες. Κάθε ομάδα συλλέγει πληροφορίες και υλικό σχετικά 
με το υπό διερεύνηση αντικείμενο που έχει αναλάβει. Οι μαθητές επισκέπτονται επι-
λεγμένες από τον εκπαιδευτικο ιστοσελίδες και απαντούν σε ερωτήματα που έχουν δο-
θεί σε φύλλα εργασίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης οι μαθητές δημιουργούν ταυτότητες με τα βα-
σικά χαρακτηριστικά για την κάθε τοποθεσία, μάχη ή προσωπικότητα που έχουν μελε-
τήσει. Η ταυτότητα περιλαμβάνει στοιχεία βάσει των ερωτημάτων που απαντούσαν οι 
μαθητές στη φάση της αναζήτησης πληροφοριών. Για παράδειγμα η ομάδα «Ήρωες 
της ελληνικής Επανάστασης» φτιάχνουν την ταυτότητα του Μάρκου Μπότσαρη, του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη κλπ. Η ομάδα «Ιστορικές Μάχες» δημιουργεί την ταυτότητα 
της μάχης στο Χάνι της Γραβιάς, της μάχης της Αλαμάνας κλπ. Η ταυτότητα μπορεί 
να υλοποιηθεί με το online Web2 εργαλείο Gloster δημιουργώντας μια διαδραστική 
αφίσα. Οι ταυτότητες- αρχεία όλων των ομάδων συλλέγονται από τον εκπαιδευτικό 
στον υπολογιστή του. 

Στη συνέχεια οι μαθητές των Expert Groups επιστρέφουν στις αρχικές τους ομάδες 
Home Groups με σκοπό να ενημερώσουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για όλα όσα 
έμαθαν. Αυτό επιτυγχάνεται με την αλληλεπίδραση των μαθητών με το λογισμικό Α-
βάκιο. Οι μαθητές χωρισμένοι στα Home group πλοηγούνται στο λογισμικό «Η επα-
νάσταση του 1821» (Αβάκιο) προκειμένου να εντοπίσουν τα γεγονότα τα οποία μελέ-
τησαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δραστηριότητας, να ενημερώσουν τους 
συμμαθητές τους σχετικά με όσα έμαθαν και να κάνουν τις απαραίτητες συσχετίσεις 
των γεγονότων αυτών. Οι μαθητές διατυπώνουν ερωτήματα στο λογισμικό και ομαδο-
ποιούν τα γεγονότα του απελευθερωτικού αγώνα ανάλογα με τον τόπο και τον χρόνο 
διεξαγωγής τους. Μέσω φύλλων εργασίας διατυπώνουν κρίσεις για τη σπουδαιότητα 
των ιστορικών Μαχών και τη συνεισφορά των ηρώων της Επανάστασης με σκοπό να 
αντιληφθούν την κρισιμότητα των γεγονότων της εποχής. 

Στην τρίτη φάση του σεναρίου, οι μαθητές για μια διδακτική ώρα παίζουν το παιχνίδι 
«Μάντεψε ποιος είμαι» στην ολομέλεια της τάξης. Ο εκπαιδευτικός έχει συγκεντρώσει 
απο πριν τις διαδραστικές αφίσες σε ένα αρχείο. Σε κάθε γύρο του παιχνιδιού ένας 
μαθητής επιλέγει τυχαία ένα αρχείο χωρίς να γνωρίζει τι περιλαμβάνει αυτο. Όλοι στην 
τάξη ενημερώνονται για την αφίσα που έχει επιλέξει ο μαθητής εκτός από τον ίδιο. 
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Στους υπολογιστές προβάλλεται η αφίσα που έχει επιλεχθεί και ο μαθητής στέκεται 
μπροστά στον πίνακα . Ξεκινά να κάνει ερωτήσεις στους συμμαθητές του προκειμένου 
να μαντέψει ποια κάρτα έχει τραβήξει. Ενδεικτικές ερωτήσεις που μπορεί να κάνει ο 
μαθητής: « Είμαι τοποθεσία; Στη βόρεια ή στη νότια Ελλάδα;» , « Είμαι ήρωας του 
1821; Άντρας ή γυναίκα;». Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν οι μαθητές μαντέψουν όλα 
τα γεγονότα, τα ιστορικά πρόσωπα και τοποθεσίες που έχουν μελετήσει σε προηγού-
μενη φάση. 

Όταν ολοκληρωθεί το παιχνίδι οι μαθητές συμπληρώνουν τη ρούμπρικα αξιολόγησης 
προκειμένου να αξιολογήσουν την πορεία μάθησης τους και τη συνεργασία τους με τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Η αξιολόγηση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό είναι 
διαμορφωτική λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, με 
βάση τα παραγόμενα των ομάδων Expert Group αλλά και τη συμμετοχή των μαθητών 
στο παιχνίδι ο εκπαιδευτικός μπορεί να καταλήξει σε συμπέρασμα για τις γνώσεις που 
απέκτησαν οι μαθητές. 

Επεκτάσεις σεναρίου 

Το συγκεκριμένο σενάριο θα μπορούσε να περιλαμβάνει δραστηριότητες περαιτέρω 
κριτικής διερεύνησης των γεγονότων της Επανάστασης του 1821. Για παράδειγμα θα 
μπορούσαν να ενταχθούν δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στις συνέπειες των πο-
λεμικών συγκρούσεων για τον ελληνικό λαό. Ακόμη, οι μαθητές θα ήταν δυνατό να 
εστιάσουν στα πολιτισμικά δρώμενα που αναπτύχθηκαν εκείνη την εποχή ως μορφές 
εκδήλωσης των συναισθημάτων του λαού.  
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Η μέθοδος Jigsaw στο Νέο Λύκειο. Ένα παράδειγμα για το μάθημα της Ιστορίας 
με χρήση ΤΠΕ: Τα γεγονότα που οδήγησαν τους Έλληνες 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο για το μάθημα της 
Ιστορίας της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου με εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής 
στρατηγικής διδασκαλίας Jigsaw. Η συγκεκριμένη στρατηγική εισάγει μια νέα προ-
σέγγιση στον τρόπο κατάκτησης της γνώσης, που παράλληλα ενισχύει τις δεξιότητες 
των εκπαιδευομένων. Καθ’ όλη τη διάρκειά της, αξιοποιείται η εργασία σε ομάδες με 
τρόπο που στοχεύει στην ανάπτυξη των κοινωνικών-ψυχοσυναισθηματικών δεξιοτή-
των, στην ουσιαστική και σε βάθος απόκτηση γνώσεων στο διδασκόμενο αντικείμενο 
με την εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων ΤΠΕ για την αναζήτηση, επεξεργασία και 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων.  

Λέξεις - Κλειδιά: Jigsaw, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, εκπαιδευτικό σενάριο, Μι-
κρασιατική Καταστροφή, ψηφιακά εργαλεία. 

Ιστορική αναδρομή 

Η Jigsaw είναι μια ομαδοσυνεργατική στρατηγική διδασκαλίας, κατά την εφαρμογή 
της οποίας τα μέλη κάθε ομάδας πρέπει να εργαστούν από κοινού, ως σύνολο για την 
επίτευξη ενός κοινού στόχου. Η κυριολεκτική σημασία της λέξης Jigsaw είναι 
«παιχνίδι συναρμολόγησης κομματιών». Ως διδακτική στρατηγική, ο όρος Jigsaw 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του ’70 (Wikipedia, 2015).  

Ομαδοσυνεργατική Μέθοδος Jigsaw 

Όπως ακριβώς στην περίπτωση των puzzles, δηλαδή των παιχνιδιών συναρμολόγη-
σης κομματιών, όπου κάθε κομμάτι είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση και την ο-
λοκλήρωση του νοήματος του τελικού αποτελέσματος του παιχνιδιού, έτσι και κατά 
την εφαρμογή της στρατηγικής Jigsaw, κανένας διδασκόμενος δεν μπορεί να επιτύχει 
εξ ολοκλήρου το στόχο του, παρά μόνο αν όλοι εργαστούν ορθά ως ομάδα (Jigsaw, 
2000). Αφού πρώτα γίνει ο σχηματισμός των αρχικών ομάδων (home groups), ακο-
λουθεί η ανάθεση των εξειδικευμένων ρόλων στα μέλη των ομάδων. Στη συνέχεια, τα 
μέλη με την ίδια εξειδίκευση σχηματίζουν τις ομάδες ειδικών (experts), όπου θα απο-
κτήσουν την εξειδικευμένη γνώση. Αυτά τα μέλη θα εξειδικευθούν σε ένα τομέα του 
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συνολικού μαθησιακού αντικειμένου και θα αποτελέσουν την εξειδικευμένη ομάδα, 
της οποίας θα προέρχεται ο κάθε διδασκόμενος των αρχικών ομάδων αναλαμβάνο-
ντας την εξειδίκευση στον ίδιο κοινό τομέα (Educationworld, 2013). Έτσι λοιπόν, ορ-
γανώνονται ομάδες ειδικών-ειδημόνων μέσω των οποίων προσεγγίζεται ένα γνωστικό 
μέρος από τη συνολική γνώση και εν συνεχεία, αφού ερευνήσουν, επιλέξουν και δι-
δαχθούν, επιστρέφουν στις ομάδες τους για να διδάξουν, αλλά και να διδαχθούν από 
τα υπόλοιπα μέλη την εξειδικευμένη γνώση (Aronson, & Patnoe, 1997). Η ονομασία 
«Jigsaw puzzle» αποδίδει την μεγάλη σημασία που έχει η συνεισφορά των εξειδικευ-
μένων μελών των αρχικών ομάδων (όπως ένα κομμάτι παζλ) για την ολοκλήρωση του 
μαθησιακού στόχου. Κάθε ομάδα τελική θα έχει μια ολοκληρωμένη εξειδίκευση όπου 
και θα συμπληρώνει μαθησιακά τις υπόλοιπες. 

Γενικός σκοπός είναι η διαμόρφωση συνεργατικού κλίματος μεταξύ των εκπαιδευό-
μενων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης μέσα από συνεργατικές διαδικασίες 
(Jigsaw, 2000).  

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 
στην Εκπαίδευση 

Η δυναμική των ψηφιακών τεχνολογιών διαμορφώνει την «πληροφορική κουλτού-
ρα» που διαχέεται στην κοινωνία της οποίας η εκπαίδευση ως μία διάστασή της κα-
λείται να ενσωματώσει δημιουργικά και να επαναδιαμορφώσει με τρόπο ώστε να α-
νταποκρίνεται στους στόχους της (Βρύζας, & Τσιτουρίδου, 2005). Η αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. στην πρακτική του διδάσκοντα μπορεί να ισχυροποιήσει πολλές πλευρές του 
ρόλου του, τόσο στο επίπεδο της μαθησιακής διεργασίας με στόχο την καλλιέργεια 
του αναστοχασμού, της κριτικής και διερευνητικής διάθεσης των διδασκομένων, όσο 
και στο επίπεδο της ενίσχυσης της αμφίδρομης σχέσης του διδάσκοντα και των διδα-
σκομένων αλλά και των τελευταίων μεταξύ τους, ευνοώντας την αλληλεπίδραση, τη 
συνεργασία και κυρίως την υποστήριξη. Οι δυνατότητες των σύγχρονων ψηφιακών 
εργαλείων καθώς και η διδακτική εκμετάλλευση του web 2.0 ευνοούν την κοινωνική 
αλληλεπίδραση, τη συνεργατική, και ομαδική μάθηση, την αυτοκατευθυνόμενη διε-
ρεύνηση υποστηρίζοντας τον κοινωνικό εποικοδομισμό και τις κοινωνικοπολιτισμι-
κές θεωρίες μάθησης, ενώ συνηγορεί στον πληροφορικό εγγραμματισμό των διδα-
σκομένων. Απώτερος στόχος είναι η ομαλή ενσωμάτωσή τους στην «πληροφοριο-
ποιημένη» κοινωνία ως ενεργοί πολίτες. Παράλληλα η αυξανόμενη πολυπλοκότητα 
του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και η γενικότερη κρίση του καθιστούν αναγκαία 
την εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση καθώς θεωρείται ότι μπορούν να συμβάλ-
λουν ουσιαστικά στη βελτίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης αλλά και 
γενικότερα να δημιουργήσουν περιβάλλοντα για την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων 
και την απόκτηση νέων γνώσεων (Δαγδιλέλης, & άλ., 2011). 

Εκπαιδευτικό σενάριο  

Η τάξη που θα εφαρμοστεί το παρόν σενάριο, είναι ένα τμήμα 20 ατόμων από τη Γ' 
του Γενικού Λυκείου. Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι ψηφιακό υλικό, βιντε-
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οπροβολέας, το εργαστήριο υπολογιστών και γραφική ύλη. Από την αρχή, ζητήθηκε 
από τους διδασκομένους ως παραδοτέο υλικό να φτιάξουν τέσσερις (4) ψηφιακές α-
φίσες, οι οποίες θα αναρτηθούν στο blog του σχολείου, ενώ, παράλληλα θα παρου-
σιαστούν στη σχολική εορτή, όπου θα παραστεί και ο σύλλογος Μικρασιατών Ελλά-
δος. 

Σε πρώτη φάση θα δημιουργηθούν πέντε ομάδες ειδικών (expert groups).  
Την πρώτη ομάδα ειδικών θα την αποτελούν οι «δημοσιογράφοι», οι οποίοι θα 
προβούν σε αναζήτηση ψηφιακών άρθρων, εφημερίδων ή οποιουδήποτε ψηφιοποιη-
μένου υλικού της εποχής. Γι' αυτή την αναζήτηση δίνονται στην ομάδα ενδεικτικά και 
όχι δεσμευτικά οι εξής ιστοσελίδες: Google, Δίκτυο Μικρασιάτης, Enet, Πρόσφυγες, 
Blog Greg61, Pare-dose, Ελληνικά Χρονικά, Φωτόδεντρο.  

Αφού συλλέξουν το υλικό τους, θα το επεξεργαστούν, θα συζητήσουν, θα ασκήσουν 
κριτική και τέλος, θα αποφασίσουν ποια στοιχεία να κρατήσουν που θα τους οδηγή-
σουν στα αίτια της Μικρασιατικής Καταστροφής. 

Την δεύτερη ομάδα ειδικών θα την αποτελούν οι «σκηνοθέτες», υπεύθυνοι δη-
μιουργικού υλικού, φωτογραφιών, video και ηχητικών ντοκουμέντων της εποχής. Θα 
γίνει αναζήτηση του παραπάνω υλικού ή των έργων τέχνης σε ψηφιακή μορφή από 
πηγές όπως: Google, Youtube, Αρχείο ΕΡΤ, Blog Dialogos, Αρχείο Στρατού.  

Οι παραπάνω ιστοσελίδες δίνονται ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά  κ α ι  ό χ ι  δ ε σ μ ε υ τ ι κ ά .  

Αυτοί με τη σειρά τους θα ερευνήσουν, θα συλλέξουν, θα ασκήσουν κριτική και τέ-
λος θα αποφασίσουν τι πρέπει να κρατήσουν και τι όχι δεικνύοντας με πολυμεσικές 
ψηφιακές πηγές τα αίτια.  

Η τρίτη ομάδα ειδικών θα είναι η «ομάδα της τεκμηρίωσης». Οι ειδικοί αυτής της 
ομάδας θα επεξεργαστούν το υλικό της Α' ομάδας διασταυρώνοντάς το με το υλικό 
της Β' ομάδας αξιοποιώντας κριτήρια και τεχνικές αξιολόγησης δικτυακών τόπων, 
από τους οποίους αντλείται το συλλεχθέν υλικό, που αναφέρονται στις Αξιολόγηση 
ιστοσελίδων και Αξιοποίηση–Αξιολόγηση ιστοχώρων. Στη συνέχεια, επιστρέφοντας 
στις ετερογενείς ομάδες τους θα ψηφίσουν τα σημαντικότερα για την εκάστοτε ομάδα 
γεγονότα, τα οποία διαδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλο οδηγώντας στη Μικρασιατική 
Καταστροφή. Αυτοί σε πρώτη φάση, έχουν συμβουλευτικό ρόλο αναφορικά με την 
αξιοπιστία των ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν ως πηγές υλικού οι άλλες ομάδες. 
Έπειτα, μπαίνουν πιο ενεργά σε δράση αναγνωρίζοντας, ασκώντας κριτική και ανα-
λύοντας στις ομάδες το σύνολο του συγκρινόμενου υλικού. Στο τέλος, οργανώνουν 
τη διαδικασία ψηφοφορίας. 

Η τέταρτη και τελευταία ομάδα ειδικών αποτελείται από τους «τεχνικούς υπο-
στήριξης». Οι ειδικοί αυτοί θα αποφασίσουν τα ψηφιακά εργαλεία και τους ιστότο-
πους που θα αξιοποιήσουν προκειμένου να βοηθήσουν όλες τις ομάδες, στην διαδι-
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κασία του τελικού αποτελέσματος, όπως: dropbox, audacity, wikispaces, timerime, 
glogster, moviemaker, thinglink, weebly, wordpress. 

Καθ' όλη τη διάρκεια, τα μέλη της ομάδας αυτής λειτουργούν υποβοηθητικά, σε ό-
ποια ομάδα expert τους χρειαστεί. Στη συνέχεια, επεξεργάζονται τα παραπάνω εργα-
λεία προλειαίνοντας το περιβάλλον που θα προβάλλει το αποτέλεσμα της όλης διε-
ρευνητικής διαδικασίας. Δρουν με φαντασία και με δημιουργικό τρόπο, ώστε να το-
ποθετήσουν το όλο αποτέλεσμα στο κατάλληλο σημείο και στο ιδανικό πλαίσιο για 
μαθησιακές ανάγκες. 

ΣΚΟΠΟΣ : 

Ο σκοπός της Jigsaw ως στρατηγική διδασκαλίας αποσκοπεί στη μείωση των συ-
γκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευόμενων στο περιβάλλον μάθησης και την εξαγωγή 
θετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επινοήθηκε δε προκειμένου να διαμορφώσει 
συνεργατικό κλίμα μεταξύ αυτών και να αναπτύξει δεξιότητες μάθησης μέσα από συ-
νεργατικές διαδικασίες. Επιπρόσθετα, με τη χρήση της εν λόγω στρατηγικής επιδιώ-
κεται η απόκτηση εις βάθος γνώσης μιας πτυχής, μιας έννοιας, ενός θέματος ή μιας 
ενότητας, κάτι που είναι ιδιαίτερα δύσκολο έως αδύνατο να επιτευχθεί σε περιπτώ-
σεις όπου οι διδασκόμενοι επιχειρούν να μάθουν και να αφομοιώσουν όλο το υλικό 
εργαζόμενοι ατομικά. Ταυτόχρονα συνδυάζοντας τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, ε-
πιδιώκεται οι εκπαιδευόμενοι να εξοικειωθούν με τις ευκολίες που παρέχουν οι υπη-
ρεσίες του διαδικτύου και να χρησιμοποιούν με άνεση υποστηρικτικά λογισμικά. 

ΣΤΟΧΟΙ: 

Γνωστικοί:  
• Να εξηγούν τα αίτια της Μικρασιατικής Καταστροφής. 
• Να ερμηνεύουν τη σημειολογία της ιστορικής εποχής μέσα από ψηφιακά ντοκου-

μέντα. 
• Να επαναπροσδιορίζουν τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή με καινο-

τόμα εργαλεία. 
• Να συνοψίζουν τα σημαντικότερα γεγονότα προκειμένου να τα επιλέγουν. 
Τεχνολογικοί:  
• Να επεξεργάζονται ψηφιακά αρχεία κειμένου, ήχου και video.  
• Να κατασκευάζουν πολυμεσικά προϊόντα, π.χ. ψηφιακή αφίσα.  
• Να αξιοποιούν τα κατάλληλα λογισμικά με βάση το παραδοτέο υλικό.  
• Να αξιολογούν ηλεκτρονικές πηγές ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά 

τους. 
• Να συνειδητοποιούν τα οφέλη των ψηφιακών εργαλείων.  
Παιδαγωγικοί:  
• Να δημιουργούν ομαδοσυνεργατικό κλίμα στην τάξη. 
• Να συμμετέχουν ενεργητικά όλοι στη διαδικασία μάθησης.  
• Να αναλαμβάνουν ρόλους (ο διδασκόμενος γίνεται διδάσκοντας).  
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• Να αναπτύσσουν δεξιότητες αλληλεπίδρασης και αλληλοσεβασμού μέσα από κοι-
νούς στόχους. 

• Να επιδεικνύουν επικοινωνιακές δεξιότητες, εμπλεκόμενοι σε ομαδικές δραστη-
ριότητες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.  

• Να εξοικειωθούν με την αξιολόγηση, της οποίας τα κριτήρια είναι γνωστά, την 
αυτοαξιολόγηση ή/και την αξιολόγηση ομοτίμων.  

 
Η διαδικασία αναλυτικά 

Αποτέλεσμα των παραπάνω στόχων είναι η συλλογικότητα και αλληλοεξάρτηση των 
μελών. Οι διδασκόμενοι αλληλεπιδρούν και οδηγούνται στην αναγνώριση της αξίας 
του κάθε μέλους της ομάδας. Αρχικά, αυτοί που είναι ειδικοί σε κάθε θέμα/συζήτηση 
ανήκουν σε μικρές ετερογενείς ομάδες της Jigsaw (τα home groups) και ερευνούν τα 
εξειδικευμένα αντικείμενά τους ∙ το υλικό που τους έχει ανατεθεί. Στη συνέχεια, συ-
ναντώνται, επεξεργάζονται και βελτιώνουν το υλικό που έχουν συγκεντρώσει. Αφού 
οι ειδικοί ολοκληρώσουν τη διαδικασία της έρευνας και μελετήσουν τα καθορισμένα 
θέματα, επιστρέφουν στις αρχικές ετερογενείς ομάδες τους (home groups) για να «δι-
δάξουν» τους συνεκπαιδευομένους τους επιλύοντας ταυτόχρονα τυχόν απορίες τους. 
Και συγκεκριμένα, ο κάθε ειδικός παρουσιάζει την εργασία του, ενώ οι υπόλοιποι του 
θέτουν ερωτήσεις για καλύτερη κατανόηση των ευρημάτων (Γρηγορίου, Καχριμάνη, 
& Κονινιού, 2013). Στην περίπτωση συλλογής αρκετά μεγάλου υλικού, οι ειδικοί 
τεκμηρίωσης της εκάστοτε ομάδας θέτουν σε ψηφοφορία τα δέκα (10) πιο σημαντικά 
γεγονότα. Μετά την ψηφοφορία ανακοινώνονται τα αποτελέσματα. Κατά την τελική 
φάση, η τάξη συγκεντρώνεται και αποτιμά την εμπειρία της συνεργατικής διαδικασί-
ας και οι διδασκόμενοι αξιολογούνται σε ατομικό πλέον επίπεδο (Dell’Olio, & Donk, 
2007). Επιπρόσθετα, ζητείται από τους διδασκομένους με γνωστοποιημένα κριτήρια 
να προβούν και οι ίδιοι σε αυτοαξιολόγηση ή/και σε αξιολόγηση ομοτίμων. 

Ο ουσιαστικός ρόλος του διδάσκοντος, καθ’ όλη τη διαδικασία εφαρμογής της στρα-
τηγικής, πρέπει να είναι αυτός του «γεφυροποιού» τόσο ανάμεσα στις ομάδες όσο και 
ανάμεσα στα μέλη των ομάδων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο διδάσκοντας 
επιβλέπει διακριτικά και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται ή κρίνει αναγκαίο, κυρίως για 
να αποσοβήσει ανασταλτικές καταστάσεις για την πορεία της δράσης. Επίσης, ενθαρ-
ρύνει και καθοδηγεί όταν μια ομάδα βρίσκεται σε αδιέξοδο.  

Οι διδασκόμενοι από την άλλη, καλούνται να συμμετάσχουν στο διδακτικό αυτό 
πλαίσιο προσπαθώντας να συμπληρώσουν το puzzle, του οποίου τα κομμάτια είναι οι 
γνώσεις και οι εμπειρίες που θα αποκομίσουν από την όλη διαδικασία. Για να επιτευ-
χθεί όλο αυτό, θα πρέπει να συνεργαστούν και να λειτουργήσουν με ομαδική λογική 
προκειμένου να καταλήξουν στο ζητούμενο-παραδοτέο: η ψηφιακή αφίσα από την 
εκάστοτε ομάδα, π.χ. με τη χρήση του Glogster. 

Οι ψηφιακές αφίσες, ως παραδοτέο θα αναρτηθούν σε εμφανές σημείο, σε τέσσερις 
(4) συνδέσμους, κάτω δεξιά στο blog του σχολείου με σκοπό την προβολή καινοτό-
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μου εκπαίδευσης μέσα από τη δημιουργικότητα, την αλληλεπίδραση και την ομαδο-
συνεργατικότητα των διδασκομένων. Οι διδασκόμενοι θα παίρνουν το υλικό από το 
υπάρχον αποθετήριο (π.χ. dropbox), ενώ στην εκάστοτε αφίσα θα έχουν ανεβάσει τα 
εξής:  

• αποσπάσματα των σπουδαιότερων γεγονότων,  
• υλικό από video-φωτογραφίες εποχής,  
• μια χρονοσειρά (π.χ. timerime) και  
• ξεκάθαρη επιχειρηματολογία επιλογής τους, των αιτιών της Μικρασιατικής Κατα-

στροφής. 

Η παραπάνω στρατηγική προσφέρεται για αποτελεσματική διδασκαλία μαθησιακού 
υλικού με διατήρηση, σε υψηλό επίπεδο, της προσωπικής υπευθυνότητας κάθε διδα-
σκομένου. Γίνεται αντιληπτό ότι από την προσωπική επίδοση κάθε εξειδικευμένου 
μέλους κρίνεται η συνολική απόδοση των αρχικών ομάδων. Επομένως, είναι ανα-
γκαία η ανάπτυξη ομαδικών και συνεργατικών μαθησιακών δεξιοτήτων από όλους. Η 
εξειδίκευση των διδασκομένων δε, επιτρέπει την εμβάθυνση της γνώσης του μαθη-
σιακού υλικού και ταυτόχρονα φέρνει στο φως το επίπεδο της προσωπικής κατανόη-
σης της ύλης και τυχόν παρανοήσεων. Είναι φανερά αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η 
μετάβαση από τη σχολική τάξη που καλλιεργεί τον ανταγωνισμό προς ένα περιβάλ-
λον μάθησης στο οποίο ευδοκιμεί η συνεργασία, η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η ενσυ-
ναίσθηση και η αλληλοκατανόηση.  

ΣΤΑΔΙΑ : 

Η εφαρμογή της στρατηγικής Jigsaw γίνεται σε τέσσερα στάδια:  

• ανάθεση εξειδίκευσης σε διαφορετικές πτυχές του υλικού,  
• σχηματισμός ομάδων ειδικών από τους διδασκομένους με τον ίδιο ρόλο, 
• συζήτηση και καταιγισμός ιδεών στα πλαίσια των ομάδων ειδικών για το πώς θα 
παρουσιάσουν την εξειδικευμένη γνώση στις αρχικές τους ομάδες και  
• επιστροφή στις αρχικές ομάδες και παρουσίαση της εξειδικευμένης γνώσης από 
τους ειδικούς. 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 

3 ώρες → αρχική έρευνα 

3 ώρες → επεξεργασία υλικού 

1 ώρα → ψηφοφορία και ανακοίνωση αποτελεσμάτων 

2 ώρες → Ο ειδικός της 4ης ομάδας αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή και με τη βοήθεια 
των υπολοίπων φτιάχνουν την τελική αφίσα στην εκάστοτε ομάδα. 

Στο σημείο αυτό οι ομάδες παρουσιάζουν τις αφίσες τους στην τάξη προκειμένου να 
λάβουν γνώση οι λοιπές ομάδες. 
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1 ώρα → Στη διάρκεια αυτή ο εκπαιδευτικός αξιολογεί αλλά και κατά τη διάρκεια 
της όλης διαδικασίας με κριτήρια που παρουσιάζονται στην παρακάτω ρουμπρίκα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η αξιολόγηση στηρίζεται στους άξονες και στα κριτήρια ρουμπρίκας, η οποία θεω-
ρείται μία ποιοτική, περιγραφική μέθοδος αξιολόγησης, ειδικότερα μέσα στα πλαίσια 
των συνεργατικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Ο διδάσκοντας μπορεί να αποτιμήσει 
την επίδοση των εκπαιδευομένων του με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαβαθμί-
σεις ποιότητας για το καθένα. Εξηγεί και ανακοινώνει τη χρήση της σε αυτούς, κατά 
την εκτέλεση των δραστηριοτήτων προτρέποντάς τους να την χρησιμοποιήσουν και 
εκείνοι ως μέσο αυτοαξιολόγησης. 

Η αξιολόγηση έχει προετοιμαστεί από το διδάσκοντα και είναι σε 20βαθμη κλίμακα. 
Επίσης εκτός από την δική του αξιολόγηση, ζητείται από τους εκπαιδευόμενους με 
βάση την παραπάνω ρουμπρίκα, να αποβούν και οι ίδιοι σε αυτοαξιολόγηση ή σε α-
ξιολόγηση ομοτίμων. 
 

ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 

ΕΠΙΔΟΣΗ 
3 

ΜΕΤΡΙΑ 
ΕΠΙΔΟΣΗ 

2 

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ 

1 

Συμμετοχή Ενεργή εμπλοκή 
σε όλες (ποσοστό 
100%) τις συγκε-
ντρώσεις της ο-
μάδας λαμβάνο-
ντας μέρος στις 

συζητήσεις 

Ενεργή εμπλοκή 
στο 50-60% των 
συγκεντρώσεων 
της ομάδας αλ-
λά μη λαμβάνο-
ντας μέρος σε 
όλες τις συζη-

τήσεις 

Ενεργή εμπλο-
κή σε ποσοστό 
κάτω του 50% 

στις συγκε-
ντρώσεις και 

στις συζητήσεις 
της ομάδας 

Αναζήτηση & 
Συλλογή 

Πληροφοριών 

Συλλέγει ποσο-
στό 75-100% 
πληροφοριών 

σχετικών με τη 
δραστηριότητα 
που υλοποιείται 

Συλλέγει ποσο-
στό 50-70% 

πληροφοριών 
σχετικών με τη 
δραστηριότητα 
που υλοποιείται 

Συλλέγει πλη-
ροφορίες σχετι-
κές με τη δρα-

στηριότητα που 
υλοποιείται σε 
ποσοστό κάτω 

του 50% 
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Πληρότητα Το περιεχόμενο 
της δραστηριότη-
τας απαντά στα 
ζητούμενα σε 

ποσοστό άνω του 
80% 

Το περιεχόμενο 
της δραστηριό-
τητας απαντά 

στα ζητούμενα 
σε ποσοστό με-

ταξύ του 50-
80% 

Το περιεχόμενο 
της δραστηριό-
τητας απαντά 

στα ζητούμενα 
σε ποσοστό κά-

τω του 50% 

Συνέπεια Ολοκληρώνει ό-
λες τις εργασίες 
που του/της έ-
χουν ανατεθεί 

χωρίς καθυστέ-
ρηση 

Ολοκληρώνει 
τις εργασίες που 

του/ης έχουν 
ανατεθεί με μι-
κρή καθυστέρη-
ση (σε ποσοστό 

και 20%) 

Δεν ολοκληρώ-
νει ποτέ τις ερ-

γασίες που 
του/ης έχουν 

ανατεθεί εγκαί-
ρως 

Επικοινωνία Μεταδίδει τις 
σκέψεις του/ης, 

ακούγοντας προ-
σεκτικά και υπο-
λογίζοντας πάντα 
(ποσοστό 100%) 
τις απόψεις όλων 

των μελών της 
ομάδας 

Μεταδίδει τις 
σκέψεις του/ης, 

ακούγοντας 
προσεκτικά και 
υπολογίζοντας 
τις απόψεις ό-
λων των μελών 
της ομάδας σε 
ποσοστό 60-

80% 

Προτιμά να εί-
ναι παθητικός/ή 
ακροατής/ρια 
των απόψεων 
των μελών της 
ομάδας, μη δί-

νοντας προσοχή 
σε αυτές, σε 

ποσοστό μεγα-
λύτερο του 60% 

Παροχή βοή-
θειας 

Παρέχει βοήθεια 
στην ομάδα όταν 
χρειαστεί, σε πο-
σοστό άνω του 

70% 

Παρέχει βοή-
θεια στην ομάδα 
όταν χρειαστεί 
σε ποσοστό 50-

70% 

Δεν παρέχει 
βοήθεια στην 
ομάδα όταν 
χρειαστεί 

Κατά τους Hanze και Berger (2007), οι οποίοι πειραματίστηκαν πάνω στη σύγκριση 
της διδασκαλίας με την στρατηγική Jigsaw με παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας, 
διαπίστωσαν ότι στην πρώτη περίπτωση οι διδασκόμενοι ανέπτυξαν: 

• ισχυρότερα εσωτερικά κίνητρα, 
• μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το θέμα, 
• πιο ενεργητική εμπλοκή στο μάθημα, 
• μεγαλύτερη ικανότητα, 
• περισσότερη κοινωνική αλληλεπίδραση, 
• αλλά ταυτόχρονα και περισσότερη αυτονομία. 

Επισήμανση μικρομεταβολών - Μεταφερσιμότητα 

Το σενάριο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί και σε εκπαιδευομένους των Σχολείων Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας στα πλαίσια του project, υποστηριζόμενο από το γλωσσικό και τον 
πληροφορικό γραμματισμό. Με την απόκτηση της «πληροφορικής κουλτούρας», δη-
λαδή της θετικής στάσης για τις Τ.Π.Ε. (Δαγδιλέλης, 2003), και την ανάδειξη της ι-
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στορικής παραμέτρου, οι εκπαιδευόμενοι θα δύνανται να ενσωματωθούν καλύτερα 
στο σύγχρονο κόσμο αναπτύσσοντας επικοινωνιακές δεξιότητες, πρωτοβουλίες, ε-
ρευνητική διάθεση, κριτική προσέγγιση και αυτενέργεια. 

Συμπεράσματα - Αναστοχασμός 

Η διδακτική παρέμβαση υλοποιήθηκε στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
σε δύο ετερόκλητα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα : στο Γενικό Λύκειο και στο Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας. Και στα δύο παρατηρήθηκε ότι το ενδιαφέρον των διδασκομέ-
νων ήταν μεγάλο, διότι απόλαυσαν αφενός μεν τα θετικά στοιχεία της ομαδοσυνεργα-
τικής εργασίας, της ενεργητικής συμμετοχής, της αυτομάθησης, και αφετέρου δε την 
έμπρακτη εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και τη βελτίωσή τους. Με βάση 
την παραπάνω ρουμπρίκα, επισημαίνεται ότι σε όλα τα πεδία υπήρξαν άριστα αποτε-
λέσματα, δηλαδή η συμμετοχή όλων ήταν εξαιρετική, εκπλήρωσαν τους διδακτικούς 
στόχους, ολοκλήρωσαν την εργασία τους με συνέπεια και πληρότητα και συνεργά-
στηκαν αλληλέγγυα μέσα στην ομάδα. Οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι ανέφεραν ότι ήταν 
πολύ ευχαριστημένοι από την δουλειά τους.  
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Περίληψη 

Ο τίτλος του εκπαιδευτικού σεναρίου χωρίζεται σε τρεις νοητούς άξονες: Η Μεσαιω-
νική Ρόδος: που αποτελεί την προϋπάρχουσα γνώση μετά από επίσκεψη που έγινε την 
προηγούμενη χρονιά. Συναντά τους Ευρωπαίους συγγενείς της: (αναζήτηση γνώσης) 
Σε αυτό το σημείο μαθαίνουμε για την Ευρώπη, την Unesco, τα μνημεία Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς, για τους στόχους τις Ε.Ε. όπως αναλύσαμε πιο πάνω. Μέσα στο χρόνο: 
Αυτός ο άξονας του τίτλου έχει να κάνει με τη δημιουργία υλικού μέσα από καινοτόμες 
δραστηριότητες (ημερολόγια, ψηφιακά μουσεία κτλ.) Η ενεργοποίηση και εμπλοκή 
των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και τα αποτελέσματα να έχουν διδακτικό χα-
ρακτήρα είναι το ζητούμενο. Σε όλο αυτό το έργο σπουδαίο ρόλο θα παίξουν τα εκπαι-
δευτικά λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό καθώς με αυτά εξοικειώ-
θηκαν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο υλικό του 
διαδικτύου. Ανέπτυξαν τον τρόπο παρουσιάσεων των πληροφοριών και δεδομένων που 
έβρισκαν. Δημιούργησαν ηλεκτρονικά αποτελέσματα οπτικοακουστικού χαρακτήρα.  

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαιδευτικό σενάριο, Λογισμικά, Ευρωπαϊκή Ένωση, Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

Εισαγωγή 

Κύριοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον η προαγωγή της ειρήνης, των α-
ξιών της και της ευημερίας των λαών της. Στους εν λόγω γενικούς στόχους προστίθεται 
μια σειρά επιμέρους στόχων:  
− η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά 

σύνορα .  
− η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς όπου ο ανταγωνισμός είναι ελεύθερος και α-

νόθευτος. 
− η βιώσιμη ανάπτυξη, με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθε-

ρότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με 
στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προ-
στασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. 

− η προαγωγή της επιστημονικής και τεχνικής προόδου.  
− η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, η προώθηση της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής προστασίας, η ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και η προστασία των δικαιωμάτων του 
παιδιού. 
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− η προαγωγή της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης 
μεταξύ των κρατών μελών. 

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Το εκπαιδευτικό σενάριο «Η Μεσαιωνική Ρόδος συναντά τους Ευρωπαίους συγγενείς 
της μέσα στο χρόνο» εφαρμόστηκε στο ΔΣ Σορωνής Ρόδου στην ΣΤ τάξη και ο απώ-
τερος στόχος της εφαρμογής του ήταν να μάθουν οι μαθητές για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς ξεκινώντας από τη Ρόδο, μέσα από την εκ-
μάθηση λογισμικών και τη δημιουργία καινοτόμων δραστηριοτήτων με την χρήση των 
Τ.Π.Ε.. Η προστιθέμενη αξία αυτού του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι ότι αναδεικνύ-
ονται μέσα από το σενάριο συγκεκριμένες δράσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν 
με τα συμβατικά αναπαραστατικά μέσα, ενώ συγχρόνως επεκτείνονται οι γνωστικοί 
ορίζοντες του μαθητή. Επίσης οι μαθητές νιώθουν την ανάγκη να ταξιδέψουν στην Ευ-
ρώπη. Οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται ως εργαλεία γνώσης, έρευνας και μάθησης αλλά 
και αξιοποιούνται για να μάθουν το χειρισμό και λειτουργία ενός λογισμικού. Επίσης 
αξιοποιούνται σε, πλέον, ένα ανοιχτό πλαίσιο μάθησης. 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «H Μεσαιωνική Ρόδος συναντά τους Ευρωπαίους συγ-
γενείς της μέσα στο χρόνο» Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου: Θα χρεια-
στούν 14 διδακτικές ώρες στη Κανονική Ζώνη Διδασκαλίας και στην Ευέλικτη Ζώνη 
Διδασκαλίας. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαι-
τούμενες γνώσεις: Από τους μαθητές απαιτούνται βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ 
και δυνατότητα χρήσης ενός φυλλομετρητή.  

Οι μαθητές γνωρίζουν πώς μέσα από ένα έγγραφο του Word μπορούν να επισκεφθούν 
συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Ακόμα οι ομάδες έχουν εξασκηθεί στη χρήση της ηλεκτρο-
νικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia (αναζήτηση πληροφοριών μέσα από την αρχική σε-
λίδα της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας). Επίσης οι μαθητές σε προηγούμενα μαθή-
ματα (Γεωγραφία) έχουν εξασκηθεί σε ερωτήσεις-απαντήσεις για τις πρωτεύουσες των 
χωρών, οπότε τώρα που έχουμε τις πρωτεύουσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα χρειαστούμε λιγότερο χρόνο. Σαν προαπαιτούμενη γνώση μπορούμε να θεωρή-
σουμε και την επίσκεψη στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και συγκεκριμένα στο Πα-
λάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και στο Παλάτι των Ιπποτών την αμέσως προηγούμενη 
χρονιά. Τέλος οι μαθητές γνωρίζουν όταν αναφερόμαστε στη Μεσαιωνική Περίοδο 
στην Ευρώπη για ποια περίοδο της ιστορίας μιλάμε. 

Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ, εφόσον αποτελεί 
θέμα ενότητας στο βιβλίο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ΄ τάξης: «ΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ» και οι στόχοι που τίθενται έχουν σχέση με το αναλυτικό πρό-
γραμμα. Στη Γεωγραφία υπάρχουν σχετικές ενότητες π.χ. η Ευρώπη, η θέση της Ευ-
ρώπης, οι κάτοικοι και τα κράτη, οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και Αξιοθέατα – μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώ-
πης. Επίσης μπορεί να συνδεθεί και με άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως Γλώσσα π.χ 
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διαλογικές μορφές επικοινωνίας, προφορικός λόγος και Πληροφορική όπως μελέτη, 
ανακάλυψη, συμπεράσματα (εκπαίδευση με τη χρήση των Τ.Π.Ε.). 

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο  
− Να γνωρίσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
− Να μάθουν τη λειτουργία και θεσμικά όργανα της Ε.Ε. 
− Να πληροφορηθούν για τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco. 
− Να γνωρίσουν άλλες Μεσαιωνικές Πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
− Να αποκτούν θετική στάση απέναντι στους άλλους λαούς, να εκτιμούν τη σημασία 

που έχει η συνεργασία των λαών και να εκτιμούν τα ανθρωπιστικά και πνευματικά 
ιδεώδη. 

− Να καταγράφουν και να αξιοποιούν πληροφορίες για τους λαούς της ηπείρου και τα 
πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά (γλώσσες, θρησκείες). 

− Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της 
ηπείρου με τη βοήθεια κατάλληλου εποπτικού υλικού. 

− Να κάνουν υποθετικά ταξίδια σε χώρες ή πόλεις και να περιγράφουν κλίμα, ρούχα, 
κτίρια, πολιτιστικό περιβάλλον, και αξιοθέατα (εκμετάλλευση βιβλιογραφικών πη-
γών) 

Ως προς τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 
− Να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο 

υλικό του διαδικτύου.  
− Να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από πολυμεσικό 

υλικό π.χ. ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες. 
− Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, συλλογής, επιλογής επεξεργασίας και αξιο-

ποίησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και παρουσίασης των δεδομένων 
τους. 

− Εξοικείωση με τις Τ.Π.Ε. και τα εργαλεία που προσφέρει το Διαδίκτυο. 
− Δημιουργία αποτελεσμάτων (ηλεκτρονικό ημερολόγιο) με τις Τ.Π.Ε. μέσα από τη δια-

δικασία της μάθησης. 
− Να ανακαλύψουν τη γεωγραφική θέση κάστρων που υπάρχουν στην Ελλάδα, μέσω 

των δυνατοτήτων οπτικοποίησης που παρέχει το λογισμικό GoogleEarth και να διευ-
ρύνουν τις γνώσεις τους με τρόπο παραστατικό. 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία  
− Η ενθάρρυνση στο διάλογο και την επιχειρηματολογία. 
− Να καλλιεργηθεί η ενεργητική, συνεργατική και ανακαλυπτική μάθηση και το ομαδικό 

πνεύμα μέσω της ομαδικής εργασίας, του διαλόγου και της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των μαθητών. 

− Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 
− Η διαπίστωση και η οδήγηση σε συμπεράσματα.  

Το εκπαιδευτικό σενάριο σχεδιάστηκε για να εφαρμοστεί σε τάξη του Δημοτικού Σχο-
λείου Σορωνής. Έγινε προσπάθεια ώστε να βρεθεί ένα θέμα το οποίο να είναι οικείο 
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στους μαθητές μας ώστε να έχουμε πολλές προηγούμενες γνώσεις. Μία πρόσφατη εκ-
δρομή του σχολείου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου έδωσε την ιδέα να γίνει εργασία 
που θα ενώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
Unesco και τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου μέσα στο χρόνο. Χρησιμοποιώντας την 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις 
τους, να δοκιμαστούν και να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους είτε είναι σωστές συ-
μπληρώνοντας τις υπάρχουσες γνώσεις τους είτε αν είναι λαθεμένες να βοηθηθούν από 
τα άλλα μέλη της ομάδας τους για να βρουν το σωστό και να το ενσωματώσουν στις 
γνώσεις τους ως νέο στοιχείο όσον αφορά τις χώρες, τις πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Ο Η/Υ και οι Τ.Π.Ε. προωθούν τις υπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών, παρέχει νέες 
καθώς και αυθεντικές εμπειρίες στους μαθητές σχετικά με τη διαδικασία οικοδόμησης 
της γνώσης, υποστηρίζει την ενσωμάτωση της μάθησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα, 
ενθαρρύνει την έκφραση των απόψεων, των αντιλήψεων και των ιδεών των μαθητών 
στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. Επιπλέον, προωθεί την εμπέδωση της μάθη-
σης και ενθαρρύνει χρήσεις πολλαπλών μορφών αναπαράστασης της πραγματικότη-
τας. Τα λογισμικά που χρησιμοποιούμε είναι τα επόμενα και είναι 16: Επεξεργαστή 
κειμένου (word), Παρουσίαση (powerpoint), Διαδίκτυο (internet), GoogleEarth, 
ProShowGold, Calendar (λογισμικό από Big Huge Labs), PosterBuilder, SlideShare, 
Snagit 12, ThingLink, Zoobrust, Prezi, Photo3D Album, Jigs@w Puzzle2 HotPotatoes, 
Centenia  

Όσον αφορά τη διδακτική προσέγγιση υιοθετούμε τις βασικές ιδέες του Piaget και του 
Papert: «Ο διδάσκων οφείλει να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουν 
οι μαθητές να οικοδομήσουν τις γνώσεις τους. Το σενάριο είναι θεμελιωμένο στην θε-
ωρία μάθησης του εποικοδομητισμού διότι ο μαθητής χτίζει την γνώση του ανιχνεύο-
ντας, διερευνώντας και αλληλεπιδρώντας οπτικά με τις εντολές που αφορούν τη δομή 
επιλογής της γλώσσας προγραμματισμού των λογισμικών δημιουργώντας καινοτόμες 
δραστηριότητες. 

Αναπαραστάσεις των μαθητών/πρόβλεψη δυσκολιών στο διδακτικό σενάριο: 
Αυτό το εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιήθηκε και μπορούμε να πούμε για τις δυσκολίες 
του κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του. Οι μαθητές από αρχή έδειξαν μεγάλο ενδια-
φέρον γιατί η προϋπάρχουσα γνώση είναι σε ισχύ καθώς ασχολούμαστε με την Με-
σαιωνική πόλη της Ρόδου που είναι το μέρος που κατοικούν. Οι δυσκολίες που συνα-
ντούν οι μαθητές είναι η σε μεγάλο βαθμό χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και η 
εφαρμογή των λογισμικών σε αυτό. Η παρουσία μας όμως έχει ρόλο καθοδηγητικό και 
η εγκατάσταση τους αλλά και η εκμάθηση τους γίνεται από εμάς. Οι μαθητές με τη 
χρήση των λογισμικών δείχνουν ενθουσιασμό γιατί φτάνουν στη δημιουργία ψηφιακών 
καινοτόμων αποτελεσμάτων (όπως τη δημιουργία ψηφιακών μουσείων) που δεν είχαν 
ξαναδημιουργήσει. Οι αναπαραστάσεις και οι κατηγορίες ενεργειών των μαθητών κατά 
τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ήταν: εκμάθηση των βασικών του υπολο-
γιστή, εκμάθηση λογισμικού εφαρμογών, υπολογισμοί στα Μαθηματικά, επεξεργασία 
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εικόνων, μάθηση με το λογισμικό, αναζήτηση πληροφοριών από διαδίκτυο, οργάνωση 
της πληροφορίας, δημιουργική επίλυση προβλημάτων, παρουσίαση-προβολή της νέας 
γνώσης στο διαδίκτυο (ανάρτηση στο blog του σχολείου), ομαδική εργασία, αφομοί-
ωση παλαιότερης και της ήδη διδαχθείσας ύλης, εξασφάλιση των αποτελεσμάτων κάθε 
διδακτική ώρα, προσωπικός πειραματισμός καθώς επίσης και εγκατάσταση προγραμ-
μάτων και αλλαγή ρυθμίσεων. Σπουδαίο ρόλο στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού σε-
ναρίου παίζει και η εξατομίκευση της μάθησης. 

Διδακτικό συμβόλαιο: Κατά την εκτέλεση του σεναρίου εκτιμάται ότι δε θα υπάρξουν 
σημαντικά προβλήματα σε σχέση με την ταχύτητα λειτουργίας του Η/Υ – Λογισμικών 
(Τα λογισμικά όπως έχω αναφέρει πιο πάνω). Συνεπώς δε θα υπάρξουν προβλήματα 
εκκίνησης του λογισμικού ή δυσλειτουργίες που θα επηρεάσουν το μάθημα (διδακτικός 
θόρυβος). Επίσης το διδακτικό συμβόλαιο δε θα ανατραπεί διότι τα φύλλα εργασίας 
είναι απλά, ρεαλιστικά και οδηγούν τον μαθητή βήμα-βήμα στην ομαλή εξοικείωσή 
του με το λογισμικό αλλά και στην εύκολη δημιουργία καινοτόμων δραστηριοτήτων. 

Υποκείμενη θεωρία μάθησης: Η εμφάνιση του υπολογιστή στην δεκαετία του 70 συ-
νιστά νέα εξέλιξη της προγραμματισμένης διδασκαλίας με την εμφάνιση της Διδασκα-
λίας με την Βοήθεια υπολογιστή η οποία στην αρχική της μορφή δεν ήταν παρά η υπο-
λογιστική υλοποίηση του προγραμματισμένου βιβλίου μέσω ερωτήσεων πολλαπλών 
επιλογών (multiple choice).Στην σύγχρονη εκδοχή του μιλάμε για τα προγράμματα δι-
δασκαλίας με τη Βοήθεια Υπολογιστή τα οποία σχεδιάζονται με βάση το «μοντέλο» 
του διδακτικού σχεδιασμού (Instructional Design). Tα τρία κύρια στάδια ανάπτυξης 
του μοντέλου του Διδακτικού Σχεδιασμού είναι:  
− Αξιολόγηση αναγκών: Προσδιορίζει κάθε δραστηριότητα του μαθητή και κάθε τμήμα 

γνώσης που πρέπει να προσκτηθεί από αυτόν.  
− Επιλογή διδακτικών μεθόδων και υλικού: Βασίζονται στην προηγούμενη ανάλυση 

και στηρίζονται σε μετρήσιμα μεγέθη συμπεριφοράς.  
− Αξιολόγηση του μαθητή: Τεστ που μας επιτρέπουν να αποφανθούμε για την επίτευξη 

των διδακτικών στόχων.  

Η συνεισφορά του συμπεριφορισμού στο σχεδιασμό εκπ. εφαρμογών με Τ.Π.Ε. Τα 
συμπεριφοριστικού τύπου λογισμικά tutorials & drill and practice (καθοδήγησης /εξά-
σκησης και πρακτικής) κρίνονται επαρκή είτε: 
− για παροχή εποπτικής διδασκαλίας, 
− για την εμπέδωση χαμηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων,  
− για την αξιολόγηση και την προσωπική εργασία των μαθητών 

Οργάνωση της τάξης – εφικτότητα σχεδίασης: Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργα-
τική μέθοδος γιατί μέσα στις ομάδες λαμβάνει χώρα το φαινόμενο της γνωστικής σύ-
γκρουσης. Οι απόψεις των μαθητών «δοκιμάζονται» και σταθεροποιούνται. Οι μαθητές 
με περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες γίνονται «δάσκαλοι» για τους αδύνατους. Οι 
αδύνατοι έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν σε ένα μικρό περιβάλλον όπου οι αρχικές 
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τους ή λαθεμένες απόψεις θα δοκιμαστούν και θα αναδομηθούν. Η εννοιολογική αλ-
λαγή γίνεται πραγματικότητα με τον πιο φυσικό τρόπο. Έτσι επιτυγχάνεται η συμμε-
τοχή όλων στη διαδικασία μάθησης, αλλά και η ανταλλαγή απόψεων και παρατηρή-
σεων. Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες 3-4 ατόμων. Το κάθε μέλος 
έχει συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα, όπως συντονιστής, γραμματέας, σύμβουλος ανα-
ζήτησης κι επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων. Οι ρόλοι εναλλάσσονται για να μπο-
ρέσουν όλοι οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν τον Η/Υ. Ακολουθείται έτσι το μοντέλο 
της διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης μέσα από την αναζήτηση της γνώσης σε 
πηγές στο διαδίκτυο. Θα απαντήσουν επίσης σε ερωτήσεις μέσω διαδικτύου για αυτά 
που μαθαίνουμε μέσα στη τάξη και θα ανακοινώσουν τις απαντήσεις τους στους υπό-
λοιπους μαθητές. Η κοινοποίηση των απαντήσεων βοηθάει στην ανάπτυξη της αυτοα-
ξιολόγησης, της αυτοδιόρθωσης και της υπευθυνότητας. Για να μπορέσουν να δουλέ-
ψουν σωστά τα παιδιά απαιτείται επομένως ο κατάλληλος αριθμός Η/Υ. Η δραστηριό-
τητα θα πρέπει να διεξαχθεί στο εργαστήριο πληροφορικής. Ένας βιντεοπροβολέας 
συνδεδεμένος με Η/Υ είναι πολύ χρήσιμος.  

Αξιολόγηση 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αξιολογήσουμε το έργο και γενικότερα το πρόγραμμα. 
Από αρχή θέσαμε κάποιους διδακτικούς στόχους ως προς το γνωστικό αντικείμενο, τη 
μαθησιακή διαδικασία αλλά και ως προς τη χρήση Νέων Τεχνολογιών (Τ.Π.Ε.) οι ο-
ποίοι υλοποιήθηκαν στο μέγιστο βαθμό. Οι κύριοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εί-
ναι πλέον η προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της. 
Στους εν λόγω γενικούς στόχους προστίθεται μια σειρά επιμέρους στόχων:  
− η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά 

σύνορα .  
− η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς όπου ο ανταγωνισμός είναι ελεύθερος και α-

νόθευτος. 
− η βιώσιμη ανάπτυξη, με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθε-

ρότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με 
στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προ-
στασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. 

− η προαγωγή της επιστημονικής και τεχνικής προόδου.  
− η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, η προώθηση της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής προστασίας, η ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και η προστασία των δικαιωμάτων του 
παιδιού. 

− η προαγωγή της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης 
μεταξύ των κρατών μελών. 

Οι στόχοι αυτοί αναλύονται στους μαθητές και μέσα από το χώρο της ελευθερίας, α-
σφάλειας και δικαιοσύνης αλλά και περνώντας το μήνυμα της προώθησης της κοινω-
νικής δικαιοσύνης, της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και της αλ-
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ληλεγγύης μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης "ταξιδεύουμε" από τη Με-
σαιωνική Ρόδο στην Ευρώπη χωρίς εσωτερικά σύνορα και κοινωνικές διακρίσεις (στό-
χος της Ε.Ε.). Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται την πολιτιστική και γλωσσική 
πολυμορφία και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Το πρόγραμμά μας σε αυτό το σημείο εμβαθύνει, εντάσσοντας και την 
Unesco με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Επίσης, στους στόχους που περι-
λαμβάνονται σήμερα στις συνθήκες, το Σύνταγμα προσθέτει την προαγωγή της επιστη-
μονικής και τεχνικής προόδου και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, καθώς και την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Στην οικονομική και κοινωνική συνοχή 
προσδίδεται μια γεωγραφική διάσταση. Η πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία κα-
θώς και η προστασία και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης γίνο-
νται επίσης στόχοι της Ένωσης. Η παράγραφος 4 του άρθρου I-3 είναι αφιερωμένη 
στην προώθηση των αξιών και των συμφερόντων της Ένωσης στις σχέσεις της με τον 
υπόλοιπο κόσμο. Η παράγραφος αυτή συγκεντρώνει τους στόχους, που αναφέρονται 
και στη συνθήκη ΕΕ, οι οποίοι αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφάλειας καθώς και τις διατάξεις τις σχετικές για την ανάπτυξη:  
− την ειρήνη 
− την ασφάλεια 
− τη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη 
− την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών 
− το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο 
− την εξάλειψη της φτώχειας 
− την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων (και ιδίως των δικαιωμάτων του παι-

διού) 
− την ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου (το σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη 

των Ηνωμένων Εθνών) 

Προτάσεις για δραστηριότητες – προτεινόμενες εργασίες και χρήση εξωτερικών 
πηγών 

1η Διδακτική ώρα: Ξεκινάμε το πρόγραμμα με το μάθημα της Ιστορίας όπου πρέπει 
οι μαθητές να καταλάβουν ότι τα σύνορα των χωρών της Ευρώπης αλλάζουν με το 
πέρασμα των χρόνων γιατί υπογράφονται συνθήκες μεταξύ των κρατών αλλά και για 
άλλους λόγους. Το βοηθητικό υλικό για αυτή τη διδακτική ώρα είναι ο Ιστορικός Άτ-
λαντας «Centennia» που είναι ένας οδηγός στην ιστορία της Ευρώπης, της Μέσης Α-
νατολής και της Βόρειας Αφρικής κατά την δεύτερη χιλιετία μ. Χ. Εμείς θα επικεντρω-
θούμε μόνο στην Ευρώπη. Βασισμένος σε μια πλούσια ακολουθία χαρτών, παρουσιά-
ζει, μέσα από 9.000 αλλαγές συνόρων την ιστορική διαδρομή όλων των αυτοκρατο-
ριών, βασιλείων και εθνικών κρατών των προαναφερθέντων περιοχών. Ιστορικός Άτ-
λαντας «Centennia» μπορεί να δημιουργήσει καινούργιες προοπτικές στον τρόπο διδα-
σκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στο ελληνικό σχολείο, να θέσει τις βάσεις ώστε 
να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην αφομοίωση της ιστορικής γνώσης και να κε-
ντρίσει τους μαθητές να διερευνήσουν μόνοι τους το πεδίο που καλύπτει η εφαρμογή. 
Οι γενικοί διδακτικοί στόχοι που τίθενται στις δραστηριότητες του λογισμικού είναι: 
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− Η ενθάρρυνση για αυτενέργεια των μαθητών, προς αναζήτηση ιστορικών πληροφο-
ριών μέσω του λογισμικού. 

− Η κατανόηση της έννοιας του χρόνου και των αλλαγών που συντελούνται μέσα στο 
ιστορικό γίγνεσθαι. 

− Η όξυνση της κρίσης μέσα από τη σύγκριση των ιστορικών περιόδων βάσει των χαρ-
τών, που ανοίγουν στην οθόνη. 

− Η σύνδεση γεγονότων, προσώπων και χρονολογιών σε σχέση και αναφορά με τους 
χάρτες. 

− Η εξακρίβωση της πολυπλοκότητας των ιστορικών εξελίξεων και αλληλεπιδράσεων 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

− Η κατανόηση της σημαντικότητας της παρουσίας του ελληνισμού στο ευρωπαϊκό γί-
γνεσθαι. 

Σαν δραστηριότητα οι ομάδες των μαθητών βρίσκουν στο Centenia, την περίοδο των 
αλλαγών του χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε κάθε είσοδο χώρας στην Ε.Ε. 
πως διαμορφώνονται τα κράτη της Ευρώπης. 

2η Διδακτική ώρα: Οι μαθητές εξασκούνται σε εργασίες που αφορούν το μάθημα της 
Γεωγραφίας και αφορούν τις πρωτεύουσες των χωρών της Ευρώπης και συγκεκριμένα 
με την ειδική ρύθμιση που έχει των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξοικειώνονται 
έτσι σιγά-σιγά με την Ε.Ε.  

3η Διδακτική ώρα: Σαν αφόρμηση δείχνουμε στους μαθητές την σημαία της Ε.Ε. και 
καταγράφουμε τις αντιδράσεις τους, αν τη γνωρίζουν, αν την έχουν ξαναδεί κ.ά. Επι-
σκεπτόμαστε την επίσημη σελίδα της Ε.Ε. http://europa.eu/ και επιλέγουμε την ελλη-
νική γλώσσα για να περιηγηθούμε μέσα σε αυτήν. Εδώ οι μαθητές μπορούν να μάθουν 
πληροφορίες πατώντας πάνω σε κάθε χώρα από τις 28 για το πότε μπήκαν στην Ε.Ε. 
αλλά και γενικότερα στοιχεία κάθε χώρας όπως π.χ. η σημαία τους, που θα μας επιτρέ-
ψει να κάνουμε το επόμενο κουίζ-παιχνίδι αξιολόγησης http://europa.eu/kids-
corner/explore_el.html . Σαν δραστηριότητα εδώ οι μαθητές φτιάχνουν τις σημαίες των 
χωρών της Ε.Ε. και τις καρφιτσώνουν στον πολιτικό χάρτη της τάξης ώστε πιο διαδρα-
στικά να γίνει η οριοθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4η Διδακτική ώρα: Αφού μελετάμε το επίσημο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(http://europa.eu/index_el.htm) με το HotPotatoes που είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού 
λογισμικού με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε ασκήσεις διαφόρων μορφών για 
χρήση είτε μέσω internet είτε μέσω υπολογιστή δημιουργούμε τρεις ασκήσεις, όσες και 
οι ομάδες των μαθητών και κερδίζει η ομάδα που κάνει καλύτερο σκορ. 

5η Διδακτική ώρα: Σαν αφόρμηση προβάλουμε στο βιντεοπροβολέα: το έμβλημα της 
Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Καταγράφουμε τις αντιδράσεις-
απαντήσεις των μαθητών αφού τους λέμε ότι σχετίζεται με την Ε.Ε. Ψάχνουμε πληρο-
φορίες στο διαδίκτυο, ενώ οι μαθητές έχουν κάνει μία προεργασία νωρίτερα στο σπίτι, 
για το ρόλο της UNESCO καθώς και πότε η Ελλάδα έχει συνυπογράψει τη συνθήκη 
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της Unesco. Συζητάμε με τους μαθητές ποια είναι τα κριτήρια επιλογής για την πολιτι-
στική και φυσική κληρονομιά που έχει θέσει ως πυλώνες η 
UNESCO.(http://www.unesco-hellas.gr/gr/3_5_1.htm) Μέσα από τις πληροφορίες βρί-
σκουμε όλα τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ελλάδας 
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh21.html και μέσα σε αυτά είναι και η Μεσαιωνική 
Πόλη της Ρόδου. Βρίσκουμε πληροφορίες για την Παλιά Πόλη της Ρόδου και πότε 
μπήκε στην UNESCO (http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=7029) 

6η και 7η Διδακτική ώρα: Οι μαθητές νιώθουν την ανάγκη να γνωρίσουν κι΄ άλλες 
Μεσαιωνικές Πόλεις στην Ευρώπη σαν τη Ρόδο, όπου θεωρείται ζωντανή πόλη γιατί 
μέσα κατοικεί σημαντικός αριθμός ανθρώπων. Έτσι λοιπόν διαδικτυακά βρίσκουμε 
άλλες ζωντανές πόλεις-καστροπολιτείες που τις έχει η UNESCO και θεωρούνται Μνη-
μεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Δημιουργούμε ένα ηλεκτρονικό κολάζ με όλες αυτές 
τις πόλεις που κάθε παιδί ή ομάδα παιδιών είχε αναλάβει να βρει λίγες πληροφορίες . 
Οι πληροφορίες που βρίσκουν οι ομάδες των μαθητών για κάθε Μεσαιωνική Πόλη της 
Ε.Ε. συγκεντρώνονται στον επεξεργαστή κειμένου (word) και από κει παρουσιάζονται 
στην αίθουσα υπολογιστών με το λογισμικό παρουσίασης slideshare. 

8η Διδακτική ώρα: Σε αυτή τη δραστηριότητα με τους μαθητές φτιάχνουμε μία δια-
δραστική εικόνα με τη φωτογραφία της Ευρώπης όπου μέσα σε αυτή πάνω σε κάθε 
χώρα υπάρχουν link και μας πληροφορούν πότε μπήκε κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Επίσης τοποθετούμε και βίντεο με την ιστορία της Ε.Ε., με την είσοδο της 
Ελλάδας στην Ε.Ε., με τον ύμνο της Ε.Ε. καθώς και βίντεο με το Νόμπελ Ειρήνης που 
της έχει απονεμηθεί. Σε αυτή τη δραστηριότητα χρησιμοποιούμε το λογισμικό 
Τhinglink το οποίο αποτελεί ένα site όπου μπορεί κανείς να δημιουργήσει διαδραστικές 
εικόνες. 

9η Διδακτική ώρα: Οι ομάδες καλούνται να αναζητήσουν το εικονίδιο GoogleEarth 
και μέσα από την αναζήτηση που έχει η εφαρμογή να βάλουν πινέζες (διαφορετικού 
χρώματος) στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πρωτεύουσες τους. Οι 
άλλες ομάδες βρίσκουν και πάλι στο GoogleEarth τις Μεσαιωνικές Πόλεις που έχουμε 
βρει σε φωτογραφίες αλλά και πληροφορίες και που είναι Μνημεία Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς με τη διαδικασία της πινέζας. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές οικειοποιούνται 
με τον χώρο της Ευρώπης και με την ανακαλυπτική μάθηση που παρέχεται βρίσκουν 
τις καστροπολιτείες. Με το GoogleErth οι μαθητές βρίσκουν τη χιλιομετρική απόσταση 
των πόλεων αυτών από τη Ρόδο όποτε και καταλαβαίνουν ότι σε όλη την Ευρώπη έ-
χουμε διάσπαρτες Μεσαιωνικές Πόλεις. 

10η Διδακτική ώρα: Εκτυπώνουμε τις φωτογραφίες των Μεσαιωνικών Πόλεων και 
τις τοποθετούμε στο χάρτη της τάξης. Μέσα από αυτή τη σχηματική παράσταση είναι 
σα να έχουν βρει οι μαθητές τους χαμένους συγγενείς της Ρόδου μέσα στην Ευρώπη 
και συγκεκριμένα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ δραστηριότητα μαζί με 
τους μαθητές φτιάχνουμε μία ηλεκτρονική αφίσα με το λογισμικό PostBuilder με το 
θέμα της δραστηριότητας και ανάρτηση στο blog του σχολείου.    
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11η και 12η Διδακτική ώρα: Επίσης θα φτιάξουμε ένα ηλεκτρονικό πίνακα ζωγραφι-
κής (Ομάδα 1) με το πρόγραμμα Prezi πάλι με τις καλύτερες πόλεις όπως τις είδαν τα 
παιδιά όπου θα υπάρχουν και βίντεο (από το youtube) με λίγες πληροφορίες για καθε-
μία από αυτές. Ο πίνακας αυτός βρίσκεται στο ψηφιακό μουσείο του Prezi. Επίσης 
φτιάχνουμε (Ομάδα 2) και ένα δεύτερο ψηφιακό μουσείο που γίνεται εικονική περιή-
γηση με το πρόγραμμα Photo3D Album. Και τα δύο ανεβαίνουν στο blog του σχολείου 
ώστε να το παρακολουθήσουν και οι υπόλοιπες τάξεις του σχολείου αλλά και γενικό-
τερα όποιος ενδιαφέρεται. 

13η Διδακτική ώρα: Τέλος θα δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο με το 
λογισμικό calendar με τις δώδεκα καλύτερες Μεσαιωνικές Πόλεις όπως αποφάσισαν 
οι ομάδες. Το ηλεκτρονικό ημερολόγιο που δημιουργήθηκε αποτυπώθηκε και σε χαρτί 
και μοιράστηκε στα παιδιά καθώς και στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου. 

14η Διδακτική ώρα: Με το λογισμικό Jigs@w Puzzle 2 οι μαθητές μπαίνουν στη πλατ-
φόρμα και παίζουν το παιχνίδι ψηφιακού-ηλεκτρονικού παζλ ακούγοντας χαρακτηρι-
στικούς ήχους έχοντας αντίπαλο το χρόνο. Κερδίζει η ομάδα που θα κάνει το λιγότερο 
χρόνο. Μέσα από το οπτικοακουστικό μέσο και την παιδαγωγική αξιοποίηση του παι-
δαγωγικού ηλεκτρονικού υλικού χτίζεται η σημαία της Ε.Ε. 

Φύλλα Εργασίας (1) Δραστηριότητα με τον Ιστορικό Άτλαντα Centenia. Σαν δραστη-
ριότητα οι ομάδες των μαθητών βρίσκουν στο Centenia, την περίοδο των αλλαγών του 
χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε κάθε είσοδο χώρας στην Ε.Ε. πως διαμορ-
φώνονται τα κράτη της Ευρώπης. Ημερομηνίες που κάνουμε τις παρατηρήσεις είναι : 
1957: ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), ή «Κοινή Αγορά» 1973: 
η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
την 1η Ιανουαρίου 1973, αυξάνοντας τον αριθμό των κρατών μελών σε εννέα. 1981: η 
Ελλάδα γίνεται το δέκατο μέλος της ΕΕ. 1986: η Ισπανία και η Πορτογαλία ακολου-
θούν. 1989: τα σύνορα μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Γερμανίας ανοίγουν 
για πρώτη φορά σε διάστημα 28 ετών και σύντομα συντελείται η επανένωση της χώρας. 
1993: η συνθήκη του Μάαστριχ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 1995: η ΕΕ αποκτά τρία 
ακόμη νέα μέλη, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία. 1995 ένα μικρό χωριό στο 
Λουξεμβούργο δίνει το όνομά του στις συμφωνίες του Σένγκεν που επιτρέπουν στα-
διακά στους Ευρωπαίους πολίτες να ταξιδεύουν χωρίς να υποβάλλονται σε έλεγχο δια-
βατηρίων στα εσωτερικά σύνορα.(Εδώ δίνεται και η αφόρμηση για τα ταξίδια που θα 
κάνουμε από τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου στις υπόλοιπες Μεσαιωνικές Πόλεις της 
Ε.Ε.) 2004: η πολιτική διχοτόμηση μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης 
θεωρείται πως λήγει με την προσχώρηση στην ΕΕ 10 νέων χωρών. 
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Φύλλα Εργασίας (2): Δημιουργία διαδραστικής εικόνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση . 
Σε αυτή τη δραστηριότητα με τους μαθητές φτιάχνουμε μία διαδραστική εικόνα με τη 
φωτογραφία της Ευρώπης όπου μέσα σε αυτή πάνω σε κάθε χώρα υπάρχουν λινκ και 
μας πληροφορούν πότε μπήκε κάθε χώρα. Επίσης τοποθετούμε και βίντεο με την ιστο-
ρία της Ε.Ε., με την είσοδο της Ελλάδας στην Ε.Ε., με τον ύμνο της Ε.Ε. καθώς και 
βίντεο με το Νόμπελ Ειρήνης. Σε αυτή τη δραστηριότητα χρησιμοποιούμε το λογισμικό 
Τhinglink το οποίο αποτελεί ένα site όπου μπορεί κανείς να δημιουργήσει διαδραστικές 
εικόνες. Η διαδραστική εικόνα που δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα T4E είναι η πα-
ρακάτω: Διαδραστική Εικόνα της Ευρώπης και τη Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Φύλλα Εργασίας (3) : Δημιουργία Υλικού και Παρουσίαση με slideshare Οι μαθητές 
χωρισμένοι σε ομάδες βρίσκουν πληροφορίες από το διαδίκτυο (μηχανή αναζήτησης 
google) ανάλογα με το θέμα που τους έχει ανατεθεί και ανακοινώνουν τα αποτελέ-
σματα μετά από προετοιμασία στις υπόλοιπες ομάδες. Θέμα 1 : Τι είναι η Unesco. (ο-
μάδα 1) Θέμα 2 : Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς και κριτήρια επιλογής (ομάδα 2) 
Θέμα 3 : Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου (ομάδα 3)  " Σχεδιάγραμμα και Διευρύνσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης" https://www.slideshare.net/secret/ONdxBC04zMfp5  
Συνολική παρουσίαση με slideshare : 
http://www.slideshare.net/Bad85aggelos/edit_my_uploads 
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Φύλλα Εργασίας (4) Δημιουργία Ηλεκτρονικών Ασκήσεων με το HotPotatoes Αφού 
μελετάμε το επίσημο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://europa.eu/index_el.htm) με 
το HotPotatoes που είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού με το οποίο μπορούμε 
να δημιουργήσουμε ασκήσεις διαφόρων μορφών για χρήση είτε μέσω internet είτε 
μέσω υπολογιστή δημιουργούμε τρεις ασκήσεις, όσες και οι ομάδες των μαθητών και 
κερδίζει η ομάδα που κάνει καλύτερο σκορ. 

Φύλλα Εργασίας (5) Ψηφιακό Μουσείο Δ.Σ.Σορωνής (εδώ) Σε αυτή τη δραστηριό-
τητα φτάνουμε στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μουσείου (PREZI) που ξεκινάμε 
από τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και καταλήγουμε στους υπόλοιπους πίνακες (άλ-
λες Μεσαιωνικές Πόλεις της Unesco). Στο ψηφιακό μουσείο κάποιος εκτός από τη ση-
μαία της κάθε χώρας που ανήκει η πόλη βρίσκει και κάποιες πληροφορίες με οπτικοα-
κουστικό υλικό (youtube) και η περιήγηση μας τελειώνει με το σήμα των teaCheRs 4 
euRopE. 

 

Ψηφιακό Μουσείο (εδώ)  
Επίσης με την άλλη ομάδα φτιάχνουμε ένα δεύτερο ψηφιακό τρισδιάστατο μουσείο με 
το λογισμικό Photo3Dalbum και γίνεται εικονική περιήγηση μέσα σε αυτό πλησιάζο-
ντας σε μεγάλο βαθμό μία πραγματική επίσκεψη σε μουσείο. 
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Φύλλα Εργασίας (6) Δημιουργία Ηλεκτρονικών παιχνιδιών (Jigsaw Puzzle Game ) Σε 
αυτή τη δραστηριότητα δημιουργούμε ηλεκτρονικά Puzzle Game με το λογισμικό 
Jigsaw Puzzle όπου οι μαθητές μπαίνουν στη διαδικασία να φτιάξουν τα παζλ όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα σε σχέση με τις άλλες ομάδες ακούγοντας και μουσική όπως τον 
εθνικό ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτιάχνοντας το τη σημαία της. 
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«Η μουσική εξημερώνει (Πολύβιος, Ἱστορίαι 4.20.4-21.1)» 

Νάστος Ιωάννης 
Phd 

ioannastos@gmail.com 

Περίληψη 

Μετά την αφόρμηση του κειμένου (οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με την αναβίωση 
των αρχαίων ελληνικών οργάνων από το συγκρότημα Λύραυλος) γίνεται αξιοποίηση 
της ιστοσελίδας του ελληνικού πολιτισμού για να μελετήσουν οι μαθητές τα γλωσσι-
κά σχόλια, να συντάξουν και να ελέγξουν διαδικτυακά τη σύνταξη και ακολούθως τη 
μετάφρασή τους. Μελετούν το λεξιλόγιο του κειμένου με αξιοποίηση της Πύλης της 
Ελληνικής Γλώσσας με βάση την οποία κατασκευάζουν πίνακες συνθέτων – παραγώ-
γων, συσχετίζοντας λέξεις της αρχαίας και της νέας ελληνικής. Με αφετηρία φράσεις 
στις οποίες επιβιώνει ο Αόριστος β΄, ακολουθεί μελέτη της θεωρίας και ασκήσεις από 
την ιστοσελίδα του ελληνικού πολιτισμού, ενώ οι μαθητές ασκούνται στη συμπλήρω-
ση και κατασκευή σχετικού ψηφιακού σταυρόλεξου. Αξιοποιούνται νοητικοί χάρτες 
και κατασκευάζονται πολυτροπικά κείμενα, συνδέοντας διαθεματικά το σενάριο με 
την ιστορία και τη νεοελληνική γλώσσα. Τέλος, πραγματοποιείται η σύνθεση των ερ-
γασιών σε ηλεκτρονικό βιβλίο (flipbook) και η αποτίμηση του σεναρίου. 

Λέξεις - Kλειδιά: Πολύβιος, αρχαία ελληνική μουσική, Αόριστος β΄, άγω 

Ταυτότητα σεναρίου 

Τίτλος σεναρίου : «Η μουσική εξημερώνει». Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Αρ-
χαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου, Ενότητα 6η.  Τάξη: Γ΄ γυμνασίου. Χρονική 
διάρκεια : 8 ώρες 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 

α) Ικανοποιητική γνώση των μαθητών στη χρήση των ΤΠΕ (πλοήγηση στο διαδίκτυο, 
χρήση επεξεργαστή κειμένου ή λογισμικού δημιουργίας παρουσιάσεων, γνώση δια-
φόρων εφαρμογών). 
β) Εξοικείωση των μαθητών με τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο εργασίας. 

Στόχοι: α) γνωστικοί 

Οι μαθητές μας αναμένεται: 

• να κατακτήσουν το βασικό λεξιλόγιο του κειμένου  
• να κατανοήσουν τις επιμέρους θεματικές ενότητες του κειμένου 
• να εξοικειωθούν οι μαθητές με το έργο του Πολύβιου και να είναι σε θέση να 

μεταφράζουν το συγκεκριμένο απόσπασμα  
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• να κατανοήσουν τη σημασία της έννοιας «νόμος» στη μουσική και την πολιτική, 
τόσο στην αρχαία όσο και στην νέα ελληνική γλώσσα και να ασκηθούν στην 
παραγωγή και τη σύνθεση 

• να συνδέσουν την αρχαία με την νέα ελληνική μέσω της ετυμολογίας των λέξεων 
• να προβληματιστούν πάνω στις απόψεις του Πολύβιου για τη μουσική και συγκε-

κριμένα για τη θέση της στην ιστορική διαδρομή του ανθρώπου γενικότερα, αλλά 
και στον ελληνικό πολιτισμό ειδικότερα  

• να συνδέσουν το κείμενο του Πολύβιου με το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο και να 
έλθουν σε επαφή με την ιστορική πραγματικότητα της εποχής (εμφύλιοι πόλεμοι) 

• να γνωρίσουν κείμενα που πραγματεύονται το θέμα της μουσικής 
• να εξασκηθούν στην αναγνώριση και την αφομοίωση των γραμματικών τύπων του 

Αορίστου β΄. 

β) παιδαγωγικοί: 

• να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο και να επικοινωνήσουν με τους συμ-
μαθητές τους στο πλαίσιο της ομάδας (να αποδέχονται το κάθε μέλος της ομάδας, 
χωρίς να επικρίνουν τις προτάσεις του – να είναι διακριτοί οι ρόλοι των μελών) 

• να αποκτήσουν θετική στάση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών 
• με την παραδοσιακή διδασκαλία αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα της έλλειψης 

ενδιαφέροντος για τα αρχαία ελληνικά, ιδιαίτερα όταν η διδασκαλία τους 
διεξαγόταν στο περιθώριο της καθημερινής ζωής και των ενδιαφερόντων των 
μαθητών. Αναμένεται ότι το θέμα της μουσικής θα αγγίξει τις ευαίσθητες χορδές 
των μαθητών μας, ενώ οι δυνατότητες, που δίνει η χρήση των ΤΠΕ, θα 
αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον τους για τη διερεύνηση του πολιτιστικού αυτού 
στοιχείου της αρχαιότητας μέσα από την ομορφιά της ελληνικής γλώσσας, με τον 
πλούτο, την πολυσημία και την πειθαρχία που την χαρακτηρίζουν. 

• στο πλαίσιο της διερευνητικής προσέγγισης οι μαθητές θα μάθουν να 
αντιμετωπίζουν συνεργατικά το γνωστικό αντικείμενο. 

γ) ψηφιακοί 

• να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο και να επιλέξουν τις κατάλληλες 
• να έρθουν σε επαφή με ανοιχτά και κλειστά λογισμικά 
• να συνθέσουν πολυτροπικά κείμενα και να διαχειριστούν διάφορους τύπους 

αρχείων 
• να μετατρέψουν τις τελικές εργασίες τους σε ηλεκτρονικό φυλλάδιο (flipbook) 
• Ε.Κ.: οι μαθητές μαθαίνουν να επιτελούν λειτουργίες, όπως υπογράμμιση, 

αντικατάσταση, συμπλήρωση πίνακα και ψηφιακού σταυρόλεξου κλπ, στο πλαίσιο 
εξέτασης των παραπάνω γλωσσικών φαινομένων. 

• να αποκτήσουν ευχέρεια περιήγησης στο Διαδίκτυο και σε ηλεκτρονικά λεξικά. 
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Συσχετισμός με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 
• Το διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ ως προς τους 

στόχους, τη μέθοδο ανάλυσης, τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης 
• Το σενάριο είναι μαθητοκεντρικό και καταβάλλεται προσπάθεια η γνώση να 

παράγεται από τους μαθητές  
• Φέρνει τους μαθητές σε επαφή με ποικίλα κείμενα της αρχαίας και νέας 

ελληνικής γλώσσας, ώστε να συνεξετάσουν την αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα 
• Επιδιώκεται να κατανοήσουν ότι διαχρονικές πολιτισμικές αξίες, όπως η μουσική, 

μεταφέρονται στο σήμερα από την ενιαία ελληνική γλώσσα στην ιστορική της 
πορεία και εξέλιξη, που ακολουθεί την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού 

• Καλλιεργεί στους μαθητές την ικανότητα ανάγνωσης, αξιολόγησης και ερμηνείας 
κειμένων  

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή - Οργάνωση τάξης 
• Εργαστήριο πληροφορικής 
• Σύνδεση στο διαδίκτυο 
• Βιντεοπροβολέας 
• Οι μαθητές χωρίζονται σε 6 ομάδες των 4 ατόμων, ανάλογα με τον αριθμό του 

τμήματος. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να φροντίσει σε κάθε ομάδα να υπάρχει 
μαθητής που έχει ικανοποιητική γνώση του Η/Υ και να υπάρχει ισόρροπη, στο 
πλαίσιο του εφικτού, κατανομή με βάση τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών. 
Κατά το χωρισμό των ομάδων λαμβάνεται υπόψη και το κοινωνιόγραμμα της 
τάξης. 

• Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τις ομάδες για την πορεία του σεναρίου και μοιράζει 
τα φύλλα εργασίας 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η παρούσα διδακτική πρόταση αντιμετωπίζει το μάθημα των αρχαίων ελληνικών και 
ως μάθημα γλώσσας και ως μάθημα πολιτισμού. Το διδακτικό σενάριο στηρίζεται 
στις αρχές της διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης (J. Bruner 19611), αλλά και 
στην αξιοποίηση της προγενέστερης γνώσης των μαθητών (D. Ausubel 19782). Οι 
μαθητές καλούνται να περιηγηθούν σε ιστοσελίδες που αφορούν τον Πολύβιο και το 
έργο του, την αξία της μουσικής διαχρονικά και να μελετήσουν ποικίλες πηγές. Ανα-
καλύπτουν τη γνώση μέσα από ανοιχτά και κλειστά λογισμικά, επιλέγοντας το κα-
τάλληλο υλικό κάθε φορά, ανάλογα και με τις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας. 
Ο μαθητής δεν είναι υποδοχέας των γνώσεων, αλλά ενεργό μανθάνον υποκείμενο. Τα 
φύλλα εργασίας είναι δομημένα έτσι ώστε να αυτενεργεί ο μαθητής (J. Dewey 
19383), αφού προτείνονται και εναλλακτικές δραστηριότητες, αφήνοντας την επιλογή 
στον μαθητή (μαθητοκεντρικό σενάριο). Ο εκπαιδευτικός παίζει το ρόλο του εμψυ-
χωτή και καθοδηγητή στη διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης. Η μελέτη του κειμέ-
νου διευκολύνεται από τον εκπαιδευτικό με τη μέθοδο του scaffolding (σκαλωσιά) 
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του J. Bruner (1976)4 με υποβοηθούμενες ερωτήσεις. Δίνεται έμφαση στην οικοδό-
μηση της γνώσης (εποικοδομητισμός (Σολωμονίδου 2006)5) με τη χρήση του εκπαι-
δευτικού υλικού που εδράζεται σε προγενέστερες γνώσεις των μαθητών (χρήση αορί-
στου, παραγωγή και σύνθεση, ετυμολογία κλπ). Η γνώση, δηλαδή, δεν στηρίζεται στη 
στείρα αποστήθιση. Επιπλέον, επιτυγχάνεται ο μεθοδολογικός πλουραλισμός, εφόσον 
επιστρατεύονται από τον εκπαιδευτικό διάφορες μέθοδοι διδασκαλίας (π.χ. ομαδοσυ-
νεργατική μέθοδος (Ματσαγγούρας H 2008.6), ερωτήσεις, διάλογος, αξιοποίηση των 
ΤΠΕ, πολυτροπικότητα (Χοντολίδου Ε.19997)). 

Εφαρμογή σεναρίου 

Α΄ μέρος : Γλωσσική εξομάλυνση, 1η ώρα 

• Εικόνα σχολικού εγχειριδίου, αναφορά στο μύθο του Ορφέα και τη σχέση του με 
τη μουσική από τον εκπαιδευτικό, σχετική αναζήτηση στο διαδίκτυο από τους 
μαθητές. 

• Ανάγνωση του κειμένου από τον διδάσκοντα. 
• Σιωπηρή ανάγνωση του κειμένου από τους μαθητές με ταυτόχρονη μελέτη των 

γλωσσικών σχολίων (διαδίκτυο). 
• Ερωτήσεις σύντομης απάντησης (φύλλο εργασίας Α). 
• Επεξεργασία του κειμένου από τους μαθητές (φύλλο εργασίας Α). 
• Παραγωγή πολυτροπικού κειμένου (φύλλο εργασίας Α). 

Β΄ μέρος : Νοηματική εμβάθυνση, 2η ώρα 

• Μετάφραση κειμένου με τη βοήθεια ιστοσελίδας. 
• Σύμφωνα με τα φύλλα εργασίας οι ομάδες μελετούν υλικό στο διαδίκτυο σχετικά 

με τη σημασία της μουσικής, τόσο στον ελληνικό όσο και σε άλλους πολιτισμούς, 
εντοπίζοντας ομοιότητες ή διαφορές.  

• Επιπλέον, αναζητούν υλικό σχετικό με τον Πολύβιο και το έργο του «Ἱστορίαι». 
• Παραγωγή ψηφιακού κειμένου (φύλλο εργασίας Β). 

Γ΄ μέρος : Λεξιλόγιο, 4η και 5η ώρα 

• Ο εκπαιδευτικός επισημαίνει τις λέξεις του κειμένου «νόμος», «ὕμνος», «παιάν» 
και «αὐλητής» και ζητά από τους μαθητές να εντοπίσουν τη σημασία τους σε 
ηλεκτρονικά λεξικά και σώματα κειμένων (πλοήγηση σε online λεξικά στην Πύλη 
για την Ελληνική Γλώσσα). 

• Αναφορά στο ενεστωτικό και αοριστικό θέμα. 
• Δημιουργία πινάκων λεξιλογίου σύμφωνα με τα φύλλα εργασίας των ομάδων. 
• Ανακοίνωση των ομάδων στην ολομέλεια. 

Δ΄ μέρος : Γραμματική, 6η και 7η ώρα 
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• Αφόρμηση: φράσεις που περιέχουν Αόριστο β΄ και επιβιώνουν στη ν.ε. (π.χ. 
μολὼν λαβέ, οἰκτρὸν ἰδεῖν). 

• Ο εκπαιδευτικός ζητεί από τους μαθητές να ανοίξουν στην επιφάνεια εργασίας 
αρχείο doc με τον τίτλο της ενότητας, να εντοπίσουν τα ρήματα του κειμένου και 
να αλλάξουν το χρώμα των ρημάτων σε κόκκινο. 

• Ζητείται από τους μαθητές να εντοπίσουν διαδικτυακούς τόπους σχετικούς με τη 
διδασκαλία του αορίστου β΄ και να ασκηθούν στην επίλυση σχετικών ασκήσεων. 

• Δραστηριότητες φύλλων εργασίας – συμπλήρωση. 
• Ζητείται από τους μαθητές να συμπληρώσουν ψηφιακό σταυρόλεξο σχετικό με 

τον Αόριστο β΄ και να δημιουργήσουν δικό τους. 

Ε΄ μέρος : Σύνθεση εργασιών σε ηλεκτρονικό βιβλίο (flipbook) και παρουσίαση 
στην ολομέλεια, 8η ώρα 

Οι ανακοινώσεις των ομάδων μπορούν να γίνουν σε χωριστή ώρα ή εναλλακτικά στο 
τέλος των δραστηριοτήτων των φύλλων εργασίας κάθε επιμέρους φάσης. 

Φύλλα εργασίας 

Α) Φύλλο εργασίας κειμένου (κοινό για όλες τις ομάδες, 1η ώρα) 
• Ανοίξτε έναν φυλλομετρητή (Google Chrome, Mozilla κλπ) και μπείτε στην 

ιστοσελίδα του ελληνικού πολιτισμού http://users.sch.gr/ipap. Ακολουθήστε τα 
βήματα : είσοδος, αρχαία ελληνικά. Μελετήστε το κείμενο Γ6 με τη βοήθεια των 
γλωσσικών σχολίων. 

• Να απαντήσετε στις ασκήσεις κατανόησης του κειμένου που βρίσκονται στην 
παραπάνω ιστοσελίδα. 

• Να συντάξετε το κείμενο Γ6 και να ελέγξετε τη σύνταξή σας από την ιστοσελίδα του 
ελληνικού πολιτισμού. 

• Να εντοπίσετε στο διαδίκτυο πληροφορίες για τους Αρκάδες Κυναιθείς και τη σχέση 
τους με τη μουσική. 

• Να εντοπίσετε στο διαδίκτυο κείμενα παλαιότερα και σύγχρονα που αναφέρονται 
στη σημασία και την αξία της μουσικής (διαμόρφωση προσωπικότητας, 
μουσικοθεραπεία κ.τ.λ.). Να εντάξετε στο κείμενό σας αντιπροσωπευτικές 
πληροφορίες (οπτικοακουστικό υλικό) από αυτές που εντοπίσατε στο διαδίκτυο. 

• Να συνθέσετε πολυτροπικό κείμενο με τις δύο παραπάνω δραστηριότητες, 
επιλέγοντας τα σημαντικότερα από τα ευρήματα των ερευνών σας. 

Β) Φύλλο εργασίας κειμένου, 2η και 3η ώρα 

Όλες οι ομάδες 
• Να γράψετε με τον κειμενογράφο MS Word τη μετάφραση του κειμένου, με τη 

βοήθεια των γλωσσικών σχολίων και της σύνταξης που προηγήθηκε. Ακολούθως, 
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πηγαίνετε στην ιστοσελίδα του ελληνικού πολιτισμού και κατεβάστε από την 
αντίστοιχη επιλογή (επεξεργασία κειμένου) το αρχαίο κείμενο και γράψτε δίπλα τη 
μετάφρασή σας με τη βοήθεια των γλωσσικών σχολίων. Να ελέγξετε τη μετάφρασή 
σας από την ιστοσελίδα του ελληνικού πολιτισμού. 

Ομάδες 1, 2, 3 
• Μελετήστε τα παράλληλα κείμενα που παρατίθενται στο τέλος της ηλεκτρονικής 

σελίδας Γ6 του ελληνικού πολιτισμού. 
• Βρείτε στοιχεία από το διαδίκτυο για την αρχαία ελληνική μουσική. 
• Αφού μελετήσετε στην ηλεκτρονική σελίδα Α2 του ελληνικού πολιτισμού το κείμενο 

της Α΄ Γυμνασίου (2η Ενότητα), να επισημάνετε τη θέση της μουσικής στην 
εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα.  

• Καταγράψτε σε πολυτροπικό κείμενο τα σημαντικότερα ευρήματα καθώς και τη 
σημασία που έδιναν οι αρχαίοι Αθηναίοι στη μουσική, αντλώντας σχετικό υλικό και 
από το διαδίκτυο. 

Ομάδες 4, 5, 6 
• Αφού μελετήσετε το κείμενο στην ηλεκτρονική σελίδα Α2 του ελληνικού πολιτισμού, 

πηγαίνετε στα αντίστοιχα παράλληλα κείμενα που σχετίζονται με την αγωγή των 
Σπαρτιατών. Εντοπίστε στο διαδίκτυο τη σημασία που έδιναν οι Σπαρτιάτες στη 
μουσική και ακολούθως συγκρίνετέ την με την αντίστοιχη των Αθηναίων στο 
κείμενο Α2.  

• Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας σε πολυτροπικό κείμενο. 

Όλες οι ομάδες 
• Στη μπάρα αναζήτησης του φυλλομετρητή στη Google βρείτε πληροφοριακό υλικό 

για τον Πολύβιο, σημειώστε τα πιο σημαντικά, κατά την άποψή σας, στοιχεία και 
καταγράψτε τα σε ένα έγγραφο του Ms Word (αξιοποιώντας τις εντολές του, όπως 
αντιγραφή και επικόλληση κ.λ.π.). Σχετικοί σύνδεσμοι υπάρχουν και στην 
ιστοσελίδα του ελληνικού πολιτισμού. ΠΡΟΣΟΧΗ : να αναφέρετε τις πηγές σας 
στην εργασία σας. 

• Με βάση όσα μελετήσατε δημιουργήστε μια σύντομη παρουσίαση στο Power Point 
με θέμα «Πολύβιος». 

Ή εναλλακτικά: 
• Δημιουργήστε έναν νοητικό χάρτη με την εφαρμογή http://www.text2mindmap.com/ 

για τις τάσεις της ιστοριογραφίας στον ελληνιστικό κόσμο. 
• Να κατεβάσετε το αρχείο και να το αποθηκεύσετε στο φάκελο της ομάδας σας. 

Γ) Φύλλο εργασίας λεξιλογίου, 4η και 5η ώρα 

Όλες οι ομάδες  
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• Να αναγνωρίσετε γραμματικά το «παρεισαγαγεῖν» (ο μοναδικός αόριστος β΄ στο 
κείμενο της ενότητας 6, όπου διδάσκεται ο αόριστος β΄… (αναντιστοιχία κειμένων 
και διδασκομένων γλωσσικών φαινομένων)). Ποια είναι η σημασία του στο κείμενο 
του Πολύβιου; Το ρ. «θεσπίζω» έχει την ίδια σημασία σήμερα; 

• Πλοηγηθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.greek-language.gr . 
Αναζητήστε τη σημασία του ρ. θεσπίζω και σε σώματα κειμένων. 

Ομάδες 1, 2, 3 
• Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ακολουθήστε τα βήματα : Νέα Ελληνική, 

εργαλεία, ηλεκτρονικά λεξικά, λεξικό Τριανταφυλλίδη. 
• Γράψτε στη μπάρα αναζήτησης *αγω* και πατήστε «βρες». 
• Με βάση τα αποτελέσματα που σας δίνονται ανοίξτε ένα έγγραφο στο MS Word και 

δημιουργήστε έναν πίνακα λεξιλογικό με 3 απλά και 5 σύνθετα ουσιαστικά από το ρ. 
άγω στη ν.ε. Ενδεικτικά, το αποτέλεσμα της εργασίας μαθητών ήταν: 

 

ΑΠΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
αγώνας κυνηγός 
αγωνία χορηγός 
αγωγός παιδαγωγός 

παραγωγός 
πετρελαιαγωγός 

Ομάδες 4, 5, 6 
• Ακολουθήστε τα βήματα : Νέα Ελληνική, εργαλεία, σώματα κειμένων και γράψτε 

στη μπάρα αναζήτησης *αγω και πατήστε βρες 
• Aνοίξτε ένα έγγραφο στο MS Word και δημιουργήστε έναν πίνακα λεξιλογικό με 5 

σύνθετα ρήματα (Σ.Ρ.) με μία πρόθεση του ρ. άγω και 2 σύνθετα ρήματα (Σ.Ρ.) με 
δύο προθέσεις του ρ. άγω στη ν.ε. Ενδεικτικά, το αποτέλεσμα ήταν: 

 

Σ.Ρ. ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Σ.Ρ. ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ 
αναπαράγω εισάγω 

διεξάγω εξάγω 
προάγω 

κατάγομαι 
απάγω 

Όλες οι ομάδες 
• Να δώσετε έναν τίτλο στο έγγραφό σας και να το αποθηκεύσετε στο φάκελο της 

ομάδας σας. 
• Να εντοπίσετε από το κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω και να 

συμπληρώσετε τη Β΄ στήλη του πίνακα: 
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Α΄ Στήλη      Β΄ Στήλη 
νηπιαγωγός παρεισαγαγεῖν 
έθιμο ἐθίζονται 
παρεπόμενα παρέπεται 
θεώρημα θεωροῦντες 
άσκηση ἀσκεῖν 
περιεχόμενο περιέχοντος 
τριβή ἀποτρίβεσθαι 
αυλός αὐληταῖς 

Δ΄ Φύλλο εργασίας γραμματικής, 6η και 7η ώρα 

Όλες οι ομάδες 
• Μπείτε στην ιστοσελίδα του ελληνικού πολιτισμού http://users.sch.gr/ipap. 

Ακολουθήστε τα βήματα : είσοδος, αρχαία ελληνικά γυμνασίου, Γ6. 
• Πατήστε το σύνδεσμο Γραμματική-Ασκήσεις και δείτε τη θεωρία και τις ασκήσεις 

για τον αόριστο β΄ ε. και μ.φ. 
• Στο πρώτο κείμενο να βρείτε τους τύπους αορίστου β΄, με βάση την άσκηση της 

ιστοσελίδας. 
• Επεξεργαστείτε 2 από τις επόμενες ασκήσεις της ενότητας. 
• Να επιλύσετε το παρακάτω σταυρόλεξο και να δημιουργήσετε αντίστοιχο δικό σας: 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

3. α΄ εν. ορ. Αορίστου β΄ε.φ. του ρ. ΑΓΩ 

4. α΄ εν. ορ. Αορίστου β΄ε.φ. του ρ. ΛΑΜΒΑΝΩ 

6. α΄ εν. ορ. Αορίστου β΄ε.φ. του ρ. ΕΧΩ 

7. α΄ εν. ορ. Αορίστου β΄ε.φ. του ρ. ΤΡΕΧΩ 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. α΄ εν. ορ. Αορίστου β΄ε.φ. του ρ. ΛΕΙΠΩ 

2. α΄ εν. ορ. Αορίστου β΄μ.φ. του ρ. ΓΙΓΝΟΜΑΙ  

 4. α΄ εν. ορ. Αορίστου β΄ε.φ. του ρ. ΟΡΩ 

 5. α΄ εν. ορ. Αορίστου β΄μ.φ. του ρ. ΑΦΙΚΝΟΥΜΑΙ 

Σημ.: Για να καταστεί δυνατή η συμπλήρωση του σταυρόλεξου ψηφιακά δημιουργή-
θηκε χωριστό αρχείο Html στο οποίο παραπέμπει με υπερσύνδεσμο η παραπάνω λέξη 
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«σταυρόλεξο». Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται το σταυρόλεξο, κενό και συμπληρωμέ-
νο: 

Εικόνα 1 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

 

 

 

Ε΄ Φύλλο Παραγωγής Λόγου-ηλεκτρονικού φυλλαδίου 8η ώρα 

• Όλες οι ομάδες: διατυπώστε σε ένα πολυτροπικό κείμενο (120 περίπου λέξεων) τις 
απόψεις σας για τη σημασία της μουσικής, εντάσσοντας, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον 
δύο (2) υπερσυνδέσμους με την αγαπημένη σας μουσική. 

1931

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



• Να μετατρέψετε το πολυτροπικό κείμενο σε ηλεκτρονική εφημερίδα (flipbook). 
• Παρουσιάστε το πολυτροπικό κείμενο στην ολομέλεια 

Αποτίμηση Σεναρίου 

1. Οι στόχοι που υλοποιήθηκαν συνοψίζονται στους εξής:  
• Οι μαθητές μας ασχολήθηκαν με μεγαλύτερη προθυμία, σε σχέση με την 

παραδοσιακή διδασκαλία, τόσο με τα εξεταζόμενα γλωσσικά φαινόμενα όσο και με 
τις αξίες που μεταφέρει το αρχαίο κείμενο.  

• Η κατασκευή πινάκων και το σταυρόλεξο κέντρισαν την προσοχή και το ενδιαφέρον 
τους.  

• Κατανόησαν σε σημαντικό βαθμό τη σύνδεση των λέξεων της αρχαίας και της νέας 
ελληνικής και συνειδητοποίησαν την ανάγκη εμπλουτισμού του λεξιλογίου τους. 

• Φαίνεται ότι θα σταθεροποιηθεί από την πλευρά τους η αξιοποίηση των 
ηλεκτρονικών λεξικών, της πύλης της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 
πολιτισμού καθώς και άλλων σχετικών ιστοσελίδων στη μελέτη των κειμένων τόσο 
της αρχαίας όσο και της νέας ελληνικής. 

• Έμαθαν να αξιοποιούν κριτικά το περιεχόμενο του διαδικτύου. 
• Απέκτησαν ενσυναίσθηση και συνειδητοποίησαν ότι η συνεργατική μάθηση δίνει 

καλύτερα αποτελέσματα για όλους. 

2. Το παραπάνω σενάριο έχει εν μέρει υλοποιηθεί σε τάξη, καθώς ήταν πρακτικά 
ανέφικτο να βρεθούν σε μικρό χρονικό διάστημα 8 ώρες στο εργαστήριο πληροφορι-
κής. Έτσι, οι δυσκολίες που είναι πιθανό να προκύψουν αφορούν :  
• Το Σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής να είναι διαθέσιμο για το φιλόλογο (ίσως 

χρειαστεί να τροποποιηθεί το σχολικό πρόγραμμα, αν συμπίπτουν οι ώρες των 
φιλολογικών με την Πληροφορική) 

• Την υλοποίησή του από τους μαθητές, αν δεν είναι εξοικειωμένοι αρκετά με τα 
λογισμικά και τα προγράμματα του office που προτείνονται στις δραστηριότητες των 
ομάδων  

• Τα περισσότερα από τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να επιλυθούν, αν ο 
εκπαιδευτικός με το ρόλο του εμψυχωτή – διευκολυντή ενημερώνει και καθοδηγεί 
τους μαθητές για τις εφαρμογές που χρειάζονται. 
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Περίληψη 

Το παρακάτω προτεινόμενο διδακτικό σενάριο επιδιώκει μέσα από την εποπτεία της 
κίνησης της χελώνας πάνω στις γνωστές συμμετρικές εικόνες μιας πεταλούδας και ενός 
ανεμόμυλου, έναν διαδραστικό τρόπο διδασκαλίας της αξονικής και κεντρικής συμμε-
τρίας. Προτείνεται να υλοποιηθεί στο εργαστήριο των υπολογιστών με την χρήση του 
Ε.Λ. «Χελωνόκοσμος-Αβάκιο» σε μαθητές Α΄ γυμνασίου. Μετά από μια μικρή εισα-
γωγή παρατίθενται, η βασική του ιδέα, η καινοτομία-προστιθέμενη αξία του, τα γνω-
στικά-διδακτικά προβλήματα που προσπαθεί να επιλύσει. Για την κατανόηση των βη-
μάτων του προς την επίτευξη των διδακτικών στόχων γίνεται αναλυτική περιγραφή των 
δραστηριοτήτων που τίθενται στους μαθητές. Τέλος δίδονται τα γενικά συμπεράσματα 
μετά την εφαρμογή του στην τάξη.  

Λέξεις - Κλειδιά: Διδακτικό σενάριο, Χελωνόκοσμος-Αβάκιο, Γεωμετρία, Συμμετρία.  

Εισαγωγή 

Έρευνες σχετικά με την αντίληψη των παιδιών στις γεωμετρικές έννοιες έχουν δείξει 
τις δυσκολίες τους για τον καθορισμό ή τον προσδιορισμό των γεωμετρικών σχημάτων 
από την οργάνωση ή ακόμη και από τη χρήση των ιδιοτήτων τους (Pyshkalo 1968, 
Burger 1981,Hart 1981). Συνθέτοντας ο κ. Κυνηγός (Kynigos,1993) τα πορίσματα αυ-
τών των ερευνών αποκαλύπτει τα εξής τρία σημεία. Πρώτον, οι έρευνες έδειξαν ότι τα 
παιδιά είχαν πολύ μικρή ή και καθόλου εμπειρία σε επαγωγική γεωμετρική δραστηριό-
τητα στο δημοτικό σχολείο και στη συνέχεια εισήχθησαν στην αφαιρετική Γεωμετρία 
στο γυμνάσιο, όταν το πραγματικό τους υπόβαθρο δεν περιλαμβάνει ακόμη τη χρήση 
των στοιχειωδών ιδιοτήτων των γεωμετρικών σχημάτων (Paalz Scally,1986). Δεύτε-
ρον, τα αποτελέσματα από διάφορες μελέτες (Pyshkalo 1968, Burger 1982, Fuys 1985) 
συμφωνούν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (85-90% σύμφωνα με Pyshkalo) των παιδιών 
της έκτης δημοτικού (ηλικίας 12) θα χρησιμοποιήσει μόνο αντιληπτικές νύξεις για να 
προσδιορίσει τα γεωμετρικά σχήματα, γεγονός που τα τοποθετεί σε μηδενικό επίπεδο, 
ανάλογα με τα επίπεδα της γεωμετρικής σκέψης κατά Van Hiele(Van Heile,1959). Τρί-
τον, τα παραπάνω ευρήματα φαίνεται να αντιστοιχούν μόνο στο πραγματικό επίπεδο 
της γεωμετρικής σκέψης των παιδιών. Ο ίδιος ο Van Hiele τόνισε τη σημασία της δι-
δασκαλίας, φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει ότι "η πρόοδος από το ένα επίπεδο στο 
άλλο εξαρτάται περισσότερο από τις εκπαιδευτικές εμπειρίες παρά από την ηλικία ή 
την ωρίμανση» (Fuys, 1984, σ. 114) και υποστηρίχθηκε σε αυτό με έναν αριθμό από 
επακόλουθες μελέτες (Pyshkalo, 1968. Dreyfus και Thompson, 1987). Στη διδασκαλία 
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της γεωμετρίας φάνηκε να έχουν θετικό αντίκτυπο στην πράξη οι εμπειρίες και οι διαι-
σθητικές αντιλήψεις των μαθητών για τον φυσικό χώρο. Έτσι μόνο αν καταλάβουμε 
τις έννοιες αυτές και την διαδικασία με την οποία παράγονται, θα μπορέσουμε να δια-
μορφώσουμε μαθησιακά περιβάλλοντα που δίνουν πλούσιες ευκαιρίες στους μαθητές 
να τις παράγουν (Kynigos,1993). Αυτή την δυσκολία που συχνά παρουσιάζουν οι μα-
θητές στη σωστή εννοιολογική προσέγγιση της μεθόδου κατασκευής του συμμετρικού 
ενός σχήματος καθώς και τις εγγενής ιδιότητες των συμμετρικών σχημάτων προσπαθεί 
να επιλύσει η διαδραστική πρόταση διδασκαλίας που ακολουθεί χρησιμοποιώντας ει-
κόνες της καθημερινότητας σε μια εποικοδομητική διαδικασία μάθησης, εκμεταλλευ-
όμενη τις δυνατότητες εποπτείας, δυναμικού χειρισμού και πειραματισμού που μας πα-
ρέχει το λογισμικό «Χελωνόκοσμος- Αβάκιο».  

Ταυτότητα του σεναρίου. 

Θέμα 

Διερεύνηση των ιδιοτήτων και του τρόπου κατασκευής συμμετρικών σημείων ως προς 
άξονα ή κέντρο. Κατασκευή συμμετρικού ευθύγραμμου γεωμετρικού σχήματος. 

Γνωστική περιοχή 

Μαθηματικά-Ευκλειδεια Γεωμετρία –Συμμετρία Α΄ Γυμνασίου.  

Βασική ιδέα 

Το παρόν σενάριο εκμεταλλεύεται την εποπτεία, την φαντασία και τις προσωπικές ε-
μπειρίες των μαθητών προκειμένου να διερευνήσουν τις συμμετρίες που βλέπουν στις 
εικόνες μιας πεταλούδας και ενός ανεμόμυλου που έχουμε τοποθετήσει στον καμβά 
της εφαρμογής του λογισμικού « Αβάκιο –Χελωνόκοσμος». Χρησιμοποιώντας τις ε-
ντολές στροφής και μετακίνησης οι μαθητές γίνονται χειριστές της κίνησης της χελώ-
νας πάνω σε αυτές τις εικόνες. Με την ενεργοποίηση του μεταβολέα της εφαρμογής, 
που δίνει την δυνατότητα δυναμικής κίνησης της χελώνας, πειραματιζόμενοι, αρχικά 
να διερευνήσουν και τελικά να ανακαλύψουν τον τρόπο εύρεσης των συμμετρικών ση-
μείων σε κάθε ένα από τα δυο είδη συμμετρίας αλλά και τις ιδιότητες των συμμετρικών 
σχημάτων. Στη συνέχεια να εκφράσουν τα μαθηματικά νοήματα με τυπικό μαθηματικό 
φορμαλισμό μέσω των εντολών του λογισμικού σχεδιάζοντας στην τελική φάση τα 
συμμετρικά ευθύγραμμων γεωμετρικών σχημάτων. 

Σκεπτικό της δραστηριότητας 

Γνωστικά – Διδακτικά προβλήματα  

 Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, έρευνές έδειξαν ότι τα παιδιών στην ηλικία των 12 
ετών παρουσιάζουν δυσκολίες σε μεγάλο ποσοστό σχετικά με τον προσδιορισμό των 
γεωμετρικών σχημάτων μέσα από τη χρήση των ιδιοτήτων τους (Pyshkalo 1968 Burger 
1981, Hart 1981) . «Η πρόοδος από το ένα επίπεδο στο άλλο εξαρτάται περισσότερο 
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από τις εκπαιδευτικές εμπειρίες παρά από την ηλικία ή την ωρίμανση» ( Fuys, 1984, σ. 
114) έτσι μια και στον παραδοσιακό πίνακα οι μαθητές δεν έχουν την δυνατότητα κί-
νησης, πολλαπλών δοκιμών και πειραματισμού που θα τους δώσουν την ευκαιρία να 
ερμηνεύσουν τα κοινά χαρακτηριστικά των σχεδίων και έτσι να κατανοήσουν τις μα-
θηματικές έννοιες και τις ιδιότητες που προκύπτουν, όπως υποστηρίχτηκε από τον Fer-
udenthal(1973), δυσκολεύονται να κατανοήσουν την διαφοροποίηση των ιδιοτήτων 
στα συμμετρικά των σημείων ή των σχημάτων ως προς άξονα ή σημείο. Στον παραδο-
σιακό μαυροπίνακα σαν απλοί παρατηρητές των βημάτων κατασκευής συμμετρικών 
σημείων με λίγες ευκαιρίες παρέμβασης οι κατασκευές των συμμετρικών σημείων και 
σχημάτων στην αρχή τους φαίνονται πολύπλοκες. Απαιτείται μεγάλη εξοικείωση των 
μαθητών με την χρήση των γεωμετρικών οργάνων προκειμένου να γίνει σωστά η κα-
τασκευή και έχοντας έτσι το επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα , να μπορούν να δράσουν 
εμπειρικά – διαισθητικά ώστε αξιοποιώντας τις πληροφορίες που αντλούν από την α-
ναπαράσταση να δράσουν τελικά και θεωρητικά αποστασιοποιημένοι από τις εμπειρι-
κές και διαισθητικές αντιλήψεις τους σχετικά με τις ιδιότητες των συμμετρικών σχη-
μάτων. Αυτή άλλωστε η διττή απαίτηση είναι η κύρια πηγή δυσκολιών στη διδασκαλία 
της γεωμετρίας (Kynigos, 1993). 

Καινοτομίες - Προστιθέμενη αξία – Θεωρητικό πλαίσιο 

Η δραστηριότητα που προτείνεται δίνει την δυνατότητα στους μαθητές σαν «χειριστές» 
της χελώνας να πειραματιστούν με την κίνηση της ώστε να ανακαλύψουν πάνω στα 
σχεδία της πεταλούδας και του ανεμόμυλου τον τρόπο κατασκευής συμμετρικών ση-
μείων. Με τη δυνατότητα δυναμικής κίνησης της χελώνας που τους παρέχει το λογι-
σμικό «Χελωνόκοσμος», μπορούν να οπτικοποιήσουν τα χωρικά στοιχεία των σχεδίων 
όπως αυτά αναδύονται μέσα από τα κοινά χαρακτηριστικά τους και έτσι να παλινδρο-
μούν μεταξύ αυτών και των θεωρητικών τους γνώσεων (Κυνηγός, 2007). Οδηγούνται 
στα συμπεράσματά τους αυτά σταδιακά με ευχάριστο τρόπο, στρέφοντας την προσοχή 
τους στις ιδιότητες των σημείων και όχι σε αυτές καθαυτές τις κατασκευές τους, μια 
και αυτές γίνονται με γρήγορο τρόπο μέσα από τις εντολές προγραμματισμού του λο-
γισμικού δίνοντας την δυνατότητα στους μαθητές γρήγορης και εύκολης τροποποίησης 
του σχεδίου και έτσι συνεχή ανατροφοδότηση της γνώσης. Συμμετέχουν σε μια διαδι-
κασία κοινωνικού εποικοδομισμού (Vygotsky) και καθοδηγούμενης διερεύνησης-ανα-
κάλυψης της γνώσης (Bruner) για να διαπιστώσουν τελικά πόσο κοντά είναι τα μαθη-
ματικά με την ομορφιά γύρω μας. Παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να αλλάξουν 
την στάση τους απέναντι στα μαθηματικά, να τα κατανοήσουν καλύτερα σαν κομμάτι 
της ζωής, να τα αγαπήσουν και να οδηγηθούν εύκολα από μια εικόνα-σχέδιο σε ένα 
γεωμετρικό σχήμα που είναι μια κλάση σχεδίων με κοινά χαρακτηριστικά 
(Goldenberg,E.P.& Cuoco, A,.1998). Ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει 
σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους εμπλουτίζοντας έτσι τις διδακτικές 
του προσεγγίσεις μια και στο προτεινόμενο σενάριο ο μαθητής κατασκευάζει την 
γνώση (των συμμετρικών σημείων) μέσα από μια διαδικασία εικασιών, υποθέσεων, 
ανταπόκρισης από το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, διατυπώνει ιδιότητες και τις 
αναθεωρεί όταν η ορθότητα τους απορρίπτεται στην πράξη (Κολέζα,2006). Το περι-
βάλλον του Χελωνόκοσμου δίνει στους μαθητές εμπειρίες δημιουργίας μαθηματικών 
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νοημάτων (Papet 1980) και διαμορφώνει ένα μαθησιακό περιβάλλον που δίνει πλού-
σιες ευκαιρίες στους μαθητές να τα παράγουν (Kynigos, 1993) αφού οι μαθητές έχουν 
την δυνατότητα να εκφράσουν αυτά τα μαθηματικά νοήματα (ιδιότητες συμμετρικών 
σημείων -σχημάτων) χρησιμοποιώντας ως μέσω τον τυπικό μαθηματικό φορμαλισμό 
(Kynigos, 2002).  

Πλαίσιο εφαρμογής. 

Σε ποιούς απευθύνεται. Χώρος - Χρόνος υλοποίησης. 

Η διδακτική αυτή πρόταση απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 12-13 ετών, καθώς το νέο 
πρόγραμμα σπουδών προτείνει την διδασκαλία της συμμετρία στη Α΄ τάξη του Γυμνα-
σίου. Το σενάριο διεξήχθη εξολοκλήρου στο εργαστήριο υπολογιστών και για την υ-
λοποίηση του απαιτήθηκαν 6 διδακτικές ώρες. Εναλλακτικά ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να πραγματοποιήσει αρχικά τις πρώτες φάσεις του (Εισαγωγή-1διδακτική ώρα, Α-
φάση-2 διδακτικές ώρες, Β φάση-2 διδακτικές ώρες) στο εργαστήριο και η τελευταία 
(Γ φάση-1 ώρα) να δοθεί με μορφή εργασίας στους μαθητές. Μπορεί επίσης με κατάλ-
ληλες τροποποιήσεις να διεξαχθεί και στην αίθουσα με την χρήση διαδραστικού πίνακα 
ή ενός υπολογιστή και ενός προβολέα εικόνας. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών- Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά, εργαλεία. 

Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν την έννοια της απόστασης δυο σημείων και του μέσου 
ευθυγράμμου τμήματος, την έννοια της γωνίας και του μέτρου της σε μοίρες, το μέτρο 
της ευθείας γωνίας, την έννοια της καθετότητας δυο ευθειών και το μέτρο της γωνίας 
που σχηματίζουν οι κάθετες. Σχετικά με τη χρήση του λογισμικού Χελωνόκοσμος-Α-
βάκιο προτείνεται να δοθεί αρχικό φύλλο εργασίας για εξοικείωση των μαθητών με τα 
βασικά εργαλεία και τις απλές εντολές που θα χειριστούν στην δραστηριότητα. Σε όλες 
τις φάσεις υλοποίησης του σεναρίου οι μαθητές εργάστηκαν με φύλλα εργασίας και 
ήταν εφοδιασμένοι με τετράδιο για να κρατούν σημειώσεις της διερεύνησης - κατα-
σκευής των δικών τους σχημάτων καθώς και με το σχολικό εγχειρίδιο για την αναζή-
τηση-υπενθύμηση των προαπαιτούμενων γνώσεων.  

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης 

Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των 2-3 ατόμων, συζήτησαν την γνώμη τους σχε-
τικά με την εποπτεία των εικόνων, διατύπωσαν εικασίες και εργαζόμενοι με τα φύλλα 
εργασίας συνεργάστηκαν και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την γωνία στροφής και 
το μήκος της μετακίνησης προκειμένου να μεταβούν στα συμμετρικά σημεία του σχή-
ματος. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύχθηκε ομαδική εργασία, συνεργασία, ανταλλαγή 
απόψεων, ιδεών και επικοινωνία των μαθητών στη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου. 
Ο διδάσκων παρακολούθησε την πορεία διερευνήσεις των συμμετρικών σημείων και 
τα συμπεράσματα των ομάδων, συνεργάστηκε μαζί τους όπου του ζητήθηκε ώστε να 
κατανοήσουν καλύτερα τα αποτελέσματά τους για τον τρόπο κίνησης της χελώνας και 
τους ενθάρρυνε να συνεχίσουν την διερεύνηση.  
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Στόχοι της δραστηριότητας 

Ανακάλυψη του τρόπου εύρεσης του συμμετρικού ενός σημείου ως προς ευθεία ή ως 
προς σημείο.  
Ανακάλυψη σχημάτων που έχουν άξονα ή κέντρο συμμετρίας. 
Διαπίστωση της ισότητας μεταξύ συμμετρικών σχημάτων(ευθυγράμμων τμημάτων, 
γωνιών, τριγώνων).  
Κατασκευή του συμμετρικού ενός γεωμετρικού σχήματος ως προς δοσμένο άξονα ή 
κέντρο συμμετρίας με την χρήση κατάλληλων εντολών του λογισμικού. 

Ανάλυση της δραστηριότητας 

Αρχικά στην 1η εισαγωγική διδακτική ώρα εξοικείωσης με το λογισμικό δόθηκε φύλλο 
εργασίας στους μαθητές με σκοπό να μπορέσουν να κατανοήσουν τον τρόπο κίνησης 
της χελώνας πάνω στο καμβά με την χρήση των εντολών μετακίνησης «μπροστά» ή 
«πίσω» καθώς και των εντολών στροφής «δεξιά» ή «αριστερά». Με την χρήση αυτών 
των εντολών οι μαθητές σχεδίασαν ένα ορθογώνιο με διαστάσεις δικής τους επιλογής. 
Έκαναν χρήση της εντολής «σβγ». Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές να σχε-
διάσουν μια διαδικασία «για …τέλος» με μεταβλητή το μήκος του ευθυγράμμου τμή-
ματος που περπατάει η χελώνα, να ενεργοποιηθεί ο μεταβολές και να μεταβάλλουν 
δυναμικά το μήκος αυτό πάνω στον καμβά. Τέλος να δημιουργήσουν διαδικασία κα-
τασκευής ορθογωνίου, με μεταβλητές τις δυο του διαστάσεις και να κινήσουν δυναμικά 
το σχήμα σχεδιάζοντας διαφορετικά ορθογώνια.  

Α φάση: Συμμετρία ως προς ευθεία-άξονας συμμετρίας σχήματος.  

Αρχικά προτείνεται να γίνει μια προβολή παρουσίασης στους μαθητές με εικόνες από 
την φύση, την τέχνη, το σύμπαν ,τον μικρόκοσμο με συμμετρίες και των δυο ειδών και 
να τεθεί ο προβληματισμός «Τί άραγε σχέση μπορεί να έχουν αυτές οι τόσο συνηθι-
σμένες όμορφες εικόνες της καθημερινότητάς μας με τα μαθηματικά;».  

Για να μελετηθεί αυτή η σχέση οι μαθητές ανοίγουν το αρχείο του Αβάκιου «Η πετα-
λούδα , ο ανεμόμυλος και το μυστήριο!». Στην ψηφίδα καμβάς - «πεταλούδα» έχουμε 
εισάγει την εικόνα μιας πεταλούδας με ανοιχτά φτερά.  

Η εικόνα αυτή έχει σχεδιαστεί με το Ε.Λ.Geogebra ώστε στην κατασκευή της να μην 
υπάρχουν ασυμμετρίες σημείων της που μπορεί να οδηγήσουν τους μαθητές σε λάθος 
συμπεράσματα και στη συνέχεια έχει εισαχθεί στο καμβά της δραστηριότητας.  

Στα φτερά της έχουμε σημειώσει και ονομάσει διάφορα σημεία καθώς και τα συμμε-
τρικά τους (Εικ.1). Το σημείο Α(0,0) είναι το σημείο διασταύρωσης των φτερών της 
και σημείο εκκίνησης της χελώνας.  
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Εικ. 1 Η πεταλούδα της δραστηριότητας. 

Δραστηριότητα1: Ερώτημα: «Αν τα φτερά της πεταλούδας διπλώσουν, ποιά ζεύγη ση-
μείων των φτερών θα ταυτιστούν κατά την δίπλωση αυτή. Συμπληρώστε τις εικασίες 
σας για τα ζητούμενα σημεία σε σχετικό πίνακα». Αναμένεται οι μαθητές έχοντας την 
εμπειρία της πραγματικότητας και βοηθούμενοι από την εποπτεία της εικόνας και την 
φαντασία τους να υποδείξουν τα συμμετρικά σημεία ως προς την ευθεία του κορμού 
της πεταλούδας. Στην ψηφίδα Logo έχουμε ορίσει την διαδικασία: « για σημειο :χ :ψ 
σπ θεσεχψ :χ :ψ σκ τελος » που τοποθετεί κάθε φορά την χελώνα στο σημείο με συντε-
ταγμένες (χ,ψ). Στο φύλλο εργασίας σε πίνακα δίνουμε τις συντεταγμένες (χ,ψ) κά-
ποιων σημειωμένων σημείων στο ένα φτερό της πεταλούδα. Ζητάμε από τους μαθητές 
παίρνοντας ζεύγος (χ,ψ) από τον πίνακα να τοποθετήσουν την χελώνα τους με την δια-
δικασία «σημειο :χ :ψ » σε αυτό το σημείο της πεταλούδας. Στη συνέχεια να ορίσουν 
στη Logo νέα διαδικασία: «για αλλοφτερο :ω :α … τελος» με μεταβλητές :ω την γωνία 
στροφής και :α την μετακίνηση της χελώνας ώστε αυτή με ενεργοποίηση του μεταβο-
λέα για τις τιμές της γωνίας ω και του μήκους α , να «πηγαίνει» την χελώνα στο σημείο 
του άλλου φτερού που έχουν υποθέσει ότι θα ταυτιστεί κατά το δίπλωμα των φτερών 
της.  
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Εικ.2 Εύρεση του συμμετρικού ενός τυχαίου σημείου του φτερού. 

Να πειραματιστούν για διάφορα σημεία (χ,ψ) καθώς και για σημεία του άξονα-κορμού 
της πεταλούδας. Να καταγράψουν τις μετρήσεις τους για την ω, το α και τα μήκη των 
δυο τμημάτων που «κόβει» τα παραπάνω ευθύγραμμα τμήματα ο κορμός της πεταλού-
δας σε σχετικό πίνακα του φύλλου εργασίας. Αναμένεται οι μαθητές βοηθούμενοι από 
την εποπτεία και από την δυνατότητα δυναμικού χειρισμού που μας προσφέρει η χρήση 
του μεταβολέα να διαπιστώσουν ότι για να πάνε προς την σωστή κατεύθυνση θα πρέπει 
η γωνία στροφής να είναι 90⁰, ο κορμός-άξονας συμμετρίας της πεταλούδας να είναι 
στη μέση της απόστασης των δύο σημείων και ότι τα ίδια τα σημεία του κορμού-άξονα 
παραμένουν στην ίδια θέση. Γίνεται εισαγωγή της έννοιας του συμμετρικού σημείου 
ως προς ευθεία και συζήτηση της βασικής ιδιότητας των συμμετρικών σημείων που 
διαπιστώσανε οι μαθητές.  
 
Δραστηριότητα 2: Οι μαθητές τοποθετούν την χελώνα σε σημείο της πεταλούδας για 
τυχαίες τιμές (χ ,ψ). Χρησιμοποιώντας την γωνία στροφής των 90⁰ και την σωστή με-
τακίνηση α να μεταβούν στο συμμετρικό του σημείο και να εξετάσουν αν και αυτό 
είναι σημείο της πεταλούδας. Να πειραματιστούν με διάφορα σημεία του σχεδίου. Α-
ναμένεται να συμπεραίνουν ότι όλα τα σημεία του σχήματος της πεταλούδας έχουν και 
το συμμετρικό τους πάνω στην ίδια την πεταλούδα. Γίνεται λοιπόν η εισαγωγή της 
έννοιας του άξονα συμμετρία ενός συμμετρικού σχήματος.  
 
Δραστηριότητα 3: Ξεκινούν από την θέση (0,0) της χελώνας (ή μεταβαίνουν με την 
αρχική διαδικασία «σημείο :χ :ψ» σε όποιο σημείο της πεταλούδας θέλουν). Ορίζουν 
την διαδικασία : «για αλλοσημειο :ω :α δ :ω μ :α τελος» και με την ενεργοποίηση του 
μεταβολέα για την γωνία ω και το μήκος α σχεδιάζουν ένα ευθύγραμμο τμήμα που το 
άλλο άκρο του να είναι ένα σημείο του ιδίου φτερού της πεταλούδας. Συνεχίζοντας την 
ίδια διαδικασία να σχεδιάσουν ένα τρίγωνο με κορυφές τρία σημεία του ιδίου φτερού 
της πεταλούδας (Εικ.3α) και να σημειώσουν στο φύλλο εργασίας τους τα μέτρα των 
γωνιών του και τα μήκη των ευθυγράμμων τμημάτων των πλευρών του. Στηριζόμενοι 
στην εικόνα να επαναλάβουν την παραπάνω διαδικασία για να σχεδιάσουν τώρα το 
τρίγωνο με κορυφές τα συμμετρικά των παραπάνω σημείων καταγράφοντας ξανά τα 
μέτρα των γωνιών και τα μήκη των πλευρών του νέου τριγώνου (Εικ.3β). 
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Εικ.3α Σχεδιασμός τριγώνου με κορυφή το (0,0) και 3β του συμμετρικού του. 

Να διερευνήσουν μέσα από την κατασκευή και να απαντήσουν στα ερωτήματα : «Το 
συμμετρικό ευθυγράμμου τμήματος που βρίσκεται πάνω στο άξονα συμμετρίας ποιο 
είναι; Τι διαπιστώνετε για το μήκος συμμετρικών ευθυγράμμων τμημάτων; Ποιά είναι 
η σχέση των πλευρών ενός σχήματος και του συμμετρικού του; Τι διαπιστώνετε για το 
μέτρο των συμμετρικών γωνιών;». Εδώ αναμένεται οι μαθητές να διαπιστώσουν ότι τα 
συμμετρικά ως προς ευθεία σχήματα είναι ίσα. 

Β φάση : Συμμετρία ως προς σημείο – κέντρο συμμετρίας σχήματος. 

Ζητάμε από τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο του Αβάκιου «Η πεταλούδα , ο ανε-
μόμυλος και το μυστήριο! ». Στην ψηφίδα καμβάς-«ανεμόμυλος» έχουμε εισάγει  

 

Εικ.4 Ο ανεμόμυλος ιης δραστηριότητας. 
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την εικόνα ενός ανεμόμυλου (Εικ.4). Η εικόνα αυτή έχει σχεδιαστεί με το 
Ε.Λ.Geogebra ώστε στην κατασκευή του να μην υπάρχουν ασυμμετρίες σημείων του 
που μπορεί να οδηγήσουν τις μαθητές σε λάθος συμπεράσματα και στη συνέχεια έχει 
εισαχθεί στο καμβά της δραστηριότητας. Στους έλικές του έχουμε σημειώσει και ονο-
μάσει διάφορα σημεία καθώς και τα συμμετρικά τους με κέντρο συμμετρίας το Κ(0,0) 
σημείο στροφής του ανεμόμυλου και σημείο εκκίνησης τις χελώνας . 
 
Δραστηριότητα4: Ερώτημα : «Αν ο ανεμόμυλος περιστραφεί κατά 180⁰, βρείτε τα 
ζεύγη των σημείων των ελίκων του που θα ταυτιστούν κατά την περιστροφή αυτή και 
σημειώστε τα σε σχετικό πίνακα». Αναμένεται οι μαθητές έχοντας την εμπειρία της 
πραγματικότητας με την χρήση της φαντασίας τους και την εποπτεία του σχήματος να 
υποδείξουν τα συμμετρικά σημεία ως προς το κέντρο Κ περιστροφής του ανεμόμυλου.  
 
Σε νέα ψηφίδα Logo_1 έχουμε ορίσει την διαδικασία: « για σημειο :χ :ψ σπ θεσεκατευ-
θυνση 90 θεσεχψ :χ :ψ δ τοξεφ(:χ/:ψ) σκ τελος » που τοποθετεί την χελώνα στο σημείο 
με συντεταγμένες (χ,ψ). Στο φύλλο εργασίας σε πίνακα δίνουμε τις συντεταγμένες (χ,ψ) 
κάποιων σημειωμένων σημείων του «ανεμόμυλου». Ζητάμε από τους μαθητές παίρνο-
ντας ένα ζεύγος (χ,ψ) από τον πίνακα με την διαδικασία «σημειο :χ :ψ » να τοποθετή-
σουν την χελώνα τους σε αυτό το σημείο του ανεμόμυλου. Στη συνέχεια να συμπλη-
ρώσουν μια νέα διαδικασία: «για περνωαποκεντρο :ω :α … τελος» με μεταβλητές :ω 
την γωνία στροφής και :α την μετακίνηση της χελώνας ώστε ενεργοποιώντας τον με-
ταβολέα για τις τιμές της γωνίας ω και του μήκους α αλλά περνώντας τώρα από το 
κέντρο περιστροφής Κ του ανεμόμυλου να φτάνουν στο άλλο σημείο που πιστεύουν 
ότι αυτό θα ταυτιστεί κατά την περιστροφή των 180⁰ του ανεμόμυλου (Εικ. 5).  

 

Εικ.5 Σχεδιασμός συμμετρικού σημείου ως προς το κέντρο Κ του ανεμόμυλου. 

Να επαναλάβουν την ίδια διαδικασία για όσα σημεία του ανεμόμυλου επιθυμούν, να 
καταγράψουν τις μετρήσεις τους στον σχετικό πίνακα του φύλλου εργασίας για την ω, 
το μήκος α και τα μήκη των δυο τμημάτων που «κόβει» τα παραπάνω ευθύγραμμα 
τμήματα το σημείο Κ του ανεμόμυλου. Αναμένεται οι μαθητές βοηθούμενοι από την 
προσωπική τους εμπειρία και την δυναμική κίνηση που τους προσφέρει η χρήση του 
μεταβολέα να διαπιστώσουν ότι για να πάνε προς την σωστή κατεύθυνση θα πρέπει η 
γωνία στροφής να είναι 180⁰ και το κέντρο στροφής του ανεμόμυλου να είναι το μέσον 
της απόστασης των δύο σημείων. Γίνεται εισαγωγή της έννοιας του συμμετρικού ση-
μείου ως προς σημείο και συζήτηση της βασικής ιδιότητας των συμμετρικών σημείων 
που διαπιστώσανε οι μαθητές.  
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Δραστηριότητα 5: Οι μαθητές τοποθετούν την χελώνα σε σημείο του ανεμόμυλου για 
τυχαίες τιμές (χ ,ψ). Χρησιμοποιώντας την γωνία στροφής των 180⁰ και την σωστή 
μετακίνηση α να μεταβούν στο συμμετρικό του σημείο και να εξετάσουν αν και αυτό 
είναι σημείο του ανεμόμυλου. Να πειραματιστούν με διάφορα σημεία του σχεδίου. Έ-
τσι αναμένεται να συμπεράνουν ότι όλα τα σημεία του σχήματος-ανεμόμυλου έχουν 
το συμμετρικό τους σημείο πάνω στον ίδιο την ανεμόμυλο. Γίνεται λοιπόν η εισαγωγή 
της έννοιας του κέντρου συμμετρίας ενός σχήματος.  
 
Δραστηριότητα 6: Ξεκινούν από την θέση Κ (0,0) της χελώνας (ή μεταβαίνουν με την 
αρχική διαδικασία «σημείο :χ :ψ» σε όποιο σημείο του ανεμόμυλου θέλουν) ορίζουν 
την διαδικασία : «για αλλοσημειο :ω :α δ :ω μ :α τελος» και με την ενεργοποίηση του 
μεταβολέα για την γωνία ω και μήκος α να σχεδιάσουν ένα ευθύγραμμο τμήμα με δεύ-
τερο άκρο του ένα άλλο σημείο του ιδίου έλικα του ανεμόμυλου. Επαναλαμβάνοντας 
την ίδια διαδικασία σχεδιάζουν ένα τρίγωνο με κορυφές τρία σημεία του ιδίου έλικα 
του ανεμόμυλου. Σημειώνουν στο φύλλο εργασίας τους τα μέτρα των γωνιών του τρι-
γώνου και τα μήκη των ευθυγράμμων τμημάτων των πλευρών του. Στη συνέχεια βοη-
θούμενοι από την εικόνα να σχεδιάσουν το τρίγωνο με κορυφές τα συμμετρικά σημεία 
με κέντρο συμμετρίας το σημείο στροφής Κ, των κορυφών του αρχικού τριγώνου και 
να καταγράψουν τα μέτρα των γωνιών και τα μήκη των πλευρών του νέου τριγώνου. 
Ζητάμε να διερευνήσουν μέσα από την κατασκευή και να απαντήσουν τα ερωτήματα : 
«Τι διαπιστώνετε για το μήκος συμμετρικών ευθυγράμμων τμημάτων; Ποιά είναι η 
σχέση των πλευρών ενός σχήματος και του συμμετρικού του; Τι διαπιστώνετε για το 
μέτρο των συμμετρικών γωνιών;»., Αναμένεται οι μαθητές να διαπιστώσουν ότι τα 
συμμετρικά ως προς σημείο σχήματα είναι ίσα. 

 
Γ φάση: Κατασκευή συμμετρικών ευθυγράμμων σχημάτων με την χρήση κατάλλη-

λων εντολών για εμπέδωση των εννοιών. 

Δραστηριότητα 7: Κατά την φάση αυτή γίνεται εμπέδωση των εννοιών με την κατα-
σκευή συμμετρικών γεωμετρικών σχημάτων και στα δυο είδη συμμετρίας. Όλες τις 
ομάδες ανοίγουν το αρχείο του Αβάκιου «Μυστήριο!» στο οποίο υπάρχει η εικόνα ενός 
κάθετου άξονα με σημειωμένο πάνω σε αυτόν το σημείο (0,0) που είναι το σημείο εκ-
κίνησης της χελώνας. Σε νέα ψηφίδα Logo2 ζητάμε οι μαθητές να τρέξουν τις εντολές 
: « α 30 μ 104 α 150 μ 180 σπ θεσεχψ 0 0 δ 180 σκ» (Εικ.6).  

  

Εικ.6 Καμβάς «Μυστήριο!» - Σχεδιασμός αρχικού γεωμετρικού σχήματος. 
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Στη συνέχεια να γράψουν εντολές που να σχεδιάζουν το συμμετρικό του σχήμα με 
άξονα συμμετρίας την κάθετη ευθεία και να παρατηρήσουν ποιο γράμμα σχεδίασαν 
(Μ), κατόπιν να βρουν το συμμετρικό του αρχικού σχεδίου με κέντρο συμμετρίας την 
αρχή (0,0) και να παρατηρήσουν το γράμμα που σχεδίασαν (Ν).  

Δραστηριότητα 8: Για καλύτερη εξοικείωση με τις κατασκευές σε νέο κενό αρχείο δί-
δεται σε κάθε ομάδα μαθητών και μια διαφορετική δραστηριότητα από τις παρακάτω: 
(μπορούμε αν θέλουμε για εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου να δώσουμε στους μαθη-
τές τις εντολές κατασκευής του αρχικού σχήματος )  
 
Ομάδα 1: Με κατάλληλες εντολές σχεδιάστε ένα ορθογώνιο ΑΒΓΔ με πλευρές 
ΑΒ=100 και ΑΔ=120. Γράψτε εντολές που να κατασκευάζουν τα συμμετρικά του σχή-
ματα ως προς την πλευρά του ΑΒ και την πλευρά του ΑΔ. Κατόπιν να σχεδιάσετε και 
το συμμετρικό του με κέντρο συμμετρίας το Α.  
 
Ομάδα 2 : Σχεδιάστε ένα τετράγωνο ΑΒΓΔ με πλευρά ΑΒ=100. Γράψτε εντολές που 
να κατασκευάζουν τα συμμετρικά του σχήμα ως προς την πλευρά του ΑΒ και την 
πλευρά του ΑΔ. Στη συνέχεια να σχεδιάσετε με κατάλληλες εντολές και το συμμετρικό 
του με κέντρο συμμετρίας το Α.  
 
Ομάδα 3: Σχεδιάστε ένα ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρά ΑΒ=100. Γράψτε κατάλ-
ληλες εντολές που να σχεδιάζουν το συμμετρικό του με κέντρο συμμετρίας την κορυφή 
Α.  
 
Ομάδα 4: Σχεδιάστε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρά ΑΒ=100 και με κατάλληλες 
εντολές σχεδιάστε το συμμετρικό του τρίγωνο ως προς την πλευρά ΑΒ.  
 
Ομάδα 5: Σχεδιάστε ένα παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με πλευρές ΑΒ=100 και ΑΔ=120 
και γωνίες Α=60⁰ και Β=120⁰. Γράψτε εντολές που να κατασκευάζουν το συμμετρικό 
του με κέντρο συμμετρίας το Α.  
 
Ομάδα 6: Σχεδιάστε έναν ρόμβο ΑΒΓΔ με πλευρά ΑΒ=100 και γωνίες Α=60⁰και 
Β=120⁰. Γράψτε εντολές που να κατασκευάζουν το συμμετρικό του ως προς κέντρο 
συμμετρίας το Α. 
 
Σε όλες τις παραπάνω κατασκευές ζητάμε από κάθε ομάδα να εξετάσει αν το σχήμα 
που τελικά σχεδίασε έχει άξονες ή κέντρο συμμετρίας δηλαδή είναι συμμετρικό και 
κατόπιν κάθε ομάδα να παρουσιάσει τα αποτελέσματά της κατασκευής της και στην 
υπόλοιπη τάξη. 

Επέκταση της δραστηριότητας 

Η δραστηριότητα με την πεταλούδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Α γυμνασίου για 
την ανακάλυψη της βασικής ιδιότητας των σημείων της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου 
τμήματος. Η δραστηριότητα 7 μπορεί να αξιοποιηθεί στη σύγκριση των μέτρων των 
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εντός εναλλάξ γωνιών που σχηματίζουν παράλληλες που τέμνονται από τρίτη ευθεία. 
Κατάλληλη χρήση των δραστηριοτήτων της Γ φάσης μπορεί να γίνει στη μελέτη αξό-
νων ή κέντρου συμμετρίας στα βασικά γεωμετρικά σχήματα καθώς και στη διατήρηση 
των ιδιοτήτων στα ίσα σχήματα. Με μικρές αλλαγές η δραστηριότητα αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην Β γυμνασίου για την μελέτη των προσήμων των συντεταγμένων 
των συμμετρικών σημείων ως προς τον άξονα τον τετμημένων ή των τεταγμένων ή τις 
διχοτόμους των τεταρτημορίων ή την αρχή των αξόνων καθώς και στη μελέτη αξόνων 
και κέντρου συμμετρίας της γραφικής παράστασης της υπερβολής. Γενικότερα και με 
κατάλληλη τροποποίηση στην μελέτη της συμμετρίας της γραφικής παράστασης συ-
νάρτησης. Τέλος σε συνεργασία με το μάθημα των εικαστικών μπορεί να γίνει μια δια-
θεματική προσέγγιση της γνώσης. 

Συμπεράσματα μετά την εφαρμογή του σεναρίου. 
 

Από την επιτόπια παρατήρηση των μαθητών στην ενασχόλησή τους με τα φύλλα ερ-
γασίας, διαπιστώθηκε γρήγορη εξοικείωση των μαθητών(20/22=90%) με της εντολές 
του λογισμικού προκειμένου να βρουν τις θέσεις των συμμετρικών σημείων και ευκο-
λία στην ανακάλυψη των ιδιοτήτων των σημείων αυτών μια και η εικόνα οδήγησε με 
επιτυχία (20/22=90%) τους μαθητές στην επίτευξη των διδακτικών στόχων. Οι μαθητές 
ενθουσιάστηκαν (22/22=100%) με την κίνηση της χελώνας και οι ομάδες οδηγήθηκαν 
με άνεση (18/22=81%) στην κατανόηση των ιδιοτήτων του άξονα ή κέντρου συμμε-
τρίας ενός συμμετρικού σχήματος. Κατά την Γ φάση ολοκλήρωσαν στον προγραμμα-
τισμένο χρόνο (15/22=68%) την κατασκευή των συμμετρικών σχημάτων βγάζοντας τα 
σχετικά συμπεράσματα. Περισσότερος χρόνος από τον προγραμματισμένο απαιτήθηκε 
για την παρουσίαση των εργασιών στην αίθουσα με την χρήση προβολικού μηχανήμα-
τος. 
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Περίληψη 

Η καθημερινή ατομική δραστηριότητα συνεισφέρει σε ποσοστό πάνω από 40% στην 
κατανάλωση ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες. Συνε-
πώς, στο πλαίσιο της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας σύμφωνα με τους στόχους που 
έχει θέσει η ΕΕ για το 2020 και έπειτα, η αλλαγή στην ατομική συμπεριφορά ως προς 
την κατανάλωση ενέργειας θα έχει κεντρικό ρόλο. Το σχολείο ως βασικός δημιουργός 
συμπεριφοράς των ατόμων από πολύ νεαρή ηλικία, είναι το καλύτερο μέσο για την 
επίτευξη της αλλαγής νοοτροπίας και της υιοθέτησης φιλικότερης στάσης προς το πε-
ριβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), 
αποφάσισε να υλοποιήσει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) το έργο «Πράσινη Αντίληψη» για υποβοήθηση 
στη μείωση ενεργειακού φορτίου, με μια σειρά στόχων που μπορεί να εξασφαλίσει 
πολλαπλά οφέλη, αλλά και να καταστήσει το σχολικό περιβάλλον υγιέστερο και φιλι-
κότερο στους μαθητές και στους καθηγητές. 

Λέξεις - Κλειδιά: πράσινη αντίληψη, αισθητήρες, εκπαιδευτικά σενάρια, περιβάλλον, 
εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η εξοικονόμηση ενέργειας σε εργασιακούς χώρους αποτελεί ζη-
τούμενο και σημαντικό αντικείμενο μελέτης (Holmes, 2007; Abdelaziz, Saidur, & 
Mekhilef, 2011; Reinhart, 2004; Hwang, Cheng,  Lin & Ho, 2009; Abrahamse, Steg, 
Vlek, & Rothengatter, 2005; Carrico, & Riemer, 2011; Marans, & Edelstein, 2010). 
Ειδικότερα, οι σχολικές μονάδες και οι σχολικές αίθουσες έχουν συγκεντρώσει την 
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προσοχή πολλών ερευνητών (Shobeiri, 2014; Wargo, Brown, Cullen, Addiss, & Alder-
man, 2002; Shenoy, & Nazeran, 2006; Shin, Lee, Ahn, Yeo, Byun, Lee, & Park, 2005; 
Gordon, Mackay, & Rehfuess, 2004; Miller, 2003). Περιβαλλοντικές μετρήσεις όπως 
θερμοκρασία, υγρασία, φωτεινότητα, αλλά και μετρήσεις συγκεντρώσεων αερίων, ό-
πως διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο καταγράφονται σε 
καθημερινή βάση πλέον σε πολλές σχολικές μονάδες (Lee & Chang, 2000; Coley & 
Beisteiner, 2002; Uasuf, Jatakanon, James, Kharitonov, Wilson, & Barnes, 1999; Wied-
mann, & Minx, 2008; Norbäck, Torgen, & Edling, 1990). Ωστόσο, από όσο γνωρί-
ζουμε, δεν υπάρχουν έρευνες που να συνδυάζουν αυτές τις παραμέτρους μεταξύ τους, 
δηλαδή να συσχετίζουν περιβαλλοντικές μεταβλητές (θερμοκρασία, φωτεινότητα, υ-
γρασία) με την κατανάλωση ενέργειας, αλλά κυρίως με τη συγκέντρωση αέριων ρύπων 
στις σχολικές αίθουσες. Τα μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, όπως και το μεθάνιο 
είναι αέριοι ρύποι που μπορούν να προκαλέσουν σωρεία προβλημάτων υγείας, όπως 
άσθμα. Παράλληλα, γνωρίζουμε ότι στον ελλαδικό χώρο δεν έχει γίνει μια καταγραφή 
των μεταβλητών αυτών σε σχολικές αίθουσες και δεν υπάρχουν επίσημα καταγεγραμ-
μένα στοιχεία. 

Στις ΗΠΑ (Crosby & Metzger 2012) έχουν αποδείξει ότι η έμφαση στην κατανάλωση 
ενέργειας μέσα στο πλαίσιο της διδακτικής δραστηριότητας σε σχολεία προσφέρει ση-
μαντικά οφέλη στη λειτουργία ενός σχολείου. Στην ΕΕ τα σχολικά κτίρια καταλαμβά-
νουν το 17% της κτιριακής επιφάνειας σε τ.μ. εκτός κατοικιών (Europe's buildings un-
der the microscope: A country-by-country review of the energy performance of build-
ings. Technical report, Buildings Performance Institute Europe (BPIE), 2011). Στις 
ΗΠΑ, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη (Energy star building upgrade manual. Technical 
report, US Environmental Protection Agency (EPA), 2008), τα έξοδα ενός σχολείου 
που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερα μόνο από το κόστος 
μισθοδοσίας για τους εκπαιδευτικούς. Επομένως, μια σημαντική μείωση στην κατανά-
λωση ενός σχολικού κτιρίου, αναμένεται να έχει απτά οικονομικά οφέλη, τα οποία α-
νάλογα με την επίτευξη των στόχων για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα οδηγή-
σουν στην απόσβεση της σχετικής επένδυσης σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Το Υ-
πουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ υλοποίησε 
ένα έργο εφαρμογής της ‘πράσινης’ αντίληψης για μείωση ενεργειακού φορτίου σε 
επιλεγμένους φορείς του. 

Το έργο της Πράσινης Αντίληψης στοχεύει στην αφύπνιση των μαθητών για το θέμα 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων, τοπικού, εθνικού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος, 
τα οποία θα επιλέγονται, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων, ώστε οι μαθητές να τα 
επεξεργάζονται σε μια προσπάθεια ανάδειξης της πολυπλοκότητας και της αντιμετώ-
πισής τους με την συνεξέταση διαφόρων παραγόντων. Μέσω των εκπαιδευτικών σε-
ναρίων (όσων αναπτύσσονται στα πλαίσια του έργου αλλά και πρόσθετων που θα εν-
σωματωθούν από τους εκπαιδευτικούς) προωθείται και η ιδέα της αειφορίας ενός από 
τους βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους του σύγχρονου σχολείου. Τα αποτελέσματα 
των εκπαιδευτικών αυτών σεναρίων παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς συ-
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γκρίνουν περιεκτικότητες αερίων σε σχολικές μονάδες αστικών, ημιαστικών και αγρο-
τικών περιοχών. Ακόμα μπορούμε να συγκρίνουμε σχολικές μονάδες στην ίδια πόλη, 
αλλά σε διαφορετικές περιοχές, όπως βιομηχανικές, υποβαθμισμένες, αναβαθμισμένες, 
κεντρικές και περιφερειακές. 

Το έργο της Πράσινης Αντίληψης 

Η υλοποίηση δράσεων για παρακολούθηση του ενεργειακού αποτυπώματος ενός κτι-
ρίου είναι ιδιαίτερα διαδομένη πρακτική διεθνώς καθώς αποτελεί την βάση για κατάλ-
ληλο και αποδοτικό σχεδιασμό ενεργειών μείωσης της κατανάλωσης και προώθησης 
των αειφόρων μορφών ενέργειας (http://goo.gl/NRLgha). Ειδικά για σχολικά κτίρια 
υπάρχουν πλήθος από παραδείγματα επιτυχημένων δράσεων (www.veryschool.eu, 
www.school-of-the-future.eu, 
www.refit.org.uk http://www.feedu.org/, http://goo.gl/mJBM0F) που βασίζονται σε υ-
ποδομές μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων οι ο-
ποίες έχουν αποδειχθεί επιτυχείς είναι: 
• εντοπισμός σημείων αυξημένης κατανάλωσης και ανάλογος σχεδιασμός δράσεων για 

μείωση αυτής (με μετρήσιμα αποτελέσματα), 
• υλοποίηση ενεργειών ευαισθητοποίησης του εκπαιδευτικού και μαθητικού 

προσωπικού (πχ διαγωνισμοί μείωσης της κατανάλωσης), 
• σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων σε όλες τις σχολικές βαθμίδες  (πχ για το πώς 

συνδέεται η κατανάλωση με τις εκπομπές CO2). 

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΤΥΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, υλοποίησε το 
2013 – 2014 σχετικό πιλοτικό έργο κατά το οποίο σε επιλεγμένα σχολικά κτίρια σε όλη 
την Ελλάδα εγκαταστάθηκαν υποδομές μέτρησης: 
• της καταναλούμενης ενέργειας, 
• περιβαλλοντικών παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία, μόλυνση και ποιότητα αέρα 

εσωτερικά και εξωτερικά). 

Με βάση την εγκατεστημένη αυτή υποδομή υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: 
• πληροφοριακό σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης των 

κτηρίων, 
• portal παρουσίασης των μετρήσεων στο ευρύ κοινό για την ανάπτυξη της 

περιβαλλοντικής αντίληψης των κατοίκων της περιοχής, 
• εφαρμογή παρουσίασης πληροφοριών πάνω από κινητές συσκευές υπό την μορφή 

παιγνίου για την περεταίρω παρότρυνση των μαθητών, 
• εφαρμογή στατιστικής επεξεργασίας και στοχευμένων αναφορών προς τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου, 
• εκπόνηση εκπαιδευτικών σεναρίων, εφαρμογή και αξιολόγησή τους με στόχο να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα από τις μετρήσεις για στοχευμένες δράσεις 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης (ένα εκπαιδευτικό σενάριο για 
κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης). 
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Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα εκπαιδευτικά σενάρια που εκπονήθηκαν στο 
πλαίσιο του έργου της Πράσινης Αντίληψης. 

Εκπαιδευτικά σενάρια 

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν 4 εκπαιδευτικά σενάρια 2 για την Π/βάθμια 
εκπαίδευση και 2 για τη Δ/βάθμια τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έρ-
γου http://greenmindset.cti.gr/educational. Ο γενικός σκοπός των παρεχόμενων σενα-
ρίων ήταν η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, οι 
οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει 
τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Με τον τρόπο 
αυτό ο μαθητής ανακαλύπτει από μόνος του τα πλεονεκτήματα της ανάγκης προστα-
σίας του περιβάλλοντος αλλά ταυτόχρονα γίνεται και ο ίδιος ερευνητής.  

Τα σενάρια είναι διαφορετικά ανά βαθμίδας εκπαίδευσης αλλά και με βάση τα περι-
βαλλοντικά θέματα προς μελέτη. Βάσει της υποδομής που εγκαθίστανται στα σχολεία, 
είναι εύκολο να καταγραφούν παράμετροι οι οποίες έχουν επίπτωση στην ποιότητα του 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, όπως είναι η ποιότητα του αέρα μέσα στις σχολικές αί-
θουσες, καθώς και τα επίπεδα θορύβου. Π.χ., σύμφωνα με σχετικές μελέτες, η κακή 
ποιότητα αέρα στις αίθουσες έχει αφενός επιπτώσεις στην υγεία των μαθητών αυξάνο-
ντας την πιθανότητα να απουσιάσουν λόγω ασθένειας (US Environmental Protection 
Agency, "How does Indoor Air Quality impact Student Health and academic perfor-
mance" http://goo.gl/PFS6gP ), αφετέρου επιδρά αρνητικά στην ικανότητα τους να ε-
πεξεργαστούν τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Twardella, et al, 
2012). Η δυνατότητα επίβλεψης πολλών περιβαλλοντικών παραμέτρων μέσω της υπο-
δομής της "Πράσινης Αντίληψης" μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως μέσο επίδειξης 
πρακτικών εφαρμογών των τεχνολογιών πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Μέσω των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προβλέπεται: 
• να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές γύρω από το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα καλλιεργώντας περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών/τριών και 
διαμορφώνοντας περιβαλλοντικά ενήμερους μαθητές- πολίτες, ικανών να λαμβάνουν 
αποφάσεις και να συμμετέχουν με δράσεις σε περιβαλλοντικά ζητήματα και 
προβλήματα, 

• να αποκτήσουν ερευνητικό πνεύμα και ικανότητα διεπιστημονικής προσέγγισης των 
θεμάτων που πραγματεύονται και να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, για την 
αναζήτηση πληροφοριών ,  αλλά και για την καταγραφή,  επεξεργασία και απεικόνιση 
των δεδομένων,  

• οι μαθητές να μαθαίνουν να αξιολογούν στοιχεία και να βγάζουν συμπεράσματα, 
• η διδασκαλία από παθητική γίνεται ενεργητική και κατά συνέπεια πιο ενδιαφέρουσα 

και αποτελεσματική.  

Η πιλοτική εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων των σεναρίων στα σχολικές μονά-
δες βασίστηκε στην πληροφόρηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών μέσα από τη 
δικτυακή πύλη του έργου, τη συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Η 

1950

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://greenmindset.cti.gr/educational
http://goo.gl/PFS6gP


υποστήριξη εκπαιδευτικών σεναρίων στο πλαίσιο της "Πράσινης Αντίληψης", είχε πο-
σοτικά και ποιοτικά οφέλη στους ακόλουθους άξονες: 
• αναλυτική εικόνα για την κατανάλωση ενέργειας και εντοπισμός προβληματικών πε-

ριοχών, εγκαταστάσεων ή χώρων, 
• θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά εκπαιδευτικών, μαθητών σε σχέση με την κατανά-

λωση ενέργειας και σχετιζόμενα ποσοτικά οφέλη, 
• θετικές αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Φύλλα Εργασίας-Μετρήσεις 

Οι μαθητές που καλούνται να υλοποιήσουν τα εκπαιδευτικά σενάρια, εργάζονται βάσει 
οδηγιών που δίνονται σε φύλλα εργασίας. Στην Εικόνα 1 φαίνεται αντιπροσωπευτικό 
Φύλλο Εργασίας: 
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Εικόνα 1: Φύλλο Εργασίας που συνοδεύει το εκπαιδευτικό σενάριο. 

Αρχικά ας δούμε τις δυνατές μετρήσεις που μπορούμε να υλοποιήσουμε με τη βοήθεια 
των ανιχνευτών. Θα αναφέρουμε τις μετρήσεις που υλοποιήθηκαν στο Πρότυπο Πει-
ραματικό Γυμνάσιο Πατρών (ΠΠΓΠ) από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς 2014-2015. Αρχικά, όσον αφορά τους εξωτερικούς καταγραφείς – ανιχνευτές 
του σχολείου μπορούσαμε να έχουμε ανά πάση στιγμή ένδειξη της ταχύτητας του ανέ-
μου σε m/s, την κατεύθυνση του ανέμου και το ύψος της βροχής σε mm. Επίσης, η 
θερμοκρασία αποτελεί βασική μεταβλητή που καταγράφονταν από τους ανιχνευτές. 
Στην περίπτωση της θερμοκρασίας είχαμε δυνατότητα καταγραφής από τους εξωτερι-
κούς ανιχνευτές, αλλά και από τους εσωτερικούς ανιχνευτές σε κάθε τάξη χωριστά. 
Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται μέτρηση θερμοκρασίας σε βαθμούς C σε επιλεγμένη 
τάξη του ΠΠΓΠ. 

 

Αντίστοιχη ενδιαφέρουσα μεταβλητή που σχετίζεται με την ηχορύπανση είναι η κατα-
γραφή του θορύβου σε μια αίθουσα του ΠΠΓΠ. Η καταγραφή του θορύβου σχετίζεται 
με μια σημαντική παράμετρο ρύπανσης των σύγχρονων πόλεων, την ηχορύπανση. Η 
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ηχορύπανση οδηγεί σε εκνευρισμό, έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης, νευρικότητα 
και ερεθισμό. Μια ομαλά λειτουργούσα τάξη προϋποθέτει χαμηλά ποσοστά θορύβου. 
Ο θόρυβος μπορεί να είναι από εσωτερικούς παράγοντες, αλλά και από εξωτερικές 
πηγές στην ευρύτερη περίμετρο της σχολικής τάξης.  

Η φωτεινότητα επίσης αποτελεί σημαντική μεταβλητή καθώς μπορεί με σωστή εκμε-
τάλλευση της να διασφαλιστεί χαμηλότερη απαίτηση τεχνητής φωτεινής ενέργειας και 
άρα ηλεκτρικής ενάργειας, οπότε να πετύχουμε οικονομία. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρ-
κεια φωτεινών χειμερινών ημερών μπορούν οι αίθουσες με υψηλά ποσοστά φωτεινό-
τητας να θερμανθούν οικονομικότερα, λειτουργώντας τα θερμαντικά μέσα μικρότερο 
χρονικό διάστημα. Στην Εικόνα 3 αναπαριστάται η καταγεγραμμένη φωτεινότητα μιας 
αίθουσας σε σχέση με τη θερμοκρασία της. Παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια φωτει-
νών ημερών και μετά από αυτές η θερμοκρασία της τάξης είναι υψηλότερη. Η συγκέ-
ντρωση μονοξειδίου του άνθρακα (CO) αποτελεί ακόμα μια μεταβλητή που κατέγρα-
φαν οι ανιχνευτές στις αίθουσες. Τα χαμηλά επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα (CO) 
είναι απαράβατος κανόνας για μια σχολική μονάδα, καθώς αποτελούν επικίνδυνο δη-
λητήριο για την υγεία μαθητών και καθηγητών. Τα χαμηλά επίπεδο του συγκεκριμένου 
αέριου ρύπου διασφαλίζονται με καλό αερισμό των αιθουσών στα διαλείμματα, αλλά 
και σε καθημερινή βάση. Μια ακόμη παράμετρος που την εντάσσουμε στην ποιότητα 
του αέρα και στα συστατικά του αέρα των αιθουσών είναι και η περιεκτικότητα σε 
υγρασία. Η υγρασία αποτελεί παράγοντα που καθορίζει το δείκτη ψυχρότητας και το 
δείκτη θερμότητα (ουσιαστικά η πραγματική θερμοκρασία που αισθάνεται ο ανθρώπι-
νος οργανισμός). Παράλληλα, υψηλά ποσοστά υγρασίας ευνοούν την ανάπτυξη μικρο-
βίων. Για όλους αυτούς τους παράγοντες η καταγραφή της υγρασίας είναι σημαντική. 
Τέλος, όσον αφορά τους αέριους ρύπους οι αισθητήρες καταγράφουν τη συγκέντρωση 
μεθανίου στις αίθουσες. Επίσης, και σε αυτές τις μετρήσεις επαναλαμβάνεται η παρα-
τήρηση υψηλής συγκέντρωσης μεθανίου κατά τη διάρκεια ημέρας όπου υπήρξε ελλι-
πής αερισμός των αιθουσών. 

Συμπεράσματα – Συγκρίσεις. 

Ας δούμε τώρα τα καταμετρημένα δεδομένα συγκριτικά για διαφορετικά σχολεία. Ε-
πιλέγουμε να συγκρίνουμε πέντε σχολεία: Το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πα-
τρών, ένα αστικό σχολείο στις παρυφές της πόλης που ακολουθεί αυστηρούς κανόνες 
αερισμού σε κάθε διάλειμμα, το 54ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών ένα κεντρικό σχολείο 
στο μέσον του αστικού ιστού της πόλης, το 55ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών στο κέντρο 
των Αθηνών σε επιβαρυμένη αστικά περιοχή, το 2ο ΕΠΑΛ Λάρισας στην πόλη της 
Λάρισας και το Δημοτικό Σχολείο Μεγίστης στο ακριτικό Καστελλόριζο. Οι καταγρα-
φές ήχου και τα επίπεδα ηχορύπανσης στα συγκεκριμένα σχολεία έδειξαν ότι το αστικό 
54ο Δημοτικό σχολείο Πατρών παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά ηχορύπανσης, κα-
θώς βρίσκεται σε επιβαρυμένη περιοχή, ενώ το Δημοτικό σχολείο της ακριτικής Μεγί-
στης παρουσιάζει τα χαμηλότερα ποσοστά, σχεδόν μηδενικά με τα υπόλοιπα σχολεία 
να εμφανίζουν ενδιάμεσες τιμές. Όσον αφορά τη φωτεινότητα των σχολείων που δια-
σφαλίζει υγιείς συνθήκες διαβίωσης και συμβάλλει στην οικολογική οικονομία των 
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σχολικών μονάδων παρατηρούμε ότι το σχολείο της Μεγίστης παρουσιάζει τα υψηλό-
τερα ποσοστά φωτεινότητας, όπως και το 55ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών, αν και ενταγ-
μένο στον αστικό ιστό. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η καλή ρυμοτομία μπορεί 
να διασφαλίσει βέλτιστες συνθήκες. Το 2ο ΕΠΑΛ Λάρισας επίσης χωροθετημένο στις 
παρυφές της πόλης διασφαλίζει υψηλό ποσοστό φωτεινότητας. Χαμηλότερο ποσοστό 
φωτεινότητας παρουσιάζει το 54ο Δημοτικό σχολείο Πατρών. Στην Εικόνα 4 φαίνεται 
η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στα υπό μελέτη σχολεία. Παρατηρούμε 
ότι το 2ο ΕΠΑΛ Λάρισας παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ το Δημοτικό σχο-
λείο Μεγίστης τα χαμηλότερα με τα υπόλοιπα σχολεία να εμφανίζουν ενδιάμεσες τιμές. 
Υψηλές τιμές παρουσιάζει το ΠΠΓΠ, συγκρίσιμες με το 55ο Δημοτικό Σχολείο Αθή-
νας, ίσως λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών που φιλοξενούν. Στον αριθμό των μα-
θητών ίσως μπορούν να αποδοθούν και οι υψηλές τιμές συγκεντρώσεων μονοξειδίου 
του άνθρακα του 2ου ΕΠΑΛ Λάρισας. 

 

  α.       β. 

Εικόνα 4:Συγκριτικό διάγραμμα συγκέντρωσης μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στα σχολεία α. και περιε-
κτικότητας μεθανίου (CH4) στα σχολεία β. 

Τέλος, η περιεκτικότητα μεθανίου (CH4) που αποτελεί αέριο ρύπο υπεύθυνο για πολλά 
προβλήματα υγείας φαίνεται για κάθε σχολείο επίσης στην Εικόνα 4. Παρατηρούμε 
σταθερά χαμηλά ποσοστά ρύπων στο Δημοτικό Σχολείο Μεγίστης Καστελλόριζου, 
ενώ επίσης σταθερά τα υψηλότερα ποσοστά στο 54ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Το 2ο 
ΕΠΑΛ Λάρισας και το 55ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών παρουσιάζει σχετικά υψηλά πο-
σοστά μεθανίου (CH4), ενώ το ΠΠΓΠ συναγωνίζεται το Δημοτικό Σχολείο Μεγίστης 
στην τελευταία θέση σε περιεκτικότητα μεθανίου (CH4). Αυτό σχετίζεται άμεσα με τον 
επιμελή αερισμό και την εκκένωση των αιθουσών κατά τα διαλείμματα.  

Από όλες αυτές τις μετρήσεις παρατηρούμε μέσα από τα εκπαιδευτικά σενάρια γίνεται 
απόλυτα αντιληπτό από τους μαθητές ότι πέρα από τα προφανή μέτρα υγιεινής, υπάρ-
χουν μικρές καθημερινές συνήθειες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καλή 
ψυχική και σωματική υγεία των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Η ηχορύπανση, ο 
αερισμός των τάξεων, η υγρασία, η φωτεινότητα, είναι παράμετροι που βελτιώνουν 
την ψυχολογία μας και αλλάζουν τη διάθεσή μας. Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να 
υιοθετήσουμε μικρές καθημερινές πρακτικές που αντανακλούν σε σημαντικό αντί-
κτυπο. 
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«Η Φωνή των Εφήβων»: Ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις ψυχαγωγικές, α-
θλητικές και διατροφικές συνήθειες των εφήβων. 

Περδικούρη Κατερίνα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19  

Δρ., Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής  
perdikur@ceid.upatras.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει την παρουσίαση της υλοποίησης του ηλεκτρονικού 
περιοδικού «Η Φωνή των Εφήβων», στα πλαίσια διδασκαλίας του μαθήματος «ερευ-
νητική εργασία» (project)  στους μαθητές της Β΄ Λυκείου κατά τα σχολικά έτη 2013-
14 και 2014-15. Το περιοδικό δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της υπηρεσίας school-
press του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Βασικός σκοπός της ερευνητικής 
εργασίας ήταν οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν δεξιότητες στην αναζήτηση, συλλογή, 
αξιολόγηση και επεξεργασία πληροφοριών από διάφορες πηγές, να συνεργαστούν 
αφενός κατά τη συγγραφή άρθρων και συνεντεύξεων σε θέματα που τους ενδιαφέ-
ρουν και αφετέρου κατά τη διαδικασία δημοσίευσής τους σε μορφή ηλεκτρονικού 
εντύπου. Το αυξημένο ενδιαφέρον των μαθητών/ τριών τα 2 σχολικά έτη πραγματο-
ποίησης της ερευνητικής εργασίας, καθώς και η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων 
από ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στους μαθητές προκειμένου να αξιολογή-
σουν την ενασχόληση τους με το ηλεκτρονικό περιοδικό, ενισχύει τη διαπίστωση ότι 
η χρήση εργαλείων ΤΠΕ μπορεί να συμβάλλει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
προκαλώντας την ενεργό συμμετοχή και αυτενέργεια των μαθητών/ τριών.   

Λέξεις - Κλειδιά: Σχολική δημοσιογραφία, Ηλεκτρονικό Περιοδικό, ΤΠΕ, Συνεργα-
τική μάθηση.  

Εισαγωγή 

Τα σχολικά έντυπα γενικά (εφημερίδες/ περιοδικά) λειτουργούν ως μέσο επικοινωνί-
ας, ανταλλαγής απόψεων και ενημέρωσης τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής 
κοινότητας. Οι μαθητές/ τριες εμπλέκονται στη διαδικασία δημιουργίας ενός σχολι-
κού εντύπου είτε γράφοντας άρθρα σε θέματα προσωπικού τους ενδιαφέροντος, είτε 
βοηθώντας στην επιμέλεια και έκδοση, καλλιεργώντας ταυτόχρονα δεξιότητες συνερ-
γασίας, κριτικής σκέψης και ερχόμενοι σε επαφή με τις θεμελιώδεις αρχές της δημο-
κρατίας και της ελευθερίας του λόγου. Στο σύγχρονο σχολείο οι τεχνολογίες πληρο-
φορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορούν να βοηθήσουν στην άμεση μεταφορά ενός 
εντύπου σε ηλεκτρονική μορφή, ανοίγοντας νέους δρόμους επικοινωνίας, διάχυσης 
και ανταλλαγής απόψεων των μαθητών/τριων προωθώντας ταυτόχρονα τη σύνδεση 
του σχολείου με την τοπική κοινωνία. 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας παρουσιάζεται η δημιουργία του ηλεκτρονικού πε-
ριοδικού με τίτλο «Η Φωνή των Εφήβων», που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μα-
θήματος της ερευνητική εργασίας 25 μαθητών της Β΄ Λυκείου κατά το σχολικό έτος 
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2013-2014 και 62 μαθητών κατά το σχολικό έτος 2014-15.  Η επιλογή του συγκεκρι-
μένου αντικειμένου ενασχόλησης βασίστηκε στο γεγονός ότι οι έφηβοι μαθητές/τριες 
χαρακτηρίζονται από αξιοσημείωτο βαθμό εξοικείωσης με τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης και αρέσκονται τόσο στο να μοιράζονται πληροφορίες και να δημιουργούν 
το δικό τους περιεχόμενο (π.χ. σε ιστολόγια) όσο και στο να σχολιάζουν online θέμα-
τα του δικού τους ενδιαφέροντος.  

Σχετική Έρευνα 

Τα οφέλη από τη δημιουργία σχολικών εφημερίδων και περιοδικών έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο έρευνας τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία. Τα οφέλη 
αυτά δεν περιορίζονται στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών/ τριών ή στην καλλιέρ-
γεια της κριτική σκέψης και στην ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου (Bowen & 
Tantillo, 2002; Βαλσαμίδου, 2010; Μπαλτάς, 2011), αλλά και στην υιοθέτηση στά-
σεων ζωής, αφού η ενασχόληση με τη σχολική δημοσιογραφία μπορεί να δημιουργή-
σει ενεργούς πολίτες με αυξημένες δεξιότητες στην επιλογή πληροφοριών και τη λή-
ψη αποφάσεων (Clark & Monserrate, 2011). Επιπρόσθετα η δημιουργία σχολικών 
εφημερίδων ή περιοδικών καλύπτει την ανάγκη αρκετών εφήβων μαθητών να δη-
μιουργούν δεσμούς ανάμεσα στο σχολείο και την τοπική κοινότητα/ κοινωνία (Neely, 
2015).  

Η μελέτη της αξιοποίησης της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας στο σχολείο αρχίζει να 
έλκει το ενδιαφέρον ερευνητών και εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια (Καρκαμάνης 
& Σαλαβασίδης, 2013; Neely, 2015). Η αναζήτηση ηλεκτρονικών εντύπων στην υπη-
ρεσία schoolpress του ΠΣΔ καταδεικνύει μια διαρκώς αυξανόμενη δραστηριότητα 
από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία της υπηρεσίας schoolpress, 15.172 άρθρα έχουν δημοσιευθεί σε 1025 περιο-
δικά μέχρι στιγμής (http://schoolpress.sch.gr/stat/, τελευταία προσπέλαση στις 12-06-
2015). 

Εξάλλου οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαθέτουν αυξημένες δεξιότη-
τες στις ΤΠΕ και ειδικότερα σε εργαλεία Web2.0, (όπως για παράδειγμα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης). Η ενασχόληση με τις ΤΠΕ αποτελεί εξωσχολική δραστηριότητα 
για μεγάλο αριθμό παιδιών και εφήβων σε όλες τις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες 
(Mumtaz, 2001; Vekiri, 2010). Επομένως η χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο πρέπει να 
προσεγγίζει περισσότερο τα ενδιαφέροντα των μαθητών/ τριών. Σε αυτή την κατεύ-
θυνση οι ΤΠΕ μπορούν να διευκολύνουν τη σχολική δημοσιογραφία, με αποτέλεσμα 
την ευκολότερη διάχυση και δημοσιοποίηση μιας τέτοιας προσπάθειας, υπερπηδώ-
ντας τα όρια της σχολικής κοινότητας.  

Μεθοδολογία 

Θεωρητικό Πλαίσιο  

Το θεωρητικό πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας της ερευνητικής εργασίας βασίζεται 
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στη διαπίστωση ότι η διερευνητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση μπορεί να 
εμπλέξει συναισθηματικά και λογικά τους μαθητές σε μια δημιουργική διαδικασία 
προβληματισμού, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή και αυτενέργεια. Οι σύγχρονες 
θεωρίες μάθησης αναγνωρίζουν τρεις βασικούς παράγοντες που ευνοούν τη μάθηση: 
την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, τη μεταξύ τους συνεργασία και την πραγ-
ματοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν νόημα (Βοσνιάδου, 2001). Η εργασία σε ο-
μάδες ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή, διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των 
μαθητών, καθώς και την ελεύθερη έκφραση ιδεών και αυθόρμητη ανταλλαγή απόψε-
ων. Καλλιεργούνται κοινωνικές αρετές, όπως η ευγένεια, ο αλληλοσεβασμός και οι 
μαθητές μαθαίνουν να αλληλοβοηθούνται, να ασκούν και να δέχονται κριτική, καθώς 
και να σχεδιάζουν, να παρακολουθούν και να αποτιμούν την αξία των ατοµικών και 
συλλογικών δραστηριοτήτων τους (Walberg, 2000). Η πρόκληση για τους εκπαιδευ-
τικούς έγκειται στο να εξασφαλίσουν ενδιαφέροντα και απαιτητικά περιβάλλοντα 
µάθησης στα οποία ενθαρρύνεται η ενεργή συµµετοχή των µαθητών (Βοσνιάδου, 
2001). Η ελευθερία της έκφρασης, ο ενεργητικός και όχι ο παθητικός ρόλος του μα-
θητή, οδηγούν σε μία μαθητοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας στην οποία ο εκπαιδευτι-
κός παρακολουθεί και καθοδηγεί τις ομάδες κατά την υλοποίηση των δραστηριοτή-
των παίζοντας το ρόλο του παρατηρητή-διευκολυντή. Ταυτόχρονα το σύγχρονο σχο-
λείο οφείλει να είναι ανοικτό στην κοινωνία ώστε ο μαθητής να προετοιμάζεται για 
την επιτυχή εισαγωγή του στο κοινωνικό σύνολο. 

Από έρευνες που αφορούν τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική πραγματικότητα 
(Jackson et al., 2006; Vekiri & Chronaki, 2009) προκύπτει ότι πολλά παιδιά εξοικειώ-
νονται με τις ΤΠΕ πριν χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) στο σχο-
λείο και αρέσκονται να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στα πλαίσια εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων.  

Μαθησιακοί Στόχοι  

Βασικός σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήταν να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες ε-
μπειρία και δεξιότητες στη διαδικασία σχεδίασης και δημοσίευσης ενός ηλεκτρονικού 
εντύπου. Επιμέρους στόχοι σε γνωστικό επίπεδο ήταν να εξοικειωθούν με τη λει-
τουργία του εργαλείου δημοσίευσης ηλεκτρονικών εφημερίδων και περιοδικών στα 
πλαίσια του τεχνολογικού αλφαβητισμού καθώς και να εμβαθύνουν σε γνωστικές πε-
ριοχές (π.χ.: τέχνη, αθλητισμός) που αποτέλεσαν το θεματικό αντικείμενο των άρ-
θρων τους. 

Σε μαθησιακό επίπεδο στόχοι ήταν: 

• να εξασκήσουν οι μαθητές τη δυνατότητά να μαθαίνουν μέσω της διερεύνη-
σης και της ενεργής συμμετοχής σε δραστηριότητες αναπτύσσοντας πνεύμα 
συνεργασίας  και ομαδικότητας 

• να αποκτήσουν δεξιότητες αναζήτησης, συλλογής, επιλογής και αξιολόγησης 
πληροφοριών από διάφορες πηγές (παγκόσμιος ιστός, ηλεκτρονικές εγκυκλο-
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παίδειες κ.α.)  

• η γλωσσική ανάπτυξη των ικανοτήτων έκφρασης μέσω της παραγωγής γρα-
πτού λόγου 

• η κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/ τριών 

Τέλος σε επίπεδο στάσεων να αναπτύξουν θετική στάση ως προς τη χρησιμότητα της 
δημοσιογραφίας και την καλλιέργεια υπευθυνότητας αναφορικά με τους ρόλους και 
τα χρονοδιαγράμματα που έπρεπε να τηρήσουν.   

Η Υπηρεσία Schoolpress του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

Η υπηρεσία των Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Εφημερίδων είναι προσβάσιμη μέσω 
της διεύθυνσης: http://schoolpress.sch.gr και βασίζεται στο ανοικτό λογισμικό word-
press (Scott, 2012). Απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε μαθητές της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτουν λογαριασμό σύνδεσης 
στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Ο εκπαιδευτικός που δημιουργεί το περιοδι-
κό αποκτά ρόλο Διαχειριστή και μπορεί να αποδίδει δικαιώματα σε άλλους χρήστες 
(μέλη του ΠΣΔ) για τη σύνταξη άρθρων και επιμέλεια περιεχομένου είτε με το ρόλο 
του Αρχισυντάκτη ή του Συντάκτη ή του Συνεργάτη.  

Ένα περιοδικό μπορεί να έχει πολλά τεύχη, ενώ τα άρθρα οργανώνονται σε στήλες 
που αντιπροσωπεύουν θεματικές ενότητες. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαθέτει εύ-
χρηστο και εξελληνισμένο πίνακα ελέγχου (Εικόνα 1)που επιτρέπει την εύκολη Δη-
μιουργία-Δημοσίευση-Κατάργηση τευχών ενός περιοδικού, την Προσθήκη άρθρων και 
την κατηγοριοποίησή τους σε στήλες.   

 
Εικόνα 1. Ο πίνακας ελέγχου της υπηρεσίας schoolpress 

Η υπηρεσία διαθέτει επίσης προσθήκη ετικετών που διευκολύνει την εύκολη κατηγο-
ριοποίηση και αναζήτηση των άρθρων, δυνατότητα αρνητικής ή θετικής ψήφου σε 
αναρτημένα άρθρα, καθώς και διαμοιρασμό άρθρων σε κοινωνικά δίκτυα. Στο περιο-
δικό οι μαθητές επέλεξαν να έχουν τις ακόλουθες στήλες: Αθλητισμός, Γενικά, Δια-
τροφή, Ψυχαγωγία. 
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Περιγραφή υλοποίησης 

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 4-5 α-
τόμων. Κάθε ομάδα επέλεξε ένα κοινό θέμα ενδιαφέροντος (π.χ.: Αθλητισμό) που εν 
συνεχεία αποτέλεσε και αντίστοιχη στήλη του ηλεκτρονικού περιοδικού. Η συγκρό-
τηση των ομάδων πραγματοποιήθηκε στην αρχή του σχολικού έτους βασιζόμενη στις 
προτιμήσεις των μαθητών, έτσι ώστε να αναπτυχθεί κλίμα εμπιστοσύνης και αμοι-
βαιότητας στην ομάδα που επιτρέπει στο άτομο να ξεπεράσει τα όρια του (Ματσαγ-
γούρας, 2008). Στη συνέχεια τα μέλη κάθε ομάδας πρότειναν τίτλους άρθρων ή και 
συνεντεύξεων με τα οποία θα ήθελαν να ασχοληθούν είτε ως ομάδα είτε ατομικά. Οι 
μαθητές/ τριες αφέθηκαν ελεύθεροι να επιλέξουν το θέμα του άρθρου ή της συνέ-
ντευξής τους, ανάλογα με τις προτιμήσεις, δραστηριότητες, βιώματα, ενδιαφέροντα 
και γνώσεις τους, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες μάθησης και επιτυχίας για όλους 
(Coffield et al., 2004). 

Τα θέματα των άρθρων και των συνεντεύξεων παρουσιάστηκαν στο σύνολο της τά-
ξης. Σε περιπτώσεις που τα θέματα ταυτίζονταν υπήρξε συζήτηση με τον καθηγητή 
ως προς την εύρεση εναλλακτικών/ διαφοροποιημένων θεματικών ενοτήτων. Στη συ-
νέχεια παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα δημιουργίας περιοδικών/ εφημερί-
δων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και ανάλογα παραδείγματα δημιουρ-
γίας σχολικών εντύπων και αποφασίστηκε από κοινού το στήσιμο, η εικόνα εξωφύλ-
λου και ο τίτλος για το δικό τους περιοδικό. Με τη βοήθεια του καθηγητή ορίστηκαν 
οι ημερομηνίες δημοσίευσης κάθε τεύχους και ανατέθηκε σε κάθε ομάδα ο ρόλος της 
συντακτικής «επιτροπής» για κάθε τεύχος. Συνολικά εκδόθηκαν 4 ή 5 τεύχη στη 
διάρκεια του τετραμήνου με απώτερο σκοπό όλες οι ομάδες να αποκτήσουν εκ περι-
τροπής εξοικείωση με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  

Ο ρόλος κάθε συντακτικής ομάδας ήταν να συλλέξει σε ηλεκτρονική μορφή και ε-
μπρόθεσμα τα άρθρα κάθε τεύχους καθώς και να επιμεληθεί την ηλεκτρονική έκδο-
ση. Η συντακτική ομάδα είχε τη δυνατότητα να επιστρέφει σχόλια και διορθώσεις 
στους συγγραφείς των άρθρων ώστε τα κείμενα να είναι γραμμένα σε γλώσσα κατα-
νοητή και προσιτή σε εφήβους καθώς και να τραβούν το ενδιαφέρον τους. Από την 
πλευρά του καθηγητή τέθηκε περιορισμός στην έκταση κάθε άρθρου (να μην ξεπερνά 
τις 1000 λέξεις), ώστε να υπάρχει ομοιομορφία. Η αναζήτηση των πληροφοριών κα-
θώς και η συγγραφή κάθε άρθρου γινόταν στο σχολικό εργαστήριο της Πληροφορι-
κής στις ώρες διδασκαλίας που ήταν προγραμματισμένες για την ερευνητική εργασία. 
Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές/τριες καλλιέργησαν τις δεξιότητες τους στη χρήση 
Μηχανών Αναζήτησης και εργαλείων συγγραφής και μορφοποίησης κειμένων. 

Εναλλακτικά της συγγραφής άρθρου, επιλέχθηκε από αρκετές ομάδες η πραγματο-
ποίηση συνέντευξης (π.χ. με κάποιο μουσικό συγκρότημα,  ερευνητή, κ.α.). Η διενέρ-
γεια των συνεντεύξεων έγινε είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης χρησιμοποιώ-
ντας το πρόγραμμα Skype (όταν δεν υπήρχε χρονική διαθεσιμότητα από την πλευρά 
του καλεσμένου ή όταν αυτό δεν επιτρεπόταν από τη γεωγραφική απόσταση) προκει-
μένου να υπάρχει πάντα οπτική επαφή των μαθητών. Κάθε συνέντευξη περιελάμβανε 
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το στάδιο της προετοιμασίας (συλλογή βιογραφικών στοιχείων για τον ενδιαφερόμε-
νο, καθορισμό των ερωτήσεων) καθώς και το στάδιο διεξαγωγής της συνέντευξης.  

Επιπλέον, στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας, τους μαθητές/τριες απασχόλησε το 
θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων των πληροφοριών που έβρισκαν στο Διαδίκτυο, 
ώστε τα άρθρα τους να είναι αυθεντικά και όχι προϊόν λογοκλοπής καθώς και ο ενδε-
δειγμένος τρόπος αναφοράς των χρησιμοποιούμενων πηγών. Η υπηρεσία δημιουργίας 
και έκδοσης των ηλεκτρονικών περιοδικών του schoolpress, παρέχει τη δυνατότητα 
υποβολής σχολίων στους εγγεγραμμένους χρήστες. Με αυτό τον τρόπο έγινε προσπά-
θεια οι μαθητές/ τριες να αποκτήσουν ορθή στάση στο σχολιασμό και online κριτική, 
σεβόμενοι την πνευματική δημιουργία των άλλων και αναπτύσσοντας σωστούς κώδι-
κες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συμπεριφοράς. 

 
Εικόνα 2. Η πρώτη σελίδα του ηλεκτρονικού περιοδικού 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση της «ερευνητική εργασίας» έκδοσης ηλεκτρονικού περιοδικού πραγ-
ματοποιήθηκε με την ποιοτική ανάλυση ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε στους 
μαθητές και περιελάμβανε ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Στα πλαίσια συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους μαθητές να καταγράψουν τι τους άρεσε και τι 
δεν τους άρεσε, καθώς και τι θα άλλαζαν στην ερευνητική εργασία. 

Από την πλευρά των μαθητών αξιολογήθηκε θετικά: α) η δυνατότητα επιλογής του 
θέματος του άρθρου ή της συνέντευξης με βάση τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, 
λειτουργώντας ως μικροί δημοσιογράφοι προκειμένου να αναζητήσουν τις σχετικές 
πληροφορίες, β) η πραγματοποίηση της ερευνητικής εργασίας στο σχολικό εργαστή-
ριο με τη χρήση μιας εύχρηστης πλατφόρμας ειδικής για το σκοπό αυτό, γ) η δυνατό-
τητα να εργάζονται σε ομάδες αξιοποιώντας ο καθένας τις προσωπικές του δεξιότη-
τες, δ) η απόκτηση νέων γνώσεων μέσω παρακολούθησης των συνεντεύξεων ή ανά-
γνωσης των άρθρων των υπολοίπων συμμαθητών τους καθώς και ε) το άνοιγμα του 
σχολείου προς τα έξω, ειδικά μέσω της πρακτικής των συνεντεύξεων. 

Χαρακτηριστικά μια μαθήτρια αναφέρει: «…μου ήταν αρκετά εύκολο να σκεφτώ τις 
ερωτήσεις της συνέντευξης και με χαροποίησε ότι οι συμμαθητές μου με βοήθησαν στην 
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απομαγνητοφώνησή της…». 

Αρνητικά σχολιάστηκε από τους μαθητές ο περιορισμός στο πλήθος των λέξεων που 
είχε τεθεί από τον καθηγητή, καθώς και η απώλεια αρκετών ωρών διδασκαλίας που 
δεν άφησε περιθώρια να πραγματοποιηθούν περισσότερες συνεντεύξεις δια ζώσης 
όπως είχε αρχικά διατυπωθεί στο χρονοπρογραμματισμό. 

Από την πλευρά του  καθηγητή διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές αν και δεν ήταν αρχικά 
εξοικειωμένοι με τη χρήση αντίστοιχων εργαλείων, κατάφεραν ωστόσο αρκετά γρή-
γορα να ενσωματώνουν τα αντίστοιχα άρθρα και να δημοσιεύουν το αντίστοιχο τεύ-
χος. 

Μελλοντική Έρευνα 

Στα άμεσα μελλοντικά σχέδια προβλέπεται η συνέχεια της έκδοσης του ηλεκτρονικού 
περιοδικού και πιθανώς η χρήση του και ως εργαλείου συνεργασίας και επικοινωνίας 
με άλλα σχολεία είτε στα πλαίσια προγραμμάτων ηλεκτρονικής αδερφοποίησης σχο-
λείων (προγράμματα etwinning) είτε ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η διαδικασία έκ-
δοσης ενός ηλεκτρονικού περιοδικού μπορεί να αποτελέσει διαθεματική/ διεπιστημο-
νική δραστηριότητα καθώς εμπλέκονται διάφορες γνωστικές περιοχές. 

Συμπεράσματα 

Οι ΤΠΕ θεωρούνται βασικό και αναπόσπαστο εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασί-
ας καθώς μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση και τον επαναπροσανατολισμό της 
διαδικασίας της μάθησης (Σολομωνίδου, 2006). Ο εκπαιδευτικός αποτελεί κρίσιμο 
παράγοντα για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, εφόσον κατέχει το ρόλο τό-
σο του οργανωτή όσο και του συντονιστή του συνόλου των μαθησιακών διαδικασιών.  

Η διαδικασία δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού περιοδικού αποτελεί μια εκπαιδευτική 
προσέγγιση που προσφέρει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να προκαλέσει την αυ-
τενέργεια των μαθητών ώστε να εμπλακούν σε διαδικασίες δημιουργικής γραφής, έκ-
φρασης και επικοινωνίας, μέσα από τις οποίες αποκτούν νέες γνώσεις, μαθαίνουν να 
συνεργάζονται και να αλληλοβοηθούνται, καλλιεργούν την κριτική σκέψη και προ-
βληματισμό και τέλος καθίστανται ενεργοί πολίτες εντός και εκτός της σχολικής κοι-
νότητας. 
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Ιστοεξερεύνηση στο μάθημα των θρησκευτικών. Το να δημιουργείς ..είναι 
εκπληκτικό! Το να μαθαίνεις για τη Δημιουργία, είναι μαγικό! 

Ελ Χανούν Μαρία-Βασιλική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.01 

mariaelchanoun@yahoo.com 

Περίληψη 

Η παρούσα ιστοεξερεύνηση δημιουργήθηκε με σκοπό την προσέγγιση της διδασκαλίας 
της Δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου με έναν πιο ποιοτικό και 
εποικοδομητικό τρόπο. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί μέρος του Αναλυτικού 
προγράμματος του μαθήματος των Θρησκευτικών της Β΄ Λυκείου και πιο 
συγκεκριμένα αναφέρεται στο πρώτο Κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών, στο 
οποίο περιγράφεται η Αρχή και Πορεία του Κόσμου. Ταυτόχρονα είναι και διαθεματικό 
εφόσον το θέμα διερευνάται μέσω τριών γνωστικών αντικειμένων, της Βιολογίας, της 
Φιλοσοφίας και της Θεολογίας. Οι Τ.Π.Ε.  (Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας) και βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των σχετικών διδακτικών 
ενοτήτων και εννοιών καθώς οι πληροφορίες είναι πολλές, με αποτέλεσμα ο μαθητής 
να δυσκολεύεται να τις απομνημονεύσει, ενώ μέσω των διαφόρων ελκυστικών 
λογισμικών ο μαθητής παρακινείτε να εξασκηθεί επαναλαμβανόμενα. Η προσέγγιση 
των συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων μέσω του διαδικτύου, επιδιώκει την επίτευξη 
στόχων σε πέντε τομείς δεξιοτήτων: στις γνωστικές, στις συναισθηματικές, στις 
κοινωνικές, στη χρήση των Τ.Π.Ε. και στις μεταγνωστικές. 

Λέξεις - Κλειδιά: ιστοεξερεύνηση, θεολογία, Δημιουργία, διαθεματικό, συνεργασία 

Εισαγωγή 

Η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη μάθηση ενώ ταυτόχρονα σύμφωνα με 
τον Roblyer (2008), η διδασκαλία που βασίζεται στον ιστό δίνει μια ώθηση στην 
εκπαίδευση με πολλές μορφές. Επιπρόσθετα, τα οφέλη από την ενσωμάτωση της 
τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι πολλαπλά και σημαντικά: 

• Δημιουργούνται κίνητρα μάθησης. Οι εποικοδομιστές συγκεκριμένα, συνιστούν 
τα ιδιαίτερα οπτικά και αλληλεπιδραστικά χαρακτηριστικά των πόρων του 
Διαδικτύου και των πολυμέσων ως βάση για αυτές τις στρατηγικές 

• Καλλιεργείται η ομαδοσυνεργατικότητα 
• Επιτρέπεται η πολλαπλών τύπων και κατανεμημένη νοημοσύνη. Δίνεται δηλαδή 

στους εκπαιδευτικούς ο τρόπος να επιτρέψουν σε μαθητές με διαφορετικές 
ικανότητες να κάνουν πολύτιμες συνεισφορές από την πλευρά τους, καθώς σε 
κάθε δραστηριότητα, ο κάθε μαθητής ξεχωριστά συνεισφέρει με τον τρόπο του 
( Roblyer, 2008).  

Ένα βασικό εργαλείο των Τ.Π.Ε.  είναι το Διαδίκτυο. Ιδιαίτερα στο περιβάλλον της 
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σχολικής τάξης, το Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλαπλούς τρόπους: ως 
πηγή πληροφορίας, μέσο δημοσίευσης αλλά και επικοινωνίας (Γκούτσιας, 2000). Μια 
διδακτική στρατηγική που βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου είναι το WebQuest- 
ιστοεξερεύνηση που μπορεί να αξιοποιηθεί εξαιρετικά στην υλοποίηση των 
εκπαιδευτικών δραστηριότητων γενικά (Σταμούλης κ.ά, 2008). 

Η ιστοεξερεύνηση 

Μια ιστοεξερεύνηση είναι μια μορφή μαθήματος, διερευνητικού τύπου, στην οποία το 
μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών με τις οποίες εργάζονται οι μαθητές προέρχεται 
από τον παγκόσμιο ιστό (Μουντρίδου, 2013, Ματσαγγούρας, 2001, Βοσνιάδου, 2001) . 
Φυσικά, μπορούν εξίσου να χρησιμοποιηθούν βιβλία και άλλα μέσα, αλλά αν ο Ιστός 
δεν είναι στο επίκεντρο, τότε δεν πρόκειται για ιστοεξερεύνηση (Μουντρίδου, 2013, 
Roblyer, 2008).Το μοντέλο αναπτύχθηκε από τον Bernie Dodge στο Πανεπιστήμιο του 
San Diego, τον Φεβρουάριο του 1995. Οι ιστοεξερευνήσεις συνήθως (όχι πάντα) 
περιλαμβάνουν ομαδική εργασία, με κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των μαθητών, 
οι οποίοι αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους (Μουντρίδου, 2013, Dodge, 1995), 
κάτι που σύμφωνα με τον Crook (1994), διευκολύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση 
και επικοινωνία μεταξύ του εκπαιδευτικού και των εκπαιδευομένων όπως και των 
μαθητών μεταξύ τους .Επίσης: 

• περιστρέφονται γύρω από μία εφικτή και ενδιαφέρουσα εργασία που ιδανικά 
αποτελεί μικρογραφία πραγμάτων που οι ενήλικες κάνουν ως πολίτες ή 
εργαζόμενοι. 

• Απαιτούν από τους μαθητές υψηλότερου επιπέδου σκέψη (σύνθεση, ανάλυση, 
επίλυση προβλημάτων, κρίση) και όχι απλά το να συνοψίζουν πληροφορίες 
(Dodge, 1999, Brown Yoder, 1999). 

• Κάνουν καλή χρήση του παγκόσμιου ιστού. Μια ιστοεξερεύνηση που δεν 
βασίζεται σε πραγματικές πηγές από τον Ιστό, είναι πιθανότατα ένα 
«μεταμφιεσμένο» παραδοσιακό μάθημα. 

Επιπρόσθετα, σχεδιάζονται γύρω από πηγές και κατάλληλες δραστηριότητες που έχει 
προεπιλέξει ο εκπαιδευτικός. Ο ρόλος των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών πλέον 
αλλάζει. Οι μαθητές από τη μία χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και δεν τις αναζητούν 
ενώ ο εκπαιδευτικός από τη μεριά του παύει να έχει το ρόλο της αυθεντίας, του 
μοναδικού κατόχου και μεταδότη της γνώσης και λειτουργεί ως διαμεσολαβητής 
ανάμεσα στις νέες τεχνολογίες και στους μαθητές, στηρίζοντάς τους στην προσπάθειά 
που κάνουν και διαμορφώνοντας ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ τους (Βοσνιάδου, 
2005). Τα τμήματά μίας ιστοεξερεύνησης είναι τα εξής: εισαγωγή, εργασία, διαδικασία, 
αξιολόγηση, συμπεράσματα, σελίδα εκπαιδευτικού.  

Το τμήμα της Εισαγωγής παρέχει τις βασικές πληροφορίες για το θέμα και ένα 
παρακινητικό σενάριο, όπως την απόδοση ρόλων στους μαθητές. Επιπλέον, στην 
Εισαγωγή γίνεται μια επισκόπηση των μαθησιακών στόχων. Στόχος της Εισαγωγής 
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είναι να καταστήσει τη δραστηριότητα επιθυμητή και ευχάριστη για τους μαθητές (πιο 
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες αυτές που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις ιδέες, 
τις προηγούμενες εμπειρίες, ή τους μελλοντικούς στόχους των μαθητών). 

Ακολουθεί το τμήμα της Εργασίας στο οποίο περιγράφεται το «τελικό προϊόν» των 
μαθητών για την ολοκλήρωση της ιστοεξερεύνησης (Μουντρίδου, 2013). Η ανάπτυξη 
της εργασίας είναι η πιο δύσκολη και δημιουργική πλευρά της δημιουργίας μιας 
ιστοεξερεύνησης. Η Εργασία πρέπει να είναι οπτικά και αισθητικά ελκυστική, 
σημαντική και ευχάριστη για τους μαθητές. Σε αυτό τμήμα οι μαθητές πλέον 
χωρίζονται σε ομάδες.  

Το τμήμα της Διαδικασίας περιγράφει τα βήματα που οι μαθητές πρέπει να 
ακολουθήσουν προκειμένου να φέρουν εις πέρας την εργασία τους (Μουντρίδου, 
2013). Σε κάθε βήμα υπάρχουν ενσωματωμένοι οι απαιτούμενοι αντίστοιχοι 
σύνδεσμοι. Εκτός από πηγές από τον Ιστό, μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν και άλλοι 
πόροι: βίντεο, βιβλία, αφίσες, χάρτες, μοντέλα, κ.ά. Επίσης, στη διαδικασία μπορούν 
να περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις, διαλέξεις από προσκεκλημένους 
ειδικούς, ή άλλες παρακινητικές τεχνικές. 

Στο τμήμα της αξιολόγησης περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης της εργασίας των 
μαθητών. Το συνηθέστερο εργαλείο αξιολόγησης στις ιστοεξερευνήσεις είναι τα 
διαβαθμισμένα κριτήρια (rubric), ενός εργαλείου που χρησιμοποιείται για την 
αξιολόγηση της σύνθετης επίδοσης (Μουντρίδου, 2013, Roblyer, 2008). Τα 
διαβαθμισμένα κριτήρια ανήκουν στις εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης με στόχο 
την έγκυρη βαθμολόγηση και παρέχουν μια διαδικασία υπολογισμού της επίδοσης με 
βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαβαθμίσεις ποιότητας για κάθε κριτήριο ( Roblyer, 
2008). Γενικές αρχές για τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η διαβάθμιση από το αρνητικό 
στο θετικό, να δίδονται παραδείγματα στους μαθητές τα οποία αντιπροσωπεύουν κάθε 
σημείο της κλίμακας, ενώ η ποιότητα των κριτηρίων να είναι συζητήσιμη και με άλλους 
αξιολογητές ώστε να είναι σίγουρο ότι είναι αναγνωρίσιμα ( Roblyer, 2008). Τα 
κριτήρια που ορίζονται πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τις εργασίες των μαθητών. 

Στο τμήμα συμπεράσματα συνοψίζονται τα όσα έμαθαν οι μαθητές μέσω των 
δραστηριοτήτων της ιστοεξερεύνησης. Μπορεί να περιλαμβάνονται και μερικές 
ρητορικές ερωτήσεις ή επιπλέον σύνδεσμοι με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να 
επεκτείνουν τη σκέψη τους σχετικά με το θέμα που διερεύνησαν. Το τμήμα αυτό δίνει 
την ευκαιρία στους μαθητές να αναστοχαστούν την εμπειρία τους και παρέχει το 
έναυσμα για συζήτηση στην τάξη (Μουντρίδου, 2013). 

Τέλος, το τμήμα σελίδα εκπαιδευτικού απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που πιθανά 
ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την ιστοεξερεύνηση στην δική τους τάξη και τους 
παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για την εφαρμογή της (Μουντρίδου, 2013). 
Τα τμήματά του είναι τα εξής: Εισαγωγή , Πλαίσιο, Στόχοι, Διαδικασία, Συμπέρασμα, 
Πηγές, Επικοινωνία 
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Παράδειγμα ιστοεξερεύνησης στη Θεολογία για την Δημιουργία κόσμου και 
ανθρώπου 

 

Εισαγωγή 

Στη συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση αναφέρεται: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς 
δημιουργήθηκε το σύμπαν και ο κόσμος; Εδώ και αιώνες η ανθρωπότητα προσπαθεί 
να εξηγήσει την ίδια της την ύπαρξη. Οι μύθοι είναι πολλοί και αφορούν τόσο τις 
φιλοσοφικές, επιστημονικές αλλά και τις θεολογικές θεωρίες που σχετίζονται με το 
θέμα αυτό. Μήπως ήρθε η ώρα να εστιάσουμε πιο προσεκτικά στους μύθους που 
σχετίζονται με την δημιουργία του κόσμου, προσεγγίζοντας τις θεωρίες των αρχαίων 
Ελλήνων φιλοσόφων, διερευνώντας το θέμα από επιστημονική άποψη με αφετηρία τον 
Δαρβίνο και τον Γαλιλαίο, εξετάζοντάς το και θεολογικά με τη μελέτη της Καινής 
Διαθήκης; Τελικά Θεολογία και Επιστήμη συγκρούονται ή όχι; 

Εργασία 

 Η παρούσα εργασία ασχολείται με το πολύ ενδιαφέρον θέμα της δημιουργίας μας... 
και της δημιουργίας του κόσμου. Όπως άλλωστε αναφέρει και ο τίτλος της 
ιστοεξερευνησής μας, θα ζήσετε κάτι εκπληκτικό αφού εσείς θα δημιουργήσετε, αλλά 
και κάτι μαγικό αφού θα μάθετε για την ίδια την Δημιουργία, μέσα από την δημιουργία. 
Τα θέματα θα μελετηθούν από την σκοπιά 3 επιστημών: Θεολογία, 
Φιλοσοφία, Βιολογία. Αφού διερευνήσετε το θέμα μέσα από τις ιστοσελίδες που σας 
δίνονται, πρέπει ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας ως τελικό αποτέλεσμα να 
παρουσιάσει ένα ψηφιακό βιβλίο μέσω του οποίου θα παρουσιάζεται όσο γίνεται πιο 
δημιουργικά και παραστατικά η θεωρία της κάθε Επιστήμης για το θέμα της 
κοσμογονίας και της ανθρωπογονίας.  
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Διαδικασία 

 Αρχικά ενημερώνω τους εκπαιδευόμενους ότι θα ασχοληθούμε με το πολύ ενδιαφέρον 
θέμα της δημιουργίας μας... και της δημιουργίας του κόσμου. Τα θέματα θα μελετηθούν 
από την σκοπιά 3 επιστημών: Θεολογία, Φιλοσοφία και Βιολογία. Γι΄αυτό το σκοπό θα 
χωριστούν σε 3 ομάδες. Ο χωρισμός των μαθητών γίνεται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά 
τους, χαρακτηριστικό της διαθεματικότητας. Το θέμα δηλαδή θα μελετηθεί πολύπλευρα 
με τη συμβολή και των τριών επιστημών, ενώ παράλληλα εξετάζεται και από τη σκοπιά 
της πραγματικής ζωής, πώς δηλαδή η κάθε γνώση μπορεί να αξιοποιηθεί πρακτικά στη 
ζωή (Οικονόμου, χ.χ.). Σε κάθε στάδιο δίνονται στους μαθητές και οι αντίστοιχοι 
σύνδεσμοι. Οι μαθητές πριν ασχοληθούν με τις εργασίες που πρέπει να φέρουν σε 
πέρας μέσω web 2.0 εργαλείων, πρέπει πρώτα να εξερευνούν τους ιστότοπους για τη 
συλλογή δεδομένων και πληροφοριών. Αρχικά πρέπει να δημιουργήσουν μια 
χρονογραμμή με τα γεγονότα τοποθετημένα σε χρονολογική σειρά. Έπειτα καλούνται 
να μελετήσουν τις διάφορες θεωρίες και μελέτες σε ότι αφορά τη δημιουργία του 
ανθρώπου και να δημιουργήσουν ένα cartoon, αναδεικνύοντας όσο γίνεται καλύτερα, 
μέσω της εικόνας, την εξέλιξη του ανθρώπου. Εν συνεχεία, πρέπει να εκμεταλλευτούν 
το cartoon και τη χρονογραμμή τους και να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό 
βιβλίο το οποίο καλούνται να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης. Μετά το πέρας 
της παρουσίασης θα ακολουθήσει το θέατρο. 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 2000, Walberg & Paik 
2000). Όλοι αυτοί οι παράγοντες, συγκεντρώνονται σε μια τεχνική διδασκαλίας όπως 
το παιχνίδι ρόλων. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή μια ομάδα εκπαιδευόμενων, στην 
οποία μπορεί να συμμετέχει και ο καθηγητής, αναλαμβάνει την αναπαράσταση ενός 
γεγονότος με στόχο τη μάθηση. Το παιχνίδι ρόλων σαν τεχνική διδασκαλίας συνδυάζει 
την ενεργητική συμμετοχή των συμμετεχόντων με τη συνεργατική και βιωματική 
μάθηση στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας που απεικονίζει μια 
πραγματική κατάσταση. Οι μαθητές μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον που αναπαριστά 
πραγματικές καταστάσεις, μπορούν να εφαρμόσουν τις θεωρητικές έννοιες που έχουν 
διδαχθεί παρέχοντάς τους άμεση ανατροφοδότηση (McSarry & Jones , 2000). 

 
Πηγή: McSarry & Jones (2000) 
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι 
ρόλων όπου θα πρέπει να οργανώσουν στο μυαλό τους τις πληροφορίες που έχουν 
λάβει μέσω της διερεύνησης που έκαναν, ώστε να αντεπεξέλθουν στα επιχειρήματα 
των άλλων ειδικοτήτων υπερασπίζοντας την ομάδα στην οποία ανήκουν με σοβαρά 
επιχειρήματα. 

Αξιολόγηση 

Όπως ήδη προανέφερα, τα κριτήρια που ορίζονται πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τις 
εργασίες των μαθητών, άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση περιλαμβάνονται τα 
παρακάτω: web 2.0 εργαλεία σε συνδυασμό με το Διαδίκτυο, το τελικό αποτέλεσμα 
που είναι το ψηφιακό βιβλίο, το θεατρικό παιχνίδι και η συνεργασία μεταξύ των μελών. 
Οι μαθητές θα αυτοαξιολογηθούν συμπληρώνοντας την ρουμπρίκα. 

 

Συμπεράσματα 

Παραινώ τους μαθητές για περαιτέρω δραστηριότητες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, 
ενώ αναλογίζονται τα οφέλη- στόχους που προέκυψαν σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο. Μέσω της συγκεκριμένης ιστοεξερεύνησης επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι. 

Γνωστικοί στόχοι: 

• Να είναι σε θέση να διακρίνουν τις τρεις διαφορετικές θεωρίες για τη Δημιουργία 
του κόσμου. 

• Να είναι σε θέση να διακρίνουν τις τρεις διαφορετικές θεωρίες για τη Δημιουργία 
του ανθρώπου. 
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• Να είναι σε θέση να ερμηνεύουν τη διήγηση της Γένεσης. 
• Να καταγράφουν πληροφορίες από την έρευνά τους και να τις οργανώνουν 

κατάλληλα στοιχειοθετώντας τα συμπεράσματα. 
• Να επεξεργάζονται πληροφορίες μέσω του Η/Υ και να χρησιμοποιούν Web 2 

εργαλεία. 

Συναισθηματικοί στόχοι: 

• Οι μαθητές έχουν καταφέρει να ερευνήσουν ένα ζήτημα μείζονος σημασίας που 
απασχολεί τον καθένα μας. 

• Οι μαθητές μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου αλληλεπιδρούν και 
συνεργάζονται μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής και ανεκτικότητας.  

• Ενθαρρύνονται να κοινοποιούν τις ιδέες τους.  
• Αναπτύσσουν πρωτοβουλίες.  

Μεταγνωστικοί στόχοι: 

• Είναι σε θέση να επεξεργαστούν πληροφορίες μέσω του Η/Υ και να δημιουργήσουν 
το δικό τους ψηφιακό βιβλίο. 

• Η νέα γνώση μεταφέρεται στη πραγματική τους ζωή έχοντας ερμηνεύσει ένα ζήτημα 
που απασχολεί έντονα τους νέους, το πως δημιουργήθηκε ο Άνθρωπος και ο κόσμος 
που ζούμε. 

Κοινωνικοί στόχοι: 

• Μπορούν να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν απόψεις και να ασκούν κριτική.  
• Να εντάσσονται σε ομάδες, αναπτύσσοντας αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η 

συλλογικότητα και ο σεβασμός.  
• Καλλιεργείται η ομαδική εργασία καθώς και η ενεργητική συμμετοχή.  

Σε ότι αφορά τη χρήση Τ.Π.Ε. : 

Οι δραστηριότητες που δημιουργούνται μέσα σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον, και 
συνδυάζουν επικοινωνία, αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση των μαθητών με τις 
πηγές, αυτενέργεια των μαθητών κατά το μάθημα και διαθεματικότητα, σαφώς και 
μεγιστοποιούν τα οφέλη της τεχνολογίας στο σχολικό περιβάλλον. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Βοσνιάδου, Σ. (2001). Πώς μαθαίνουν οι μαθητές. Διεθνής Ακαδημία της 
Εκπαίδευσης. Διεθνές γραφείο εκπαίδευσης της UNESCO 

Βοσνιάδου, Σ. (2005). Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές, Εκδόσεις Gutenberg (υπό 
έκδοση) 

1971

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Γκούτσιας, Α.Ι. (2000). Μαθαίνοντας στο Internet Φυσική. Αθήνα: Καστανιώτη 

Ματσαγγούρας, Ηλ. (2001). Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η Κριτκή Σκέψη στη 
Διδακτική Πράξη. Αθήνα: Gutenberg 

Μουντρίδου, Μ. (2013). Ιστοεξερευνήσεις. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
http://www.slideshare.net/vasilisdr/webquests-26436581  

Οικονόμου, Β. (2011). Η τεχνολογία στην εκπαίδευση. Ιστοεξερεύνηση (WebQuest). 
22 Δεκεμβρίου 2011. Διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα: http://economu.wordpress.com/eνσωματώνοντας-τις-Τ.Π.Ε. -στη 
διδασκαλία/ιστοεξερεύνηση-webquest/, προσπελάστηκε στις 20/05/2015 

Οικονόμου, Β. (χ.χ.). Διαθεματικότητα. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
https://economu.wordpress.com/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE
%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%
CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%B4%CE%B9%CE%B
1%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF
%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/, προσπελάστηκε στις 20/05/2015 

Σταμούλης, Ε., Γρίλλιας, Α. & Πήλιουρας, Π. (2008). Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.  στην 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσω ιστοεξερεύνησης. Μια εφαρμογή στη 
Μελέτη του προβλήματος του Γλυκού Νερού της Γης. Πρακτικά, 4ο Συνέδριο 
ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 

Brown Yoder, Μ. (1999). The Student WebQuest, Learning & Leading With 
Technology, Vol. 26 (7) 

Crook, C.(1994). Computers and the Collaborative Experience of Learning. London: 
Routledge 

Dodge, Β. (1995). Some Thoughts About WebQuests, San Diego State University  

McSharry, G. & Jones, S.(2000). Role-play in science teaching and learning, School 
Science Review, Sept., 82(298), 73-82 

Roblyer, M. (2008). Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδασκαλία (επιμ.έκδοσης 
Μουντρίδου Μ.). Αθήνα: Ίων 

Walberg J. H. & Paik J. S., Effective educational practices, Unesco, International 
Bureu of Education, Educational practices-3 

 

1972

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-webquest/
http://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-webquest/


Ιστοριο-εξερευνώ την Ακρόπολη 

Καρακώστα Βασιλική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Ed. 

karakostav@gmail. com 

Καρκάνη Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΕΚΠΑ 
ekarkani@gmail. com 

Περίληψη 

Παρουσιάζεται μια ιστοεξερεύνηση για την Δ’ τάξη του Δημοτικού σχολείου που α-
φορά στην Ιστορία και ειδικότερα στον Χρυσό Αιώνα του Περικλή. Η ιστοεξερεύνηση 
αποτελεί δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης, στην οποία οι μαθητές αναλαμ-
βάνουν μια αποστολή και προσπαθούν μέσα από αναζήτηση σε κατάλληλες ιστοσελί-
δες να ανακαλύψουν, να διερευνήσουν και να επεξεργαστούν κριτικά και συνεργατικά 
τις υπάρχουσες πληροφορίες, ώστε να συνθέσουν ένα εμπεριστατωμένο κείμενο. Δίνε-
ται έμφαση στη δομή της ιστοεξερεύνησης και παρατίθεται μια προτεινόμενη πορεία 
διδασκαλίας. 

Λέξεις - Κλειδιά: ιστοεξερεύνηση, Ακρόπολη, Ιστορία 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση μιας ιστοεξερεύνησης για τη Δ’ τάξη του 
Δημοτικού σχολείου που αφορά στα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας σε συνδυασμό 
με τη Γλώσσα και ειδικότερα στην παραγωγή πολυτροπικού κειμένου.  

Σκοπός της ιστοεξερεύνησης που προτείνεται είναι η προσομοιωτική επαφή των μαθη-
τών με τα μνημεία του βράχου της Ακρόπολης, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός 
οδηγού, ο οποίος θα περιέχει τις βασικότερες πληροφορίες για αυτά. 

Το μάθημα της Ιστορίας, όταν διδάσκεται με τον παραδοσιακό-συμπεριφοριστικό 
τρόπο, οδηγεί τους μαθητές στην απλή απομνημόνευση γνώσεων χωρίς να εμπλέκονται 
ενεργά, παραμένοντας έτσι στη χαμηλότερη βαθμίδα της ταξινομίας του Bloom (Απο-
μνημόνευση και Κατανόηση). (Krathwohl, 2002). Παράλληλα, η αναζήτηση πληροφο-
ριών στο διαδίκτυο χωρίς την κατάλληλη καθοδήγηση εγκυμονεί κινδύνους που αφο-
ρούν στον αποπροσανατολισμό και στη γνωστική υπερφόρτωση των χρηστών και είναι 
αμφίβολο αν η ελεύθερη πλοήγηση και αναζήτηση οδηγεί στη μάθηση και στην επί-
τευξη των διδακτικών στόχων. (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005). Επιπρόσθετα, 
οι μαθητές τις περισσότερες φορές δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν την εγκυρότητα 
των ιστοσελίδων που προσπελαύνουν. 

Με βάση τα παραπάνω, δεν αρκεστήκαμε στη δημιουργία ενός απλού σεναρίου αλλά 
στο σχεδιασμό μιας κατευθυνόμενης διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 2001), κατά την 
οποία οι μαθητές δεν περιορίστηκαν στην απλή αναζήτηση των πληροφοριών αλλά 
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προχώρησαν στην ανάλυση, αξιολόγηση, σύνθεση, μετασχηματισμό και εφαρμογή 
τους σύμφωνα με τους στόχους της αποστολής τους. 

Η πρωτοτυπία του σεναρίου ως προς το γνωστικό αντικείμενο έγκειται στην δημιουρ-
γία ενός ηλεκτρονικού οδηγού για την Ακρόπολη από παιδιά για παιδιά, που ικανοποιεί 
τις υψηλότερες βαθμίδες του Bloom (Δημιουργία - Σύνθεση πρωτότυπου κειμένου) 
(Krathwohl, 2002) 

Ως προς τις δραστηριότητες και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, 
η πρωτοτυπία έγκειται στη χρήση της ιστοεξερεύνησης ως μέσο περάτωσης των δρα-
στηριοτήτων του σεναρίου, ώστε οι μαθητές να μη χαθούν μέσα στην πληροφορία, 
ψάχνοντας μόνοι τους στο διαδίκτυο.  

Δομή της ιστοεξερεύνησης 

Η δομή μιας ιστοεξερεύνησης θέτει συγκεκριμένα βήματα, τα οποία στοχεύουν να ει-
σαγάγουν το μαθητή στο θέμα της δραστηριότητας, να τον ενημερώσουν για το ρόλο 
που θα αναλάβει σε αυτήν, να οριοθετήσουν την εργασία του και έμμεσα να την κα-
τευθύνουν. (Dodge,1995), (Χαραλάμπους,2008). Κατά τη σχεδίαση μιας ιστοεξερεύ-
νησης ο εκπαιδευτικός θέτει το σκοπό και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του μαθή-
ματος, τις πηγές στις οποίες οι μαθητές θα αναζητήσουν υλικό, τα ερωτήματα στα ο-
ποία καλούνται να απαντήσουν και το τελικό προϊόν της ιστοεξερεύνησης.  

Τα κύρια μέρη σχεδιασμού και το περιεχόμενό τους είναι: 

1ο Στάδιο (Εισαγωγή) Στο πρώτο στάδιο οι μαθητές εισάγονται στη νέα διδακτική 
ενότητα. Το πρώτο στάδιο καλύπτει την εισαγωγή στη νέα διδακτική ενότητα, με έναν 
ελκυστικό τρόπο που να προετοιμάζει τους μαθητές και να προκαλεί το ενδιαφέρον 
τους. 

2ο Στάδιο (Δραστηριότητα) Γίνεται η αναφορά στο ρόλο των μαθητών και των 
μαθητριών και καθορίζεται η εργασία που πρόκειται να αναλάβουν. 

3ο Στάδιο (Διαδικασία) Περιγράφεται ο τρόπος πραγματοποίησης της εργασίας, όπου 
περιλαμβάνονται οι προτεινόμενες πηγές (ιστοσελίδες) και συγκεκριμένα εργαλεία για 
την αναζήτηση και την οργάνωση των πληροφοριών. 

4ο Στάδιο (Αξιολόγηση) Περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης των στόχων του 
μαθήματος και τα κριτήρια αξιολόγησης. Στο τμήμα αυτό αναλύεται ο τρόπος και τα 
μέσα αξιολόγησης του τελικού αποτελέσματος της δραστηριότητας. Περιγράφεται με 
σαφήνεια πώς θα αξιολογηθεί το τελικό προϊόν και η εργασία-συνεισφορά κάθε μέλους 
της ομάδας. Αυτό επιτυγχάνεται με συγκεκριμένες κλίμακες αξιολόγησης 
(ρουμπρίκες) που περιλαμβάνουν κριτήρια και δείκτες επιτυχίας για κάθε κατηγορία. 
Επίσης, θα πρέπει να διευκρινίζεται αν η αξιολόγηση θα αφορά στην εργασία της 
ομάδας ή θα είναι ατομική για κάθε μαθητή.  
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5ο Στάδιο (Συμπέρασμα) Γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας 
των ομάδων και σύνοψη αυτών που οι μαθητές και μαθήτριες πέτυχαν ή έμαθαν κατά 
την εκπόνηση των δραστηριοτήτων. 

Περιγραφή διδακτικού σεναρίου 

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία Δ’ δημοτικού, Γλώσσα-Παραγωγή γρα-
πτού λόγου 

Τάξη Αναφοράς: Απευθύνεται σε μαθητές της Δ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου, στα 
πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας (κεφάλαιο 23: Ο "χρυσός αιώνας" της τέχνης) 

Αναγκαιότητα σεναρίου: Στο συγκεκριμένο μάθημα στο βιβλίο της Ιστορίας γίνεται μια 
απλή αναφορά στα μνημεία του βράχου της Ακρόπολης και από τη διδασκαλία του 
κεφαλαίου προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του θέματος από τους μαθητές. 
Έπειτα από αναζήτηση στις ιστοσελίδες Photodentro (http://tinyurl.com/pus76o6) και 
Ιφιγένεια (http://tinyurl.com/lyayppj) δεν εντοπίστηκε αντίστοιχη διδακτική πρόταση 
που να ικανοποιεί τις ανάγκες και το ενδιαφέρον των μαθητών μας, παρά μόνο μια 
εικονική περιήγηση και μια εφαρμογή για την αρχιτεκτονική των μνημείων της Ακρό-
πολης. 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ: Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι συμβατό με το σχο-
λικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Σύμφωνα με το ΑΠΣ για το μάθημα της Ιστο-
ρίας στο συγκεκριμένο κεφάλαιο (ΥΠΕΠΘ/Π.Ι., 2003:194) ορίζεται ως σκοπός η γνω-
ριμία με αντιπροσωπευτικά δείγματα της αρχιτεκτονικής της κλασικής εποχής. Το 
ΑΠΣ της Πληροφορικής (ΥΠΕΠΘ/Π.Ι., 2003:416-418) προτείνει την παραγωγή γρα-
πτού λόγου, καθώς και τη διαχείριση της πληροφορίας με διδασκαλία απλών στρατη-
γικών για να την εντοπίζουν οι μαθητές στο διαδίκτυο και να την αξιοποιούν για τη 
δημιουργία εργασιών σε γνωστικά τους αντικείμενα. Οι παραπάνω στόχοι καλύπτονται 
επαρκώς από τις δραστηριότητες του σεναρίου, το οποίο εμπλουτίζει την προτεινόμενη 
από το Π.Σ. μαθησιακή διαδικασία. 

Διδακτικοί στόχοι: Οι μαθητές επιδιώκεται: 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 
− Να γνωρίσουν τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της αρχιτεκτονικής και της γλυ-

πτικής του 5ου π.Χ. αιώνα.  
− Να γνωρίσουν και να περιγράψουν τα σημαντικότερα μνημεία που συναντούμε 

στην Ακρόπολη (Παρθενώνας, Ερέχθειο, Προπύλαια, Ναός της Αθηνάς Νίκης). 
− Να δημιουργήσουν έναν οδηγό επίσκεψης στην Ακρόπολη των Αθηνών για παιδιά. 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 
− Να δουλεύουν σε ομάδες. 
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− Να συνεργάζονται αρμονικά με την ομάδα τους, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς 
ρόλους κάθε φορά. 

− Να κατανέμουν δημοκρατικά και ισότιμα τις ευθύνες και να σέβονται την ατομικό-
τητα των συμμαθητών τους μέσα στην ομάδα. 

− Να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία εκπόνησης της εργασίας τους. 
− Να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη. 
− Να κοινοποιούν στην ολομέλεια της τάξης την δουλειά τους. 

Ως προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ: 
− Να εξοικειωθούν με το λογισμικό επεξεργαστή κειμένου. 
− Να αποκτήσουν δεξιότητες συλλογής πληροφοριών και ανεύρεσης φωτογραφικού 

υλικού. 
− Να αποκτήσουν δεξιότητες ανάλυσης, αποκωδικοποίησης και αξιολόγησης πληρο-

φοριών. 
− Να αποκτήσουν δεξιότητες συγγραφής, διαμόρφωσης, αποθήκευσης, εκτύπωσης 

και διαμοιρασμού πολυτροπικού κειμένου. 

Θεωρητικό πλαίσιο: 

Για την εκπόνηση του σεναρίου προτείνονται να ακολουθηθούν οι εποικοδομητικές 
θεωρήσεις της γνώσης, οι οποίες σε συνδυασμό με την ομαδοσυνεργατική οργάνωση 
της διδασκαλίας συμβάλλουν στο να οικοδομήσουν οι μαθητές τη γνώση μέσα από 
κοινωνική διαπραγμάτευση και όχι απλά να την αναπαράγουν. Υιοθετούνται βασικές 
αρχές των Piaget και Papert: «Ο διδάσκων οφείλει να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες 
για να μπορέσουν οι μαθητές να οικοδομήσουν τις γνώσεις τους» (Papert, 1993).  

Η ιστοεξερεύνηση δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ανιχνεύσουν, να διερευνή-
σουν και να ανακαλύψουν μέσα από το Διαδίκτυο οτιδήποτε αφορά στην εκπόνηση της 
εργασίας τους, ώστε να επιβεβαιώσουν ή να αναθεωρήσουν παλιές τους αντιλήψεις 
χτίζοντας έτσι τη νέα γνώση. Αυτό επιτυγχάνεται με τον τρόπο δόμησης της ιστοεξε-
ρεύνησης που βοηθά τους μικρούς μαθητές, των οποίων η προσοχή εύκολα αποσπάται 
όταν αναζητούν στο διαδίκτυο, να εστιάσουν την προσπάθεια τους σε συγκεκριμένο 
υλικό. (Μικρόπουλος & Μπέλλου,2010). 

Στο πλαίσιο αυτών των θεωρήσεων αξιοποιείται η θεωρία της «σκαλωσιάς» μάθησης 
(scaffolding). (Ράπτης, 2013) Ο εκπαιδευτικός παρέχει στους μαθητές ευνοϊκές για τη 
μάθηση εμπειρίες και κίνητρα με τη μορφή ερωτήσεων, οι οποίες απαλλάσσουν το μα-
θητή από την υπερπληροφόρηση του διαδικτύου και τον βοηθούν να εστιάσει την προ-
σοχή του στη σωστή κατεύθυνση.  

Η δημιουργία ομάδων μεικτών ικανοτήτων που προτείνεται στο σενάριο έχει ως σκοπό 
την ενεργοποίηση της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης των μαθητών και την αξιοποίηση 
των κοινωνιογνωστικών συγκρούσεων που θα προκύψουν μέσα από τις δραστηριότη-
τες. Η ανομοιογένεια αυτή στην κάθε ομάδα ωφελεί τα μέλη της καθ’ όσον ο ένας 
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μαθητής μαθαίνει από τον άλλο και αξιοποιούνται οι ξεχωριστές ικανότητες και κλίσεις 
του καθενός.  

Οργάνωση τάξης & διδασκαλίας: Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες μει-
κτών ικανοτήτων, όπως ζητείται στην ιστοεξερεύνηση. Το σενάριο υλοποιείται στο ερ-
γαστήριο υπολογιστών με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας.  

Χρονική διάρκεια: Η χρονική διάρκεια του σεναρίου είναι 10-12 διδακτικές ώρες α-
νάλογα με τις δυνατότητες της εκάστοτε τάξης.  

Γνωστικά προαπαιτούμενα: Οι μαθητές έχουν διδαχθεί το κεφάλαιο 23 της Ιστορίας 
και γνωρίζουν να συγγράφουν πληροφοριακό κείμενο από το μάθημα της Γλώσσας. 

Τεχνολογικά προαπαιτούμενα: Οι μαθητές έχουν διδαχθεί τον κειμενογράφο και γνω-
ρίζουν να πληκτρολογούν και να μορφοποιούν κείμενα. Επίσης μπορούν να αποθηκεύ-
ουν εικόνες από το διαδίκτυο στον υπολογιστή τους και να δημιουργούν φακέλους.  

Σχεδιασμός της ιστοεξερεύνησης – Πορεία διδασκαλίας: Η υλοποιηθείσα ιστοεξε-
ρεύνηση έχει τίτλο «Ιστο-ριο-εξερευνώ την Ακρόπολη» και σχεδιάστηκε στην πλατ-
φόρμα weebly (http://akropoliswebquest.weebly.com/). Ακολουθεί την πρότυπη δομή 
των ιστοεξερευνήσεων. 

 

Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα της ιστοεξερεύνησης 

Εισαγωγή: Στην αρχική σελίδα της ιστοεξερεύνησης οι μαθητές εισάγονται στο θέμα 
που θα διερευνήσουν με τη βοήθεια ερωτήσεων. Παράλληλα, στην αριστερή πλευρά 
της ιστοσελίδας, βρίσκεται ένας ήρωας που, με φόντο την Ακρόπολη, αφηγείται στους 
μαθητές το κείμενο που υπάρχει στη δεξιά πλευρά. Η ύπαρξη του ήρωα στις περισσό-
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τερες σελίδες της ιστοεξερεύνησης βοηθά τους μαθητές που δυσκολεύονται στην ανά-
γνωση και στην κατανόηση κειμένων να κατανοήσουν καλύτερα τα ζητούμενα. Επίσης 
δίνει ένα παιγνιώδη χαρακτήρα στην αποστολή τους, γεγονός που τα εμπλέκει περισ-
σότερο στη μαθησιακή διαδικασία. Για τη δημιουργία του ήρωα χρησιμοποιήθηκε το 
voki, ένα online εργαλείο δημιουργίας ψηφιακών χαρακτήρων που μιλούν (avatar). 

Δραστηριότητα: Στη σελίδα της δραστηριότητας διευκρινίζεται ο ρόλος των μαθητών 
στην συγκεκριμένη αποστολή. Ειδικότερα, οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο του ξε-
ναγού και λαμβάνουν μια πρόσκληση από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων να δημιουργήσουν έναν τουριστικό οδηγό της Ακρόπολης για παιδιά 
δημοτικού χωρισμένα σε ομάδες. Ο χωρισμός των ομάδων προτείνεται να γίνει με δια-
μοιρασμό εικόνων σχετικών με τα μνημεία της Ακρόπολης.  

Διαδικασία: Η καθεμιά από τις τέσσερις ομάδες αναλαμβάνει ξεχωριστό ρόλο. Ο τε-
λικός σκοπός της ιστοεξερεύνησης είναι τα παιδιά να δημιουργήσουν έναν τουριστικό 
οδηγό που να απευθύνεται σε παιδιά. Για τον σκοπό αυτό, η πρώτη ομάδα αναζητά, 
οργανώνει πληροφορίες και συγγράφει κείμενο για τα Προπύλαια, η δεύτερη για τον 
Παρθενώνα, η τρίτη για τον ναό της Αθηνάς Νίκης και η τέταρτη για το Ερέχθειο.  

Σε κάθε ομάδα δίνεται υπερσύνδεσμος για την εικονική περιήγηση του κάθε μνημείου 
ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν τη θέση του στον αρχαιολογικό χώρο και να θαυμά-
σουν την αρχιτεκτονική του. Κατόπιν παρατίθεται ο υπερσύνδεσμος του Υπουργείου 
Πολιτισμού για το κάθε μνημείο. Με βάση τις πηγές αυτές οι μαθητές καλούνται να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν στη θέση του εκάστοτε μνημείου, τον αρχιτέ-
κτονα που το σχεδίασε, τη χρησιμότητά του καθώς και το χρόνο κατασκευής του. 

Τα παιδιά, αφού δημιουργήσουν το κείμενό τους στον επεξεργαστή κειμένου, παρου-
σιάζουν την εργασία τους στην ολομέλεια της τάξης. Οι υπόλοιπες ομάδες κατά τη 
διάρκεια της παρουσίασης εκφράζουν τις απόψεις τους για τα παραδοτέα και για το 
κατά πόσο αυτά συνάδουν με τις ερωτήσεις που τέθηκαν στην εκάστοτε ομάδα.  

Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα λαμβάνει τα κείμενα των υπόλοιπων ομάδων και συνθέτει 
τον δικό της τουριστικό οδηγό. Δημιουργεί δικό της εξώφυλλο και οπισθόφυλλο, αφού 
προηγηθεί συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης σχετικά με τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες ενός τουριστικού οδηγού της Ακρόπολης για παιδιά.  

Τέλος, παρουσιάζεται ο οδηγός της κάθε ομάδας ξεχωριστά. Οι μαθητές ανταλλάσσουν 
απόψεις για το τι τους αρέσει από τη δουλειά των άλλων ομάδων και για το τι θα υιο-
θετούσαν οι ίδιοι για τον δικό τους οδηγό, δραστηριότητα η οποία προάγει την κριτική 
τους σκέψη. 

Αξιολόγηση: Οι μαθητές συμπληρώνουν δυο φόρμες αξιολόγησης που αφορούν στην 
αξιολόγηση του εαυτού τους ως μέλους της ομάδας και της εργασίας της ομάδας τους 
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για τη δημιουργία του οδηγού. Τα κριτήρια αξιολόγησης σχετίζονται με την αξιοποί-
ηση των διαδικτυακών πηγών, την οργάνωση των πληροφοριών, το περιεχόμενο και 
τη μορφοποίηση του οδηγού, τη συνεργασία και τη συμμετοχή των μελών της ομάδας. 
Οι ρουμπρίκες αξιολόγησης παρατίθενται σε μορφή google forms στην ιστοεξερεύ-
νηση. 

 
Εικόνα 2: Η ρουμπρίκα αξιολόγησης της συνεργασίας στην ομάδα (αυτοαξιολόγηση) 

Συμπέρασμα: Στη σελίδα του συμπεράσματος συνοψίζεται η όλη διαδικασία που α-
κολουθήθηκε από τους μαθητές προάγοντας τον αναστοχασμό και την αυτοαξιολό-
γηση. Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση, οι μαθητές πληκτρολογούν τον μυστικό κωδικό 
και εκτυπώνουν το βραβείο τους, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς την αποστολή τους!  

 

Εικόνα 3: Το βραβείο που εκτυπώνουν οι ομάδες 
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Σελίδα εκπαιδευτικού: Στη σελίδα εκπαιδευτικού καταγράφονται οι στόχοι της ιστο-
εξερεύνησης και η δομή που ακολουθήθηκε από τις συγγραφείς του σεναρίου με σκοπό 
να δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους εκπαιδευτικούς να την εφαρμόσουν στην τάξη 
τους. 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα ιστοεξερεύνηση βοήθησε τους μαθητές να οικοδομήσουν τις γνώσεις τους 
για τα μνημεία του βράχου της Ακρόπολης μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο εξερεύνη-
σης. Μέσα σε αυτό οι μαθητές κλήθηκαν να εμπλακούν σε δραστηριότητες που καλ-
λιέργησαν την κριτική τους σκέψη. Η ανάθεση του ρόλου του ξεναγού ήταν πρόκληση 
για τους μαθητές, την οποία δέχτηκαν με ενθουσιασμό.  

Οι ομάδες κατάφεραν να απαντήσουν ικανοποιητικά στις ερωτήσεις που τους δόθηκαν 
για την παραγωγή του κειμένου κάθε μνημείου της Ακρόπολης και να εντοπίσουν τα 
κύρια προς επεξεργασία σημεία.  

Η δημιουργία ενός οδηγού από παιδιά σε παιδιά ήταν κίνητρο για τους μαθητές, καθώς 
κλήθηκαν να παραγάγουν προσωπικό έργο. Ανυπομονούσαν να εκτυπωθεί και να μοι-
ραστεί σε όλες τις τάξεις του σχολείου. Αξίζει να αναφερθεί ότι, στην παραγωγή του 
οδηγού, οι μαθητές επέλεξαν οι ίδιοι ποιες πληροφορίες θεωρούν σημαντικές να συ-
μπεριληφθούν. Συνεργάστηκαν σε μεγάλο βαθμό και όλοι οι μαθητές συνέβαλαν στο 
τελικό προϊόν με προσωπική συμμετοχή, καθώς διαμοίρασαν τους ρόλους που θα ανα-
λάμβανε ο καθένας.  

 
Εικόνα 4: Στιγμιότυπο από τους οδηγούς των μαθητών. 
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Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης εξέφρασαν τις απόψεις τους και αντάλλαξαν προ-
βληματισμούς. Συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και ανέπτυ-
ξαν δεξιότητες που αφορούν στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, στη λήψη αποφάσεων 
και στην αυτορρύθμιση. 

Κατά την παρουσίαση του οδηγού των ομάδων παρατηρήθηκε ότι μία ομάδα έδωσε 
έμφαση στην εμφάνισή του ενώ οι υπόλοιπες στο περιεχόμενό του, στοιχείο το οποίο 
επισημάνθηκε από όλες τις ομάδες. Οι εκπαιδευτικοί διατήρησαν τον καθοδηγητικό 
και συμβουλευτικό τους ρόλο, δημιουργώντας το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον 
που ευνόησε την αυτενέργεια και τη συνεργασία των μαθητών. Συμπερασματικά θα 
λέγαμε ότι η ιστοεξερεύνηση έγινε μέσο για την ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών δρα-
στηριοτήτων με στόχο την κοινωνικοποίηση των μαθητών και τη δημιουργία θετικού 
κλίματος μέσα στην τάξη. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένας ιστότοπος ο οποίος κατασκευάστηκε από 
το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό, εκπονήθηκε σε Γυμνάσιο της Αττικής από μαθητές 
της Β΄ και Γ΄ τάξης και είχε ως αντικείμενο τα υδάτινα οικοσυστήματα και τη σύνδεσή 
τους με τις Φυσικές Επιστήμες. Κατά τη διάρκειά του οι μαθητές μελέτησαν βασικές 
αρχές βιοχημικής ισορροπίας των υδάτινων οικοσυστημάτων και του βιολογικού κα-
θαρισμού ώστε να κατασκευάσουν και να συντηρήσουν ένα ενυδρείο χρησιμοποιώντας 
απλά test-kit. Κατόπιν οι μαθητές συναρμολόγησαν ένα Hydrobot, δωρεά του ιδρύμα-
τος Ευγενίδου, επάνω στο οποίο τοποθέτησαν κάμερα με σκοπό να βρει εφαρμογή στην 
καταγραφή ζωντανών οργανισμών, αλλά και θαλασσίων απορριμμάτων. Η αξιολόγηση 
του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με παρατήρηση των ομάδων κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος και με κατάλληλο φύλλο αξιολόγησης στο τέλος του προγράμμα-
τος. Ο ιστότοπος συγκεντρώνει τις απαραίτητες οδηγίες και το υλικό που χρησιμοποι-
ήθηκε, εμπλουτίστηκε και βελτιώθηκε μετά από την αξιολόγηση του προγράμματος. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ενυδρείο, χημικές αναλύσεις, hydrobot, περιβαλλοντική εκπαί-
δευση, φυσικές επιστήμες. 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται αυξημένο ενδιαφέρον από την παγκόσμια κοινότητα 
για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και για την αειφόρο ανάπτυξη και αυτό έχει 
επιπτώσεις στην εκπαίδευση και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών σε όλο τον κό-
σμο (Rickinson 2001, Jóhannesson 2011) και κατά συνέπεια και στην Ελλάδα. Με το 
νόμο 1982/90 άρθρο 11, παρ. 13, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τμήμα των 
προγραμμάτων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ένα χρόνο αργότερα, 
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ο νόμος επεκτείνεται και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Σκοποί της Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης είναι οι μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του ανθρώπου 
με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με κοινωνικά 
και οικονομικά ζητήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά 
προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους 
(πηγή: ιστότοπος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). H έρευνα αναδεικνύει το συνεχώς αυ-
ξανόμενος εύρος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αλλά και την ποικιλία στη μορφή 
της (Rickinson 2001, Rode 2008).  

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και Φυσικές Επιστήμες 

Η Φυσική και η Χημεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θεωρούνται «δύσκολα μαθή-
ματα» από την πλειονότητα των μαθητών και το ενδιαφέρον τους για αυτά είναι μειω-
μένο (Krapp 2011, Gough 2002). Αντίθετα εμφανίζεται μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το 
μάθημα της Βιολογίας (Krapp, 2011). H έρευνα δείχνει ότι η στάση των μαθητών ένα-
ντι των μαθημάτων αυτών εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η 
γνώση. Πιο συγκεκριμένα, αν η διδασκαλία περιορίζεται στην παρουσίαση των φυσι-
κών νόμων και στην μαθηματική τους εξήγηση τότε η πλειονότητα των μαθητών -κο-
ριτσιών αλλά και αγοριών- χάνει το ενδιαφέρον της για το μάθημα. Αυτό οφείλεται στο 
ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να αντιληφθούν τις προεκτάσεις και εφαρμογές που έ-
χουν οι έννοιες που μαθαίνουν στο σχολείο, στην καθημερινή τους ζωή και για αυτό 
δεν μπορούν να δώσουν νόημα στη νέα γνώση (Βοσνιάδου, 2001, Brody, 1994). Αντί-
θετα όταν η γνώση διδάσκεται με τέτοιο τρόπο που οι μαθητές να αναγνωρίζουν τη 
σύνδεσή της με καθημερινές εφαρμογές και για τις οποίες έχουν προσωπικό ενδιαφέ-
ρον, τότε είναι αρκετά πιθανό το ενδιαφέρον τους να είναι σταθερό και ίσως να αυξηθεί 
(Krapp, 2011). Για τον ίδιο λόγο το ενδιαφέρον των μαθητών για τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένο (Rickinson, 2001).  

Επιπλέον, είναι γενικά αποδεκτό ότι στην καρδιά μιας ανεπτυγμένης βιομηχανικά χώ-
ρας βρίσκονται οι χημικές βιομηχανίες οι οποίες παράγουν τα υλικά για τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις. Δυστυχώς όμως αρκετές βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε αυτό 
τον τομέα δε λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται ατυχή-
ματα και να υποβαθμίζεται το περιβάλλον. Η αρνητική προβολή από τα μέσα ενημέ-
ρωσης έχει προσδώσει αρνητική εικόνα στον κλάδο της Χημείας. Η αλλαγή της εικό-
νας μπορεί να γίνει και μέσα από την εμπλοκή των αρχών της Χημείας για την προστα-
σία του Περιβάλλοντας π.χ. μέσω της διαχείρισης των ρύπων. Η διδασκαλία της Χη-
μείας δεν πρέπει να σταματά μόνο στην παρουσίαση των αρχών που βρίσκονται πίσω 
από τη μελέτη του περιβάλλοντος, αλλά να αναμορφωθεί σε προγράμματα που στο-
χεύουν στην δράση των μαθητών (Burmeister, 2012). 

Δυστυχώς όμως η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, σε αντίθεση με τις προτάσεις 
της βιβλιογραφίας να έχει μεγαλύτερη σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας και να έχει 
στόχο την ανάπτυξη του επιστημονικού εγραμματισμού, εξακολουθεί να πραγματο-
ποιείται με τις ίδιες πρακτικές. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς λόγους όπως στη 
δυσκαμψία των αναλυτικών προγραμμάτων που δεν επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς 

1984

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



να ακολουθήσουν τα δικά τους σχέδια δράσης και στην ισχυρή επίδραση των επιστη-
μονικών κλάδων κατά την σχεδίαση των αναλυτικών προγραμμάτων με βάση τις προ-
τεραιότητες της επιστήμες τους (Scoullos, 2004). 

Σε αυτό το πλαίσιο η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μπορεί να αναβαθμιστεί 
μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ενώ παράλληλα η Περιβαλλοντική Εκπαί-
δευση έχει ανάγκη τις Φυσικές Επιστήμες ώστε να της δώσουν την απαραίτητη θεω-
ρητική θεμελίωση και υπόσταση μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα (Tsaparlis, 2002). 
Αξιοσημείωτο τέλος είναι το γεγονός ότι οι μαθητές που έχουν θετική στάση απέναντι 
στο Περιβάλλον έχουν παράλληλα θετική στάση και υψηλές επιδόσεις και στις Φυσι-
κές Επιστήμες (Ma 1999, Yilmaz 2004), πράγμα που υποστηρίζει τη σύνδεση μεταξύ 
τους. Γίνεται λοιπόν εμφανές ότι υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον από τη συνεργασία των 
Φυσικών Επιστημών και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Scoullos, 2004). 

Η εφαρμογή των ενυδρείων στην εκπαίδευση 

Η δημιουργία και συντήρηση ενυδρείων είτε γλυκού, είτε αλμυρού νερού αποτελεί ένα 
χόμπι που ασκούν από μικρά παιδιά μέχρι και ενήλικες. Το κόστος της αγοράς και 
διατήρησης ενός ενυδρείου αρχίζει από λίγα ευρώ έως και χιλιάδες ανάλογα με το μέ-
γεθος και τα είδη που θα φιλοξενηθούν μέσα σε αυτό. Αξιοσημείωτα είναι τα ενυδρεία 
που αποτελούν μικρογραφίες πραγματικών οικοσυστημάτων που συναντώνται σε διά-
φορες περιοχές του κόσμου π.χ της λίμνης Μαλάουι. Τα είδη των οργανισμών που το-
ποθετούνται συνήθως στα ενυδρεία δεν είναι σπάνια και αποτελούν προϊόν καλλιέρ-
γειας και το ίδιο ισχύει και για το ενυδρείο που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προ-
γράμματος που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας. 

Για να μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ένα ενυδρείο, αλλά και να διατηρήσει σε καλή 
υγεία όλα τα είδη που φιλοξενούνται μέσα σε αυτό, πρέπει να μετρά και να λαμβάνει 
υπόψη του πολλές Φυσικές, Χημικές και Βιολογικές παραμέτρους. Με αφορμή αυτό, 
έχουν γίνει μελέτες για την εφαρμογή της δημιουργίας και συντήρησης ενός ενυδρείου 
στην εκπαίδευση (Lloro-Bidart 2014, Calascibetta 2000). Πιο συγκεκριμένα, τα ενυ-
δρεία αποτελούν μικρογραφίες οικοσυστημάτων με έμβιο (ψάρια, φυτά, μικροοργανι-
σμοί) αλλά και άβιο περιβάλλον (νερό, αέρας, χώμα, φως). Οι χημικοί παράγοντες του 
ενυδρείου έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη σωστή λειτουργία του, καθώς περιλαμβά-
νουν τα απαραίτητα χημικά στοιχεία (π.χ. C, O, Ν και Η) τα οποία χρησιμοποιούνται 
από τα ψάρια και τα φυτά που φιλοξενούνται. Συνεπώς, ο κάτοχος του ενυδρείου πρέ-
πει να γνωρίζει τις χημικές μετατροπές που πραγματοποιούνται, να πραγματοποιεί με-
τρήσεις και να μεταβάλλει κατάλληλα τις τιμές συγκεκριμένων καθοριστικών χημικών 
παραγόντων. 

Από τα βασικότερα σημεία για τη σωστή κατανόηση της λειτουργίας ενός ενυδρείου 
είναι η μετατροπή και ανακύκλωση της ύλης όπως εκφράζεται από τον παρακάτω βιο-
γεωχημικό κύκλο που αφορά το άζωτο. 
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Εικόνα 1 

Η διαδικασία αυτή φυσικά αποτελεί τμήμα των ευρύτερων μετατροπών που περιγρά-
φονται από τον «κύκλο του αζώτου» στα φυσικά οικοσυστήματα.  

Ένα ενυδρείο λοιπόν χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία για την μελέτη, σε μικρο-
κλίμακα, των σχέσεων μεταξύ των άβιων και έμβιων παραγόντων ενός υδάτινου οικο-
συστήματος. 

Η υποβρύχια ρομποτική για την προστασία του περιβάλλοντος 

Η ρομποτική τεχνολογία έχει ραγδαία ανάπτυξη και έχει εφαρμοστεί μεταξύ άλλων και 
στη μελέτη του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα έχουν κατασκευαστεί υποβρύχια ρο-
μπότ τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θαλάσσιες περιοχές, ώστε να καταγρά-
φουν τους πληθυσμούς των ψαριών εκτιμώντας την ποιότητα του νερού (Koprowski, 
2013).  

Αξιοσημείωτη επίσης είναι η εφαρμογή των αρχών της βιολογίας για την σχεδίαση 
ρομπότ τα οποία μιμούνται οργανισμούς όπως τα ψάρια (Liu, 2011). Τα ρομπότ αυτά 
διαθέτουν αισθητήρες ανίχνευσης χημικών ουσιών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αυτόνομα ή ως σύνολο όμοιων ρομπότ που επικοινωνούν μεταξύ τους, για τον εντοπι-
σμό πηγών εκπομπής επικίνδυνων ουσιών για το περιβάλλον (Ryuh, 2015), ενώ προ-
τείνονται βελτιώσεις όπως η εγκατάσταση κάμερας (Banu, 2013). 
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Εικόνα 2 

Η εφαρμογή της ρομποτικής στην εκπαίδευση 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική ρομποτική. Τα 
ρομπότ έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση με πολλαπλά οφέλη και ανάλογα έχει 
αυξηθεί και ο όγκος των αντίστοιχων εμπορικών συναλλαγών. Θεωρητικοί της εκπαί-
δευσης όπως ο Papert (1993) έχουν αναφέρει ότι η εκπαιδευτική ρομποτική αναβαθμί-
ζει σημαντικά την διδασκαλία. 

Η αναζήτηση όμως στη βιβλιογραφία αναδεικνύει ότι η εκπαιδευτική ρομποτική εφαρ-
μόζεται για τη διδασκαλία θεμάτων που είναι στενά συνδεδεμένα με τον προγραμμα-
τισμό και τη συναρμολόγηση των ρομπότ. Επιπλέον γίνεται εμφανές ότι το ρομπότ 
χρησιμοποιείται απλά ως ένα παθητικό εργαλείο το οποίο προγραμματίζεται και εκτε-
λεί εντολές και για αυτό θεωρείται ότι γενικά η εφαρμογή του στην εκπαίδευση είναι 
ακόμα πολύ περιορισμένη (Benitti, 2012). 

Μια από τις εξαιρέσεις αποτελεί ίσως το πρόγραμμα SeaPerch το οποίο έχει φέρει στην 
Ελλάδα το Ίδρυμα Ευγενίδου με τη μορφή του Hydrobot. Το Ίδρυμα Ευγενίδου, σε 
συνεργασία με το εργαστήριο Sea Grant του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης 
(MIT), εισήγαγαν την εκπαιδευτική ρομποτική στην Ελλάδα ώστε να δημιουργήσουν 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με νόημα για τους μαθητές.  

Όπως πληροφορούμαστε από τον ιστότοπο http://hydrobots.gr, το Hydrobot είναι ένα 
πρωτότυπο πρόγραμμα ρομποτικής, μέσω του οποίου εκπαιδεύονται οι καθηγητές – 
και με τη σειρά τους εκπαιδεύουν τους μαθητές τους – στην κατασκευή ενός υποβρύ-
χιου ROV (remotely operated vehicle – τηλεκατευθυνόμενου οχήματος). Το πρό-
γραμμα, το οποίο ξεκίνησε στο MIT Sea Grant (MITSG) το 2003, έχει ως στόχο να 
κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τις επιστήμες, την τεχνολογία και τις εφαρμο-
γές τους. 

Πλεονέκτημα σε σχέση με τα άλλα ρομποτικά εργαλεία αποτελεί η δυνατότητα χρήσης 
του σε πραγματικές συνθήκες, όπως σε παράκτιες περιοχές και λιμάνια και όχι μόνο σε 
εργαστηριακό περιβάλλον ή μέσα στην τάξη. Με τη σύνδεση αντίστοιχων αισθητήρων 
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που προσφέρονται από τους οργανωτές του προγράμματος ή και μέσω άλλων τροπο-
ποιήσεων μπορεί να πραγματοποιηθούν μετρήσεις με σκοπό την μελέτη των υδάτινων 
οικοσυστημάτων. 

Η πορεία του περιβαλλοντικού προγράμματος στο σχολείο 

Τη σχολική χρονιά 2013-14, μαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου είχαν συμ-
μετάσχει σε όμιλο Φυσικών Επιστημών και Ρομποτικής, γνωρίζοντας μεθόδους χημι-
κής ανάλυσης, μικροσκοπικής παρατήρησης, αλλά και μελέτης των αρχών της Φυσι-
κής μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Παράλληλα εκείνη το χρονιά συναρμολογή-
θηκε και το πρώτο Hydrobot του σχολείου που έγινε δωρεά από το Ίδρυμα Ευγενίδου. 
Το ρομπότ δοκιμάστηκε ως προς την πλεύση του στο λιμάνι της Αίγινας. Άλλη ομάδα 
μαθητών του ίδιου σχολείου που ασχολούνταν εκείνη την εποχή με πρόγραμμα Φωτο-
γραφίας εγκατέστησαν κάμερα επάνω στο ρομπότ με στόχο την κινηματογράφηση του 
βυθού.  

Το αποτέλεσμα εντυπωσίασε τους μαθητές και τους καθηγητές και μετά από συζητή-
σεις προτάθηκε από τους ίδιους τους μαθητές να ασχοληθούν τη χρονιά 2014-15 με 
χημικές αναλύσεις και χρήση του ρομπότ για τη μελέτη της ρύπανσης και τη διερεύ-
νηση τρόπων καθαρισμού των υδάτινων οικοσυστημάτων και πιο συγκεκριμένα του 
γειτονικού μας Σαρωνικού κόλπου. 

Αρχικά προσδιορίστηκαν οι τομείς του σχεδίου δράσης: 

• μελέτη των βιοχημικών παραγόντων που επηρεάζουν ένα υδάτινο οικοσύ-
στημα, 

• χημικές αναλύσεις για την εκτίμηση της ρύπανσης, 

• συναρμολόγηση και του 2ου Hydrobot που είχε ήδη παραλάβει το σχολείο μαζί 
με τους αντίστοιχους αισθητήρες (πίεσης και θερμοκρασίας), 

• χρήση του Hydrobot με κάμερα για την καταγραφή ζωντανών οργανισμών και 
απορριμμάτων, ώστε να εκτιμηθεί η ρύπανση. 

Προκειμένου να αποκτηθεί η απαιτούμενη εμπειρία, πριν την μελέτη του πραγματικού 
οικοσυστήματος, στήθηκε ένα μικρό ενυδρείο περίπου 50L. Για να γίνει αυτό οι μαθη-
τές έπρεπε να βρουν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τα απαιτούμενα υλικά και τους 
κατάλληλους ζωντανούς οργανισμούς (φυτά – ψάρια). Επιλέχθηκαν είδη τα οποία είναι 
συνήθη στα καταστήματα με είδη ζώων. Επίσης διαπίστωσαν πάλι από πηγές του δια-
δικτύου ότι τα ενυδρεία πρέπει να διαθέτουν σύστημα βιολογικού καθαρισμού όπως 
ακριβώς διαθέτει και ο Σαρωνικός κόλπος (Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττά-
λειας). Με βάση τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν έγινε η προμήθεια των υλικών 
και η κατασκευή του ενυδρείου. Για την συντήρησή του οι μαθητές έπρεπε να κάνουν 
τις απαραίτητες χημικές αναλύσεις χρησιμοποιώντας απλά test-kit που προμηθεύτηκαν 
από κατάστημα με είδη ζώων. 

1988

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Μεγάλο μέρος των υλικών δώρισε το κατάστημα Pet City και ένα άλλο μέρος έγινε 
δωρεά από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου. Πρέπει βέβαια να τονιστεί 
ότι η αγορά όλων αυτών των υλικών δεν ξεπερνούσε τα 300 ευρώ. 

 

Εικόνα 3 

Οι μαθητές μέσω φυσικοχημικών αναλύσεων και την κατάλληλη παρέμβαση κάθε 
φορά, π.χ. μέσω αλλαγών νερού, έκαναν τη συντήρηση του ενυδρείου εξασκούμενοι 
έτσι στην μελέτη των βιοχημικών παραγόντων ενός υδάτινου οικοσυστήματος αρχικά 
σε μικροκλίμακα, ώστε στη συνέχεια να περάσουν στη μακροκλίμακα του Σαρωνικού 
κόλπου. 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η συναρμολόγηση του Hydrobot και η δοκιμή πλεύσης 
του στον Πόρο. Ξανά τοποθετήθηκε κάμερα επάνω στο Hydrobot και έγινε καταγραφή 
του βυθού. 

 

Εικόνα 4 

Σε επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Ψυττάλεια οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους 
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χώρους του βιολογικού καθαρισμού, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στο εργα-
στήριο χημικού ελέγχου.  

   

Εικόνα 5 

Έλαβαν δείγμα από τον περιβάλλοντα θαλάσσιο χώρο και το ανέλυσαν με τις ίδιες 
τεχνικές που ανέλυαν πριν και το νερό του ενυδρείου. Εντυπωσιάστηκαν από το γεγο-
νός ότι το δείγμα του νερού από την Ψυττάλεια ήταν εξαιρετικά καθαρό. 

 

Εικόνα 6 

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και την ερχόμενη σχολική χρονιά με την πραγματοποίηση 
δειγματοληψιών και καταγραφή του βυθού σε διάφορες περιοχές του Σαρωνικού κόλ-
που, ώστε να συμπληρωθεί ένας αντίστοιχος χάρτης. 

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε μέσω ερωτηματολογίου ανοιχτού τύπου από τους μαθη-
τές. Οι μαθητές ερωτήθηκαν για τα διάφορα τμήματα του προγράμματος στο οποίο 
συμμετείχαν, τους ζητήθηκε να καταγράψουν ότι τους εντυπωσίασε και ότι θα ήθελαν 
να τροποποιηθεί από αυτά που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμμα-
τος. Από τα ερωτηματολόγια καταγράφηκε η γενική αποδοχή του προγράμματος και 
οι βελτιώσεις είχαν να κάνουν ως προς την μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών στη 
συντήρηση του ενυδρείου (αλλαγές νερού), καθώς αυτή πραγματοποιούνταν από μια 
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ομάδα μαθητών του προγράμματος. Όσο αφορά το γνωστικό τομέα, αυτός αξιολογή-
θηκε ζητώντας από τους μαθητές να συνδέσουν σε μια παράγραφο λέξεις που αφορού-
σαν τον κύκλο του αζώτου και τη φωτοσύνθεση. Το μεγαλύτερο ποσοστό από τα παιδιά 
γνώριζαν για τη φωτοσύνθεση, αλλά μικρότερο γνώριζε ικανοποιητικά τον κύκλο του 
αζώτου, πράγμα το οποίο λήφθηκε υπόψη κατά τη βελτίωση του υλικού που χρησιμο-
ποιήθηκε στο πρόγραμμα. 

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα διορθώθηκε και εμπλουτίστηκε, ώστε 
να αναρτηθεί σε έναν ιστότοπο με στόχο να χρησιμοποιηθεί και από άλλους εκπαιδευ-
τικούς. Λήφθηκε υπόψη και αξιοποιήθηκε το υλικό από το έργο «το νερό στη Μεσό-
γειο» (Αλάμπεη 2003). Τέλος προστέθηκαν και ανανεώνονται συνεχώς πληροφορίες 
και σύνδεσμοι με άλλες παρόμοιες δράσεις άλλων σχολείων. Για τη δομή του ιστότο-
που και το υλικό που αναρτήθηκε σε αυτόν χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια σχεδιασμού 
σχολικών εγχειριδίων για τις Επιστήμες AASS και τα κριτήρια σχεδιασμού υλικού για 
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση NAAEE (Scoullos 2004).  

Συμπεράσματα 

Η μελέτη του περιβάλλοντος μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο πεδίο όπου ο μαθη-
τής δίνει νόημα στη γνώση που λαμβάνει καθώς αυτή έχει άμεση εφαρμογή και επί-
δραση στην καθημερινή του ζωή. Ειδικά οι Φυσικές Επιστήμες έχουν άμεση συνάφεια 
με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και κατά συνέπεια οι έννοιες των Φυσικών Επι-
στήμων μπορούν να μελετηθούν από τον μαθητή όσο αυτός αυτενεργεί, παίρνει πρω-
τοβουλίες και εργάζεται σε ομάδες για την επιτέλεση ενός έργου στα πλαίσια ενός προ-
γράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  

Η δημιουργία ενός οικοσυστήματος σε μικροκλίμακα, όπως ένα ενυδρείο μπορεί να 
κεντρίσει το ενδιαφέρον και να είναι ένας χώρος όπου οι μαθητές θα επιστρατεύσουν 
και θα αναπτύξουν δεξιότητες συνδυάζοντας τα γνωστικά πεδία της Τεχνολογίας και 
των Φυσικών επιστημών. Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκομίζουν μπορούν να τους 
βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα το πως λειτουργεί ένα πραγματικό οικοσύστημα 
και να ευαισθητοποιηθούν για τις αλλαγές που μπορεί να επιφέρει η ανθρώπινη παρέμ-
βαση.  

Τέλος η εκπαιδευτική ρομποτική πέρα από τις τεχνολογικές δεξιότητες που είναι γνω-
στό ότι αναπτύσσει, δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να πειραματιστούν, να χρησιμο-
ποιήσουν τις γνώσεις τους από τις Φυσικές Επιστήμες και να προτείνουν βελτιώσεις 
δίνοντάς τους ένα ακόμα εργαλείο για τη μελέτη του περιβάλλοντος.  

Η δημιουργία του ιστοτόπου με όλο το υλικό και την τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει αφορμή για τη διά-
χυση καλών πρακτικών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, αλλά και στην υποστήριξη 
της υλοποίησης αντίστοιχων προγραμμάτων από άλλα σχολεία. 
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Περίληψη 

Στην εισήγηση περιγράφεται διδακτικό σενάριο για το μάθημα της νεοελληνικής λο-
γοτεχνίας στη Β΄ λυκείου, που αξιοποιεί κείμενα από τη συλλογή διηγημάτων του Χρή-
στου Οικονόμου «Κάτι θα γίνει, θα δεις» σε συνδυασμό με Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), καθώς και η εφαρμογή του σεναρίου αυτού, προσανατολι-
σμένη στον στόχο να γίνουν σεβαστά τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η φυσιο-
γνωμία της συγκεκριμένης τάξης όσο και οι προτεραιότητες που έθετε το αρχικό σενά-
ριο. Εκτός από την παρουσίαση των θεωρητικών παραμέτρων στη βάση των οποίων 
οικοδομήθηκε η διδακτική πρόταση, ξεχωριστή θέση στην εισήγηση καταλαμβάνει ο 
ρόλος των Τ.Π.Ε., που αποτελούσε πρόταξη τόσο του αρχικού σεναρίου όσο και της 
εφαρμογής του στην τάξη. Τέλος παρουσιάζεται η διδακτική πορεία που πρότεινε το 
αρχικό σενάριο, καθώς και η προσαρμογή των προτάσεων αυτών στην τάξη, με έμφαση 
στη δικαιολόγηση των παραμετροποιήσεων και την αξιολόγηση των διδακτικών απο-
τελεσμάτων. 

Λέξεις - Κλειδιά: αξιοποίηση Τ.Π.Ε., λογοτεχνία, ρεαλισμός, κοινωνικές αναπαρα-
στάσεις, σενάριο διδασκαλίας, wiki, Facebook, ιστολόγιο, δημιουργική γραφή 

Εισαγωγή 

Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2014- 2015, στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία 
πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε Τ.Π.Ε. και δη-
μιουργία 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 
υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και συγχρηματοδοτήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΣΠΑ 
2007-2013), εφαρμόστηκε από τον πρώτο εκ των δύο συντακτών σενάριο με τίτλο 
«Κάτι θα γίνει, θα δεις: κοινωνικές αναπαραστάσεις σε μια σύγχρονη συλλογή διηγη-
μάτων». Το σενάριο συντάχθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους 2012- 2013 στο 
πλαίσιο της ίδιας πράξης από τη δεύτερη εισηγήτρια. Πρωτότυπο σενάριο και εφαρμο-
σμένη εκδοχή θα βρίσκονται σύντομα αναρτημένα στην πλατφόρμα Πρωτέας του Κέ-
ντρου Ελληνικής Γλώσσας, μαζί με σενάρια διδασκαλίας με Τ.Π.Ε. για όλα τα γλωσ-
σικά μαθήματα. 

 

1994

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://proteas.greek-language.gr/


Θεωρητική μεθοδολογία και στοχοθεσία του σεναρίου 

Το σενάριο ξεκίνησε από σκέψεις που συνδέονταν με την τάξη αλλά όχι με τη λογοτε-
χνία: καθώς η κοινωνική πραγματικότητα αφήνει όλο και πιο ισχυρό το σημάδι της 
στους μαθητές μας, αυτοί, υπό το βάρος των διαψεύσεων και των φόβων που βιώνουν 
οι ενήλικες, χωρίς όμως το ενήλικο οπλοστάσιο της εκλογίκευσης και της ψυχραιμίας, 
αφήνονται χωρίς την ικανότητα να μιλήσουν για όσα συμβαίνουν γύρω τους και ανα-
κλώνται μέσα τους. Στη συνέχεια όμως το σενάριο αυτό χτίστηκε σε συνάρτηση με τη 
λογοτεχνία: οικοδομήθηκε πάνω στην πεποίθηση πως η λογοτεχνία ανοίγει δρόμους 
για να συνομιλήσει ο κόσμος εκτός και εντός μας και την ελπίδα πως μπορεί μια κοι-
νότητα μαθητών να κινητοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή εντός ενός διδακτικού 
οκταώρου. Το σενάριο θέτει τον στόχο να μάθει ο μαθητής «μέσα από τη λογοτεχνία 
να κατανοεί κριτικά την πραγματικότητα, τον εαυτό του και τον Άλλον» (Φρυδάκη, 
2003, σελ. 72). Είναι λοιπόν διττή η στόχευση της διδακτικής πρότασης: από τη μια να 
βοηθήσει να αντιμετωπίσουν οι μαθητές τις εμπειρίες τους πιο συνειδητά, να πλουτίσει 
τον λόγο τους για αυτό που ζουν, να στοχαστούν για τις δικές τους αναπαραστάσεις, 
ερμηνείες, κατασκευές και από την άλλη να γίνουν πιο ευαίσθητοι στους τρόπους με 
τους οποίους επιτυγχάνεται στη λογοτεχνία η διαδικασία αυτή.  

Ένα δεύτερο ζήτημα ως προς το οποίο χρειάστηκε να τοποθετηθεί τα σενάριο είναι η 
σύνδεσή του με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Κατά την περίοδο συγ-
γραφής προτεινόταν στη Β’ λυκείου η διδασκαλία κειμένων της Νέας Αθηναϊκής Σχο-
λής και επίσης προτάσσονταν οι στόχοι «να ευαισθητοποιηθεί ο μαθητής σε καίρια 
θέματα-προβλήματα του ανθρώπου και της κοινωνικής ζωής του» και «να εντάσσει 
έναν συγγραφέα στο ιστορικό του πλαίσιο». Στο σημείο αυτό εντάχθηκε και η συγκε-
κριμένη πρόταση: η συλλογή διηγημάτων που επιλέχθηκε δεν εντάσσεται προφανώς 
στη Νέα Αθηναϊκή Σχολή αλλά το σενάριο στοχεύει μέσω αυτής να εμβαθύνει στην 
εξεικόνιση της κοινωνίας στο λογοτεχνικό κείμενο, φιλοδοξώντας να δώσει στους μα-
θητές εργαλεία για την κατανόηση της κοινωνικής αναπαράστασης στη λογοτεχνία, τα 
οποία θα χρησιμοποιηθούν στη μελέτη της Γενιάς του 1880. 

Βασικός άξονας λοιπόν είναι η γνωριμία με το ζήτημα των κοινωνικών αναπαραστά-
σεων στη ρεαλιστική πεζογραφία. Με αφόρμηση το διήγημα του Παπαδιαμάντη «Πα-
τέρα στο σπίτι» οι μαθητές στρέφονται προς την ανατομία της πραγματικότητας που 
επιχειρείται στη συλλογή του Οικονόμου. Σκοπός δεν είναι μια εξαντλητική παρουσί-
αση, ειδολογική και γραμματολογική, του ρεαλισμού αλλά η ψηλάφηση ενός βασικού 
αιτήματός του, της αποτύπωσης του τρόπου με τον οποίο υπηρετούνται χαρακτηρι-
στικά όπως η «επικράτηση κοινωνιολογικής και ψυχολογικής αιτιότητας, […], επικοι-
νωνία με το επίκαιρο, […] η επιδίωξη συσχετισμού με τη συγκεκριμένη ιστορική 
στιγμή» (Πραίζενταντζ, 1990, σελ. 99). Οι μαθητές τέλος καλούνται να αποδώσουν 
λογοτεχνικά τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι θεώνται την πραγματικότητα μέσα από 
δικά τους αφηγήματα. Κύριο λοιπόν μεθοδολογικό εργαλείο είναι οι δραστηριότητες 
δημιουργικής γραφής, ομαδικές και ατομικές, συμπλεκόμενες με εργαλεία των Τ.Π.Ε.. 
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Στόχος είναι «να πειραματιστούν με τη γραφή, να απελευθερώσουν δημιουργικές δυ-
νάμεις, να κατανοήσουν τα κειμενικά είδη και τις συμβάσεις τους, να καλλιεργήσουν 
τον κριτικό γραμματισμό» (Αποστολίδου, 2012, σελ. 20). 

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

Αφετηριακή παραδοχή του σεναρίου είναι πως οι Τ.Π.Ε., ως βασικό μέρος του σύγ-
χρονου πολιτισμού (Αποστολίδου, 2012, σελ. 5), δεν είναι δυνατό να απουσιάζουν από 
τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Υπήρχε η επιθυμία να εμπεδωθεί από μαθητές και δι-
δάσκοντα η χρήση του wiki ως χώρου πρακτικής γραμματισμού: η διαδικτυακή ανα-
γνωστική κοινότητα, την οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει το wiki, μπορεί να είναι μια 
πρακτική που θα βοηθήσει πολύ προς την κατεύθυνση αυτή (Αποστολίδου, 2012, σελ. 
16). Η προσφερόμενη δυνατότητα για ασύγχρονη συνεργασία και συν-γραφή κειμένων 
επεκτείνουν τον σχολικό χώρο και χρόνο εκτός της συμβατικής τάξης και εμβαθύνουν 
δεξιότητες συνεργασίας και ως εκ τούτου καλλιεργούν μια διαφορετική κουλτούρα ερ-
γασίας μέσα στην τάξη. 

Υπήρχαν επίσης στόχοι που συνδέονταν αποκλειστικά με την προώθηση λογοτεχνικών 
γραμματισμών. Επιχειρείται να αξιοποιηθούν εργαλεία (Facebook, ιστολόγιο, ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο) με τα οποία είναι εξαιρετικά εξοικειωμένοι οι μαθητές και να 
εξαχθεί από αυτά λόγος επί του λογοτεχνικού κειμένου και του τρόπου με τον οποίο 
ερμηνεύουν την πραγματικότητα. Με την προσδοκία να λειτουργήσουν τα εργαλεία 
αυτά «πιο ουσιαστικά και συγχρόνως πιο απελευθερωτικά για την ίδια τη μελέτη της 
λογοτεχνίας» (Παντζαρέλας, 2012, σελ: 31) οι μαθητές σκύβουν στο κείμενο και τις 
κοινωνικές συνιστώσες, οι οποίες συνδιαμορφώνουν τον λογοτεχνικό χαρακτήρα με 
τον οποίο καταπιάνονται. 

Η προτεινόμενη διδακτική πορεία 

Το σενάριο ακολουθεί τριμερή διάταξη. Στη διάρκεια της πρώτης φάσης, η οποία διαρ-
κεί δύο ώρες, εκκινώντας από το διήγημα του Παπαδιαμάντη «Πατέρα στο σπίτι» και 
αφού επιχειρηθεί μια πρώτη προσέγγιση του κειμένου από την ολομέλεια, εστιάζουμε 
στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται η εικόνα της εποχής της συγγραφής: κοινω-
νικά προβλήματα, θεσμοί και ήθη που συνθέτουν το πλέγμα μέσα στο οποίο κινούνται 
οι ήρωες, προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν, στάση του αφηγητή και οι λογοτεχνι-
κοί τρόποι με τους οποίους γίνεται αυτή φανερή. 

Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε πέντε ομάδες και παραπέμπονται σε φύλλο ερ-
γασίας, διαφορετικό για καθεμιά: όλα όμως είναι προσανατολισμένα στο ίδιο ζητού-
μενο, να διερευνηθεί δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνεται η πραγματικότητα 
στο λογοτεχνικό κείμενο ή, ακολουθώντας έναν αντίστροφο δρόμο, να παραγάγουν 
μέσα από την πραγματικότητα που εξάγουν από το ίδιο το διήγημα και από άλλες πηγές 
ένα νέο κείμενο. Ζητείται να αποτυπώσουν σε πρόγραμμα παρουσίασης, για την πρώτη 
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ομάδα, και σε διαδικτυακό εννοιολογικό χάρτη, για τη δεύτερη ομάδα, τα βασικά στοι-
χεία της πλοκής, τους χαρακτήρες και τις μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και τα κοινωνικά 
προβλήματα που αναδεικνύονται. Τρίτη και τέταρτη ομάδα, αφού μελετήσουν με τη 
βοήθεια των ψηφιακών εκδόσεων των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας την περίοδο συγ-
γραφής, είτε καταγράφουν σε επεξεργαστή κειμένου πληροφορίες για την περίοδο, ε-
πιμένοντας στα γεγονότα εκείνα τα οποία θεωρούν ότι θα επηρέαζαν τους ήρωες, είτε 
δανειζόμενοι τη φωνή κάποιου από τους χαρακτήρες του «Πατέρα στο σπίτι» συντάσ-
σουν ένα δημιουργικής γραφής αυτοβιογραφικό κείμενο, όπου αποτυπώνεται πώς η 
κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα συναντάται με τη ζωή του ήρωα- αφηγητή 
τους. Η πέμπτη ομάδα αποτυπώνει σε ψηφιακή αφίσα το κυριότερο κατά τη γνώμη 
τους κοινωνικό πρόβλημα στο διήγημα. 

Στη διάρκεια της δεύτερης ώρας, οπότε και παρουσιάζονται οι εργασίες, ακολουθεί 
συζήτηση η οποία επικεντρώνεται και αυτή τη φορά στο ζήτημα των κοινωνικών ανα-
παραστάσεων στη λογοτεχνία, επιμένοντας στο ότι η κοινωνική πραγματικότητα δεν 
ανακλάται εν είδει καθρέφτη αλλά ανακατασκευάζεται μέσα από το προσωπικό φίλτρο 
του συγγραφέα αλλά και του αναγνώστη. Στο τέλος της φάσης αυτής ανατίθεται σε 
κάθε ομάδα να διαβάσει στο σπίτι ένα διήγημα του Οικονόμου: επιλέχθηκαν τα «Μο-
λυβένιος στρατιώτης», «Μάο», «Ένα αβγό κίντερ για το παιδί», «Βγες έξω και κάψ’ 
τα», «Κάτι θα γίνει, θα δεις». 

Κατά τη δεύτερη φάση, η οποία διαρκεί τρεις ώρες, οι μαθητές κινούνται αρχικά από 
το διήγημα προς την πραγματικότητα: αφού καταλήξουν ποιο είναι το πρόβλημα που 
θεωρούν πως αναδεικνύεται στο διήγημά τους, ερευνούν πώς αναπαρίσταται αυτό σε 
διαδικτυακά άρθρα κι έπειτα συνθέτουν ένα σχετικό με το θέμα άρθρο γνώμης. Η δρα-
στηριότητα αυτή αποσκοπεί να καταδείξει έμπρακτα τη βαθιά σχέση μεταξύ πραγμα-
τικότητας και ρεαλιστικού λογοτεχνήματος αλλά και να αναδείξει ότι οι κοινωνικές 
αναπαραστάσεις φιλτράρονται μέσα από τις αξίες και τις επιδιώξεις, τις πολιτισμικές 
και ιδεολογικές αφετηρίες συγγραφέα και αναγνώστη. Ως ατομική εργασία για το σπίτι 
τους ανατίθεται να σχολιάσουν τις εργασίες των άλλων ομάδων εγκαινιάζοντας έτσι το 
wiki ως χώρο διαλόγου εκτός των φυσικών ορίων της τάξης. 

Στη συνέχεια οι εργασίες διαφοροποιούνται: αξιοποιούνται ιδιαίτερα στοιχεία καθενός 
από τα διηγήματα για να ζητηθεί το σχόλιο των παιδιών για τη σχέση λογοτεχνικού 
κειμένου και αναπαράστασης της κοινωνικής πραγματικότητας, ενώ κατά την τελευ-
ταία ώρα οι εργασίες παρουσιάζονται στην ολομέλεια. Η ομάδα του «Μολυβένιος 
στρατιώτης» δίνει φωνή στον μικρό αδερφό του αφηγητή και μέσα από το ιστολόγιο 
του εξερευνά το βλέμμα του πάνω στην κοινωνία. Η ομάδα του «Μάο» φτιάχνει σελίδα 
Facebook του κεντρικού χαρακτήρα: ψηλαφώντας το κείμενο ανασυνθέτουν από τα 
υλικά του τον ομώνυμο ήρωα. Η ομάδα του «Ένα αβγό κίντερ για το παιδί» υιοθετεί 
τη φωνή του παιδιού για να επιχειρήσει την αφήγηση μέσα από το δικό του φίλτρο. Η 
ομάδα του «Κάτι θα γίνει, θα δεις» αποτυπώνει γεγονότα του διηγήματος σε άρθρο, 
εστιάζοντας έτσι στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο κάθε κείμενο τροφοδοτείται 
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από την πραγματικότητα. Η ομάδα του «Βγες έξω και κάψ ’τα» συντάσσει ηλεκτρονι-
κές επιστολές που απευθύνει κάποιος μετανάστης σε έναν από τους χαρακτήρες του 
διηγήματος, περιγράφοντάς έτσι την κοινωνική πραγματικότητα που αναφαίνεται στο 
διήγημα μέσα από το βλέμμα ενός επινοημένου από τους ίδιους χαρακτήρα. 

Η τρίτη φάση του σεναρίου, η οποία διαρκεί τρεις ώρες, ακολουθεί μια αντίστροφη 
από την προηγούμενη φάση πορεία. Εκκινώντας από τις αποτυπώσεις της πραγματικό-
τητας, όπως εμφανίζονται σε άρθρα και γελοιογραφίες του έντυπου και ηλεκτρονικού 
τύπου, οι μαθητές καλούνται σε μια δραστηριότητα δημιουργικής γραφής: συγγράφουν 
σύντομο αφήγημα στο οποίο συναντάται η κοινωνική πραγματικότητα με τον δικό τους 
λόγο επ’ αυτής. Στο μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο πρώτων ωρών και τις τελευταίας 
ζητείται από τους μαθητές να διαβάσουν τα κείμενα των άλλων ομάδων, ώστε την τε-
λευταία ώρα κατά την παρουσίαση των εργασιών στην ολομέλεια να κλείσει η συζή-
τησή μας για τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική πραγματικότητα μεταπλάθεται σε 
λογοτεχνικό μύθο, για το πώς οι «αληθινές ιστορίες» μεταμορφώνονται σε λογοτεχνι-
κές ιστορίες. 

Παραμετροποίηση του σεναρίου: από τη θεωρία στην πράξη 

Στο σχολείο στο οποίο έγινε η εφαρμογή της διδακτικής πρότασης υπήρχαν παράμε-
τροι οι οποίες επέβαλαν σημαντικές διαφοροποιήσεις από την προτεινόμενη πορεία. 
Δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμο το εργαστήριο Πληροφορικής: ως αποτέλεσμα η εφαρ-
μογή του σεναρίου διήρκεσε εννέα ώρες, εκ των οποίων πέντε έλαβαν χώρα στο εργα-
στήριο και οι υπόλοιπες στην τάξη. Πρόβλημα αποτέλεσε και το γεγονός πως η μία από 
τις δύο ώρες του μαθήματος ήταν η έβδομη του ωρολόγιου προγράμματος, με χρονική 
διάρκεια συντομότερη από τις υπόλοιπες. Το σενάριο εφαρμόστηκε τους μήνες Νοέμ-
βριο και Δεκέμβριο, κατά τους οποίους τα διαγωνίσματα δυσχεραίνουν – είτε πραγμα-
τικά είτε ως δικαιολογία - την πραγματοποίηση εργασιών στο σπίτι. Κατά συνέπεια το 
μεγαλύτερο μέρος των εργασιών έγιναν στο σχολείο και ως εκ τούτου τα χρονικά πε-
ριθώρια ήταν κάποιες φορές πιεστικά. 

Χρειάζεται επίσης να τονιστεί πως έγιναν δύο αλλαγές στα προτεινόμενα από το αρχικό 
σενάριο διηγήματα. Στη θέση των «Μάο» και «Βγες έξω και κάψ’ τα» δόθηκαν τα 
διηγήματα «Πλακάτ με σκουπόξυλο» και «Κομμάτι κομμάτι μου παίρνουν τον κόσμο 
μου». Η χρήση γλώσσας ελευθεριάζουσας ήταν η αιτία του δισταγμού να χρησιμοποι-
ηθούν τα προτεινόμενα διηγήματα. Άλλωστε η υπόθεση του ενός τα δύο κείμενα που 
δόθηκαν τελικά προς μελέτη διαδραματίζεται στη Σαλαμίνα, σε λύκειο της οποίας έγινε 
η εφαρμογή, δημιουργώντας «μια ισχυρή ταύτιση λογοτεχνικού και βιωμένου τόπου, 
μια ταύτιση που σημαίνει πως για τα συγκεκριμένα παιδιά τίθεται με πολύ πιο επείγο-
ντα τρόπο το ερώτημα αν η πραγματικότητα που περιγράφεται είναι αυτή που ζουν οι 
ίδιοι», όπως σημειώνεται στο αρχικό σενάριο. Αντίστοιχα προφανώς διαφοροποιήθη-
καν και τα φύλλα εργασίας που δόθηκαν προς επεξεργασία. 
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Θεωρήθηκε επίσης σημαντικό, και λόγω χρόνου, να δοθεί στην τελευταία φάση ερω-
τηματολόγιο που συνόψιζε όσα το αρχικό σενάριο προέβλεπε ως ατομικές εργασίες σε 
πρότερα στάδια, αναφορικά με τη σχέση πραγματικότητας- κειμένου- αναγνώστη αλλά 
και με το ζήτημα των σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας και τον ρόλο τους στη σημερινή 
δύσκολη πραγματικότητα. Οι μαθητές είχαν σε αυτή τη φάση συνολικότερη εποπτεία 
όσων γνώρισαν και πιθανόν ευρύτερη θεώρηση των ζητημάτων που επεδίωκε να θίξει 
το σενάριο. 

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη τάξη είχε ελλιπή ψηφιακό γραμματισμό και ως αποτέλε-
σμα κατά την εφαρμογή του σεναρίου υπήρξαν διαφοροποιήσεις στην αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε., οι οποίες υπαγορεύονταν από τις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών. 
Δε χρησιμοποιήθηκαν όλες οι εφαρμογές που προέβλεπε το αρχικό σενάριο: στην 
πρώτη φάση χρησιμοποιήθηκε επεξεργαστής κειμένου αντί του λογισμικού παρουσιά-
σεων και στη δεύτερη φάση δεν κατέστη δυνατή για τεχνικούς λόγους η δημιουργία 
του συννεφόλεξου μέσω του Wordle. Ιδιαίτερα σημαντική επίσης θεωρούμε την προ-
τίμηση των μαθητών στο Facebook αντί οποιουδήποτε άλλου τρόπου ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας. Αν και αρχικά έκαναν χρήση του wiki - το οποίο και γνώριζαν για πρώτη 
φορά - με την είσοδο του Facebook η συγκεκριμένη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης 
έγινε ο αποκλειστικός χώρος αποθήκευσης του ποικίλου υλικού αλλά και το αποκλει-
στικό μέσο για τη σύνολη επικοινωνία μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών 
και διδάσκοντα. Παρά τη μικρότερη αξιοποίηση του wiki με τη χρήση του Facebook 
υπηρετήθηκαν εξίσου αποτελεσματικά οι στόχοι του σεναρίου, χωρίς βέβαια αυτό να 
σημαίνει πως δε χρειάστηκε η επαγρύπνηση του διδάσκοντα προκειμένου να μην επι-
δοθούν οι μαθητές στις συνήθεις χρήσεις του εργαλείου. 

Η πορεία εφαρμογής 

Η εφαρμογή της διδακτικής πρότασης ακολούθησε την τριμερή διάταξη που προτεινό-
ταν και στο αρχικό σενάριο. Η πρώτη φάση ξεκίνησε στη συμβατική τάξη: δόθηκαν 
καταρχάς βασικές πληροφορίες για τον τρόπο εργασίας και τους σκοπούς του σεναρίου 
αλλά και του φορέα υλοποίησης του, του Κ.Ε.Γ., και στη συνέχεια διαβάστηκε από το 
σχολικό βιβλίο το διήγημα «Πατέρα στο σπίτι». Η πλειοψηφία της τάξης επισήμανε 
την αναλογία μεταξύ των θεμάτων που πραγματεύεται το κείμενο και της σημερινής 
Ελλάδας της κρίσης. Βέβαια υπήρξαν και δυσκολίες, καθώς οι περισσότεροι μαθητές 
δε γνώριζαν στοιχεία για την περίοδο στην οποία αναφερόταν το διήγημα, παρόλο που 
είχε γίνει αναφορά σε αυτήν στα εισαγωγικά μαθήματα σχετικά με τα λογοτεχνικά ρεύ-
ματα και τις Σχολές. 

Οι μαθητές ήλθαν σε επαφή με το wiki στο εργαστήριο πληροφορικής. Αν και ήταν η 
πρώτη φορά που χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο εργαλείο, δε χρειάστηκε πολύς 
χρόνος, καθώς είναι εξοικειωμένοι με τους σύγχρονους τρόπους διαδικτυακής επικοι-
νωνίας. Βέβαια έγινε ιδιαίτερη επισήμανση από τον διδάσκοντα στις ιδιαιτερότητες του 
wiki και στη δυνατότητά της ασύγχρονης επικοινωνίας και της συνεργατικής γραφής. 
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Στην πράξη ωστόσο οι δυνατότητες που προσφέρει το wiki αξιοποιήθηκαν σε μικρό-
τερο βαθμό από αυτόν που προέβλεπε το αρχικό σενάριο, με συχνότερα προβαλλόμενο 
λόγο από την πλευρά των μαθητών τον φόρτο εργασίας λόγω των διαγωνισμάτων. Ως 
αποτέλεσμα οι περισσότερες εργασίες έγιναν στο σχολείο. 

Χρειάζεται εδώ να σημειώσουμε πως οι ομάδες στις οποίες ανατέθηκε να συλλέξουν 
πληροφορίες για τις ιστορικές συνθήκες της περιόδου δυσκολεύτηκαν περισσότερο 
από τις άλλες, καθώς σχεδόν όλοι είχαν άγνοια, ακόμη και για σημαντικά γεγονότα. 
Κατά συνέπεια λειτούργησαν αντιγράφοντας και επικολλώντας πληροφορίες και δε 
συνέδεσαν σε ικανοποιητικό βαθμό τα ιστορικά τεκταινόμενα με τα γεγονότα του διη-
γήματος ή με την προσωπική ζωή των ηρώων. Οι άλλες ομάδες όμως ανταποκρίθηκαν 
σε μεγαλύτερο βαθμό στα ζητούμενα. Έγιναν αλλαγές στις προτεινόμενες ψηφιακές 
εφαρμογές και επιλέχθηκαν από τις ομάδες εργαλεία με τα οποία είχαν μεγαλύτερη 
εξοικείωση, χωρίς να υπονομεύεται η ουσία της δραστηριότητας. Η πρώτη φάση ολο-
κληρώθηκε με την ανάθεση των διηγημάτων από τη συλλογή του Οικονόμου, με ταυ-
τόχρονη επισήμανση της συνάφειας που αυτά παρουσιάζουν σε επίπεδο περιεχομένου 
με το «Πατέρα στο σπίτι». 

Η δεύτερη φάση ξεκίνησε με τη διαπίστωση ότι μικρό μέρος των μαθητών δραστηριο-
ποιήθηκε στο σπίτι: αν και οι περισσότεροι διάβασαν τα διηγήματα που τους ανατέθη-
καν και διαπίστωσαν τη θεματική συγγένεια των κειμένων αυτών με ιστορίες που είχαν 
ακούσει ή γνώριζαν από ποικίλες πηγές (ΜΜΕ, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλ-
λον), δεν πραγματοποίησαν τις προβλεπόμενες δραστηριότητες. Μόνο δύο από τις πέ-
ντε ομάδες ασχολήθηκαν στο σπίτι με το κοινό φύλλο εργασίας της δεύτερης φάσης. 
Στο σχολείο δραστηριοποιήθηκαν περισσότερο, τόσο στο επίπεδο των προβλεπόμενων 
εργασιών όσο και στο επίπεδο της συζήτησης στην ολομέλεια. 

Ο ρόλος του Facebook ως αναπόσπαστου τμήματος της καθημερινότητάς τους αποτέ-
λεσε κομβικό σημείο για την εφαρμογή του σεναρίου. Αφενός ζήτησαν να το χρησιμο-
ποιήσουν όλες οι ομάδες στη θέση των άλλων εφαρμογών που πρότεινε το αρχικό σε-
νάριο (ιστολόγιο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, άρθρο που μπορεί να φιλοξενηθεί σε ηλε-
κτρονική έκδοση). Αφετέρου λειτούργησε ενισχυτικά για τη συμμετοχή των μαθητών 
στην εφαρμογή του σεναρίου. Η επιθυμία τους, αν και έθεσε στο περιθώριο το wiki, 
εισακούστηκε προκειμένου να αντιληφθούν πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν και με 
άλλους τρόπους τον «αχώριστο σύντροφό» τους, το Facebook. Στην αρχή λειτούργησε 
σαν παιχνίδι και, ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική, αντάλλαξαν σχόλια και αιτήματα 
φιλίας. Ωστόσο, άλλοι γρηγορότερα και άλλοι αργότερα, επανήλθαν στις δραστηριό-
τητες των φύλλων εργασίας. 

Η τρίτη φάση ξεκίνησε στη συμβατική τάξη με συζήτηση της ολομέλειας και με εκκί-
νηση από τις εργασίες της δεύτερης φάσης που αφορούσαν τη σχέση πραγματικότητας 
και λογοτεχνικής αναπαράστασής της, προκειμένου έτσι να είναι στενότερη η σύνδεση 
των δύο τελευταίων φάσεων του σεναρίου. Στην τελευταία φάση λοιπόν οι μαθητές 
καλούνταν από το αρχικό σενάριο να γίνουν οι ίδιοι συγγραφείς και να παραγάγουν 
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προσωπικό λόγο. Ήταν επομένως ιδιαίτερα σημαντικό ότι μέσα από τη συζήτηση της 
ολομέλειας έγινε αντιληπτό πως για τον ρεαλισμό η λογοτεχνία δεν είναι αποκομμένη 
από τη γύρω της πραγματικότητα και πως οι συγγραφείς εκφράζουν την προσωπική 
τους στάση απέναντί της. Οι μαθητές ζήτησαν να έχουν τη δυνατότητα να παραγάγουν 
το αφήγημά τους είτε ατομικά είτε ομαδικά. Επίσης, πέρα από τις προτεινόμενες από 
το σενάριο ιστοσελίδες, τους επισημάνθηκε πως μπορούν να αξιοποιήσουν την ειδησε-
ογραφία των ημερών των Χριστουγέννων, καθώς αποτελεί συνήθεια των Μέσων να 
προβάλλονται ιστορίες κοινωνικής εξαθλίωσης και ρεπορτάζ κοινωνικού προβληματι-
σμού αυτές τις ημέρες. 

Η τελευταία ώρα της εφαρμογής ξεκίνησε με την παρουσίαση των αφηγημάτων στην 
ολομέλεια. Παρά τον λιγοστό χρόνο που κατά παραδοχή τους αφιέρωσαν στη διάρκεια 
των διακοπών ήταν ενθαρρυντικό το γεγονός πως οι μισοί περίπου μαθητές αξιοποίη-
σαν τις προτεινόμενες ιστοσελίδες ως έμπνευση για τα δικά τους αφηγήματα. Επίσης 
παρά την έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας σε ασκήσεις δημιουργικής γραφής ανταπο-
κρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό, καθώς η αυτενέργεια και η ελευθερία κινήσεων υπήρξαν 
ιδιαίτερα ελκυστικές για τους μαθητές. Τα αφηγήματά τους ήταν σαφώς επηρεασμένα 
από τα διηγήματα που διάβασαν, ενώ δεν έλειψαν και κείμενα που ενσωμάτωσαν επιρ-
ροές από αγαπημένες ταινίες ή τηλεοπτικές και διαδικτυακές σειρές. Κύρια θέση είχαν 
τα κοινωνικά προβλήματα και καταστάσεις τις οποίες συνάντησαν οι μαθητές στα δι-
ηγήματα που διάβασαν αλλά και γύρω τους, στο άμεσο ή λιγότερο άμεσο οικογενειακό 
και κοινωνικό τους περιβάλλον: χρέη προς τις τράπεζες, ανέχεια, ενδοοικογενειακές 
συγκρούσεις, διαζύγια, αλκοόλ. Ένα μόνο αφήγημα των μαθητών είχε ευτυχή κατά-
ληξη: θεωρούμε όμως πως η δυνατότητα που δόθηκε στους μαθητές να παραγάγουν 
προσωπικό λόγο μέσα από τις λογοτεχνικές τους απόπειρες σχετικά με την κοινωνική 
πραγματικότητα που οι ίδιοι βιώνουν είχε αξία αφ’ εαυτού για την εικόνα του κόσμου 
που σχηματίζουν. Και από την άποψη αυτή θεωρούμε πως υπηρετήθηκε ο στόχος του 
σεναρίου να συνομιλήσει μέσα από το μάθημα της λογοτεχνίας ο κόσμος εκτός και 
εντός των μαθητών μας. 
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Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο έχει ως θέμα τα λαϊκά παραμύθια σε αντιπαραβολή με τα 
πολυτροπικά παραμύθια και στόχο τη δημιουργία ενός πολυτροπικού παραμυθιού από 
τους μαθητές στο οποίο θα ενυπάρχουν οι παραδοσιακές λειτουργίες του Προπ και η 
συνειδητή αξιοποίηση ποικίλλων σημειωτικών πόρων που παρέχονται από ένα διαδι-
κτυακό λογισμικό. Οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη 
των βασικών μορφολογικών χαρακτηριστικών και δομικών λειτουργιών των λαϊκών 
παραμυθιών, τον οποίο συμπλήρωσαν, διόρθωσαν, βελτίωσαν μέσα από τη  διερεύ-
νηση των παραμυθιών του Σπουδαστηρίου του Νέου Ελληνισμού. Στη συνέχεια ήρθαν 
σε επαφή με άλλες μορφές αφήγησης παραμυθιών σε ψηφιακή μορφή, εντόπισαν τις 
ομοιότητες και διαφορές και κλήθηκαν να αναγνωρίσουν πώς σηματοδοτείται το κεί-
μενο μέσω των εξωγλωσσικών σημειωτικών συστημάτων. Κατόπιν αφού ανακάτεψαν 
την τράπουλα λειτουργιών του Προπ (Ροντάρι, 1985), κλήθηκαν να δημιουργήσουν το 
δικό τους πολυτροπικό παραμύθι, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνειδητά τις δυνατό-
τητες και λειτουργίες του προγράμματος prezi. 

Λέξεις - Κλειδιά: πολυτροπικότητα, αφήγηση, λειτουργίες παραμυθιού, prezi 

Εισαγωγή: 

Το σενάριο εντάσσεται στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄ Γυμνασίου, 
Ενότητα 2η: Λαογραφικά, Το πιο γλυκό ψωμί. Υλοποιήθηκε από το Α2 τμήμα του 4ου 
Γυμνασίου Ρόδου κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και είχε χρονική διάρκεια 11 διδα-
κτικών ωρών. Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διδασκαλίας η οποία διαθέτει διαδρα-
στικό πίνακα καθώς και στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Επιπλέον αξιο-
ποιήθηκε και ο εικονικός χώρος του  http://paramythia.pbworks.com/w/page/ 710604 
23/FrontPage, ως χώρος συλλογής και επεξεργασίας υλικού, χώρος επικοινωνίας και 
συν-δημιουργίας των μαθητών.  

Η προηγούμενη εμπειρία μου σε σχέση με τη δημιουργία πολυτροπικού παραμυθιού 
από νεαρούς  μαθητές κατέδειξε ότι οι μαθητές κατά τη διάρκεια της συγγραφής αμε-
λούν α)την πλοκή του παραμυθιού αλλά και β)την ιδιαίτερη αξία του κάθε σημειωτικού 
πόρου με αποτέλεσμα να  επικεντρώνονται κυρίως στην επιλογή των εικόνων για  τη 
διακόσμηση του κειμένου με γραφικά. 

Προκειμένου να επιλυθεί το πρώτο πρόβλημα έγινε προσπάθεια ενδυνάμωσης της δια-
δικασίας δημιουργίας μιας αφήγησης με τη βοήθεια της παραμυθοτράπουλας του Προπ 
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(Ροντάρι,1985). Θεμελιώδες έργο για τη μελέτη του παραμυθιού ως αφηγήματος θεω-
ρείται το σύγγραμμα Μορφολογία του Παραμυθιού, του Vladimir Propp (1987). Ο 
Προπ εστιάζει την προσοχή του στις σταθερές αξίες, τις λειτουργίες, στο τι κάνουν τα 
πρόσωπα και παρατηρεί πως οι λειτουργίες των δρώντων προσώπων αποτελούν τα μό-
νιμα, σταθερά στοιχεία του παραμυθιού, η ακολουθία των οποίων είναι πάντοτε η ίδια 
σε μια γραμμική αφήγηση. Αυτή η συστηματική επανάληψη των λειτουργιών σε πα-
ραμύθια με διαφορετική πλοκή βοηθά τους αναγνώστες να σχηματίσουν μια τυπολογία 
της υπόθεσης  στην οποία φαίνεται καθαρά η αιτιοκρατική και χρονική σχέση των λει-
τουργιών, χωρίς όμως να αποκλείεται και το απρόβλεπτο, η έκπληξη. Η επικοινωνιακή 
αυτή διαδικασία καλλιεργεί την αισθητική εμπειρία, εμπνέει στον αναγνώστη την αί-
σθηση συμμετοχής στο κείμενο και ενθαρρύνει την προσωπική συμβολή στη δημιουρ-
γία της τέχνης του παραμυθικού λόγου, ο οποίος δεν είναι άλλος από την αφήγηση. 
Αναγνωρίζοντας και μελετώντας οι μαθητές τις λειτουργίες του παραμυθιού μέσω του 
λογισμικού VUE ως εργαλείου απεικόνισης των λειτουργιών των παραμυθιών και των 
μεταξύ τους σχέσεων, αποκτούν έστω τη βασική εξοικείωση με τη δομή του παραμυ-
θιού και ενθαρρύνονται να προβούν στο δικό τους αυτοσχεδιασμό και συμμετοχή στη 
δημιουργία ενός τέτοιου αφηγήματος.  

Προκειμένου να επιλυθεί το δεύτερο πρόβλημα οι μαθητές μελετούν κείμενα όχι μόνο 
αμιγώς γλωσσικά αλλά και πολυτροπικά. Σύμφωνα με τη θεωρία της πολυτροπικότη-
τας το κείμενο δε σηματοδοτείται μόνο με τον τρόπο που χρησιμοποιείται η γλώσσα 
αλλά και η εικόνα, οι κιναισθητικές πράξεις, ο ήχος, τα τυπογραφικά μέσα κλπ που 
συνοδεύουν το κείμενο (Χοντολίδου 1999). Ο λόγος σχεδόν πάντα αναπτύσσεται πα-
ράλληλα με άλλα σημειωτικά μέσα. Η μελέτη και η κατανόηση της πολυτροπικότητας 
είναι αναγκαία και από τους μαθητές διότι «το νόημα παράγεται με τρόπους που είναι 
όλο και περισσότερο πολυτροπικοί, στους οποίους οι γραπτοί-γλωσσικοί τρόποι νοή-
ματος είναι αναπόσπαστο μέρος των οπτικών, ακουστικών και χωρικών τύπων νοήμα-
τος. (…) Μέσα σε αυτόν τον αναδυόμενο κόσμο του νοήματος, απαιτείται ένας νέος, 
πολυτροπικός γραμματισμός.» (Kalantzis, 1999: 681-682).  

Με σκοπό τη συνειδητοποίηση του ρόλου των σημειωτικών πόρων στη νοηματοδό-
τηση ενός κειμένου οι μαθητές καλούνται να  αξιοποιήσουν συνειδητά λειτουργίες και 
δυνατότητες του διαδικτυακού λογισμικού δυναμικής παρουσίασης PREZI, οι οποίες 
επιτρέπουν την επιλογή τυπογραφικών χαρακτήρων, την οπτικοποίηση, την εισαγωγή 
ήχου, κίνησης, εφέ εστίασης προκειμένου να αποδώσουν πληρέστερα το νόημα του 
κειμένου τους. Οι μαθητές μπορούν να προσθέσουν, να βελτιώσουν, να αναθεωρήσουν 
και τέλος να δημοσιοποιήσουν το έργο τους. Λειτουργούν δηλαδή ως δημιουργοί και 
ως αναγνώστες. 

Σκοποί και στόχοι:  

Σύμφωνα με τους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο, οι 
μαθητές πρέπει να μπορούν να προσλαμβάνουν το λογοτεχνικό κείμενο ως έργο τέχνης 
και αισθητικό φαινόμενο άρρηκτα συνδεδεμένο με την εποχή του, να κατανοήσουν την 
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ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας, και να ανακαλύψουν την αισθητική λειτουρ-
γία της, να κατακτήσουν την ικανότητα συναισθηματικής συμμετοχής, να ερμηνεύ-
σουν με δημιουργικό τρόπο τα λογοτεχνικά έργα, να ανακαλύψουν και να ασκήσουν 
τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες (ΦΕΚ τ. Β΄, 303/13-03-03, σ. 3797). Επιπλέον σύμ-
φωνα με τα νέα πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών οι μαθητές καλούνται να αναγνωρί-
ζουν εκτός από τα προφορικά και γραπτά κείμενα και τα υβριδικά κειμενικά είδη, τα 
οποία χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις επικοινωνίας κυρίως μέσω των 
ΤΠΕ, ώστε  να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιούν σε κατάλληλες επικοινωνιακές πε-
ριστάσεις(Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας και της 
Λογοτεχνίας, της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας και της Γραμματείας, 2011,σελ.11-12). 

Οι στόχοι του παρόντος διδακτικού σεναρίου ομαδοποιήθηκαν με βάση το ρόμβο της 
γλωσσικής εκπαίδευσης (Κουτσογιάννης, 2012) και είναι οι εξής: 

Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής 

Επιδιώκεται να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη διαχρονική αξία των παραμυθιών και το 
ρόλο των διαφορετικών σημειωτικών πόρων στη νοηματοδότηση ενός κειμένου. 

Γνώσεις για τη λογοτεχνία 

Επιδιώκεται να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη λογοτεχνική αξία του παραμυθιού και τα 
χαρακτηριστικά του παραμυθιού ως λογοτεχνικού είδους σε ένα κείμενο και να το χα-
ρακτηρίσουν ως τέτοιο. Να εντοπίσουν κοινά χαρακτηριστικά των παραμυθιών ως 
προς την εξέλιξη της πλοκής τους και ως προς τη μορφολογία τους. Να εξοικειωθούν 
με τον αφηγηματικό λόγο και να κατανοήσουν ότι ο λόγος των κειμένων που δημιουρ-
γούνται μέσα από τις ΤΠΕ διαφέρει ως προς τα χαρακτηριστικά του από τον καθημε-
ρινό γραπτό λόγο,  ώστε να είναι σε θέση να τον αναγνωρίζουν, να τον αξιολογούν και 
να τον χρησιμοποιούν. 

Γραμματισμοί 

Επιδιώκεται να συγκρίνουν οι μαθητές και να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές με-
ταξύ παραμυθιών. Να εντοπίζουν τους διάφορους σημειωτικούς τρόπους που υπάρ-
χουν σε ένα κείμενο και να αξιολογούν το ρόλο τους. Να δημιουργούν οι μαθητές το 
δικό τους παραμύθι σε κείμενο που θα εμπλέκει διαφορετικούς σημειωτικούς πόρους  
αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ΤΠΕ. Να επιλέγουν την κατάλληλη λειτουργία του 
λογισμικού που χρησιμοποιούν προκειμένου να δημιουργήσουν το αποτέλεσμα που ε-
πιθυμούν. Να οργανώνουν και να ταξινομούν τις σκέψεις τους με τη βοήθεια εννοιο-
λογικού χάρτη. 
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Διδακτική προσέγγιση και οργάνωση τάξης: 

Η μεθοδολογική προσέγγιση του σεναρίου μαθήματος στηρίζεται στην ομαδοσυνερ-
γατική μάθηση. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων σχε-
δόν σε όλες τις φάσεις του σεναρίου. Οι ομάδες συγκροτούνται με βάση την επιθυμία 
των μαθητών και δε χρειάζεται να ληφθεί υπόψη το γνωστικό τους επίπεδο παρά μόνο 
να υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής σε κάθε ομάδα εξοικειωμένος με τα λογισμικά 
που προϋποθέτει το διδακτικό σενάριο. Σε κάθε ομάδα αναλογεί ένας υπολογιστής. Οι 
μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες παρουσιάζουν με μεγαλύτερη άνεση τις προσωπικές 
τους απόψεις και μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Πιο συγκεκριμένα  κατανοούν ότι η 
συγγραφή ενός κειμένου αποτελεί προϊόν συνεργασίας και για αυτό αναλαμβάνουν την 
ευθύνη της παρουσίασης της εργασίας τους σε κοινό, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για 
την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν, επικοινωνούν αλλά και να καταμερίζουν 
τις εργασίες προκειμένου να φτάσουν στον επιθυμητό στόχο. Έτσι ενθαρρύνεται η α-
νάδειξη των κλίσεών τους και αναβαθμίζεται η αυτοεκτίμησή τους.  

Για την υλοποίηση του σεναρίου αξιοποιούνται ποικίλα λογισμικά. Αρχικά οι μαθητές 
χρησιμοποιώντας το λογισμικό VUE δημιουργούν έναν εννοιολογικό χάρτη των λει-
τουργιών του παραμυθιού. Το λογισμικό είναι εύχρηστο στη χρήση καθώς η συμπλή-
ρωση γίνεται ομαδικά στην τάξη στο διαδραστικό πίνακα. Επιπλέον εύκολα μπορεί να 
αποθηκευτεί, να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί ώστε να λειτουργήσει ως σημείο ανα-
φοράς για τη δημιουργία και αξιολόγηση του δικού τους παραμυθιού. Στη συνέχεια οι 
μαθητές περιηγούνται στο διαδίκτυο σε επιλεγμένες διευθύνσεις προκειμένου να ερευ-
νήσουν και να μελετήσουν περισσότερα παραμύθια είτε λαϊκά είτε πολυτροπικά. Η 
επικοινωνία, σύγχρονη και ασύγχρονη, η επιλογή και η αποθήκευση καθώς και οι πρώ-
τοι πειραματισμοί δημιουργίας του δικού τους παραμυθιού γίνονται στον ιστο-
χώρο  http://paramythia.pbworks.com/w/page/71060423/FrontPage, ο οποίος δημιουρ-
γήθηκε ειδικά για την υλοποίηση του παρόντος σεναρίου. Επιλέχθηκε η δημιουργία 
ενός wiki, αφενός  λόγω του ότι δεν απαιτείται η εγγραφή των μαθητών με ηλεκτρονική 
διεύθυνση, αφετέρου  γιατί είναι εύκολο στη χρήση του από τους νεαρούς μαθητές. Στο 
χώρο αυτό οι μαθητές αναρτούν τις επιλογές τους και τις αποθηκεύουν και συν-δη-
μιουργούν το παραμύθι τους, συνομιλούν και αποφασίζουν  για την τελική επιλογή 
τους.  Τέλος για την τελική παρουσίαση του παραμυθιού οι μαθητές αξιοποιούν το 
λογισμικό Prezi, το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή ποικίλλων σημειωτικών πόρων (ή-
χος, βίντεο, μουσική, γραφικά κλπ) και επιπλέον επιτρέπει τη σύγχρονη ή ασύγχρονη 
συνεργασία των μελών μιας ομάδας μαθητών στη δημιουργία του παραμυθιού. Οι μα-
θητές επιλέγουν κριτικά τις λειτουργίες του λογισμικού που αναδεικνύουν τη συνει-
σφορά κάθε σημειωτικού πόρου στη νοηματοδότηση του παραμυθιού τους.  

Συμπερασματικά οι ΤΠΕ στο συγκεκριμένο σενάριο αντιμετωπίζονται αρχικά ως μέσα 
διευκόλυνσης της διδασκαλίας και περιβάλλοντα εργασίας και στο δημιουργικό στάδιο 
του σεναρίου ως μέσα συμπαραγωγής και πρακτικής γραμματισμού (Κουτσογιάννης, 
Παυλίδου, Χαλισιάνη, 2011). 
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Πορεία διδασκαλίας: 

1η , 2η διδακτική ώρα: 

Ο καθηγητής εισέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας κρατώντας βιβλία στα χέρια του. 
Τα αραδιάζει στην έδρα και σε θρανία και καλεί τους μαθητές να τα δουν, να τα ξε-
φυλλίσουν και να πουν αν τα έχουν διαβάσει ή τα ξέρουν. Τέλος, ρωτά τους μαθητές 
αν ξέρουν σε ποιο λογοτεχνικό είδος ανήκουν. Τα βιβλία που κρατά ο καθηγητής είναι 
διάφορα παραμύθια τα οποία τα παιδιά αμέσως αναγνωρίζουν και εύκολα τα κατηγο-
ριοποιούν στο λογοτεχνικό είδος των παραμυθιών. Παρόλο που το σενάριο εστιάζει 
στη δημιουργία ενός πολυτροπικού ψηφιακού παραμυθιού, επιλέχθηκε η πρώτη επαφή 
με τα λαϊκά παραμύθια στην τάξη να γίνει με την παραδοσιακή έντυπη μορφή για να 
συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την εξέλιξη αλλά και τη συνέχειά τους με την αξιοποί-
ηση των νέων τεχνολογιών. Εξάλλου η έντυπη μορφή των παραμυθιών είναι και η 
πλέον προσφιλής τους.  

Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν το κείμενο από το σχολικό τους εγ-
χειρίδιο Το πιο γλυκό ψωμί και να διαπιστώσουν αν είναι και αυτό παραμύθι. Αφού 
διατυπώσουν τη διαπίστωσή τους οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν ποια είναι τα 
βασικά χαρακτηριστικά του παραμυθιού ως λογοτεχνικού είδους με βάση το παραμύθι 
που διάβασαν, τα παραμύθια που ήδη ξέρουν, αλλά και τα παραμύθια τα οποία μοιράζει 
ο καθηγητής στις ομάδες. Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τον ημι-δομημένο 
πίνακα που προβάλλεται στον διαδραστικό. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και επι-
λέγουν να συμπληρώσουν ένα σκέλος του χάρτη. Πρώτα σημειώνουν τις απόψεις τους 
στο τετράδιο κι έπειτα ένας από κάθε ομάδα συμπληρώνει το χάρτη στο διαδραστικό 
πίνακα. 

 

3η διδακτική ώρα, στο εργαστήριο Πληροφορικής, οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες: 
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Αρχικά, οι μαθητές πληροφορούνται πως έχει δημιουργηθεί ένας εικονικός χώρος επι-
κοινωνίας σε περιβάλλον wiki για τις ανάγκες της υλοποίησης του σεναρίου. Έπειτα οι 
μαθητές καλούνται να ερευνήσουν αν ο χάρτης των χαρακτηριστικών του παραμυθιού 
που δημιούργησαν είναι πλήρης. Έτσι καλούνται χωρισμένοι σε ομάδες να μελετήσουν 
τα παραμύθια της σελίδας του Σπουδαστηρίου του Νέου Ελληνισμού. Μελετώντας τα 
παραμύθια αναμένεται να διορθώσουν, να συμπληρώσουν το χάρτη. Αφού ολοκληρω-
θεί η δραστηριότητα συζητούν στην ολομέλεια και αναθεωρούν το χάρτη των χαρα-
κτηριστικών του παραμυθιού που προβάλλεται στο διαδραστικό πίνακα. 

4η και 5η διδακτική ώρα, στο εργαστήριο Πληροφορικής, οι μαθητές χωρισμένοι σε 
ομάδες: 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες καλούνται να επισκεφτούν συγκεκριμένες ιστοσελί-
δες στις οποίες θα «διαβάσουν» διαφορετικά παραμύθια: Ο λαγός και ο χωρι-
κός: http://www.paramithia.net/afriki_main.html, Το παιδί και το ψα-
ράκι: http://www.youtube.com/watch?v=lCzIU9ybRY8, Χάνσελ και Γκρέ-
τελ: http://www.youtube.com/watch?v=Y2h_bVBRJdU, Παραμύθι με λυπημένο τέ-
λος: http://www.youtube.com/watch?v=xLxTexxXjJ8, Πλανήτης Πρέ-
σπα: http://www.snikolaidou.gr/. Οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν όλα τα προτει-
νόμενα παραμύθια ως προς τη μορφολογία και τη δομή τους και να ελέγξουν αν συμ-
φωνούν με το χάρτη που δημιούργησαν στην προηγούμενη φάση του διδακτικού σενα-
ρίου. Παράλληλα ζητείται από τους μαθητές να εντοπίσουν σε τι διαφέρουν αυτά τα 
παραμύθια από τα παραμύθια του Σπουδαστηρίου, να αναλογιστούν τον τρόπο με τον 
οποίο κάθε σημειωτικός πόρος συνεισφέρει στη νοηματοδότηση του παραμυθιού, 
ποιος σημειωτικός τρόπος είναι ο κυρίαρχος σε κάθε περίπτωση και να προβληματι-
στούν αν αλλάζει το παραμύθι σε περίπτωση που λείπει κάποιος από τους τρόπους 
μετάδοσης του νοήματος. Οι μαθητές κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας κρατούν 
σημειώσεις στο φύλλο εργασίας τις οποίες συζητούν στο τέλος στην ολομέλεια της 
τάξης. Τέλος, γίνεται συζήτηση για το παραμύθι που τους άρεσε περισσότερο και τους 
λόγους προτίμησής τους. 

6η, 7η, 8η, 9η διδακτική ώρα, στο εργαστήριο Πληροφορικής, οι μαθητές χωρισμένοι σε 
ομάδες: 

Ο καθηγητής έχει κατασκευάσει κάρτες στο μέγεθος τραπουλόχαρτου και τις έχει κα-
τηγοριοποιήσει, π.χ.  ήρωας, ανταγωνιστής, μαγικός βοηθός, μαγικό μέσο, ποια βοή-
θεια δίνει το μαγικό μέσο, αρχική κατάσταση, συμφορά, τρόπος εξασφάλισης μέσου, 
τρόπος αντιμετώπισης του ανταγωνιστή, επιστροφή, ανταμοιβή (οι ονομασίες των κα-
τηγοριών προέρχονται από την κατηγοριοποίηση της εξέλιξης της πλοκής που έγινε 
στη 2η  φάση του σεναρίου στον εννοιολογικό χάρτη). Κάθε κατηγορία καρτών διαθέ-
τει τόσες κάρτες όσες κι οι ομάδες στις οποίες χωρίζονται οι μαθητές. Οι κάρτες μοι-
ράζονται στους μαθητές οι οποίοι καλούνται να γράψουν σε αυτές εναλλακτικές ι-
δέες, δηλαδή στις κάρτες της κατηγορίας ήρωας μπορούν να γράψουν βασιλόπουλο, 
φτωχή κοπέλα αλλά και… εξωγήινος. Στη συνέχεια οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες 
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παίρνουν μια κάρτα από κάθε κατηγορία και με βάση τα στοιχεία που είναι γραμμένα 
σε κάθε κάρτα καλούνται να δημιουργήσουν ένα πολυτροπικό παραμύθι, με το οποίο 
θα λάβουν μέρος στον παραμυθοδιαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στην τάξη 
τους. Ο διαγωνισμός θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αποφασίζουν 
οι μαθητές και αφορούν στη μορφολογία, τη δομή και τα γενικά χαρακτηριστικά του 
παραμυθιού το περιεχόμενο και την έκφραση καθώς και την αξιοποίηση άλλων ση-
μειωτικών τρόπων εκτός του γραπτού λόγου. Για το λόγο αυτό συντάσσεται από τους 
μαθητές ένας κατάλογος με τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τα οποία οι ομάδες 
θα βαθμολογήσουν τα παραμύθια των άλλων ομάδων. Ο κατάλογος αυτός περιλαμ-
βάνει ερωτήματα όπως: Το παραμύθι είχε ήρωα; Είχε ανταγωνιστή; Είχε συμφορά; 
Είχε μαγικό μέσο; Αξιοποιήθηκαν μέσα στο παραμύθι όλα τα παραπάνω στοιχεία; Οι 
εικόνες ήταν ταιριαστές; Οι εικόνες από μόνες τους μπορούσαν να «πουν» το παρα-
μύθι; Η μουσική ενίσχυε την πλοκή του παραμυθιού;  

  Οι μαθητές ενημερώνονται πως το λογισμικό που θα αξιοποιήσουν για την παρουσί-
αση του παραμυθιού τους είναι το prezi, το οποίο είναι διαδικτυακό και συνεργατικό, 
άρα μπορούν να συνεχίσουν την εργασία και από το σπίτι συνεργατικά. Επιπλέον προ-
σφέρει πολλές δυνατότητες δυναμικής παρουσίασης ενός κειμένου και ένταξης ποικίλ-
λων σημειωτικών πόρων.  

Οι μαθητές αρχικά εργάζονται πάνω στο γενικότερο πλαίσιο και την πλοκή του παρα-
μυθιού. Αποφασίζουν τον τρόπο παρουσίασης του παραμυθιού και προβληματίζονται 
για το φόντο στο οποίο θα γίνει η παρουσίασή του. Έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 
από τα έτοιμα πρότυπα που τους παρέχει το λογισμικό prezi ή να δημιουργήσουν το 
δικό τους. Στη συνέχεια μοιράζονται ρόλους στην ομάδα, ένας αναλαμβάνει το χειρι-
σμό του υπολογιστή, άλλος αναλαμβάνει να συλλέξει φωτογραφίες και εικόνες κατάλ-
ληλες, άλλος τραγούδια και ήχους κλπ. Η συλλογή του υλικού ορίζεται να γίνει στο 
σπίτι έτσι ώστε στο επόμενο μάθημα οι μαθητές να διαθέτουν το απαραίτητο υλικό και 
να το αξιοποιήσουν στη δημιουργία του παραμυθιού τους. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές σε ομάδες προσπαθούν να αξιοποιήσουν όσο καλύτερα μπο-
ρούν το ψηφιακό υλικό που κατέχουν έτσι ώστε να αλληλεπιδρά με το κείμενο και να 
μεταφέρουν το μήνυμα του παραμυθιού τους όσο πιο άμεσα και επιτυχέστερα γίνεται. 
Οι μαθητές συμβουλεύονται τα κριτήρια που οι ίδιοι είχαν θέσει στο προηγούμενο μά-
θημα, έτσι ώστε να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις. Η διαδικασία αυτή είναι 
ιδιαίτερα χρονοβόρα, για αυτό οι μαθητές καλούνται να ολοκληρώσουν την εργασία 
τους στο σπίτι, αφού το λογισμικό τους παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας. Οι μαθη-
τές πρέπει να είναι έτοιμοι να αιτιολογήσουν κάθε επιλογή τους, χρώμα, τρόπο εναλ-
λαγής, φόντο, μουσική, εικόνες, ενώπιον της ολομέλειας. 

10η, 11η διδακτική ώρα, στην αίθουσα διδασκαλίας, οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες 
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Αφού οι ομάδες ολοκληρώσουν τα πολυτροπικά παραμύθια τους, τα παρουσιάζουν 
στην τάξη μέσω του διαδραστικού πίνακα. Οι υπόλοιπες ομάδες συνεδριάζουν και α-
ξιολογούν το παραμύθι σύμφωνα με τον κατάλογο κριτηρίων και στη συνέχεια ανακοι-
νώνουν το βαθμό τους στην ολομέλεια. Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τον υψηλότερο 
βαθμό ανακηρύσσεται νικήτρια. Όλα τα διαγωνιζόμενα παραμύθια αναρτώνται στο 
wiki. 

Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση γίνεται σε διάφορες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέσω της  
διαμορφωτικής αξιολόγησης επιτρέπεται στον καθηγητή να  ελέγχει την εξελικτική πο-
ρεία των μαθητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ώστε να βελτιώσει γενι-
κότερα τη  μαθησιακή διαδικασία. Η αξιολόγηση στο τελικό στάδιο πραγματοποιείται 
α) από τους συμμαθητές τους κατά την παρουσίαση του παραμυθιού κάθε ομάδας και 
β) από τον καθηγητή με βάση το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του σεναρίου. Ση-
μαντικό ρόλο στην αξιολόγηση παίζει η συνεργασία των ομάδων κατά την δημιουργία 
του παραμυθιού και η ανάπτυξη και βελτίωση του  κριτικού και ψηφιακού γραμματι-
σμού τους, η οποία ελέγχεται από το βαθμό αξιοποίησης της νέας γνώσης αλλά και την 
κατάλληλη επιλογή των δυνατοτήτων του λογισμικού που χρησιμοποίησαν για να φτά-
σουν στο τελικό προϊόν.  

Κριτική 

Οι μαθητές κινητοποιήθηκαν και επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο στην παραγωγή του δικού 
τους παραμυθιού. Εντυπωσιάστηκαν με την αξία των ποικίλλων σημειωτικών πόρων 
στη νοηματοδότηση ενός κειμένου και προσπάθησαν να εφαρμόσουν αυτή τη νέα 
γνώση στο δικό τους παραμύθι.  Κάποιες φορές όμως έφτασαν σε σημείο υπερβολής. 
Δραστηριοποιήθηκαν στην ανακάλυψη των λειτουργιών ενός παραμυθιού και προσπά-
θησαν να εντάξουν τις περισσότερες από τις λειτουργίες στο δικό τους παραμύθι. Οι 
δυσκολίες που προέκυψαν αφορούσαν στο χρόνο υλοποίησης του σεναρίου, ο οποίος 
εξαρτήθηκε από την εξοικείωση των μαθητών με το λογισμικό prezi. Τέλος, οι μαθητές 
δεν ήταν πάντα σε θέση να αιτιολογήσουν σαφώς τις επιλογές τους.  
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Περίληψη 

Το σενάριο διδασκαλίας λαμβάνει ως βάση την υποενότητα ο «Χρυσός Αιώνας» (5ος 
αιώνας π.Χ.) του βιβλίου της Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού και αποτελεί μια προσπάθεια 
εμβάθυνσης στο μεγάλο πνευματικό πλούτο που παρήχθη τον 5ο π.Χ. αιώνα στην 
Αθήνα. Με ένα συνδυασμό συλλογής πληροφοριών, δημιουργικής συγγραφής, κριτική 
ανάλυσης, δόμησης των υποενοτήτων σε κείμενο, βιωματικής αναπαράστασης και 
χρήση ηλεκτρονικών λογισμικών, στοχεύει στη δόμηση της νέας γνώσης με τρόπο 
διερευνητικό και αναπαραστατικό, μέσα στο πλαίσιο της κριτικής διδασκαλίας. Οι 
μαθητές ακολουθώντας μία κλιμάκωση προσωπικής, συνεργατική και ομαδικής 
εργασίας, καλούνται να ερευνήσουν, να κριτικάρουν και να παρουσιάσουν τη δική τους 
ερμηνευτική εκδοχή για τα υλικά και πνευματικά αγαθά του 5ου αιώνα π. Χ και την 
παροντική τους αξιακή αποτίμηση.  

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε., κριτική σκέψη, μετασχηματισμός, συνεργατικότητα  

Εισαγωγή 

Με τη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων μάθησης. η εισαγωγή των Τ. Π. Ε στη 
εκπαίδευση δεν είναι μόνο μία πραγματικότητα αλλά αποτελεί πλέον μία αναγκαιότητα 
(Κοτοπούλης, 2013. σελ. 24).Το παρόν σενάριο διερευνά κατά πόσο χρηστικότερη και 
αποτελεσματικότερη θα μπορούσε να γίνει η σύγχρονη διδασκαλία, υιοθετώντας ένα 
τεχνολογικά εμπλουτισμένο περιβάλλον, συνδυάζοντας, κατά κύριο λόγο, τις 
σύγχρονες κοινωνιογνωστικές και κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης μέσα στο 
πλαίσιο της κριτικής διδασκαλίας. Γι' αυτό το λόγο, επιλέξαμε το μάθημα της Ιστορίας 
της Δ' δημοτικού, και μία ενότητα με μεγάλο εννοιολογικό πλούτο, θέλοντας να 
διευρύνουμε διαθεματικά τόσο τις γνωστικές δεξιότητές των μαθητών/τριών όσο και 
τις εκφραστικές, γλωσσικές, επικοινωνιακές, δημιουργικές ικανότητές τους. Η Ιστορία 
ορίζεται ως ένα μάθημα που συμβάλλει στη διαμόρφωση της συνείδησης μέσω της 
οποίας, το άτομο αξιολογεί τις ποικίλες εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής 
(Κατσουλάκος, Θ., Λένα, Μ., Καρυώτη, Ι., Κατσάρου, Χ., 2008, σελ.5), ενώ στους 
σκοπούς του μαθήματος είναι να καλλιεργήσει την ιστορική συνείδηση και να 
καταστήσει τους νέους αντικειμενικούς κριτές της σύγχρονης πραγματικότητας καθώς 
και παραγωγικούς πολίτες (Κατσουλάκος, κ.α. όπ.π., σελ. 9). Επίσης, μέσα στους 
σκοπούς της ιστορικής εκπαίδευσης, εντάσσονται και η διαμόρφωση « συλλογικών και 
ατομικών διανοητικών δεξιοτήτων» καθώς και «ιστορικών συλλογισμών, 
ερμηνευτικών σχημάτων και αξιολογικών κρίσεων για το παρελθόν, σε αναφορά 
πάντοτε με τις γνωστικές ευαισθησίες του παρόντος και τις προσδοκίες, τις 
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αβεβαιότητες ή τους φόβους που γεννά το μέλλον» (Κόκκινος Γ, Κουνέλη. Ε. 
όπ.αναφ.στο Αυγερινός κ.α., 2007. σελ. 95).Το αίτημα για την καλλιέργεια 
αντικειμενικής κρίσης, καθώς και η καλλιέργεια ερμηνευτικών και άλλων αξιολογικών 
κρίσεων, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες και για το μάθημα της ιστορίας, μας οδήγησε 
στην υιοθέτηση παραδοχών που αναπτύχθηκαν κυρίως από το κίνημα της κριτικής 
σκέψης . Σύμφωνα με τις αντιλήψεις αυτού του θεωρητικού ρεύματος, δυνατότητες 
κριτικής σκέψης δεν έχουν μόνο οι ενήλικες αλλά και τα παιδιά, ιδιαίτερα όταν η 
μάθηση και η γνωστική ανάπτυξη επιτυγχάνονται μέσα σ' ένα πλαίσιο που συνδυάζει 
τις αρχές του κοινωνικού επικοδομητισμού και της γνωστικής μαθητείας, όπως αυτό 
εκφράζεται κυρίως μέσα σ' ένα φυσικό περιβάλλον που διευκολύνει την κατανόηση και 
τη μεταφορά. (Ματσαγγούρας,2008.,σελ.65). Αρχικά, αναλύεται η σημασία των 
προϋπαρχουσών συνθηκών γνώσης του/της μαθητή/τριας και πως μπορεί να 
επηρεαστεί ο μετασχηματισμός αυτής της γνώσης. Μετά, παρουσιάζεται ο τρόπος 
δομής ενός περιβάλλοντος μάθησης, που συμβάλλει στη διαδικασία αυτού του 
μετασχηματισμού με τρόπο κριτικό, συνεργατικό, ερευνητικό. Εδώ, τονίζεται και η 
σημαντικότητα της συνεισφοράς των Τ.Π.Ε.. Στη συνέχεια, αναλύεται το θεωρητικό 
υπόβαθρο του σχεδιασμού των φύλλων εργασίας, βασισμένο στην καλλιέργεια των 
δομών της κριτικής σκέψης, μέσα σ' ένα περιβάλλον διερεύνησης, κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και εννοιολογικού μετασχηματισμού. Τέλος, παρουσιάζεται η δομή 
των δραστηριοτήτων, η αξιολόγησης και η πιθανή προστιθέμενη αξία του. 

 Θεωρίες και Στρατηγικές Ανάπτυξης του Σεναρίου 

Στα πλαίσια της δομής και της οργάνωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος, πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας μερικούς σημαντικούς και,μερικές φορές, μη ορατούς παράγοντες. 
Ένας απ' αυτούς είναι και η ύπαρξη των άρρητων σκέψεων των μαθητών, οι οποίες 
προκαταλαμβάνουν τις σκέψεις των μαθητών και πιθανότητα να εμποδίζουν την 
κατάκτηση νέων (Schunk, 2010.σελ.276) .Οι ερευνητές των κινήτρων έχουν 
προσδιορίσει δύο διακριτές άρρητες θεωρίες σχετικά με το ρόλο της ικανότητας στην 
επίδοση: α) τη θεωρία της οντότητας, στην οποία οι μαθητές ενδέχεται να θεωρούν τις 
ικανότητές τους ως σταθερά χαρακτηριστικά επί των οποίων έχουν ελάχιστο έλεγχο 
και β) τη θεωρία της επαύξησης, με βάση την οποία, οι ικανότητές τους 
αυτοπροσδιορίζονται ως ένα σύνολο δεξιοτήτων που μπορούν να βελτιώσουν μέσω 
μάθησης( Schunk. όπ.π., σελ 276). Μια θεωρία της οντότητας, που θεμελιώνεται σε 
σταθερές και ακλόνητες βάσεις, έρχεται σε αντίθεση με την όλη σύγχρονη 
γνωσιοθεωρία που θεμελιώνει τη οντολογία στην έλλειψη απόλυτων βεβαιοτήτων 
(Κογκούλης.I,2000.σελ.29).. Για την υλοποίηση αυτής της «οντολογικής 
αποδυνάμωσης» λάβαμε υπόψη μας τη σκέψη ότι, για να υπάρξει οποιαδήποτε μάθηση 
πρέπει να υπάρξει μετασχηματισμός (Σκούρτου.Ε., Βρατσάλης.Κ. όπ.ανάφ. στο 
Αυγερινός κ.α.,2007. σελ 83). Ένα από τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται γι' 
αυτό το μετασχηματισμό της γνώσης είναι και η αλλαγή της παιδαγωγικής σχέσης 
δασκάλου/ας και μαθητή. Έτσι, το παραδοσιακό μοντέλο της παιδαγωγική σχέσης που 
βασιζόταν στην απομνημόνευση ποσοτικών μετρήσιμων περιεχομένων με κέντρο το 
δάσκαλο/α, γίνεται ένα μοντέλο σχέσης που βασίζεται στη συνεργατική μάθηση από 
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μία κοινότητα διερεύνησης, που αποδέχεται με θετικό τρόπο την ύπαρξη διαφορετικών 
αφετηριακών καταστάσεων των μαθητών-τριών (Αυγερινός, όπ.π. σελ 84) 

Μεθοδολογία Σχεδιασμού Διδακτικού Περιβάλλοντος 

Η γνωστική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της διαλεκτικής διαδικασίας, όπου ένα παιδί 
μαθαίνει μέσα από τις εμπειρίες προβλημάτων και λύσεων που μοιράζεται με κάποιον 
άλλον καθώς, « όλες οι ανώτερες λειτουργίες ξεκινούν ως πραγματικές σχέσεις 
ανάμεσα στα άτομα» (Vygotsky, 1978, όπ.αναφ. στη Βοσνιάδου, 2006. σελ 21). Η 
άποψη του εποικοδομητισμού για τη μάθηση είναι ότι, με βάση την προϋπάρχουσα 
γνώση, ο άνθρωπος δομεί, κατασκευάζει διανοητικά μοντέλα τα οποία προσαρμόζουν 
τις νέες γνώσεις, είτε σε επίπεδο ατομικής ανάπτυξης είτε σε ένα επίπεδο κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης (Ματσαγγούρας, 2007. σελ 119). Από μια διαφορετική σκοπιά όμως, 
σ' ένα περιβάλλον ενός εργαστηρίου υπολογιστών, αναμφισβήτητα λαμβάνουν χώρα 
και δραστηριότητες που απαιτούν και γνώσεις αυτοματισμού όπως αυτές της 
αναζήτησης σε φυλλομετρητές, αντιγραφής επικόλλησης, αποστολής κτλ. Ως εκ 
τούτου, δεν μπορούμε να μηδενίσουμε τις θεωρήσεις που εδράζονται στο διδακτικό 
σχεδιασμό. Το συγκεκριμένο σενάριο έχει επηρεαστεί και από το σχεδιασμό ενός 
περιβάλλοντος μάθησης που βασίζεται στη ιδέα του Allan Collins, ο οποίος συνδυάζει 
το συμπεριφορισμό του αποτελέσματος των Gagne, Thorndike και Bruner με το με την 
κονστρουβιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης των Piaget, Dewey και Vygotsky, στη 
βάση του κόστους και του οφέλους της σχεδιαστικής απόφασης π.χ: απομνημόνευση 
έναντι στοχαστικότητας, εύρος έναντι βάθους γνώσης, ποικιλόμορφη έναντι 
ομοιόμορφης εξειδίκευσης, δομημένη έναντι διερευνητικής μάθησης κ.τ.λ (Collins. 
Α.,όπ.αναφ. στη Βοσνιάδου, 2006.,σελ.29-51). Αλλά, δεδομένου της αναλογίας 
κόστους - οφέλους, θεωρούμε τις μη αυτοματοποιημένες δραστηριότητες ως πιο 
ωφέλιμες. Μέσα στα πλαίσια της δόμησης του διδακτικού περιβάλλοντος, θέλοντας να 
ενισχύσουμε το ρόλο των διαδικασιών της αμφισβήτησης, λαμβάνουμε υπ' όψη μας 
και δύο ακόμα παράγοντες: της κατανόησης και του ρίσκου. Πολλές φορές 
καταβάλουμε περισσότερη προσπάθεια όταν δεν κατανοούμε κάτι και αναλαμβάνουμε 
το ρίσκο να προβούμε σε ερμηνείες, αρκεί βέβαια να μας το επιτρέπει το μαθησιακό 
περιβάλλον (Scardamalia & Bereiter, οπ.αναφ., στη Βοσνιάδου, 2006. σελ. 53). Ο 
σχεδιασμός ενός περιβάλλοντος κριτικής διδασκαλίας πρέπει να στοχεύει στην 
καλλιέργεια των δομικών στοιχείων της κριτικής σκέψης. Ακολουθούμε το σκεπτικό 
του Ματσαγγούρα (2007, σελ.83), ο οποίος προτείνει ένα πλαίσιο δομικών στοιχείων 
που περιλαμβάνει : λογικούς συλλογισμούς (π.χ. επαγωγικός, απαγωγικός κτλ), 
γνωστικές δεξιότητες ( συλλογής δεδομένων, οργάνωσης δεδομένων κτλ), το 
μεταγνωστικό (γνώση, δεξιότητες, στάσεις) και τα γνωστικά προϊόντα της κριτικής 
σκέψης ( έννοιες, κρίσεις, γενικεύσεις, σχήματα, διαδικασίες, αξίες, στάσεις). Το παρόν 
σενάριο προσπαθεί να ισορροπήσει την οπτική τριών δομικών στοιχείων μιας κριτικής 
διδασκαλίας: α) της διαδικασίας, β) το περιεχομένου και γ) του πλαισίου. Κατά την 
προπαρασκευή της διαδικασίας έλαβαν χώρα δραστηριότητες ενίσχυσης της μνήμης 
(παρατήρηση, αναγνώριση, ανάκληση) και της σκέψης με συλλογισμούς, γνωστικές 
δεξιότητες και στρατηγικές. Κατά την ανάπτυξη του περιεχομένου της διδασκαλίας, 
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δόθηκε βαρύτητα στην αναπαραγωγή και την παραγωγή των δομικών στοιχειών της 
κριτική σκέψης, λαμβάνοντας υπόψη της ταξινομίας του Bloom για τα επίπεδα 
επίλυσης των προβλημάτων (Μαυροσκούφης,2008,.σελ53-54). Έτσι, σε πρώτο 
επίπεδο, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να έχουν πρόσβαση στα απαιτούμενες 
πληροφορίες του προβλήματος. Σε δεύτερο επίπεδο, οι μαθητές προχώρησαν στην 
εφαρμογή των ζητημάτων του προβλήματος, ενώ σ’ ένα τρίτο επίπεδο, 
πραγματοποιήθηκε η ανάλυση, η σύνθεση και η αξιολόγηση των γνώσεων. Τέλος, το 
πλαίσιο της διδασκαλίας καθορίστηκε από το συνδυασμό της βαθμιαίας καθοδήγησης 
και της ομαδοσυνεργατικότητας. 

Αρχές και Θεωρίες για το Σχεδιασμό των Φύλλων Εργασίας 

Προσπαθώντας να ενισχύσουμε τα χαρακτηριστικά μια κοινότητας διερεύνησης σε ένα 
ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο μέσα σ' ένα περιβάλλον τεχνολογικής υποστήριξης, 
δημιουργήσαμε ομάδες εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη μας τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά των μαθητών για την εργασία του ατόμου μέσα στην ομάδα. Οι 
δραστηριότητες, σε μικρές-μεγάλες ομάδα και στην ολομέλεια, σχεδιάστηκαν έτσι 
ώστε, να ενισχύσουν τις πιθανότητες τροποποίησης των πεποιθήσεων του μαθητή, 
αναφορικά με την δυνατότητά του/της να οργανώνει και να πραγματοποιεί ενέργειες οι 
οποίες είναι αναγκαίες για τη μάθηση ή την τέλεση συμπεριφορών σε ορισμένα επίπεδα 
(πχ, έκφραση γνώμης στην ομάδα- σύνθεση και τροποποίηση γνώμης-
επιχειρηματολογία στην ολομέλεια). Οι αυτενέργειες που αναπτύσσει ο μαθητής μέσα 
στην ομάδα μπορεί να επηρεάσει τη αντιλαμβανόμενη αυτοαποτελεσματικότητα του 
μαθητή, στα πλαίσια μιας τριαδικής αμοιβαιότητας (άτομο-περιβάλλον- 
συμπεριφορά), (Bandura 1982α, 1986, 2001, όπ.αναφ. στον Schunk, 2010.σελ 84,), 
ενισχύοντας τη θεωρία της επαύξησης. Όταν το περιβάλλον υποβοηθά τη συνεργασία 
για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, ενεργοποιούνται κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 
οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν διδακτικά και ενδεχομένως αποτελεσματικότερα 
(Schunk, 2010.σελ 265). Οι αλληλεπιδράσεις αυτές μπορούν να ενισχύσουν τη 
γνωστική αλλαγή, μέσω της επίλυσης προβλημάτων υπό την καθοδήγηση ενηλίκων ή 
σε συνεργασία με τους πιο ικανούς συνομήλικους. Στα φύλλα εργασιών προωθήθηκε 
η ενίσχυση της αυτορρύθμισης των μαθητών-τριών, με την ανάληψη ενεργού ρόλου 
της ίδιας τους της μάθησης μέσω στοχοθεσίας, παρακολούθησης και αυτοαξιολόγησης 
της προόδου τους (Schunk, 2010, σελ 255). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω στρατηγικών 
μάθησης όπως η επανάληψη, η υπογράμμιση, και η σύνοψη πληροφοριών καθώς και ο 
εμπλουτισμός με διεύρυνση των πληροφοριών, υποβολή ερωτήσεων και καταγραφή 
σημειώσεων. Οι σημειώσεις ενίοτε παίρνουν τη μορφή χαρτογράφησης και 
αφηγηματικής ιστορίας (Schunk,2010, σελ. 236-240), η οποία πρέπει να παρουσιαστεί 
στην ολομέλεια. Στα παραχθέντα φύλλα εργασίας του μαθήματος της Ιστορίας, 
λαμβάνεται υπόψη η διαθεματικότητα της δραστηριότητας με το μάθημα της Γλώσσας, 
τόσο στο γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο. Άλλωστε, κύριος στόχος της γλωσσικής 
διδακτικής σε διεθνές επίπεδο την τελευταία εικοσαετία είναι η καλλιέργεια της 
επικοινωνιακής ικανότητας (communicative competence) των μαθητών (Αθανάσιος, 
Μ. όπ.αναφ. στον Αυγερινό κ.α.,2007, σελ 26) . Το κείμενο νοείται «τόσο ως 
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ηλεκτρονικά ή συμβατικά καταγεγραμμένο προϊόν όσο και ως μια δυναμική εξελικτική 
διαδικασία « εξαρτώμενη από το πλαίσιο της επικοινωνιακής ανταλλαγής 
(Αυγερινός.,2007., όπ.π. σελ. 29).. Η διδασκαλία που εντάσσεται μέσα σ' αυτό το 
πλαίσιο μπορεί να ενισχυθεί από τη χρήση υπολογιστών, διότι μέσω αυτών, μεταξύ 
άλλων, μπορεί να επιτευχθεί: η πολυτροπικότητα της συμμετοχής των μαθητών, η 
εξατομίκευση της μάθησης, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η παροχή δυνατοτήτων 
χρήσης πολυμέσων (εικόνας, ήχου, γραφικών, κίνησης κτλ), ο εμπλουτισμός του 
διδακτικού υλικού με πλήθος αυθεντικών πηγών, η αλλαγή του ρόλου του 
εκπαιδευτικού από αυθεντία σε συντονιστή, διαμεσολαβητή και συνεργάτη των 
μαθητών, στην αναμόρφωση της αξιολόγησης (Αθανάσιος.Μ., όπ.αναφ. στο 
Αυγερινός.,κ.α.,ίδιο σελ 43-44). Σ’ αυτή την περίπτωση, τα φύλλα εργασίας υπακούουν 
στις αρχές της καθοδηγούμενης μάθησης με σαφείς οδηγίες που, στη συνέχεια, γίνεται 
χαλαρότερη και τελειώνει με την εξάσκηση (Ματσαγγούρας 2007,σελ.136) 

Ταυτότητα του Σεναρίου- Στόχοι 

Το σενάριο πραγματοποιήθηκε στο 4ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης, στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, το σχολικό έτος 2014-15. Γεωγραφικά, το σχολείο ανήκει στις Δυτικές 
συνοικίες τις πόλης, που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ανεργία και τα έντονα 
κοινωνικά προβλήματα. Έλαβαν μέρος 10 κορίτσια και 6 αγόρια με κύρια τάση τη 
χαμηλή γνωστική προσληψιμότητα . Επιλέχθηκε το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας 
της Δ' τάξης, από την ενότητα 3 (Κλασσικά Χρόνια), η υποενότητα 2 ( ο «Χρυσός 
Αώνας», 5ος Αιώνας π.Χ.) και τα Κεφ.23, σελ. 72-73, ο “ Χρυσός Αιώνας της Τέχνης” 
και Κεφ. 24, σελ 75-76, Η Αθήνα γίνεται “σχολείο της Ελλάδας”. Οι δραστηριότητες 
είναι συμβατές με ΑΠΣ. Αντικείμενα που εμπλέκονται στο σενάριο στα πλαίσια της 
διαθεματικότητας είναι η Γλώσσα, η Θεατρική Αγωγή και φυσικά, το αντικείμενο της 
Τ.Π.Ε.. Το σενάριο πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Η/Υ (ή τέσσερις υπολογιστές 
στην τάξη). Οι μαθητές/τριες είχαν κάποια εξοικείωση στην ικανότατα χειρισμού 
υπολογιστών, της επεξεργασίας κειμένου και της αναζήτησης. Σε συνεργασία με την 
υπεύθυνη του μαθήματος της Πληροφορικής έγινε προεγκατάστση των λογισμικών. Το 
σενάριο εκτείνεται σε 6 διδακτικές ώρες. Οι δραστηριότητες χωρίστηκαν σε δύο 
τρίωρες φάσεις. Η πρώτη σχετίστηκε με τα υλικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά που 
εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του χρυσού αιώνα του Περικλή στην Αθήνα με κύρια 
έκφραση την Ακρόπολη. Οι δραστηριότητες των φύλλων εργασίας καθοδήγησαν τους 
μαθητές ώστε, μέσα από τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, να έχουν την πρόσβαση στις 
απαραίτητες πληροφορίες του θέματος μέσα από συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Το τελικό 
προϊόν της διαδικασίας ήταν η κατανόηση της πολυπλοκότητας του οικοδομήματος, ή 
γνωριμία με την αρχιτεκτονική της εποχής και ο σχηματισμός μιας πρώτης αντίληψης 
του κλασσικού. Σε δεύτερο επίπεδο, οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να προχωρήσουν σε 
επιβεβαίωση, διασταύρωση, και εφαρμογή των πληροφοριών τους μέσα σε 
διαφορετική ομάδα. Σε τρίτο επίπεδο, κλήθηκαν να συνθέσουν και αξιολογήσουν τις 
παραχθείσες γνώσεις που αφορούν τη σπουδαιότητα και συνθετότητα των έργων της 
κλασσικής εποχής. Η δεύτερη φάση σχετίστηκε με τα πνευματικά πολιτιστικά αγαθά 
που αναπτύχθηκαν την ίδια περίοδο (Φιλοσοφία/ Θέατρο). Σε πρώτο επίπεδο, δόθηκε 
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πρόσβαση στους μαθητές σε μία πληθώρα πληροφοριών για την ελληνική φιλοσοφία 
και θεατρική τέχνη έτσι ώστε, βασιζόμενοι στις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, να 
διερευνήσουν και να ανακαλύψουν τον εννοιολογικό κόσμο της αρχαιότητας. Σε 
δεύτερο επίπεδο, μετά από διάλογο, λύση αποριών συζήτηση, ενθαρρύνθηκαν να 
προχωρήσουν σε βιωματική (θεατρική) εφαρμογή των γνωστικών ερεθισμάτων με την 
αναπαραγωγή και διαλεκτική αναζήτηση των ιδεών που τους έκαναν εντύπωση. Σε 
τρίτο επίπεδο, μέσα από αξιολογικές δράσεις, κλήθηκαν να αποτιμήσουν τη διαχρονική 
αξία της αρχαίας ελληνικής σκέψης, να συνδέσουν τα υλικά αγαθά της προηγούμενης 
ενότητας με τα πνευματικά αυτής της ενότητας και να προχωρήσουν σε 
δραστηριότητες εικαστικής αυτοέκφρασης. Οι προσδοκώμενες στάσεις-αξίες του 
σεναρίου συνάδουν με τις βασικές αρχές και τα προϊόντα της κριτικής σκέψης. Μέσα 
σ' αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να αναπτύξουν τις δεξιότητες του 
διαλόγου (επεξεργασία ιδέας, παρουσίαση επιχειρήματος, ερωταποκρίσεις, εξαγωγή 
συμπερασμάτων), να καλλιεργήσουν τη στάση ελεύθερης εκφοράς της κρίσης τους, 
καθώς και να προβούν στη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να 
καταλήξουν σε συμπεράσματα. Στα πλαίσια του συλλογισμού, κλήθηκαν να εντάξουν 
μία έννοια σε μία γενικότερη καθώς και να συνθέσουν διαφορετικές έννοιες κάνοντας 
χρήση εννοιολογικών χαρτών. Σ’ ένα βιωματικό περιβάλλον, δέχθηκαν την παρώθηση 
να ανακοινώσουν την εργασία τους και να συνδιαμορφώσουν ένα κείμενο 
αυτοαξιολόγησς (σταυρόλεξο). Πάνω απ’ όλα όμως, οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν στην 
ανάπτυξη μιας στάσης αμφισβήτησης και δημιουργίας νέων αναπαραστάσεων 
(Βοσνιάδου, 2006,.σελ.266) ακολουθώντας το αίτημα της σύγχρονης γνώσης για τη 
χειραφέτηση των ανθρώπινων πλασμάτων (Severino, όπ.αναφ. στη Θεοδωροπούλου et 
al, 2014 . σελ 15). Αναφορικά με τη χρήση των υπολογιστών, οι μαθητές ωθήθηκαν σε 
μεγαλύτερη εξοικείωση και χρήση προγραμμάτων, λογισμικού και περιήγησης στο 
διαδίκτυο όπως: φυλλομετρητές, Word, Power Point, Kidspiration, Tux Paint, Hot 
Potatoes. Στο ίδιο πλαίσιο, οι μαθητές καθοδηγήθηκαν στη χρήση λογισμικών 
συνεργατικής μάθησης όπως το Linoit και Toondoo, με σκοπό την προώθηση μιας 
στάσης δημιουργικής έκφρασης με τη χρήση των Τ.Π.Ε., και την καλλιέργεια μιας 
στάσης αυτοέκφρασης με την ανακοίνωση και ανάρτηση των εργασιών τους στην 
ιστοσελίδα του σχολείου . Τελικός σκοπός της χρήσης των Τ.Π.Ε. ήταν, να κάνει τους 
μαθητές να αισθανθούν άνετα κι ευχάριστα στο δοσμένο περιβάλλον μάθησης. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων πρώτης ενότητας 

Στο παρόν σενάριο υιοθετήθηκε ένα μεικτό σύστημα ατομοκεντρικής/ομαδικής / 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, ένα σημαντικό δείγμα της 
συνεισφοράς των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι και η αναζήτηση, η 
συγκέντρωση και διαχείριση ιστορικού υλικού, καθώς και η επικοινωνία και η διάχυση 
του ψηφιακού περιεχομένου (Ηλιοπούλου, όπ.αναφ. Στον στον Αυγερινό κ.α.,2007 
σελ.132), οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, των τεσσάρων παιδιών, με 
σκοπό την ενεργοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων. Κάθε ομάδα έλαβε από ένα 
φύλλο εργασίας, με τέσσερα ξεχωριστά υποθέματα, αναλαμβάνοντας να σχηματίσει 
μια παράγραφο με ένα από τα μνημεία που απαρτίζουν τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, 
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μέσα στο πλαίσιο αρχών που περιγράψαμε πιο πάνω, ακολουθώντας τα παρακάτω 
βήματα: Εφόρμηση: Δημιουργήθηκε ένα διάλογος γύρω από το θέμα της αξίας των 
μνημείων και της αντίληψης των μαθητών γι’ αυτά σήμερα. Με τον τρόπο αυτό οι 
μαθητές εξέφρασαν αυτά που αισθάνονται, σύμφωνα με ότι έχουν μάθει από την αρχή 
της σχολικής χρονιάς. 1.Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες: Ομάδα Α: 
Προπύλαια, Β: Ακρόπολη, Γ΅: Ναός Αθηνάς Νίκης Δ: Ερεχθείο. Η κάθε ομάδα με τη 
σειρά της χωρίστηκε σε τέσσερις «μονάδες» (π. χ. α1. α2. α3. α4). Σε κάθε ομάδα, κάθε 
μαθητής (μονάδα) ανέλαβε να αναζητήσει διαφορετικές πληροφορίες στο διαδίκτυο 
και να απαντήσει σε μια συγκεκριμένη ερώτηση του προσωπικού φύλλου εργασίας. Οι 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις ήταν συγκεκριμένες (π. χ. Μουσείο Ακρόπολης) και είχαν 
ελεγχθεί από τον/την εκπαιδευτικό. (Περιήγηση -ανακάλυψη- καταγραφή) 2. Όταν 
βρεθεί η απάντηση, καταγράφεται και, προτού ανακοινωθεί στη ομάδα του, ο μαθητής 
απευθύνεται στο δάσκαλο/α της τάξης. Ακολουθεί σύντομος διάλογος με 
ερωταποκρίσεις για το περιεχόμενο της απάντησης και το επίπεδο κατανόησης. Έτσι, 
επιτυγχάνεται μία πρώτη, άμεση αξιολόγηση αυτής της προσπάθειας. Στο φύλλο 
εργασίας περιελήφθησαν και δραστηριότητες απασχόλησης των μαθητών που 
τελειώνουν πρώτοι, με σκοπό να κρατήσουν ζωηρό το ενδιαφέρον τους (π. χ. 
Περιήγηση στο Μουσείο Ακρόπολης (ατομική και διαφοροποιημένη εργασία) 3.Ο 
δάσκαλος χρησιμοποίησε το πρόγραμμα Hot Potatoes για να εισάγει την ερώτηση και 
την απάντηση κάθε μαθητή στο σύστημα με τελικό σκοπό τη δημιουργία ενός 
σταυρόλεξου δημιουργημένο, μετά από δικό του έλεγχο, από τους ίδιους τους μαθητές 
(αξιολόγηση – αυτορρύθμιση - αυτοαξιολόγηση) 4. Ο μαθητής επέστρεψε στην ομάδα 
του και, ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας, με τους υπόλοιπους τρείς 
μορφοποιούν μία παράγραφο με το θέμα που τους έχει ανατεθεί. Οι μαθητές, βλέποντας 
από διαφορετική σκοπιά το ίδιο αντικείμενο, ενθαρρύνθηκαν να επιτύχουν μια 
πολλαπλότητα αναπαραστάσεων, σε πρώτο βαθμό, που «μπορεί να φωτίσει 
διαφορετικές όψεις ενός θέματος», δίνοντάς τους τη δυνατότητα «να αναγνωριστεί η 
πολλαπλότητα του ίδιου του παρελθόντος και των υλικών που το κάνουν επισκέψιμο» 
(Ηλιοπούλου, όπ.αναφ.στον Αυγερινό, E. κ.α.2007. σελ133) 5. Ένα παιδί (μονάδα) από 
κάθε ομάδα σχημάτισε μια νέα τετράδα (π. χ α1, β1, γ1, δ1 και α2, β2, γ2, δ2 κ.τ.λ.) η 
οποία κλήθηκε να συντάξει το τελικό κείμενο με τις απαντήσεις όλων των ομάδων. 6. 
Η κάθε τετράδα ανακοίνωσε το κείμενό της χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Linoit. Σε 
μια διαδικτυακή σελίδα, δημιουργημένη από το δάσκαλός και την υπεύθυνη της 
πληροφορικής, αναρτήθηκαν τα τελικά κείμενα των μαθητών σε ένα ενιαίο πίνακα. 
Τέλος, έγινε σύνδεση με ηλεκτρονικό σύνδεσμο με την ιστοσελίδα του σχολείου ώστε 
να φαίνεται ως εργασία. (από τη ροή των εργασιών εξαρτάται αν θα πρέπει να 
προστεθεί μία επιπλέον διδακτική ώρα) 7. Μετά το πέρας της ολοκλήρωσης του 
κειμένου, οι μαθητές παροτρύνθηκαν να συζητήσουν για τη διαφορετικότητα των 
μνημείων της Ακρόπολης και την αξία τους. Τέλος, κλήθηκαν να απαντήσουν στις 
ερωτήσεις του σταυρόλεξου, που προέκυψε από τη δικιά τους ανακαλυπτική και 
συνθετική ομαδοσυνεργατική εργασία, πάνω στην οποία θα δομήσουν τη νέα γνώση 
μέσω της κοινωνίας επί της γνώσης αυτής.  

Περιγραφή Δραστηριοτήτων Δεύτερης Ενότητας (κριτική ανάλυση) 
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Έρευνες έχουν δείξει ότι, αν οι δραστηριότητες συνοδεύονται από φύλλα εργασίας για 
τους μαθητές που σχεδιάστηκαν με τρόπο που να ενισχύει την κριτική επεξεργασίας 
της ιστορικής πληροφορίας τότε, και οι ίδιες οι δραστηριότητες καθίστανται δυναμικές 
και υποβοηθούν την ιστορική ανάλυση και τη διατύπωση ιστορικών ερωτημάτων 
(Ηλιοπούλου, όπ.αναφ. στον Αυγερινό, E.κ.α.2007, Σελ 134). Η κριτική επεξεργασία 
ενισχύει παράλληλα και τη μεταγνωστική στρατηγική του ατόμου μέσα από τη 
συνειδητή του προσπάθεια και σχεδιασμό με σκοπό την απόκτηση της γνώσης 
(Κολιάδης, 2002. σελ. 501). Ταυτόχρονα, η χρήση διάφορων ιστορικών πηγών είναι 
προϋπόθεση για τη δημιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων. (Ηλιοπούλου, όπ.αναφ. 
στον Αυγερινό, E. κ.α.2007,σελ.135).Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις είναι απαραίτητες 
για τη δημιουργία νέων αναπαραστάσεων και την εδραίωση ενός κλίματος 
αμφισβήτησης (Βοσνιάδου et all., 2006. σελ 266). Για να αποφευχθεί η παθητική και 
άκριτη χρήση ηλεκτρονικών πηγών, οι πηγές αυτές χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο ως 
υποστηρικτικό υλικό για την υλοποίηση διδακτικών δραστηριοτήτων σε περιβάλλον 
σχολικού εργαστηρίου χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις. Η βιωματικότητα, η 
αναπλαισίωση της κατακτημένης γνώσης, οι διερευνητικές και συνεργατικές πρακτικές 
είναι αποφασιστικοί παράγοντες για την κατανόηση και χρήση των ιστορικών εννοιών 
(Κόκκινος. Γ, Κουνέλη. Ε. όπ.αναφ. στον Αυγερινό. κ.α. 2007, σελ 96). Οι χάρτες, ως 
διδακτικό εργαλείο, δίνουν τη δυνατότητα εποπτείας και κατανόησης των ιστορικών 
γεγονότων μέσα στο χωροχρονικό τους πλαίσιο (Ηλιοπούλου,όπ.αναφ. στον Αυγερινό, 
E.κ.α.2007,. 137),καθώς και αναπαραστάσεων των εννοιών, αξιοποιώντας ταυτόχρονα 
την άμεση ακριβή αλλά και ουδέτερη ανταπόκριση του εργαλείου (Κόκκινος. Γ, 
Κουνέλη. Ε .όπ.αναφ.στον Αυγερινό κ.α.,2007., σελ. 90 ). Με την εννοιολογική 
χαρτογράφηση, από την άλλη μεριά, επιτυγχάνεται η κατανόηση εκ μέρους των 
μαθητών ότι οι έννοιες έχουν ένα συμπυκνωτικό χαρακτήρα, διαθέτουν εσωτερική 
δικτύωση και δεν είναι αξιολογικά και επιστημονικά ουδέτερες (Αυγερισνός,.όπ.π., σελ 
112). Από τους τύπους των εννοιολογικών χαρτών (αράχνη, ιεραρχικός, διαγράμματος 
ροής, συστήματος), επιλέξαμε τον τύπο της «αράχνης» γιατί θωρούμε ότι είναι ο πιο 
απλός γι' αυτή την ηλικία και βοηθά στην εννοιολογική αναπαράσταση δημιουργώντας 
μικροσυστήματα εννοιακών αστερισμών (Αυγερινός,.όπ.π., σελ 101). Το λογισμικό 
Kidspiration, έχει επιλεγεί για την δημιουργία εννοιολογικών χαρτών, το λογισμικό 
Linoit για τη δημιουργία συνεργατικού περιβάλλοντος και ανακοίνωσης και το 
λογισμικό Toondoo και Tuxpaint, για βιωματικές και δημιουργικές δράσεις. 
Στρατηγικές, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στα φύλλα εργασίας, όπως η κριτική και η 
εκτίμηση, ο προβληματισμός και η σκέψη ανά ζεύγη, παρουσιάσεις και συζητήσεις 
μέσα στην τάξη, ανάλυση ενός ζητούμενου σε τμήματα, συνηγορούν υπέρ της εκφοράς 
του άρρητου λόγου σε ορατό, όπως αποδείχτηκε από την εφαρμογή του σεναρίου, αλλά 
και στην υποβοήθηση της κριτικής σκέψης (Μαυροσκούφης, 2008. σελ 50-51). Μέσα 
σ’ αυτό το πλαίσιο, έγιναν οι παρακάτω ενέργειες: 

Εφόρμηση: Συζήτηση για τα πρόσωπα της επικαιρότητας που χαίρουν εκτίμησης από 
τους μαθητές. Κατεύθυνση προς γνωστά πρόσωπα της επιστήμης (πχ Αϊνστάιν), των 
γραμμάτων (π. χ Ελύτης) και της Λογοτεχνίας (π. χ Τριβιζάς). Συζήτηση για τα Κόμικς. 
1.Οι μαθητές κάθισαν ανά δύο άτομα και πήραν το Φύλλο Εργασίας. Περιηγήθηκαν σε 
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συγκεκριμένη ιστοσελίδα (www.mousa.gr), που είχε ελεγχθεί, και περιέχει, σε απλό 
νεοελληνικό λόγο, αποσπάσματα της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Πέντε ζευγάρια 
ασχολήθηκαν με ρητά αρχαίων Ελλήνων ποιητών και δραματουργών που αναφέρονται 
απλώς στο σχολικό βιβλίο. Τρία ζευγάρια ασχολήθηκαν με ρητά των τριών 
γνωστότερων φιλοσόφων (Πλάτων, Αριστοτέλη, Σωκράτη) 2.Κατέγραψαν τέσσερις 
από τις θέσεις τους που βρήκαν ενδιαφέρουσες. Με το ζευγάρι τους διάλεξαν μία 
φράση που τους έκανε εντύπωση . Την κατέγραψαν, ανάλυσαν το «γιατί» και 
ετοίμασαν ένα μικρό κειμενάκι που εξηγεί τους λόγους της προτίμησής τους. 3.Η 
ομάδα κατασκεύασε ένα χάρτη ιδεών στο Kidspiration με σκοπό την οργάνωση της 
σκέψης τους και προετοιμάστηκαν να εκθέσουν την γνώμη του ποιητή φιλόσοφου σαν 
να ήταν δικιά τους. 4.Σε ένα βήμα, που είχε διαμορφωθεί γι' αυτό το σκοπό, κάθε ομάδα 
εξέθεσε «την άποψή» της και δέχτηκε ερωτήσεις που προσπάθησε να απαντήσει. Έγινε 
διάλογος για μη προσχεδιασμένα θέματα (στην περίπτωσή ο θεός και η φιλία) 5.Οι 
άλλες ομάδες κατέγραψαν τις απαντήσεις που τους φάνηκαν ενδιαφέρουσες και 
χρησιμοποιώντας το λογισμικό Linoit προχώρησαν σε ανακοίνωση των απόψεών στην 
αναρτημένη ιστοσελίδα. 6.Ο/Η δάσκαλος/α κατέγραψε τις πιο ενδιαφέρουσες 
απαντήσεις, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, με σκοπό τη δημιουργία σταυρόλεξου 
στο Hot Potatoes 7.Μετά το διάλογο, κάθε ομάδα χρησιμοποίησε το πρόγραμμα Tux 
Paint για να εκφράσει ελεύθερα με καλλιτεχνικό τρόπο τη σκέψη της σχετικά με αυτά 
που βίωσε (στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο εκπαιδευτικός κατεύθυνε τη συζήτηση 
προς τη σχέση του της τέχνης-τεχνολογίας –υλικού πολιτισμού με τα επιτεύγματα του 
πνευματικού πολισμού )8.Προαιρετικά και ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο, και τις 
δυνατότητες των παιδιών, κάθε ομάδα, ορμώμενη από το μάθημα της Γλώσσα σχετικά 
με τις Κωμωδίες του Αριστοφάνη σε Κόμικς, χρησιμοποίησε το λογισμικό Toondoo, 
για την κατασκευή μιας μικρής ιστορίας κόμικ (2-4 σκίτσα). 9.Τελειώνοντας, οι 
μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν τις ερωτήσεις του σταυρόλεξου, που βασίστηκε 
στις απαντήσεις που αναπτύχθηκαν από τους ίδιους κατά τη διάρκεια του διαλόγου.  

Αξιολόγηση - Επέκταση 

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι, μετά το πέρας των δραστηριοτήτων, τα 
αποτελέσματα υπήρξαν ενθαρρυντικά όσο αφορά: α) την ενίσχυση των βασικών δομών 
της κριτικής σκέψης, μέσω της σταδιακά μειούμενης καθοδήγησης σ’ ένα πλαίσιο 
έρευνας, διασταύρωσης, εφαρμογής, αξιολόγησης και επανεκτίμησης, β) στην 
έκφραση των άρρητων σκέψεων των μαθητών μέσα σ’ ένα ομαδοσυνεργατικό 
περιβάλλον τεχνολογικά εμπλουτισμένο, ως βάση μιας πολυμορφικής και 
πολυτροπικής διδακτικής και γ) στην καλλιέργεια στάσεων, δεξιοτήτων και αξιών που 
συνάδουν με την εκφορά του ελεύθερου λόγου, κρίσεων, συλλογισμών, και 
στρατηγικών επανελέγχου της γνώσης και της αυτορρύθμισης του μαθητή. Οι μαθητές 
μέσα από το διάλογο, υπερασπίστηκαν τις απόψεις του και εμβάθυναν στις έννοιες τις 
συνθετότητας και της σημαντικότητας των αρχαίων μνημείων. Συμπέραναν ότι, τα 
αγαθά του υλικού και του πνευματικού πολιτισμού είναι συγκοινωνούντα δοχεία και το 
ένα επηρεάζει το άλλο. Οι ιδέες που αναπτύχθηκαν κέντρισαν το ενδιαφέρον και τη 
φαντασία των μαθητών και χάρηκαν τη δραματοποίηση του ρόλου του φιλοσόφου και 
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το δημιουργικό παιχνίδι ζωγραφικής και κόμικ. Με την κατάλληλη θεωρητική και 
διαλεκτική προετοιμασία μιας κριτικής προσέγγισης, η παιδαγωγική διαδικασία μπορεί 
να ενισχύσει σημαντικά ένα μετασχηματισμό διδακτικού περιβάλλοντος από σταθερό 
παραδοσιακό σε δυναμικό εποικοδομητικό, από απλό σε σύνθετο, από ατομικό σε 
ομαδικό, από το άρρητο στο ρητό, ισχυροποιώντας παράλληλα μια θεωρία της 
επαύξησης, ως ένα βασικό μέσο αυτοβελτίωσης του/της μαθητή/τριας. 
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία διδακτική πρόταση για την ελαστική κρούση με 
χρήση προσομοιώσεων του εκπαιδευτικού λογισμικού Interactive Physics. Αναφέρο-
νται οι θεωρίες μάθησης που εμπλέκονται στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών λογισμικών 
γενικά και των προσομοιώσεων ειδικότερα. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα χρήσης των προσομοιώσεων και περιγράφεται ένα σενάριο Επιπλέον 
παρουσιάζεται το ιστορικό πείραμα του Rutherford με σκοπό την εξειδίκευση του φαι-
νομένου της κρούσης στο επίπεδο της σκέδασης σωματιδίων με προσδοκώμενα απο-
τελέσματα την μελέτη του μηχανισμού που διέπει όλες τις περιπτώσεις ανεξάρτητα από 
αρχικές παραμέτρους και κλίμακα στην οποία λαμβάνουν χώρα, την επαφή με την ι-
στορία εξέλιξης της επιστημονικής σκέψης και τη διεύρυνση της έννοιας της κρούσης 
πέραν των τυπικών περιπτώσεων που μπορούν να διδαχθούν σε ένα σχολικό εγχειρίδιο. 

Λέξεις - Kλειδιά: Κρούση, σκέδαση Rutherford, Τ.Π.Ε., προσομοίωση 

Εισαγωγή 

Στην περίπτωση της κίνησης και ειδικότερα στην περίπτωση της κρούσης, έννοιες που 
περικλείουν πλούτο φιλοσοφικού και επιστημονικού περιεχομένου, η προσέγγισή τους 
αποτελεί μία πρόκληση. Η περίπτωση των κρούσεων αποτελεί αναφαίρετο κομμάτι στο 
πεδίο της κλασσικής μηχανικής με δυσκολίες στην κατανόηση, περιγραφή και μελέτη 
των φαινομένων που ενέχουν την έννοια της κρούσης. 

Είτε σε αμιγώς θεωρητικό επίπεδο, είτε ως εργαστηριακή άσκηση είτε ως προσομοί-
ωση σε Η/Υ μπορούν να μελετηθούν οι ποικίλες περιπτώσεις του φαινομένου με εφαρ-
μογή των νόμων και των αρχών που το διέπουν. Σε κάθε έναν από τους τρόπους αυτούς 
παρουσιάζονται μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, η κατάλληλη πει-
ραματική διάταξη, η ακρίβεια των μετρήσεων, η παραμετροποίηση και η επαναληψι-
μότητα των μετρήσεων, η διάρκεια μιας κρούσης είναι κάποια από τα προβλήματα που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επιπροσθέτως, η μελέτη αντίστοιχων φαινομένων στο μι-
κρόκοσμο όπου παρατηρείται σκέδαση ανάμεσα σε σωματίδια που αλληλεπιδρούν με 
ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις για εξαιρετικά μικρή διάρκεια κινούμενα με πολύ 
μεγάλες ταχύτητες μοιάζει να είναι πρακτικά αδύνατη σε κοινό εργαστήριο και πολύ-
πλοκη να περιγραφεί μαθηματικά ιδιαίτερα στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Κρίνεται όμως απαραίτητη και διδακτικά χρήσιμη η διείσδυση στη σύγχρονη φυ-
σική με τρόπο απλό και εύληπτο από τους μαθητές του επιπέδου αυτού.  

Εκπαιδευτικό λογισμικό και θεωρίες μάθησης 
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Στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού επιδρούν οι ακόλουθες ψυχολογικές θεω-
ρίες:  

1. ο συμπεριφορισμός (behaviorism) (με κύριους εκπροσώπους: Pavlov, Skinner) 
2. η γνωστική ψυχολογία (cognitive psychology) (με κύριους εκπροσώπους: 

Newell, Simon, Anderson)         
3. εποικοδομισμός (constructivism) (με κύριους εκπροσώπους: Piaget, Papert, 

Bruner)         
4. οι κοινωνικοπολιτισμικές (sociocultural) ή ιστορικοπολιτισμικές 

(historicocultural) προσεγγίσεις (με κύριους εκπροσώπους: Vygotsky, Luria, 
Leontiev, Bruner) 

Συμπεριφορισμός 

Στόχος της διδασκαλίας αποτελεί η επίτευξη της επιθυμητής συμπεριφοράς μέσω της 
μάθησης που περιγράφεται ως η τροποποίηση της εξωτερικά παρατηρούμενης συμπε-
ριφοράς προς την αντίστοιχη επιθυμητή. Η επιθυμητή συμπεριφορά θεμελιώνεται 
μέσω χρήσης θετικών ενισχυτών. Η ενίσχυση της ενεργούς συμπεριφοράς έχει μεγα-
λύτερες πιθανότητες επανάληψης. 

Τα συμπεριφοριστικά λογισμικά περιλαμβάνουν τα εξής χαρακτηριστικά που σχετίζο-
νται με τους διδακτικούς στόχους και την παροχή κινήτρων, τις προϋπάρχουσες γνώ-
σεις, την οργάνωση της πληροφορίας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ανα-
λυτικότερα γίνεται προσπάθεια προσέλκυσης της προσοχής, πληροφόρησης για τους 
διδακτικούς στόχους αλλά και παροχής κινήτρων στο μαθητή για τη διαδικασία 
(EAITY, 2008).  

Εποικοδομισμός 

Στις γνωστικές θεωρίες και κατ’ εξοχήν στον εποικοδομισμό αποδίδεται ιδιαίτερη ση-
μασία στις εσωτερικές, νοητικές διεργασίες του ατόμου. Με αφετηρία την άποψη πως 
η γνώση δε μεταδίδεται, προτάσσει την προσωπική δράση του υποκειμένου στην προ-
σπάθεια κατασκευής της νέας γνώσης, με την ταυτόχρονη τροποποίηση της παλιάς. Η 
νέα γνώση, δηλαδή, είναι το προϊόν της αναδόμησης και της προσαρμογής της στις 
υπάρχουσες νοητικές δομές. 

Ο J. Bruner πρότεινε ως θεωρία την ανακαλυπτική μάθηση. Η γνώση που περιλαμβά-
νει, πέρα από πληροφορίες και κανόνες, αρχές και δεξιότητες κατακτιέται μέσα από 
διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της ανακαλυπτικής τακτικής. Τέτοιες 
διαδικασίες μπορεί να είναι το πείραμα που με τη δοκιμή, την επαλήθευση ή τη διά-
ψευση καταλήγει στη σταδιακή ανακάλυψη των νόμων και της αλληλουχίας των κα-
νόνων που διέπουν ένα φαινόμενο από τον ίδιο το μαθητή ώστε να γίνεται και βαθύτερα 
κατανοητό. Η τακτική αυτή αποτελεί ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για το μαθητή μέσα 
στην εκπαιδευτική διαδικασία τοποθετώντας παράλληλα τον εκπαιδευτικό στο ρόλο 
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του καθοδηγητή, του βοηθού και εμψυχωτή ώστε πλέον να πρόκειται για μία καθοδη-
γούμενη ανακάλυψη (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

Εφαρμογή εποικοδομισμού στα Λογισμικά 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που σχεδιάζονται βασιζόμενα σε αυτές τις αρχές πρέπει να 
περιέχουν μια σειρά από διαδικασίες που να προάγουν την ιδέα της οικοδόμησης της 
γνώσης. Πρέπει, επομένως, να δίνουν τη δυνατότητα διερεύνησης μέσα από τη διατύ-
πωση υποθέσεων και τη δοκιμή τους από τον ίδιο μέσω του περιβάλλοντος που θα του 
παρέχει τα εργαλεία να επαληθεύσει ή να απορρίψει την αρχική υπόθεση και να προ-
χωρήσει σταδιακά προς τη νέα γνώση. Επιπλέον τα εκπαιδευτικά λογισμικά πρέπει να 
υποβοηθούν την προσωπική πρωτοβουλία και έκφραση του μαθητή εντασσόμενο πά-
ντα μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.  

Παράλληλα τα εκπαιδευτικά λογισμικά πρέπει να περιέχουν ποικίλες αναπαραστάσεις 
και σχέσεις των υπό συζήτηση εννοιών, χωρίς να υποδεικνύουν την ορθή διαδικασία 
ώστε να επιτευχθεί η αυτενέργεια του μαθητή και η ευκολία στο να εκφράζει προσω-
πικές απόψεις, αντιλήψεις και προβλέψεις. Η περίπτωση λάθους είναι δόκιμο να αντι-
μετωπιστεί με την αξιοποίησή της μέσα από τη γνωστική σύγκρουση που προκύπτει 
από τη παλιά γνώση, τα ίδια τα γεγονότα ή ακόμα και από αντιλήψεις άλλων μαθητών 
που έρχονται σε αντίθεση με την λανθασμένη. (Σολωμονίδου, 2006). Στην κατηγορία 
αυτή εντάσσεται και το λογισμικό Φυσικής, Interactive Physics.  

Κοινωνικόπολιτισμικές θεωρήσεις για τη μάθηση 

Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη μάθηση υποστηρίζουν πως η μάθηση συ-
ντελείται μέσα σε πολιτισμικά πλαίσια που καθορίζονται από συγκεκριμένα χαρακτη-
ριστικά όπως η γλώσσα, οι αντιλήψεις κ.τ.ο. και γίνεται πράξη μέσω της κοινωνικής 
συνδιαλλαγής του ατόμου με άλλα άτομα και τη συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες 
(activities). Η άποψη αυτή φέρνει σε επαφή τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες για τη 
μάθηση με τις αντίστοιχες των γνωστικών θεωριών σε τέτοιο βαθμό που οι μεν μπο-
ρούν να λειτουργούν ως συμπληρώματα των δε. 

Κύριο χαρακτηριστικό των νεότερων εκδοχών της θεωρίας αυτής αποτελεί η ομαδο-
συνεργατική μάθηση, γεγονός το οποίο απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό ώστε να δη-
μιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ενθάρρυνση της συνεργασίας και της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης των μαθητών (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

Εφαρμογή κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών στα Λογισμικά 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που βασίζονται αποκλειστικά σε κοινωνικοπολιτισμικές 
θεωρίες είναι ελάχιστα αλλά αξιοποιούνται συνδυαστικά σε όλα σχεδόν τα σύγχρονα 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που ενσωματώνουν δυνατότητες συνεργασίας και επικοι-
νωνίας. (Κόμης, 2004) 

2024

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Η Σύνθεση των θεωριών 

Οι παραπάνω θεωρίες του εποικοδομισμού και των κοινωνικοπολιτισμικών θεωρή-
σεων της μάθησης, όχι μόνο δεν είναι αντικρουόμενες αλλά μπορούν να λειτουργήσουν 
συμπληρωματικά. Ο μαθητής μαθαίνει αναπροσαρμόζοντας τις νοητικές του δομές με 
παράλληλη αλληλεπίδραση που έχει με το περιβάλλον του. Δεν αποτελεί το παθητικό 
δέκτη της γνώσης αλλά γίνεται δημιουργός της μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά και 
πολιτισμικά πλαίσια. Το περιβάλλον του μαθητή περιλαμβάνει τόσο την υλικοτεχνική 
υποδομή, που συμπεριλαμβάνει και το αντίστοιχο λογισμικό, όσο και τους υπόλοιπους 
μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού παραμένει κατα-
λυτικός και θεμελιώδους σημασίας καθώς είναι το πρόσωπο να οργανώσει διδακτικές 
διαδικασίες, στα πλαίσια των οποίων ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί, να 
διερευνήσει και να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του προκειμένου να είναι σε θέση 
να οικοδομήσει τη νέα γνώση.  

Προσομοιώσεις 

Η συνεχής διερεύνηση των υφισταμένων παιδαγωγικών μεθόδων αλλά και η αναζή-
τηση νέων είναι μια πραγματικότητα που χαρακτηρίζει τους εμπλεκόμενους στο χώρο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στις φυσικές επιστήμες εξέχουσα θέση καταλαμβάνει 
η εκτέλεση πειραμάτων. Η εκτέλεση όμως πραγματικών πειραμάτων προϋποθέτει εκ-
παίδευση στη χρήση οργάνων και διατάξεων που μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες 
στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας (Niedderer et. al., 2003). 

Στα πλαίσια αυτά παρατηρείται και η ολοένα αυξανόμενη χρήση προσομοιώσεων με 
τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η χρήση προσομοιώσεων πλέον παίζει καθορι-
στικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, με παράλληλη επίδραση στον εκπαιδευτικό 
αλλά και στο μαθητικό δυναμικό σε ό,τι αφορά την επίτευξη των γνωστικών στόχων 
παράλληλα με αυτούς στο πεδίο της ηθικής και κοινωνικής διάστασης της εκπαίδευσης 
(Κούτρα κ.α, 2001). 

Τα εικονικά εργαστήρια μπορούν να προσομοιώσουν στην οθόνη του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή εργαστήρια φυσικών επιστημών, πειραματικές διατάξεις, όργανα και δια-
δικασίες (Ψύλλος & Μπισδικιάν, 2004). 

Οι καθηγητές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή ως εργαστήριο, 
στις περιπτώσεις που δεν προσφέρεται το συμβατικό εργαστήριο. Οι μαθητές μπορούν 
να κάνουν προβλέψεις, να εκτελούν προσομοιώσεις και να βλέπουν άμεσα τα αποτε-
λέσματα (Jimoyiannis, A., & Komis V. 2001). Η δυναμική που αναπτύσσεται μέσα από 
μία προσομοίωση εμπεριέχει το στοιχείο της δημιουργικότητας και της αλληλεπίδρα-
σης. 

Σε μια παιδαγωγική κατάσταση προσομοίωσης, ο μαθητής, αλλάζοντας κατά βούληση 
ορισμένες κύριες κατά κανόνα μεταβλητές του προς μελέτη φαινομένου, έχει στα χέρια 
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του την πρωτοβουλία εξέλιξής του και δεν οφείλει να απαντά απλώς σε ερωτήσεις που 
έχουν προβλεφθεί από τους δημιουργούς του λογισμικού. Αντίθετα, με βάση τις παρα-
τηρήσεις που κάνει πάνω στα αποτελέσματα των χειρισμών του, είναι δυνατόν να ανα-
καλύψει το μοντέλο το οποίο προσομοιώνει το λογισμικό ή τις βασικές παραμέτρους 
που το συνθέτουν και να εφαρμόσει αυτά που έχει ήδη μάθει (Ρουμελιώτης & Σουρα-
βλάς, 2015). 

Πλεονεκτήματα προσομοίωσης 
− Μπορεί να αποτελεί την μόνη προσέγγιση για την επίλυση κάποιων προβλημάτων 

(π.χ. μελέτη λειτουργίας ενός απροσπέλαστου συστήματος) και την αναπαράσταση 
φαινομένων που απαιτούν εξειδικευμένες διατάξεις. 

− Μπορεί να κοστίζει λιγότερο από το χειρισμό του πραγματικού συστήματος. 
− Παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαισθησία στην αντίληψη των σχέσεων μεταξύ των προ-

βλημάτων (αφού οι μεταβλητές που μπορούμε να χειριστούμε είναι εμφανείς και προ-
σπελάσιμες από τους χρήστες της προσομοίωσης). 

− Είναι ασφαλής μέθοδος, σε αντίθεση με πολλά από τα πραγματικά πειράματα. 
− Δίνει τη δυνατότητα επανάληψης του ιδίου φαινομένου κατά βούληση. 
− Δίνει τη δυνατότητα πλήρους μελέτης του συστήματος που εξετάζεται από όλες τις 

πλευρές. 

Μειονεκτήματα προσομοίωσης 
− Μπορεί να μην είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος για τη μελέτη του φαινομένου. 
− Δεν εγγυάται ότι θα οδηγήσει στην καλύτερη δυνατή λύση. 
− Μπορεί να μην αντανακλά με ακρίβεια την υπό μελέτη κατάσταση. 
− Σε μια προσομοίωση το μοντέλο που την διέπει έχει δημιουργηθεί συνήθως από κά-

ποιον άλλο κι όχι από τον ίδιο το χειριστή (Ψυχάρης, 2009). 

Οργάνωση των προσομοιώσεων 

Γενικός Σκοπός: 

Να επιτευχθεί η οικοδόμηση των εννοιών της ορμής και της καθολικής αρχής διατή-
ρησης ορμής στην περίπτωση των κρούσεων και της κινητικής ενέργειας (είτε διατη-
ρείται είτε μεταβάλλεται) μέσω προσομοιώσεων.  

Γνώσεις: Οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση 
− Να αναγνωρίζουν το διανυσματικό χαρακτήρα της ορμής. 
− Να εφαρμόζουν τις αρχές που διέπουν το φαινόμενο των κρούσεων. 
− Να συνδυάζουν τις επιμέρους μεταβολές μεγεθών (που σχετίζονται με τη κρούση) των 

σωμάτων ενός συστήματος με τη συνολική μεταβολή των ίδιων μεγεθών στο σύστημα.  
− να περιγράψουν ποιοτικά και ποσοτικά τα μεγέθη της ορμής και της κινητικής ενέρ-

γειας καθώς και τις μεταβολές τους για κάθε σώμα και για το σύστημα.  

Ικανότητες : 
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− Να προβλέπουν ποιοτικά την εξέλιξη των φαινομένων βασιζόμενοι στις θεωρητικές 
τους γνώσεις. 

− Να συσχετίσουν τις αρχικές συνθήκες του πειράματος με τα αντίστοιχα σημεία στις 
γραφικές παραστάσεις και να είναι σε θέση να σχεδιάζουν μια γραφική παράσταση.  

− Να αναπτύξουν την ικανότητα να βγάζουν συμπεράσματα από μια γραφική παρά-
σταση.  

Στάσεις: 
− Να έρθουν σε επαφή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την επιστημονική μεθο-

δολογία (παρατήρηση, συγκέντρωση  αξιοποίηση πληροφοριών από διάφορες πηγές, 
διατύπωση υποθέσεων, πειραματικό έλεγχό τους, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, 
επαναδιατύπωση υποθέσεων, εξαγωγή συμπερασμάτων, ικανότητα γενίκευσης). 

− Να καταλάβουν την αξία του μαθηματικού φορμαλισμού ως εργαλείο περιγραφής των 
νόμων της φύσης.  

− Να κοινωνικοποιηθούν μέσα από την εργασία τους σε ομάδες. Να αναπτύξουν 
πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού. 

Εξοπλισμός: Σε κάθε ομάδα μαθητών καλό είναι να αντιστοιχεί και ένας Η/Υ, ώστε να 
μπορεί η ομάδα να εργάζεται ανεξάρτητα. Διαφορετικά ένας Η/Υ και βιντεοπροβολέας 
ώστε να μπορεί να παρακολουθεί το σύνολο των μαθητών. Σε κάποιες ασκήσεις προ-
τείνεται η χρήση υπολογιστή τσέπης (ή λογισμικού EXCEL) ώστε να αποφεύγεται η 
ανάλωση του χρόνου σε αριθμητικούς υπολογισμούς που δεν προσθέτουν κάτι στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
Εικόνα 1 Πριν την κρούση 
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Εικόνα 2 Μετά την κρούση 

Κρούση με τυχαίες κατευθύνσεις 

Στην προσομοίωση αυτή μελετάμε την περίπτωση της κρούσης με τα σώματα να κι-
νούνται αρχικά σε τυχαίες διευθύνσεις. Προορίζεται για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Β΄ Λυκείου (γενική παιδεία) αλλά και 
στην Γ΄ λυκείου (Ομάδα προσανατολισμού θετικών επιστημών). Μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί στα όρια μιας διδακτικής ώρας.  

Η προσομοίωση και το αντίστοιχο φύλλο εργασίας που τη συνοδεύει μπορούν να αξιο-
ποιηθούν στην επαλήθευση των νόμων διατήρησης της ορμής και ενέργειας (περί-
πτωση ελαστικής) με διαφορετικές αρχικές συνθήκες και παραμέτρους. 

Με τους επιλογείς μπορούμε να επιλέξουμε να εμφανίζονται τα διανύσματα ταχυτή-
των. Έτσι οπτικά συνδέεται η εξέλιξη του φαινομένου με τα στιγμιότυπα που καλού-
νται να σχεδιάσουν κατά τη διαδικασία επίλυσης κάποιας άσκησης κρούσης. Επιπλέον 
υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγούν διαφορετικές τιμές για τις μάζες των δύο σφαιρών 
δίνοντας ελευθερία στην επιλογή των αρχικών συνθηκών από τους μαθητές.  

Η επαλήθευση των νόμων διατήρησης πραγματοποιείται άμεσα με την ύπαρξη δύο με-
τρητών που υπολογίζουν αυτόματα την συνολική ορμή κατά άξονα και ένας που υπο-
λογίζει τις κινητικές ενέργειες. 

Η ευκολία παραμετροποίησης και επανάληψης της προσομοίωσης προσφέρεται για τη 
διατύπωση υποθέσεων και αντιπαράθεσης απόψεων και επιχειρημάτων. Δίνοντας δια-
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φορετικές τιμές στις μάζες οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν τις τιμές των μεγε-
θών πριν (εικ. 1) και μετά την κρούση (εικ. 2), να ελέγξουν τις υποθέσεις τους, να τις 
επαναδιατυπώσουν όπου αυτό απαιτείται και να εξάγουν γενικά συμπεράσματα. 

Με μία τροποποίηση στα εργαλεία και στους μετρητές της ίδιας προσομοίωσης οι μα-
θητές μπορούν να μελετήσουν αναλυτικά το φαινόμενο της κρούσης κάνοντας χρήση 
της θεωρίας και των αλγεβρικών και γεωμετρικών εργαλείων που ήδη γνωρίζουν ανα-
καλύπτοντας οι ίδιοι την ισχύ των νόμων που δύνανται να μην λαμβάνονται ως δεδο-
μένοι.  

Προτείνεται η χρήση επιστημονικού υπολογιστή τσέπης ή όπου υπάρχει δυνατότητα η 
εφαρμογή EXCEL με το αντίστοιχο υπολογιστικό φύλλο που αφορά την πλάγια ανε-
λαστική κρούση με τυχαίες διευθύνσεις, ώστε να εξοικονομείται πολύτιμος διδακτικός 
χρόνος και να εστιάζεται το ενδιαφέρον στην περιγραφή και τη μελέτη του φαινομένου. 

Εργαζόμαστε κατά άξονες εκμεταλλευόμενοι την ευκολία που προσφέρει η παραμε-
τροποίηση των αρχικών συνθηκών και οι μετρήσεις των γωνιών των διευθύνσεων των 
ταχυτήτων. Η λογική επεξεργασίας είναι αυτή του συστήματος κάθετων αξόνων που 
αποτελεί κοινό τόπο στο μάθημα της μηχανικής με παράλληλη χρήση βασικών τριγω-
νομετρικών σχέσεων που επίσης είναι συχνό εργαλείο επίλυσης παρόμοιων προβλημά-
των.  

Η προσομοίωση παύει αυτόματα λίγο πριν την κρούση και λίγο μετά ώστε ο χειρισμός 
να είναι όσο το δυνατόν απλός. Με την καταγραφή των τιμών των μεγεθών ο μαθητής 
είναι σε θέσει να τα επεξεργαστεί και να φτάσει στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Η 
διαφοροποίηση στις αρχικές συνθήκες ενισχύει την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων και 
την ομαδοσυνεργατική διαδικασία. 

Σκέδαση Rutherford 

Στο κομμάτι των κρούσεων ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το φαινόμενο της σκέ-
δασης σωματιδίων. Λαμβάνοντας υπόψη πως στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης υπάρχει ελάχιστη επαφή με θέματα σύγχρονης φυσικής σε συνδυασμό με το 
ξεχωριστό ιστορικό και επιστημονικό περιεχόμενο που περικλείει το ομώνυμο πεί-
ραμα, η χρήση μιας προσομοίωσης που παρουσιάζει τα αποτελέσματά του κρίνεται 
διδακτικά σημαντική.  

Με την αντίστοιχη προσομοίωση μπορεί να ανιχνευθεί το αποτέλεσμα των ηλεκτρο-
μαγνητικών αλληλεπιδράσεων σε πολύ μικρή κλίμακα και να ανιχνευθεί ο μηχανισμός 
που οδήγησε στην αναμόρφωση του ατομικού προτύπου. Μπορεί να αξιοποιηθεί στη 
συνέχεια της διδασκαλίας του φαινομένου της κρούσης και να επεξεργαστεί με τη βο-
ήθεια φύλλου εργασίας στα όρια μιας διδακτικής ώρας.  

Στόχοι: Οι μαθητές να είναι σε θέση  
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− Να αναγνωρίσουν το μηχανισμό που περιγράφει φαινόμενα ακόμα κι αν δεν κατέχουν 
το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο σε βάθος. 

− Να προβλέπουν ποιοτικά την εξέλιξη των φαινομένων βασιζόμενοι στις θεωρητικές 
τους γνώσεις. 

− Να συσχετίσουν τις αρχικές συνθήκες του πειράματος με τα αντίστοιχα σημεία στις 
γραφικές παραστάσεις και να είναι σε θέση να σχεδιάζουν μια γραφική παράσταση.  

− Να αναπτύξουν την ικανότητα να βγάζουν συμπεράσματα από μια γραφική παρά-
σταση.  

− Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού. 
− Να έρθουν σε επαφή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την επιστημονική μεθο-

δολογία (παρατήρηση, συγκέντρωση  αξιοποίηση πληροφοριών από διάφορες πηγές, 
διατύπωση υποθέσεων, πειραματικό έλεγχό τους, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, 
επαναδιατύπωση υποθέσεων, εξαγωγή συμπερασμάτων, ικανότητα γενίκευσης). 

− Να αξιοποιήσουν την ιστορία των επιστημών ως κίνητρο στη μαθησιακή διαδικασία 
και στην οικοδόμηση της νέας επιστημονικής γνώσης 

− Να κοινωνικοποιηθούν μέσα από την εργασία τους σε ομάδες. 

 

Η δομή του φύλλου εργασίας προχωρά από την επεξεργασία γνωστών εννοιών όπως 
της ορμής και της ενέργειας στη μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν τη γωνία 
σκέδασης. Ο μηχανισμός που προκαλεί τη σκέδαση αν και δεν μπορεί να περιγραφεί 
αναλυτικά στο επίπεδο αυτό μπορεί να μελετηθεί ποιοτικά και προσφέρεται για διατύ-
πωση υποθέσεων και περαιτέρω μελέτη. Έτσι, αρχικά εμπλέκεται η Αρχή διατήρησης 
της ενέργειας με αφορμή τον υπολογισμό την ελάχιστη απόσταση του σωματιδίου α 
από τον πυρήνα για διαφορετικούς πυρήνες ή/και την αρχική ταχύτητα. Στη συνέχεια 
οικοδομείται η διερεύνηση των μεγεθών που επηρεάζουν την απόκλιση της τροχιάς του 
σωματιδίου. Με τη δυνατότητα πολλαπλών επαναλήψεων και μεταβολή μιας μόνο πα-
ραμέτρου επιχειρείται η ποιοτική μελέτη της εξάρτησης της γωνίας σκέδασης τόσο από 
τον παράγοντα κρούσης, όσο και από την αρχική ενέργεια του σωματιδίου με χρήση 
των μετρήσεων και τη γραφική απεικόνιση. Τέλος, παρουσιάζεται η μεθοδολογία με 
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την οποία ο Rutherford κατέληξε στην εκτίμηση του μεγέθους του ατομικού πυρήνα 
μέσω της μηδαμινής σκέδασης που έμελλε να αναμορφώσει το επικρατούν ατομικό 
μοντέλο μέχρι την στιγμή εκείνη.  

Συμπεράσματα 

Οι προσομοιώσεις είναι ένα βασικό μέρος των σύγχρονων επιστημονικών πρακτικών 
και μπορεί να θεωρηθούν πραγματικά πειράματα. Αποτελούν την καλύτερη γνωστική 
αναπαράσταση της πραγματικότητας. Από πλατωνική σκοπιά, οι προσομοιώσεις δεν 
είναι μιας δεύτερης τάξης ιδέες (λιγότερο αληθινές) αλλά είναι ο μόνος τρόπος νόησης 
συγκεκριμένων ειδών οντοτήτων. Οι προσομοιώσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή α-
ποτελούν το επόμενο βήμα στο μονοπάτι της γνώσης όχι μόνο σε απλά φαινόμενα και 
τετριμμένες έννοιες αλλά ιδιαίτερα σε φαινόμενα χαρακτηριστικής πολυπλοκότητας. 
(Vallverdú, 2014) 

Μέσα στις ποικίλες προτάσεις διδασκαλίας οι προσομοιώσεις (εκπαιδευτικού λογισμι-
κού – Interactive Physics) ίσως συγκεντρώνουν τα περισσότερα πλεονεκτήματα και 
προσδίδουν πολλές δυνατότητες και μεγάλη ευελιξία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, 
ώστε να μελετηθούν τόσο οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το φαινόμενο της κρούσης 
αλλά και άλλων περιπτώσεων με ξεχωριστό ενδιαφέρον στο πεδίο αυτό, όπως η σκέ-
δαση Rutherford που αναμόρφωσε το ατομικό πρότυπο δίνοντας ταυτόχρονα μια μέ-
τρηση της τάξης μεγέθους του ατομικού πυρήνα. 
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Περίληψη 

Η σοβαρότητα των προβλημάτων και των καταστάσεων που αντιμετωπίζει ο σημερινός 
κόσμος, η Ευρώπη στο σύνολό της και η Ελλάδα ειδικότερα, δεν αφήνει περιθώρια για 
αδιαφορία ή αδράνεια. Οι εκπαιδευτικοί ως μέτοχοι της παιδείας των νέων, είναι συ-
νυπεύθυνοι στην πολιτική τους διαπαιδαγώγηση, στην συμβολή της κοινωνικής τους 
ωρίμανσης και στην ανάπτυξη της ανθρωπιστικής τους ευαισθησίας. Η ακαταλληλό-
λητα και η ανεπάρκεια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος έχει εντοπισθεί και 
παρουσιασθεί από ποικίλους φορείς και πρόσωπα. Δεδομένο πλέον αποτελεί το γεγο-
νός ότι τα παιδιά αποφοιτούν κριτικά αναλφάβητα, παράμετρος που θα προκαλέσει 
βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα σοβαρές κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις. Μέσω 
της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι δυνατός ο 
μετριασμός του φαινομένου και, επιπλέον, η διεξαγωγή μαθημάτων με τρόπο εύστοχο 
και περισσότερο ενδιαφέρων. Αδιαμφισβήτητο παράγοντα πάνω σε αυτό συνιστά η 
προσήλωση και ο χρόνος που αφιερώνουν οι έφηβοι στο διαδίκτυο. Ο σύγχρονος παι-
δαγωγός, λοιπόν, στην προσπάθεια του να κεντρίσει την προσοχή των μαθητών του δεν 
έχει μόνο να «ανταγωνιστεί» την κονσερβοποιημένη «γνώση» που παρέχουν οι διάφο-
ρες δομές παραπαιδείας (ειδικά στο Λύκειο), αλλά και τις νέες Τεχνολογίες, ιδιαιτέρως 
δε το Διαδίκτυο. Το Ίντερνετ και οι δυνατότητές του, όμως, μπορούν να αναδειχθούν 
σε πολύτιμους συμμάχους, αν αξιοποιηθούν γόνιμα. Στόχος της παρούσης διδακτικής 
πρότασης είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης σε θέματα Μετανάστευσης, Προσφυγιάς, Ανιθαγένειας και Φτώχειας, μέσω της 
αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιασθεί μια σειρά προτά-
σεων· προτάσεις, οι οποίες είτε στο σύνολο τους, είτε μεμονωμένες, αυτούσιες ή τρο-
ποποιημένες μπορούν να εφαρμοστούν στην σχολική αίθουσα. Εναπόκειται στην δια-
κριτική ευχέρεια του καθηγητή και στις ανάγκες της τάξης του, το πώς θα αξιοποιήσει 
το παρόν διδακτικό σενάριο.  

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Αυριανοί Πολίτες, Ευαισθητοποίηση, Ενημέρωση, Μετανά-
στευση, Προσφυγιά, Ανιθαγένεια, Φτώχεια. 

Εισαγωγή  

Ο εποικοδομητικός τρόπος αξιοποίησης των νέων Τεχνολογικών Μέσων και μορφών 
Πληροφόρησης, επαναπροσδιορίζει τις μεθόδους σχεδιασμού των διδακτικών ωρών 
που ακολουθούνται από τον δάσκαλο, όπως και τον τρόπο διδασκαλίας της απαιτού-
μενης ύλης (Κυνηγός, 2011). Στην παρούσα διδακτική πρόταση, προαπαιτείται – εκτός 
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φυσικά από την εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τις ΤΠΕ – η γνώση ειδικών όρων, 
στους οποίους αξίζει εισαγωγικά να γίνει μια σύντομη μνεία:  

«Πρόσφυγας: Η Σύμβαση του 1951 για τους Πρόσφυγες περιγράφει τους πρόσφυγες ως 
ανθρώπους που βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής τους, και 
έχουν δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής κα-
ταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. Πρόσφυ-
γες θεωρούνται επίσης γενικά οι άνθρωποι που τρέπονται σε φυγή εξαιτίας συρράξεων ή 
γενικευμένης βίας – αν και κάποιες φορές βάσει άλλων νομικών μηχανισμών, πέραν της 
Σύμβασης του 1951.  

Αιτών Άσυλο: Κάποιος που έχει υποβάλει αίτημα να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, και 
αναμένει την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματός του. Ο όρος δεν προδικάζει σε καμία 
περίπτωση την έκβαση της απόφασης – απλώς περιγράφει το γεγονός ότι κάποιος έχει 
υποβάλει αίτημα ασύλου. Μερικοί αιτούντες άσυλο θα αναγνωριστούν ως πρόσφυγες και 
κάποιοι άλλοι όχι.  

Μετανάστης: Ευρύς όρος που αναφέρεται στους περισσότερους ανθρώπους που μετακι-
νούνται σε κάποια ξένη χώρα για διάφορους λόγους και για μια ορισμένη χρονική περί-
οδο (συνήθως για τουλάχιστον έναν χρόνο, ώστε να μην περιλαμβάνονται προσωρινοί 
επισκέπτες όπως είναι οι τουρίστες, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε επαγγελματικά ταξί-
δια κ.λπ.). Υπάρχουν βέβαια και μετανάστες που επιλέγουν να μείνουν μόνιμα σε μια ξένη 
χώρα.  

Οικονομικός μετανάστης: Κάποιος που εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του για οικο-
νομικούς λόγους, και όχι για τους λόγους που την εγκαταλείπει ο πρόσφυγας. 

Εσωτερικά εκτοπισμένος: Κάποιος που έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει την εστία του 
λόγω σύρραξης, δίωξης (δηλαδή για λόγους παρόμοιους με εκείνους των προσφύγων) ή 
εξαιτίας μιας φυσικής καταστροφής ή κάποιου άλλου παρόμοιου ασυνήθιστου γεγονότος. 
Αντίθετα με τους πρόσφυγες, ωστόσο, οι εσωτερικά εκτοπισμένοι παραμένουν στο εσω-
τερικό της πατρίδας τους.  

Ανιθαγενής: Κάποιος που δεν θεωρείται υπήκοος από ΚΑΝΕΝΑ κράτος (de jure ανιθα-
γενής)∙ ή πιθανώς κάποιος που δεν απολαμβάνει των θεμελιωδών δικαιωμάτων που α-
πολαμβάνουν άλλοι υπήκοοι στη χώρα καταγωγής του (de facto ανιθαγενής). Η ανιθα-
γένεια μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική: κάποιοι ανιθαγενείς ζουν σε έναν καφκικό 
εφιάλτη, όπου δεν υπάρχουν επισήμως και άρα δεν έχουν ουσιαστικά κανένα δικαίωμα. 
Αντίθετα με τις άλλες ομάδες που περιγράφονται εδώ, μπορεί να μην έχουν μετακινηθεί 
ποτέ από τον τόπο όπου γεννήθηκαν. Κάποιοι ανιθαγενείς όμως είναι και πρόσφυγες». 
(Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 2009). 
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Όσον αφορά τον προσδιορισμό της έννοιας της φτώχειας, οι μελετητές έχουν προβεί 
στις ακόλουθες κατηγοριοποιήσεις: 1. Απόλυτη Φτώχεια και 2. Σχετική Φτώχεια. Κύ-
ριο κριτήριο για την ένταξη ενός ατόμου ή μιας οικιακής ομάδας σε κάποια από αυτές 
τις κατηγορίες συνιστά το εισόδημα, όμως βαρύτητα έχουν και οι συνθήκες διαβίωσης, 
ο τόπος διαμονής (για παράδειγμα στην επαρχία είναι εφικτό άτομα με πολύ χαμηλό 
εισόδημα, να καλύπτουν επαρκώς τις διατροφικές τους ανάγκες, χάρη στην ατομική 
παραγωγή και καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων)· η ύπαρξη ή μη οικογένειας και άλ-
λων προστατευόμενων μελών· η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στα καταναλω-
τικά αγαθά κλ. π. Επιπλέον, τα κριτήρια αυτά και τα εισοδηματικά μεγέθη διαφοροποι-
ούνται από εποχή σε εποχή, και από χώρα σε χώρα. (Williamson, 1975· Τσιάκαλος & 
Κογκίδου, 1991). Έτσι, αναπροσδιορίζονται και προσαρμόζονται κατά περίπτωση.  

Για να μην προκληθεί σύγχυση, τόσο στον ίδιο τον δάσκαλο που θέλει να ευαισθητο-
ποιήσει τους μαθητές του πάνω στο φλέγον ζήτημα της φτώχειας, που πλέον αποτελεί 
μάστιγα, όσο και στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, κρίνεται σκόπιμος ο περιορισμός 
του παρόντος διδακτικού σεναρίου στην μελέτη συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων 
(case-studies), λ.χ.: αστέγους, άτομα τρίτης ηλικίας, παιδιά, άτομα που εξασφαλίζουν 
το καθημερινό τους φαγητό σε συσσίτια, άνεργοι κ. ά. Συνδυαστικά θα μπορούσε να 
επιλεχθεί η περίπτωση των μεταναστών ή/και των προσφύγων, οι συνθήκες διαβίωσης 
των οποίων είναι κοντά ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Εναλλακτικά, ο καθηγητής 
θα μπορούσε να θέσει τρεις με τέσσερις θεματικές περιοχές, και έπειτα από επιλογή 
των ίδιων των μαθητών να οριστούν οι αντίστοιχες ομάδες· ή να ορίσει μια κοινή θε-
ματική περιοχή για όλες τις ομάδες, την οποία έκαστη θα προσεγγίσει με διαφορετικό 
τρόπο: τέχνη, κοινωνία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Μη Κυβερνητικοί-Μη Κερδο-
σκοπικοί Οργανισμοί κλ. π. Σταθερές παραμένουν οι φάσεις-στάδια πραγμάτωσης της 
παρούσας διδακτικής πρότασης. 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού σεναρίου 

Ήδη έγινε λόγος για ομάδες – αυτό αποτελεί και το πρώτο στάδιο υλοποίησης του συ-
γκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου. Τα οφέλη από την εργασία στο πλαίσιο της ο-
μάδας είναι πολλαπλά: κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος· καταμε-
ρισμός ευθυνών και εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μελών 
της ομάδας· επαύξηση των πιθανοτήτων επιτυχούς και γόνιμου αποτελέσματος. Επι-
πρόσθετα, οι μαθητές μαθαίνουν να είναι υπεύθυνοι, να συνεργάζονται, να εμπιστεύο-
νται (Dillenbourg, 1999· Ματσαγγούρας, 2000). Τοιουτοτρόπως, οικειώνονται με βα-
σικές δημοκρατικές πρακτικές και αρχές: τον διάλογο, τον σεβασμό, την αλληλοϋπο-
στήριξη.  

Πριν την έναρξη υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου και την μετάβαση στο επό-
μενο στάδιο, ο εκπαιδευτικός οφείλει να ενημερώσει τους μαθητές του σχετικά με το 
θέμα/θέματα και τη σημασία του/τους, και να συζητήσει μαζί τους τούς προβληματι-
σμούς και τις απορίες τους. Κατά τη διαδικασία αυτή, αξιοποιεί εκπαιδευτικό υλικό και 
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οδηγούς βιωματικών παιχνιδιών που έχουν καταρτίσει Μη Κυβερνητικοί Ανθρωπιστι-
κοί Οργανισμοί, οι οποίοι εξυπηρετούν ακριβώς αυτόν τον σκοπό: την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα προσφυγιάς, μετανάστευσης, ανιθαγένειας και 
φτώχειας, ειδικότερα· ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γενικότερα. 

Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός δύναται να αξιοποιήσει κάποιο από τα ακόλουθα εκ-
παιδευτικά βοηθήματα, το σύνολο των οποίων διατίθεται ελεύθερα στην επίσημη ιστο-
σελίδα του εκάστοτε φορέα: 

• Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ / greece.iom.int) σε συνεργασία 
με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες (unhcr.gr), με γνώμονα την 
ενίσχυση της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το περίπλοκο ζήτημα της μετα-
νάστευσης και του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αναπτύξει και διαθέτει σε 
όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες εκπαιδευτικό υλικό που αναδεικνύει την κοινωνικο-
πολιτική σπουδαιότητα των ζητημάτων της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Το 
εκπαιδευτικό αυτό υλικό φέρει τον τίτλο «Δεν είναι μόνο αριθμοί», απευθύνεται σε 
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μεταξύ άλλων εμπεριέχει οδηγίες υλο-
ποίησης βιωματικών ασκήσεων και παιχνίδια ρόλων. (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες, 2009. w: https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-
yliko/notjustnumbers.html). 

• Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των Προσφύγων δημιουργήθηκε από 
το γαλλικό τμήμα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώ-
ματα των Προσφύγων και διατίθεται ηλεκτρονικά και δωρεάν και στην ελληνική 
γλώσσα. Στόχος του παιχνιδιού «Περάσματα. Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη 
ζωή των προσφύγων», είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων αναφορικά με 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες κατά την αναζήτηση νέας πατρί-
δας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της προσομοίωσης και της δραματοποίησης. (Ύ-
πατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 2013. w: 
http://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/mathitikosDiagonismos/Passages/PASSAG
ES_GREEK_FINAL.pdf). 

• Το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας (amnesty.org.gr), έχει συντάξει έναν 
χρήσιμο οδηγό για τον εκπαιδευτικό με θεματικές τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
την φτώχεια. Το «Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικής Δράσης, τόμος 1ος, Ανθρώπινα Δικαιώ-
ματα = Λιγότερη Φτώχεια, Οδηγός για τον εκπαιδευτικό», λοιπόν, διατίθεται ελεύ-
θερα στο διαδίκτυο στην επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του συγκεκριμένου Μη Κυ-
βερνητικού Οργανισμού. (Διεθνής Αμνηστία, Ελληνικό Τμήμα, 2009. w: 
http://www.amnesty.org.gr/wp-content/uploads/2010/05/DemandDignity1.pdf). 

• Το ελληνικό τμήμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σχετικά 
πρόσφατα, προχώρησε στην έκδοση ενός ανθολογίου βιωματικών παιχνιδιών για 
μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο δεν άπτεται 
μόνο το ζήτημα της προσφυγιάς, αλλά και της αναγκαιότητας σεβασμού και προ-
στασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύνολό τους. Ο οδηγός αυτός φέρει τον 
τίτλο: «Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δι-
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καιώματα των προσφύγων. Συμβίωση: Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της ανεκτι-
κότητας και την πρόληψη του ρατσισμού στο σχολείο» και συνιστά μια αξιόλογη 
προσπάθεια, που καλύπτει βιβλιογραφικά κενά. Τοιουτοτρόπως αναδεικνύεται ως 
βασικό εργαλείο για τον καθηγητή που θέλει να αναδείξει τα ευαίσθητα αυτά θέ-
ματα στους μαθητές του. (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 2014. 
w: 
http://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/education_symbiosis/Symbiosis_pr
oject_manual_final.pdf). 

 Γενικότερα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τόσο τα σενάρια βιωματικών παιχνιδιών και 
τεχνικών μη τυπικής εκπαίδευσης, όσο και οι οδηγοί καλών πρακτικών, δεν είναι απα-
ραίτητο να ακολουθούνται κατά γράμμα από τον εκπαιδευτικό, αλλά μπορούν να απο-
τελέσουν την μαγιά ανάπτυξης ενός νέου-πρωτότυπου παιχνιδιού. Μάλιστα, η ανά-
πτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων στην σχολική αίθουσα, θα βοηθήσει τον καθη-
γητή να αποφύγει την παγίδα της τελμάτωσης, η οποία είναι σύνηθες φαινόμενο και 
απόρροια ενός εκπαιδευτικού συστήματος που φαλκιδεύει την δημιουργικότητα και 
την πρωτοβουλία διδάσκοντα και εκπαιδευόμενων.  

Τέλος, ο δάσκαλος κατά το πρώτο στάδιο του σεναρίου «Κτίζοντας τους Πολίτες του 
Αύριο», μπορεί να αναζητήσει και την άμεση υποστήριξη ανθρωπιστικών οργανισμών. 
Για παράδειγμα: οι Γιατροί του Κόσμου και η ΜΚΟ Praksis πραγματοποιούν δωρεάν 
ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία κατόπιν συνεννόησης (για περισσότερες πληρο-
φορίες: mdmgreece.gr και praksis.gr). Η παρουσία εκπροσώπων οργανισμών που ερ-
γάζονται με ευάλωτες ομάδες, θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές, θα τους αφυπνίσει 
και θα τους κινητοποιήσει και έτσι θα έχουν περισσότερα ερεθίσματα και κίνητρα να 
εργαστούν κατά την πορεία του εκπαιδευτικού σεναρίου. Άλλωστε, εκπρόσωποι Μη 
Κυβερνητικών Οργανισμών ή/και κρατικών δομών που στηρίζουν ευάλωτες ομάδες, 
είναι οι πλέον κατάλληλοι για να θίξουν τέτοια ζητήματα και να μεταφέρουν εμπειρίες.  

Τον καθορισμό του θέματος/θεματικών και τον χωρισμό των μαθητών σε ομάδες, ακο-
λουθούν ο προσδιορισμός και ο καταμερισμός των εργασιών που πρέπει να υλοποιήσει 
η κάθε ομάδα. Αρχικά, κάθε μία από αυτές, οφείλει να συγκεντρώσει συναφές αρθρο-
γραφικό, ερευνητικό και πληροφοριακό υλικό, το οποίο μπορεί να το εντοπίσει στις 
διαθέσιμες διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης, κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής: 
Google, Bing, Yahoo, Ask, AOL, My Web Search, Blekko, Lycos, Dogpile και web 
crawler (δεύτερο στάδιο).  

Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στην παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού για δύο 
λόγους: 1ον: γιατί για να είναι επιτυχές το «σερφάρισμα» στον παγκόσμιο ιστό και να 
είναι τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης τα επιθυμητά, οι μαθητές οφείλουν 
να δίνουν εύστοχες εντολές στις μηχανές αναζήτησης, κάνοντας προσεκτική επιλογή 
των λέξεων-κλειδιά και 2ον: γιατί η ποικιλία των κειμένων που θα συγκεντρωθούν, και 
οι διαφορετικές απόψεις που αυτά θα εκφράζουν πάνω στο ίδιο θέμα, όπως και οι ει-
κόνες και οι τάσεις που θα αναπαράγουν, θα προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές 
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να γνωρίσουν και να έρθουν σε επαφή με ποικίλες προσεγγίσεις, να συζητήσουν ως 
ομάδα, να σκεφτούν και να κρίνουν τη σημασία κοινοποίησης συγκεκριμένων από-
ψεων και τους διαφορετικούς τρόπους προβολής των ίδιων γεγονότων. Έτσι, οι μαθη-
τευόμενοι θα συνειδητοποιήσουν την ισχύ του λόγου, των νοημάτων που εμπεριέχο-
νται σε αυτόν, τα δομικά και λειτουργικά του μέρη (Δανασσή, Αφεντάκη, κ. ά., 2002).  

Ιδανικά, κατά την συλλογή κειμενικού υλικού, οι μαθητές θα μπορούσαν να μελετή-
σουν και ξενόγλωσσα δημοσιεύματα, επαυξάνοντας τοιουτοτρόπως τα οφέλη που δύ-
νανται να αποκομίσουν από την όλη διαδικασία. Την καλλιέργεια, δηλαδή, και των 
γλωσσικών τους δεξιοτήτων σε μία Γ2, την όξυνση της κριτικής τους ικανότητας, την 
διεύρυνση των οριζόντων τους. 

Κατά το δεύτερο στάδιο, λοιπόν, της συγκέντρωσης πληροφοριακού υλικού, τα μέλη 
των ομάδων αξιοποιούν αρκετές εφαρμογές ΤΠΕ. Μέσω αυτών, ανταλλάζουν υλικό 
και απόψεις, καταλήγουν στην επιλογή συγκεκριμένων πηγών και προετοιμάζουν κα-
τόπιν μια παρουσίαση προς τις υπόλοιπες ομάδες (τρίτο στάδιο). Συγκεκριμένα, κρίνε-
ται σκόπιμη η χρήση κάποιων από των ακόλουθων προγραμμάτων ή/και η παράλληλη 
αξιοποίηση συγκεκριμένων εφαρμογών: 

1. Google Docs: επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων. Οι χρήστες μπορούν να ανταλ-
λάξουν κείμενα, να συζητήσουν και να σχολιάσουν άρθρα, να επεξεργαστούν αρ-
χεία και να δημιουργήσουν ένα κοινό ημερολόγιο (Google Calendar), όπου κατα-
γράφουν τις σημαντικές ημερομηνίες βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει 
η ομάδα, προκειμένου να έχει έτοιμη την παρουσίαση και το σχέδιο δράσης που 
απαιτείται στα επόμενα δύο στάδια. 

2. Drop box: παρέχει τη δυνατότητα on-line αποθήκευσης αρχείων, τα οποία οι χρή-
στες μπορούν να τα διαχειριστούν σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή που 
έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Παράλληλα, οι χρήστες δύνανται να παρέχουν πρό-
σβαση στα αρχεία τους και σε άλλους χρήστες και να διασφαλίζουν την προστασία 
τους (για την περαιτέρω αξιοποίηση της εν λόγω εφαρμογής στην διοίκηση του 
σχολείου και την διδακτική πράξη, βλ. Γκαράς, 2013).  

3. Microsoft Office: πρόκειται για το πλέον αναγνωρισμένο και δημοφιλές πακέτο 
εφαρμογών η/υ, το οποίο περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου 
(Word), μια εφαρμογή λογιστικών φύλλων (Excel), ένα πρόγραμμα για τη δημιουρ-
γία παρουσιάσεων (PowerPoint), ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων (Access), 
μια εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Outlook) και ένα πρόγραμμα ελεύθε-
ρης μορφής συλλογής πληροφοριών από έναν χρήστη ή μέσω της συνεργασίας πολ-
λών χρηστών (OneNote). Κάθε μία από αυτές τις εφαρμογές συμβάλει καταλυτικά 
στην καλλιέργεια δεξιοτήτων η γνώση των οποίων θα αποδειχθεί πολύτιμη στην 
μετέπειτα επαγγελματική ζωή των μαθητών. 

4. Blog (Ιστολόγιο): το ιστολόγιο ή μπλογκ είναι μια μορφή ιστοχώρου, όπου ο δια-
χειριστής/οι διαχειριστές μπορεί ελεύθερα να καταχωρεί σχόλια, άρθρα, κείμενα 
κλ. π. Οι ομάδες μπορούν άκοπα να δημιουργήσουν το δικό τους μπλογκ, ακολου-
θώντας απλά βήματα – οδηγίες από τους πολυάριθμους φορείς που προσφέρουν 
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διαδικτυακά και ελευθέρα λογισμικά ανάπτυξης ιστολογίων (ενδεικτικά: word-
press.com). Στο ιστολόγιο της μπορεί κάθε ομάδα να αναρτά άρθρα ηλεκτρονικών 
εφημερίδων πάνω στις θεματικές του σεναρίου, συναφή βίντεο και ντοκιμαντέρ, 
πληροφορίες για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και Δομές Πολιτών που δρα-
στηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο κλ. π. 

5. Social media: τόσο το facebook, όσο και το twitter είναι πολύ αγαπητά στους νέ-
ους, οι οποίοι αφιερώνουν αρκετό χρόνο από την καθημερινότητα τους στα λεγό-
μενα «κοινωνικά δίκτυα». Η υλοποίηση του παρόντος σεναρίου θα μπορούσε να 
αναδείξει στους μαθητές μια γόνιμη αξιοποίηση των εν λόγω εφαρμογών. Για πα-
ράδειγμα, έκαστη ομάδα θα μπορούσε να δημιουργήσει group στο facebook, όπου 
θα ανταλλάσει υλικό και ιδέες και, ταυτόχρονα, οι μαθητές θα μπορούσαν να «α-
κολουθούν» στο twitter τις ανακοινώσεις ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) 
στις θεματικές του σεναρίου. 

6. E-mail: το e-mail ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί άλλη μία εφαρμογή επικοι-
νωνίας που μπορεί να αξιοποιηθεί από τις ομάδες. 

7. YouTube: το YouTube είναι το δημοφιλέστερο διεθνώς μέσο κοινοποίησης, ανα-
παραγωγής και διαμοιρασμού βίντεο, στο οποίοι τόσο οι μαθητές, όσο και ο καθη-
γητής δύνανται να βρουν αξιόλογα πληροφοριακά βίντεο, τα οποία μπορούν να α-
ξιοποιηθούν ως υλικό για το τρίτο στάδιο του εκπαιδευτικού σεναρίου «Κτίζοντας 
τους Πολίτες του Αύριο». Ενδεικτικά, οι ομάδες θα μπορούσαν να παρακολουθή-
σουν βίντεο από την δράση των Γιατρών Χωρίς Σύ-
νορα: https://www.youtube.com/user/msfuk (για πληροφορίες σχετικά με τη δράση 
του ελληνικού τμήματος, βλ. http://www.msf.gr/). 

Τέλος, σε αυτό το στάδιο, η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τις ομάδες είναι στενή. 
Κρίνεται σκόπιμο να καθιερωθούν εβδομαδιαίες συναντήσεις, για να είναι σε θέση ο 
καθηγητής να κατευθύνει ορθά τους μαθητές, να επεμβαίνει όπου είναι απαραίτητο, να 
δίνει λύσει σε τυχόν ζητήματα που θα ανακύψουν και, γενικότερα, να έχει την πλήρη 
εποπτεία. Ο ρόλος του, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι συμβουλευτικός. Ο καθη-
γητής πρέπει να ενθαρρύνει τους μαθητές να πάρουν πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν 
τις ιδέες τους. Αναμφίβολα, η διαδικασία αυτή θα ενδυναμώσει τις σχέσεις του με τους 
μαθητές και θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ανταπόκριση των εκπαιδευόμενων στα μα-
θήματα.  

Κατά το τρίτο στάδιο, έκαστη ομάδα πρέπει να παρουσιάσει στις υπόλοιπες ομάδες 
αποκρυσταλλωμένο το υλικό και τις πληροφορίες που συγκέντρωσε. Η παρουσίαση 
μπορεί να έχει την μορφή PowerPoint ή την μορφή βίντεο, το οποίο τα παιδιά μπορούν 
εύκολα να δημιουργήσουν μέσω της εφαρμογής Movie Maker. Η διαδικασία επιλογής 
του υλικού και οργάνωσης της παρουσίασης, θα συμβάλει στην όξυνση της κριτικής 
τους ικανότητας, στην ενδυνάμωση των σχέσεων της ομάδας, στην καλλιέργεια τεχνι-
κών παρουσιάσεων. Επιπρόσθετα, ο διάλογος που θα ακολουθήσει των παρουσιάσεων, 
υπό τον συντονισμό του δασκάλου, μεταξύ των ομάδων, θα ενθαρρύνει την προβολή 
διαφορετικών προσεγγίσεων, τον εκατέρωθεν προβληματισμό, την ευαισθητοποίηση 
και ενημέρωση για μείζονα ζητήματα. 
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Τις παρουσιάσεις, ακολουθεί το τέταρτο και τελευταίο στάδιο της παρούσης διδακτι-
κής πρότασης. Στην τελική φάση, λοιπόν, οι μαθητές πρέπει να συναποφασίσουν και 
να οργανώσουν μια δράση προς υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων και ενημέρωση-
ευαισθητοποίηση των υπόλοιπων μαθητών, των οικογενειών τους και της τοπικής κοι-
νωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, πολυάριθμες είναι οι δραστηριότητες που θα μπορούσαν να 
πραγματωθούν, υπό την καθοδήγηση και υποστήριξη, φυσικά, του δασκάλου, όπως: 
συλλογή τροφίμων και παράδοσής τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της περιοχής, 
συγκέντρωση ρουχισμού και παιχνιδιών και δωρεά αυτών σε Μη Κυβερνητικό Οργα-
νισμό, ο οποίος θα αναλάβει κατόπιν τον διαμοιρασμό τους κλ. π.  

Οι δράσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν και πνευματικό-καλλιτεχνικό χαρακτήρα: 
προβολή βίντεο-ντοκιμαντέρ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου· οργά-
νωση έκθεσης με ζωγραφικά έργα των ίδιων των παιδιών στα οποία να αποτυπώνονται 
παραστατικά οι προβληματισμοί τους σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στην εποχή μας· υλοποίηση φωτογραφικής έκθεσης με φωτογραφικό υλικό 
έντυπων μέσων ή πρωτότυπο υλικό κ. ά. Ενδιαφέρουσα, θα ήταν και η πραγματοποί-
ηση μια θεατρικής παράστασης λ.χ., την οποία τα παιδιά θα μπορούσαν να «ανεβά-
σουν» στο τέλος της χρονιάς με ένα συμβολικό αντίτιμο. Τα έσοδα θα μπορούσαν έ-
πειτα να διατεθούν σε κοινωφελή σκοπό. Η τραγωδία του Ευριπίδη «Τρωάδες» π.χ. θα 
ήταν μια εύστοχη επιλογή. 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: 

Προς αποφυγή της επανάληψης, αντί επιλόγου, στην παρούσα ενότητα παρέχονται με-
ρικοί χρήσιμοι σύνδεσμοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν το πρωτογενές υ-
λικό για τον εκπαιδευτικό και τις ομάδες των μαθητών του: 

• Η εφημερίδα Καθημερινή έχει δημοσιεύσει εάν αξιόλογο φωτο-ρεπορτάζ σχετικά 
με το μεταναστευ-
τικό: http://www.kathimerini.gr/823037/interactive/epikairothta/ereynes/diakinhte
s-plhmmyrizoyn-to-aigaio#webdoc 

• Στον ακόλουθο σύνδεσμο, μπορεί ο χρήστης να παρακολουθήσει 6 χαρακτηριστικά 
βίντεο αναφορικά με το μεταναστατευτικό πρόβλημα σε πανευρωπαϊκό επί-
πεδο: http://www.opensocietyfoundations.org/voices/europe-s-migration-crossing-
points-captured-six-films?utm_campaign=news_B_facebook_share#spain 

• Το συγκεκριμένο βίντεο, αν και δημιουργήθηκε το 2011, παραμένει τραγικά επί-
καιρο: https://www.youtube.com/watch?v=xhZHQcZ5T10 

• Το ελληνικό τμήμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, έχει 
αναρτήσει 12 βίντεο στο YouTube με γνώμονα την ενημέρωση και ευαισθητοποί-
ηση: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDhxOid2aiAHjHX121dP5vw78w
8BVMVct 
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• Ξεχωρίζουμε το βίντεο που φέρει τον τίτλο: «Ένας έφηβος στην εξορία» 
(https://www.youtube.com/watch?v=egBvUw8pvt0). 

• Αξίζει να δουν τα παιδιά το ακόλουθο ντοκιμαντέρ το οποίο αποτελεί δημιουργία 
συνομηλίκου τους και αφορά την κρίση στην Ελ-
λάδα: https://www.youtube.com/watch?v=m1Z08qpARcA 

• Στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο, μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει ένα ντοκιμα-
ντέρ για την φτώχεια στην Ελλάδα και την δράση Μη Κυβερνητικών Οργανισμών 
προς ανακούφιση των ασθενέστε-
ρων: http://www.dreamsociety.gr/index.php?option=com_videoflow&task=play&
id=1002&sl=latest&Itemid=2 

• Τέλος, ιδιαίτερα χρήσιμη και πληροφοριακή είναι για τον καθηγητή η ακόλουθη 
έκθεση για την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα, η οποία δη-
μοσιεύτηκε από αρμόδιους ερευνητικούς φορείς και εγχώριους think tank οργανι-
σμούς τον Δεκέμβριο του 2014: http://crisisobs.gr/wp-
content/uploads/2015/01/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE
%B7-
%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B
A%CE%BF%CF%8D-
%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB_%CE%A3%CF%8
5%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-14-12.docx.pdf 
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Λογοτεχνικό Υπερκείμενο: Ο Μικρός Πρίγκιπας ταξιδεύει... 

Γαλανός Ανδρέας 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Δ.Ε. 
galandreas3012@gmail.com 

Περίληψη 

Η εισήγηση παρουσιάζει ένα σενάριο διδασκαλίας που επιχειρεί να φέρει τους μαθητές 
σε επαφή με ζητήματα σχετικά με την τύχη της λογοτεχνίας στην ψηφιακή εποχή. Ει-
δικότερα, επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με θέματα όπως η ρευστότητα, η 
διαδραστικότητα και η πολυμεσικότητα, που χαρακτηρίζουν το λογοτεχνικό κείμενο 
στον ψηφιακό χώρο. Ο βασικός άξονας αυτής της απόπειρας είναι το υπερκείμενο και 
η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει. Αρχικά, οι μαθητές αναγνωρίζουν τον 
υπερδεσμό ως ένα βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το ψηφιακό από το έντυπο 
κείμενο. Στη συνέχεια, περιηγούμενοι στις σελίδες του ψηφιακού Πλανήτη Πρέσπα της 
Σοφίας Νικολαΐδου, έρχονται σε επαφή με τις προοπτικές (και τα ενδεχόμενα προβλή-
ματα) που δημιουργεί η υπερκειμενική λογική κατά την εφαρμογή της στον χώρο της 
λογοτεχνίας. Προκειμένου να συνειδητοποιήσουν βιωματικά τις αλλαγές αυτές, καλού-
νται οι ίδιοι να μετατρέψουν σε υπερκείμενο ορισμένα αποσπάσματα από τον Μικρό 
Πρίγκιπα και να δημιουργήσουν εναλλακτικές διαδρομές μέσα στο κείμενο. 

Λέξεις - Κλειδιά: Υπερκείμενο, Λογοτεχνία, Μικρός Πρίγκιπας, Wiki 

Εισαγωγή 

Το 2013, στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτι-
κών σεναρίων βασισμένων σε Τ.Π.Ε. και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα 
μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» - Οριζό-
ντια 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 συντάκτη 
της παρούσας εισήγησης σενάριο διδασκαλίας με τίτλο «Υπερκείμενο και Λογοτεχνία. 
Οι απρόβλεπτες διαδρομές του Μικρού Πρίγκιπα.». Στη διάρκεια του σχολικού έτους 
2013-2014, στο πλαίσιο της ίδιας πράξης, το σενάριο προσαρμόστηκε και εφαρμό-
στηκε στην τάξη. Το συνταγμένο σενάριο βρίσκεται αναρτημένο στην πλατ-
φόρμα Πρωτέας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, όπου φιλοξενούνται σενάρια διδα-
σκαλίας με τη χρήση Τ.Π.Ε. για όλα τα γλωσσικά μαθήματα. Σύντομα θα βρίσκεται 
εκεί και η εφαρμοσμένη του εκδοχή. 

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Τα νέα ψηφιακά μέσα, με τις δυνατότητες που μας παρέχουν, μεταμορφώνουν ριζικά 
τους περισσότερους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η λογοτεχνία δεν θα μπο-
ρούσε φυσικά να παραμείνει ανεπηρέαστη. Για αυτό και πληθαίνουν οι συζητήσεις 
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γύρω από τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας ή 
κυβερνολογοτεχνίας (για τη ρευστότητα της σχετικής ορολογίας βλ. Δημητρούλια 
2006: 94-97).  

Κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι η βάση της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας είναι το υπερ-
κείμενο (για την ιστορία, τη θεωρία και τις πρακτικές του υπερκειμένου βλ. Πετρίδου 
2011). Μέσω της δημιουργίας υπερσυνδέσεων παρέχεται η δυνατότητα να συνδεθούν 
λέξεις ή φράσεις με άλλα σημεία του ίδιου κειμένου ή και με άλλα κείμενα. Το κείμενο 
παύει να είναι στατικό και μόνιμο και αποκτά ρευστότητα, απαιτώντας την ενεργητική 
διάδραση του αναγνώστη μαζί του. Κάθε αναγνώστης επιλέγει τους υπερδεσμούς που 
θα ενεργοποιήσει χαράζοντας τη δική του προσωπική διαδρομή. Φυσικά, οι δυνατότη-
τες αυτές δεν είναι απεριόριστες και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί στην υπερ-
βολή τους μπορεί να οδηγήσουν στην πλήρη απουσία συνοχής και στην απώθηση του 
αναγνώστη. 

Επίσης, το υπερκείμενο μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσεις με οπτικά, ηχητικά, 
πολυμεσικά αρχεία, καθώς και με ιστότοπους. Κατά αυτόν τον τρόπο, υποχωρεί η πα-
ραδοσιακή κυριαρχία του λόγου και αναδεικνύεται η πολυτροπικότητα ως αναπόσπα-
στο συστατικό της λογοτεχνίας στα νέα περιβάλλοντα.  

Φυσικά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές από τις καινοτομίες που συζητούνται 
όσον αφορά την ηλεκτρονική λογοτεχνία έχουν την αρχή τους σε τεχνάσματα και πρα-
κτικές που συναντά κανείς ήδη στον χώρο της έντυπης λογοτεχνίας. Το εναλλακτικό 
τέλος μιας αφήγησης, η δυνατότητα ο αναγνώστης να ακολουθήσει διαφορετικές ανα-
γνωστικές διαδρομές, τα παιχνίδια με την οπτική μορφή του κειμένου δεν αποτελούν 
καινοφανείς νεοτερισμούς της ψηφιακής εποχής. Η έντυπη λογοτεχνία έχει ήδη δώσει 
αρκετά τέτοια δείγματα (Μουλά 2010α: 23-24 & Μπεχλιβάνου 2012: 45-49). Άλλω-
στε, η διαπίστωση ότι κάθε αναγνώστης βιώνει μια εντελώς προσωπική και μοναδική 
εμπειρία κατά την ανάγνωση ενός κειμένου έχει επισημανθεί αρχικά αναφορικά με την 
έντυπη λογοτεχνία. Απλώς, η υπερκειμενική διάσταση της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας 
αισθητοποιεί πιο εύγλωττα αυτό το συμπέρασμα. 

Αφορμή για την ιδέα του προκείμενου σεναρίου αποτέλεσε η διαπίστωση-προτροπή 
της Βενετίας Αποστολίδου ότι «η ανοικτότητα και οι πολλαπλές δυνατότητες νοημα-
τοδότησης που δίνει η υπερκειμενική λογοτεχνία (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η έντυπη 
δεν έδινε επίσης, άσχετα αν δεν αξιοποιήθηκαν στη διδασκαλία της λογοτεχνίας) μαζί 
με τη βιωματική συλλειτουργία εικόνων, λέξεων και ήχων δημιουργούν την υπόθεση 
ότι μπορούν να εμπλέξουν τους μαθητές σε μια δημιουργική διαδικασία επανανακάλυ-
ψης του κειμένου ως εναύσματος για τη διερεύνηση ενός εκτεταμένου δικτύου νοημά-
των και σχέσεων που μπορεί να συμπαρασύρει και τη στάση τους απέναντι στα κείμενα 
της έντυπης λογοτεχνίας» (Αποστολίδου 2012: 9) Το ενδεχόμενο, λοιπόν, να αξιοποι-
ηθεί διδακτικά η υπερκειμενική λογοτεχνία οδήγησε στην εφαρμογή μιας διδακτικής 
πρότασης με στόχο να φέρει σε επαφή τα παιδιά με κάποια από τα ζητήματα που θέτει 
η ηλεκτρονική λογοτεχνία και να τα εφοδιάσει με τις απαραίτητες δεξιότητες για την 
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ανάγνωση ενός λογοτεχνικού υπερκειμένου, αλλά και τη μετατροπή ενός έντυπου α-
ποσπάσματος σε ψηφιακό υπερκείμενο (για τα διδακτικά οφέλη της σύγκρισης ενός 
λογοτεχνικού κειμένου με το ηλεκτρονικό του ανάλογο βλ. Μουλά 2010β: 38-41). Άλ-
λωστε, «το υπερκείµενο είναι ο εικονικός χώρος όπου η µοντέρνα λογοτεχνική κριτική 
και η παιδαγωγική συναντιούνται, καθώς ο ενεργός αναγνώστης στην µαθητοκεντρική 
τάξη γίνεται πραγµατικότητα κι όχι απλά ζητούµενο» (Μάτος, Οικονόμου, & Βίγκλας 
2006: 549). 

Στο πλαίσιο της σχολικής πραγματικότητας οι μαθητές έρχονται ολοένα και συχνότερα 
σε επαφή με κείμενα σε ψηφιακή υπερκειμενική μορφή (για παράδειγμα, η εμπλουτι-
σμένη ηλεκτρονική εκδοχή των σχολικών εγχειριδίων στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού 
Σχολείου). Καλό είναι λοιπόν να συναντούν αυτά τα κείμενα έχοντας ήδη αναπτύξει 
κάποιες δεξιότητες και έναν σχετικό προβληματισμό. Άλλωστε, μια από τις δραστη-
ριότητες που μπορεί να ανατεθεί στους μαθητές στην πορεία της σχολικής χρονιάς είναι 
και η μετατροπή ενός λογοτεχνικού κειμένου σε ψηφιακό υπερκείμενο. Μια τέτοια 
δραστηριότητα επιτρέπει να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχει το υπερκείμενο 
στον υπομνηματισμό και τη σημείωση ενός λογοτεχνήματος. Πριν προβούμε όμως σε 
τέτοιες δραστηριότητες, καλό θα ήταν να έχουμε προλειάνει το έδαφος και να έχουμε 
προϊδεάσει τους μαθητές μας για ορισμένα από τα συναφή ζητήματα που ανακύπτουν. 

Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

Οι ΤΠΕ αξιοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο σενάριο με γνώμονα τον προβληματισμό για 
τη συνάντηση του υπερκειμένου με τη λογοτεχνία προς δύο κατευθύνσεις: 

o Το υπερκείμενο και η αξιοποίησή του στον χώρο της λογοτεχνίας απαιτούν νέες 
δεξιότητες από την πλευρά του αναγνώστη, κυρίως όσον αφορά την πολυμεσι-
κότητα και τη διαδραστικότητα που γίνονται αναπόσπαστα συστατικά του κει-
μένου. 

o Χάρη στο υπερκείμενο γίνονται έκτυπα και με παιγνιώδη τρόπο αισθητές ορι-
σμένες κομβικής σημασίας διαπιστώσεις για την ανάγνωση κάθε λογοτεχνικού 
κειμένου (έντυπου ή ψηφιακού): ο αναγνώστης παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
παραγωγή νοήματος, φτιάχνοντας το δικό του δίκτυο νοητικών συνδέσεων, και 
συνεπώς κάθε ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου είναι διαφορετική και μο-
ναδική. 

Για την εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων επιλέχτηκε η χρησιμοποίηση του 
Wiki, καθώς επιτρέπει τη δημιουργία υπερκειμενικών συνδέσεων τόσο μεταξύ των σε-
λίδων του όσο και με άλλους ιστοτόπους, και παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για 
ομαδική συνεργασία.  

Διδακτική πορεία 

Το σενάριο εφαρμόστηκε σε ένα τμήμα της Γ΄ Γυμνασίου χωρισμένο σε 6 ομάδες. Ο 
χωρισμός σε ομάδες έγινε με βάση τις επιθυμίες των ίδιων των μαθητών. Υπήρξε όμως 
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μέριμνα ώστε σε κάθε ομάδα να υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος που γνώριζε καλά να 
πραγματοποιεί υπερσυνδέσεις σε ένα κείμενο. 

1η ώρα: Το λογοτεχνικό υπερκείμενο. Μια πρώτη επαφή. 

Η πρώτη ώρα αποτέλεσε την εισαγωγή στο θέμα του υπερκειμένου. Κάθε ομάδα εργά-
στηκε σε ξεχωριστό υπολογιστή στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου. Ζητήθηκε 
αρχικά από τους μαθητές να μεταβούν στο λήμμα της ελληνικής Wikipedia για τον 
Μικρό Πρίγκιπα και να το παρατηρήσουν. Παράλληλα μοιράστηκε σε φωτοτυπίες το 
αντίστοιχο λήμμα για τον Μικρό Πρίγκιπα από μια έντυπη εγκυκλοπαίδεια και ζητή-
θηκε να σχολιαστεί η διαφορά στη μορφή των δύο λημμάτων. Αμέσως εντοπίστηκε το 
ζήτημα των θερμών λέξεων που συναντάει κανείς στα λήμματα της Wikipedia και των 
υπερσυνδέσεων προς άλλα λήμματα και προς άλλες σχετικές ιστοσελίδες. Επισημάν-
θηκε βεβαίως ότι και οι έντυπες εγκυκλοπαίδειες παραπέμπουν σε άλλα σχετικά λήμ-
ματα, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό και χωρίς τις ευκολίες που προσφέρει η υπερκει-
μενική διάρθρωση της ψηφιακής.   Μέσω της δραστηριότητας αυτής εισήχθη στο μά-
θημα η έννοια του υπερκειμένου και των δυνατοτήτων που προσφέρει. 

Στη συνέχεια διανεμήθηκαν σε φωτοτυπίες αποσπάσματα από το μυθιστόρημα της Σο-
φίας Νικολαΐδου Πλανήτης Πρέσπα. Οι μαθητές παροτρύνθηκαν να μεταβούν στην ι-
στοσελίδα με την διαδικτυακή εκδοχή του μυθιστορήματος, στην οποία περιλαμβάνο-
νται μεταξύ άλλων και τα αποσπάσματα που τους διανεμήθηκαν σε φωτοτυπίες. Αρ-
χικά, διάβασαν τις οδηγίες που δίνει η συγγραφέας στους αναγνώστες και στη συνέχεια 
επέλεξαν τις δικές τους αναγνωστικές διαδρομές, προσπαθώντας να εντοπίσουν τα α-
ποσπάσματα που τους δόθηκαν και να συγκρίνουν την έντυπη με την ψηφιακή εκδοχή 
τους. Παρατήρησαν την ύπαρξη υπερδεσμών, όπως και στο λήμμα της Wikipedia, που 
στην προκειμένη περίπτωση όμως οδηγούνε είτε σε κάποιο άλλο απόσπασμα του μυ-
θιστορήματος είτε σε μια ηχογραφημένη λέξη ή φράση. Επισήμαναν επίσης τη δυνα-
τότητα εισόδου από διαφορετικά σημεία στο κείμενο, τη δυνατότητα που δίνεται στον 
αναγνώστη να επιλέξει διαφορετικές διαδρομές, την παράλειψη τμημάτων του έντυπου 
κειμένου. Παράλληλα, οι μαθητές ξεφύλλισαν το βιβλίο της συγγραφέα, το οποίο είχε 
φέρει ο διδάσκων στην τάξη, με σκοπό να διαπιστώσουν ότι στην έντυπη εκδοχή του 
το μυθιστόρημα είναι μια συνηθισμένη έκδοση.  

Η πλοήγηση αυτή έδωσε αφορμή για μια συζήτηση για τα χαρακτηριστικά του υπερ-
κειμένου και τις διαφορές του από το έντυπο. Όλες οι ομάδες συμφώνησαν ότι το ψη-
φιακό υπερκείμενο χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, μεγάλο βαθμό πολυτροπικότητας, 
δίνει στον αναγνώστη μια αίσθηση σύγχυσης, αποτελεί μια οπτικοακουστική εμπειρία 
και η κυριαρχία φαίνεται να βρίσκεται στη μεριά του αναγνώστη. Αντίθετα, απέδωσαν 
στο έντυπο κείμενο αίσθηση σταθερότητας και βεβαιότητας, μικρότερο βαθμό πολυ-
τροπικότητας και κυριαρχία του συγγραφέα. Η διάκριση αυτή είναι φυσικά σχηματική 
και απλουστευτική στο βαθμό που δεν λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι συναντάμε 
από χρόνια έντυπα κείμενα που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδονται 
εδώ στην ψηφιακή λογοτεχνία (και το αντίστροφο), καθώς και ότι σύμφωνα με τη σύγ-
χρονη θεωρία της λογοτεχνίας η κυριαρχία του αναγνώστη δεν περιορίζεται μόνο στα 
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λογοτεχνικά υπερκείμενα, αλλά συνδέεται με τη διαδικασία παραγωγής νοήματος σε 
κάθε είδους (λογοτεχνικό) κείμενο (αναφέρομαι κυρίως στις θεωρίες της πρόσληψης 
και της αναγνωστικής ανταπόκρισης).  Η αδρή όμως αυτή σχηματοποίηση κρίθηκε ότι 
είναι απαραίτητη σε πρώτη φάση, προκειμένου να εξοικειωθούν σταδιακά με το λογο-
τεχνικό υπερκείμενο οι μαθητές και να προβληματιστούν για τα χαρακτηριστικά του.  

Τέλος, τους ζητήθηκε να διαλέξουν ποια από τις δύο εκδοχές προτιμάν, την έντυπη ή 
την ψηφιακή. Η συντριπτική πλειοψηφία της τάξης έκλινε προς την έντυπη εκδοχή, 
αποδίδοντας την προτίμηση αυτή στη δυσκολία να παρακολουθήσουν το ψηφιακό κεί-
μενο. Στο σημείο αυτό έγινε μια σύντομη επισήμανση ότι πιθανώς η άποψή τους αυτή 
να έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα που επισκέφθηκαν, καθώς δεν περι-
λαμβάνει το σύνολο του μυθιστορήματος και είναι πλέον κάπως παρωχημένη. Δυστυ-
χώς όμως δεν υπάρχουν ανάλογες πιο πρόσφατες απόπειρες στα νέα ελληνικά. Στο τέ-
λος της ώρας μοιράστηκαν στις ομάδες αποσπάσματα από τον Μικρό Πρίγκιπα, για να 
τα διαβάσουν για την επόμενη φορά.  Συγκεκριμένα, επρόκειτο για τις αφηγήσεις του 
Μικρού Πρίγκιπα σχετικά με τις περιπλανήσεις και τις περίεργες συναντήσεις που είχε 
κατά το ταξίδι του σε έξι (6) διαφορετικούς πλανήτες (αστεροειδείς 325, 326, 327, 328, 
329 και 330), προτού καταλήξει στον πλανήτη Γη. Κάθε ομάδα ανέλαβε κι από έναν 
πλανήτη. 

2η-3η ώρα: Από το έντυπο κείμενο στο ψηφιακό υπερκείμενο 

Στο διδακτικό αυτό δίωρο οι ομάδες κλήθηκαν να μεταβούν στο Wiki που δημιουργή-
θηκε για τον σκοπό αυτό και να «ζωντανέψουν» τον πλανήτη που τους ανατέθηκε. 
Κάθε ομάδα δημιούργησε μια χωριστή σελίδα για τον πλανήτη που ανέλαβε, ονομάζο-
ντάς την με τον αριθμό του αντίστοιχου αστεροειδούς. Ο διδάσκων θα ασχολούνταν με 
τον πλανήτη Γη. Η οδηγία ήταν να δώσουν στο απόσπασμα υπερκειμενική και πολυ-
τροπική μορφή. Αρχικά, και εφόσον υπήρχαν άγνωστες λέξεις στο απόσπασμα που 
τους δόθηκε, μπορούσαν να τις αναζητήσουν στο ηλεκτρονικό λεξικό Τριανταφυλλίδη 
και να δημιουργήσουν υπερσυνδέσεις προς τα αντίστοιχα λήμματα. Στη συνέχεια, τους 
ζητήθηκε να διαλέξουν φωτογραφίες και μουσικό υλικό που να σχετίζεται με τον πλα-
νήτη τους, να επιλέξουν τις λέξεις ή τις φράσεις που επιθυμούν και να δημιουργούν 
υπερσυνδέσεις προς τις αντίστοιχες φωτογραφίες ή τα βιντεάκια στο YouTube. Μπο-
ρούσαν αν θέλουν να τραβήξουν και δικές τους φωτογραφίες, να τις ανεβάσουν στο 
Wiki και να δημιουργήσουν υπερσύνδεση με αυτές. Επίσης, τους προτάθηκε να δη-
μιουργήσουν υπερσύνδεση προς κάποια ιστοσελίδα που θεωρούν ότι έχει οποιαδήποτε 
σχέση με τον πλανήτη τους. Μπορούσαν επίσης να παίξουν με το μέγεθος, το χρώμα 
και το είδος της γραμματοσειράς, για να αναδείξουν λέξεις, φράσεις ή και ολόκληρα 
αποσπάσματα. Προκειμένου να υπάρχει ένα μέτρο για την αξιολόγηση της εργασίας 
των παιδιών ζητήθηκε στο κείμενο κάθε ομάδας να υπάρχουν τουλάχιστον πέντε (5) 
ενεργοί υπερσύνδεσμοι και οι ομάδες να είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την επιλογή 
που έχουν κάνει. Αποτράπηκαν από το να χρησιμοποιήσουν τις γνωστές εικονογραφή-
σεις του Μικρού Πρίγκιπα που συνοδεύουν την έντυπη έκδοση και παροτρύνθηκαν να 
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αφήσουν τη φαντασία τους εντελώς ελεύθερη να δημιουργήσει εικόνες ή να κάνει συ-
νειρμούς. 

Πολλές από τις επιλογές των ομάδων κινήθηκαν στη λογική της απλής εικονογράφησης 
λέξεων του κειμένου. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις προέκυψαν ενδιαφέρουσες συν-
δέσεις λέξεων και εικόνων. Ενδιαφέρον είχε η επιλογή ορισμένων ομάδων να ορίσουν 
εξαρχής μια αισθητική ή ένα ύφος που θα χαρακτηρίσει συνολικά τις επιλογές τους. 
Έτσι, η ομάδα που ανέλαβε τον πλανήτη 325 διάλεξε να δώσει μια κωμική νότα, με 
επιλογές εμπνευσμένες από κινούμενα σχέδια, ενώ στον πλανήτη 328 κυριάρχησε μια 
αισθητική που συνδύαζε στοιχεία θρίλερ και επιστημονικής φαντασίας. Αυτό που έχει 
πάντως μεγάλη σημασία είναι ότι οι μαθητές προβληματίστηκαν σχετικά με τις επιλο-
γές τους και συνειδητοποίησαν ότι η μετατροπή αυτή αποτελεί στην ουσία ένα είδος 
ερμηνείας του κειμένου, μέσα από την υποκειμενική του πρόσληψη από τα μέλη της 
ομάδας. Το πιο ενδιαφέρον και ουσιαστικό κομμάτι του σεναρίου ήταν οι συζητήσεις 
που έλαβαν χώρα ανάμεσα στα μέλη κάθε ομάδας όσον αφορά τις εικόνες ή τις μουσι-
κές που θα χρησιμοποιηθούν. Εκεί αναδείχτηκε πολύ έντονα η διαφορά στην πρόσ-
ληψη του κειμένου από άτομο σε άτομο, μόνο που το υλικό αυτών των συζητήσεων 
δεν είναι δυνατό να αποτυπωθεί εδώ.  

Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ο τρόπος που οι μαθητές αξιοποίησαν τη δυ-
νατότητα χρήσης διαφορετικού χρώματος γραμματοσειράς για να σημάνουν λέξεις ή 
φράσεις. Η ομάδα που ανέλαβε τον πλανήτη του γεωγράφου, για παράδειγμα, δήλωσε 
ότι χρωμάτισε με μπλε το κομμάτι του κειμένου που αναφέρεται σε ωκεανούς και με 
κόκκινο το κομμάτι που αφορά τα ηφαίστεια, εμπνευσμένη από το χρώμα της θάλασ-
σας και της λάβας αντιστοίχως. Ακόμα πιο δημιουργική ήταν η ιδέα της ομάδας που 
δούλεψε τον πλανήτη του φανανάφτη να χρωματίσει με διπλό χρώμα τη λέξη εικοσι-
τετράωρο. Συγκεκριμένα, η λέξη εμφανίζεται μισή μαύρη και μισή πορτοκαλί, σε μια 
προσπάθεια να αποδοθεί η νύχτα και η μέρα, όπως εξήγησαν τα μέλη της ομάδας.  

Ο διδάσκων, καθότι σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος κινούνταν ανάμεσα στις ομά-
δες, παρακολουθώντας την εργασία τους, επιλύοντας τυχόν απορίες και παρεμβαίνο-
ντας σε περίπτωση προβλήματος, επεξεργάστηκε τη σελίδα με τον πλανήτη Γη από το 
σπίτι, δουλεύοντας με ανάλογο τρόπο με τους μαθητές. 

4η ώρα: Εναλλακτικές διαδρομές 

Στην ώρα αυτή οι ομάδες διερεύνησαν τις δυνατότητες που παρέχει το υπερκείμενο 
στον αναγνώστη να χαράξει τις δικές του αναγνωστικές διαδρομές. 

Στην αρχική σελίδα του Wiki ο εκπαιδευτικός ανάρτησε το ακόλουθο απόσπασμα από 
τον Μικρό Πρίγκιπα:  

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας μικρός πρίγκιπας που κατοικούσε σ' ένα μικρό πλα-
νήτη, μόλις πιο μεγάλο από τον ίδιο. 

[…] 
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Βρισκόταν στην περιοχή που σχημάτιζαν οι αστεροειδείς 325, 326, 327, 328, 329 και 
330. Άρχισε, λοιπόν, να τους επισκέπτεται για να βρει εκεί κάποια απασχόληση κι ακόμη 
για να μορφωθεί. 

Κάθε ομάδα δημιούργησε πάνω στον αριθμό του πλανήτη που της αντιστοιχούσε υ-
περσύνδεση προς τη σελίδα με το αντίστοιχο κείμενο. 

Οι ομάδες  στη συνέχεια κλήθηκαν να περιηγηθούν στις σελίδες-πλανήτες των άλλων 
ομάδων (αλλά και του εκπαιδευτικού) και να ενεργοποιήσουν τους υπερδεσμούς. Διά-
λεξαν όποιους πλανήτες τούς άρεσαν (συμπεριλαμβανομένης και της Γης ως τελικού 
προορισμού) και δημιούργησαν στο τέλος του δικού τους αποσπάσματος υπερσυνδέ-
σεις που οδηγούν τον αναγνώστη στην αντίστοιχη σελίδα και τον Μικρό Πρίγκιπα σε 
έναν νέο πλανήτη, κατά το πρότυπο που είχαν ήδη γνωρίσει οι μαθητές στον ιστότοπο 
του Πλανήτη Πρέσπα. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο υπερσυνδέσεων ανάμεσα στις 
σελίδες που επιτρέπει σε κάθε αναγνώστη να επιλέξει τη σειρά με την οποία θα επισκε-
φτεί ο Μικρός Πρίγκιπας τους αστεροειδείς. 

Στην αρχική σελίδα προστέθηκε κάτω από το απόσπασμα του Μικρού Πρίγκιπα η εξής 
οδηγία: 

Ακολούθησε τον Μικρό Πρίγκιπα στην περιπλάνησή του. Δεν είναι υποχρεωτικό να επι-
σκεφτείς τους πλανήτες με μια συγκεκριμένη σειρά. Διάλεξε όποιον αριθμό θέλεις και 
κάνε κλικ στην αντίστοιχη υπερσύνδεση. Μπορείς να διαμορφώσεις τη δική σου δια-
δρομή… 

Τέλος ζητήθηκε από τους μαθητές να περιηγηθούν στο λογοτεχνικό υπερκείμενο, να 
προβληματιστούν γύρω από τις επιλογές της κάθε ομάδας και να διατυπώσουν τα σχό-
λια και τα ερωτήματά τους στον οικείο χώρο της αντίστοιχης σελίδας του Wiki.  

5η ώρα: Αποτιμώντας την εμπειρία 

Στην τελευταία ώρα ζητήθηκε από τους μαθητές να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολό-
γιο σχετικό με την εμπειρία τους από την ανάγνωση και τη δημιουργία λογοτεχνικών 
υπερκειμένων και ακολούθησε σχετική συζήτηση.  

Το σύνολο των μαθητών θεώρησε ότι η ψηφιακή εκδοχή του κειμένου διαφέρει ριζικά 
από την έντυπη. Ως βασικό επιχείρημα έφεραν την ύπαρξη πολλών χρωμάτων και τη 
σειρά με την οποία μπορεί να διαβάσει κανείς τα αποσπάσματα. Σχεδόν όλοι συμφώ-
νησαν επίσης ότι η ψηφιακή εκδοχή προσφέρει περισσότερα στον αναγνώστη. Συγκε-
κριμένα, δήλωσαν ότι είναι πιο διασκεδαστική και σου προκαλεί το ενδιαφέρον να δεις 
τη συνέχεια. Ελάχιστοι ήταν οι μαθητές που εξέφρασαν την ενόχλησή τους για το γε-
γονός ότι ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει τα αποσπάσματα με τυχαία σειρά και όχι 
ακολουθώντας αυτή που καταγράφεται στην έντυπη μορφή του βιβλίου. Παρόλο που 
δεν τους ενοχλεί, όλοι εξέφρασαν την άποψη ότι το γραπτό κείμενο δείχνει πιο οργα-
νωμένο και γίνεται πιο εύκολα κατανοητό. Στο σημείο αυτό παρατηρήθηκε ότι και στο 
έντυπο κείμενο ο αναγνώστης κάνει συχνά διαφορετικές επιλογές στη σειρά με την 
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οποία θα διαβάσει, για παράδειγμα, τα διηγήματα που περιλαμβάνονται σε έναν τόμο. 
Μπορεί ακόμα και να παραλείψει σελίδες ή κεφάλαια διαβάζοντας ένα μυθιστόρημα. 
Υπήρξαν και μαθητές που παραδέχτηκαν ότι πολλές φορές διαβάζουν, ενώ ακόμα βρί-
σκονται στη μέση της ανάγνωσης, τις τελευταίες σελίδες ενός βιβλίου, για να ξέρουν 
τι θα γίνει στο τέλος. Με όλα αυτά έγινε αρκετά κατανοητό ότι οι διαφορές στην ανά-
γνωση ενός έντυπου και ενός ψηφιακού κειμένου δεν είναι πάντα τόσο μεγάλες όσο 
φαίνονται αρχικά. Τα ελαττώματα που απέδωσαν τα παιδιά στο ψηφιακό κείμενο είναι 
ότι δεν καλλιεργεί τη φαντασία, γιατί οι υπερδεσμοί και οι φωτογραφίες κατευθύνουν 
τη σκέψη του αναγνώστη, καθώς και ότι ο μεγάλος αριθμός υπερσυνδέσεων μπορεί να 
αποτελεί πρόβλημα στην παρακολούθησή του και να το καταστήσει περίπλοκο και 
μπερδεμένο. Επισήμαναν ακόμα πως το γεγονός ότι επιλέγει ο αναγνώστης πού θα με-
ταβεί στη συνέχεια, στερεί κάπως από την ανάγνωση τον χαρακτήρα του απρόοπτου 
και του άγνωστου που έχει το έντυπο κείμενο, τη σειρά του οποίου καθορίζει ο συγ-
γραφέας.  Τέλος, εξέφρασαν την επιφύλαξη ότι στο ψηφιακό υπερκείμενο συχνά η έμ-
φαση πέφτει στην εικόνα και όχι στον λόγο. Εδώ επιχειρήθηκε συσχέτιση με τη συνο-
λικότερη διαχείριση του λόγου και της εικόνας στην εποχή μας και διαπιστώθηκε η 
κυρίαρχη παρουσία της εικόνας σχεδόν σε κάθε μορφή ανθρώπινης δραστηριότητας 
σήμερα. Πάντως, οι ίδιοι οι μαθητές ανέφεραν ότι κυριαρχία των εικόνων και καθοδή-
γηση της φαντασίας του αναγνώστη θα μπορούσε κανείς να προσάψει και στα εικονο-
γραφημένα βιβλία. Με άλλα λόγια, η πολυτροπικότητα και η συλλειτουργία εικόνας-
λόγου δεν είναι κάτι όψιμο. Ενδιαφέρον είχε ότι η τάξη εμφανίστηκε διχασμένη όσον 
αφορά το αν θα επέλεγε να διαβάσει ένα έργο γραμμένο σε μια τέτοια υπερκειμενική 
μορφή. Οι μισοί θα το επέλεγαν στην περίπτωση που το έργο ήταν εξαρχής γραμμένο 
με έναν τέτοιο τρόπο, ενώ οι άλλοι μισοί θα το απέφευγαν. Σε μια ανάλογη ερώτηση 
στην 1η διδακτική ώρα του μαθήματος σύσσωμο το τμήμα είχε ταχθεί υπέρ της έντυπης 
εκδοχής του βιβλίου. Οι αναγνωστικές τους ταυτότητες φάνηκε να μετακινήθηκαν κά-
πως. (Αναφορικά με την αναγνωστική ανταπόκριση του κοινού σε ένα λογοτεχνικό 
υπερκείμενο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της μελέτης των Γιακουμά-
του & Νικολαΐδου 2004. Βλ. επίσης και σχετικά συμπεράσματα σε σχέση με τη χρήση 
υπολογιστών τύπου αφής στο Καλόγηρος & Παπαρούση 2012: 128-131). 

Το άλλο κομμάτι της συζήτησης αφορούσε στις επιλογές των ομάδων κατά τη διαδι-
κασία μετατροπής των αποσπασμάτων του Μικρού Πρίγκιπα σε υπερκείμενα. Σχεδόν 
ολόκληρο το τμήμα θεώρησε πως οι επιλογές των ομάδων ήταν πολύ διαφορετικές με-
ταξύ τους και ανέφεραν ως παράδειγμα το ότι άλλοι επέλεξαν πιο τρομακτικές εικόνες 
και μουσικές για να επενδύουν τον πλανήτη τους, ενώ άλλοι πιο παιδικές/κωμικές. Ό-
λοι ήταν επίσης σύμφωνοι ότι οι επιλογές των ομάδων φωτίζουν περισσότερο το κεί-
μενο. Υπήρξε ακόμα ομοφωνία ως προς το ότι οι επιλογές των ομάδων υπαγορεύτηκαν 
τόσο από το ίδιο το κείμενο όσο και από τις προτιμήσεις και τα γούστα των ατόμων 
που αποτελούν την ομάδα. Επισήμαναν ότι το κείμενο καθορίζει τη σκέψη, αλλά οι 
προσωπικές πινελιές δείχνουν την  προσωπική ανάγνωση και οπτική καθενός. Παρα-
τηρήθηκε ότι πολλές ομάδες παρασύρθηκαν σε υπερβολές που ξεφεύγουν αρκετά από 
το κείμενο και μάλλον λειτουργούν αποπροσανατολιστικά. Τέλος, συζητήθηκε το γε-
γονός πως και κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ενός έντυπου λογοτεχνικού κειμένου 
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οι αναγνώστες συνήθως δημιουργούν νοητικούς συσχετισμούς με εικόνες, ήχους, άλλα 
βιβλία που έχουν διαβάσει ή ταινίες που έχουν δει. Με αφορμή αυτό το ερώτημα ζητή-
θηκε από τους μαθητές να αναφέρουν όσους παράγοντες μπορούν να σκεφτούν που να 
καθιστούν ρευστή και υποκειμενική την ανάγνωση κάθε βιβλίου από έναν αναγνώστη 
στην έντυπη μορφή του. Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι η πρόσληψη ενός 
λογοτεχνικού κειμένου από ένα άτομο επηρεάζεται από τα προηγούμενα διαβάσματά 
του, τη μόρφωσή του, τη χρονική στιγμή που το διαβάζει, την έκδοση που χρησιμο-
ποιεί, τον ρυθμό ανάγνωσής του, την ψυχική του κατάσταση εκείνη την περίοδο, τα 
ενδιαφέροντά του και ένα σωρό άλλους παράγοντες. Συνεπώς, η ρευστότητα και η κυ-
ριαρχία του αναγνώστη δεν χαρακτηρίζουν μόνο το ψηφιακό υπερκείμενο αλλά στην 
πραγματικότητα κάθε είδους κείμενο. Επανήλθε δηλαδή η συζήτηση στον προβλημα-
τισμό με τον οποίο είχε ξεκινήσει το σενάριο στην πρώτη διδακτική ώρα, αμφισβητώ-
ντας ως έναν βαθμό τις απόλυτες και απλουστευτικές διακρίσεις που είχαν επιχειρηθεί 
στην αρχική του φάση.  
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Μαθαίνω να περιγράφω τον αγαπημένο μου ήρωα κόμικ στα γαλλικά και δη-
μιουργώ τον δικό μου ήρωα. Σενάριο για τη διδασκαλία γαλλικών 

στη ΣΤ΄ Δημοτικού 

Ιασονίδου Φωστήρα 
Καθηγήτρια γαλλικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

roula.iasonidou@gmail.com 

Περίληψη 

Η διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας μπορεί να γίνει πολύ πιο ευχάριστη και 
αποτελεσματική με την χρήση των κατάλληλων εργαλείων που μας προσφέρει η πλη-
ροφορική. Προσπαθήσαμε λοιπόν να διδάξουμε στους μαθητές του δημοτικού πώς να 
περιγράψουν κάποιο πρόσωπο εξωτερικά και ως προς το χαρακτήρα), βήμα-βήμα, 
χρησιμοποιώντας δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία, εμπλουτίζοντας ταυτό-
χρονα τη διδασκαλία μας με θέματα και περιεχόμενο που παρουσιάζουν ενδιαφέρον 
για τα παιδιά αυτής της ηλικίας: τους ήρωες κόμικ. Στόχος μας είναι η όσο το δυνατό 
μεγαλύτερη κινητοποίηση και συμμετοχή όλων των μαθητών στο μάθημα της ξένης 
γλώσσας, η πολιτισμική ευαισθητοποίησή τους καθώς και μια κλιμακούμενη διδα-
σκαλία που βαδίζει από το γνωστό στο άγνωστο, από την κατανόηση στην εφαρμογή 
και από εκεί στην προσωπική δημιουργία, και τέλος η προσωπική εμπλοκή και λήψη 
αποφάσεων από τους μαθητές με τη βοήθεια των λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν, 
μέσα σε μια λογική σύνδεσης της διδασκαλίας/εκμάθησης της ξένης γλώσσας στο 
σχολείο με την πιστοποίηση.  

Λέξεις - Κλειδιά: ξένη γλώσσα, πορτρέτο, ήρωας, κόμικ, εμπλοκή, λογισμικό, δη-
μιουργία 

Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές α) Γαλλική Γλώσσα και πολιτισμός β) Τ.Π.Ε. 

Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΣΤ΄ Δημοτικού, 12-16 μαθητές, επιπέδου 
γλωσσομάθειας Α1 

Συμβατότητα με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) 
και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Γλώσσα (ΚΕΠ). Το σενάριο 
ανταποκρίνεται πλήρως στους γενικούς και ειδικούς σκοπούς του Ενιαίου προγράμ-
ματος σπουδών των ξένων γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ), καθώς και του Κοινού Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Αναφοράς για τη Γλώσσα (ΚΕΠ). Σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ (σελ. 8), ο μα-
θητής καλείται να αναπτύξει διαπολιτισμική επίγνωση, η οποία μπορεί να καλλιεργη-
θεί συστηματικά όταν εξηγούνται οι γλωσσικές επιλογές σε διαφορετικές περιστάσεις 
επικοινωνίας, σε ποικιλία κειμένων γραπτού, προφορικού ή πολυτροπικού λόγου. Το 
δε ΚΕΠ (σελ. 10) επιλέγοντας ως προσέγγιση τον προσανατολισμό στη δράση ορίζει: 
«Η χρήση της γλώσσας, που συμπεριλαμβάνει τη γλωσσική εκμάθηση, αποτελείται 
από τις δραστηριότητες που επιτελούνται από πρόσωπα τα οποία ως άτομα και ως 
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κοινωνικοί παράγοντες αναπτύσσουν ένα φάσμα ικανοτήτων, αφενός γενικών και 
αφετέρου συγκεκριμένα επικοινωνιακών γλωσσικών ικανοτήτων.» Στις γενικές 
ικανότητες περιλαμβάνεται ασφαλώς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας της πληρο-
φορικής (ΚΕΠ, 3). 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Η οργάνωση της διδασκαλίας μπορεί να πάρει τρεις βασικές μορφές: 

• Εργασία με το σύνολο της τάξης 
• Ατομική εργασία των μαθητών 
• Εργασία των μαθητών σε ομάδες των 4 ατόμων 

Στην πρώτη φάση της διδασκαλίας θα επιχειρηθεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών 
στο θέμα και η σφαιρική κατανόηση του αυθεντικού προφορικού κειμένου που τους 
προτείνουμε. Στη συνέχεια μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες θα περάσουμε στη 
φάση της εφαρμογής των λεξιλογικών γνώσεων που ήδη έχουν διδαχθεί οι μαθητές, 
και θα συνεχίσουμε στην τρίτη φάση με τη συστηματοποίηση-αφομοίωσή τους, για 
να περάσουμε στην τελευταία φάση της προσωπικής δημιουργίας- έκφρασης. Η δι-
δασκαλία θα διεξαχθεί κατά την πρώτη και δεύτερη φάση στην αίθουσα της ΣΤ΄ τά-
ξης του 5ου δημοτικού σχολείου Σερρών, όπου υπάρχει υπολογιστής και προβολέας 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αμεσότερα η συμμετοχή του συνόλου της τάξης, η τρίτη 
και τέταρτη φάση όμως θα λάβουν χώρα στο εργαστήριο των υπολογιστών του σχο-
λείου το οποίο διαθέτει 12 υπολογιστές. Τα παιδιά της τάξης είναι 12, άρα θα έχουν 
όλα μπροστά τους ένα υπολογιστή. Εάν παρόλα αυτά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, 
θα μπορούσαν να χωριστούν σε ομάδες των δύο παιδιών για να επιτευχθεί όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση, άμεση προσωπική επικοινωνία και συνεργασία. 
Στην πρώτη φάση θα μοιραστούν εκ των προτέρων τα φύλλα εργασίας με διάφορες 
δραστηριότητες, οι οποίες θα πρέπει να εκτελεστούν από τους μαθητές, ενώ στη δεύ-
τερη φάση οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και τους μοιράζε-
ται το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό. Οι δραστηριότητες γίνεται προσπάθεια να ε-
νταχθούν στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων των μαθητών και οι στόχοι που αναμένεται 
να επιτευχθούν μέσα από αυτές βρίσκονται σε άμεση σχέση με το μαθησιακό επίπεδο 
της τάξης. Ως γνωστικό προαπαιτούμενο θεωρούμε ότι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν 
διδαχθεί την ανάλογη ενότητα όποιου εγχειριδίου έχει επιλεγεί, με θέμα την περιγρα-
φή κάποιου προσώπου, εξωτερική και χαρακτήρα (που λίγο πολύ υπάρχει σε όλα τα 
εγχειρίδια που προτείνονται σε μαθητές δημοτικού) και τα ρούχα. 

Διδακτικοί στόχοι 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Να αναπτύξουν και τους τρεις τομείς της επικοινωνιακής ικανότητας, τον γλωσ-
σικό, τον κοινωνιογλωσσικό και τον πραγματολογικό. 
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• Να είναι ικανοί να αξιοποιήσουν το λεξιλόγιο που έχουν διδαχθεί όσο αφορά την 
περιγραφή ενός ατόμου (εξωτερική και χαρακτήρα) παράγοντας απλές φράσεις  

• Να λύσουν ένα σταυρόλεξο στα γαλλικά.  
• Να ανακαλύψουν τους γαλλόφωνους ήρωες κόμικ και τους αγαπημένους ήρωες 

των συνομηλίκων τους στη Γαλλία.  
• Να παίξουν ένα ομαδικό παιχνίδι χρησιμοποιώντας κατάλληλα τη γλώσσα-στόχο.  
• Να μιλήσουν για τον αγαπημένο τους ήρωα κόμικ και να δικαιολογήσουν τη γνώ-

μη τους.  
• Να μάθουν πώς πρέπει να κάνουν το πορτρέτο του ήρωα που θέλουν να περιγρά-

ψουν  
• Να δημιουργήσουν ένα δικό τους ήρωα κόμικ, περιγράφοντάς τον ταυτόχρονα.  
• Να συνδεθούν διδασκαλία/εκμάθηση και πιστοποίηση, εφόσον οι δραστηριότητες 

προσομοιάζουν σε περιεχόμενο αυτές του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομά-
θειας (ΚΠΓ). 

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδίκτυο και τα λογισμικά που χρησιμοποιού-
νται (Hot Potatoes, Toondo κ.α.) αναπτύσσοντας ερευνητική αυτενέργεια. 

• Να βιώσουν τι σημαίνει εύκολη και άμεση εύρεση πληροφοριών. 
• Να απολαύσουν τη δημιουργία του δικού τους ήρωα κόμικ μέσα από ένα λογι-

σμικό. 

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας. 
• Να αναπτύξουν νέες δεξιότητες: βιωματικής μάθησης, ανακάλυψης και διερεύνη-

σης της διαπολιτισμικότητας ώστε να αποκτήσει προσωπικό νόημα γι’ αυτούς η 
μάθηση. 

• Να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη και φαντασία. 
• Να αναπτύξουν το διάλογο και να καλλιεργήσουν δεξιότητες έκφρασης του λόγου 

και οργάνωση στρατηγικών. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Τέσσερις (4) διδακτικές ώρες 

Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ 

Η διδακτική προσέγγιση αντλεί στοιχεία από το ΚΕΠ, καθώς υιοθετεί την προτεινό-
μενη προσέγγιση με προσανατολισμό στη δράση (approche actionnelle), κυρίως κατά 
την τρίτη και τέταρτη φάση του σεναρίου όπου οι μαθητές ωθούνται να δράσουν ως 
κοινωνικοί παράγοντες κινητοποιώντας επικοινωνιακές γλωσσικές ικανότητες, 
δεξιότητες (χρήση και κατανόηση γαλλόφωνων ιστοσελίδων και του Toondo) και 
στρατηγικές για την εκτέλεση του καθήκοντος (tâche) που τους ανατίθεται: να περι-
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γράψουν τον αγαπημένο τους ήρωα και να δικαιολογήσουν την άποψή τους και να 
δημιουργήσουν το δικό τους ήρωα καθώς και την προγενέστερη επικοινωνιακή προ-
σέγγιση όσο αφορά τη δεύτερη φάση του σεναρίου (οργάνωση ομαδικού διαδραστι-
κού παιχνιδιού). Τώρα, όσο αφορά την πρώτη φάση αξιοποιείται η παραδοσιακή θε-
ωρία του συμπεριφορισμού μέσα από την κατάλληλη αξιοποίηση της πληροφορίας 
και αναζητείται η βελτίωση της προφορικής κατανόησης μέσα από αυθεντικό υλικό 
ηλεκτρονικής μορφής (απόσπασμα τηλεοπτικής εκπομπής). Αναζητούνται τρόποι 
ώστε, οι δηλωτικές γνώσεις (savoirs déclaratifs) να μετατραπούν σε διαδικαστικές 
(savoirs procéduraux) και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις σε γνώση των όρων (con-
ditionnelles) υπό τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η δηλωτική ή διαδικαστική 
γνώση. (Tardif, 1992)  

Ο δάσκαλος καθ’ όλη τη διδακτική διαδικασία λειτουργεί ως καθοδηγητής, διευκολυ-
ντής, σχεδιαστής δραστηριοτήτων, εμψυχωτής των μαθητών του (Theroux, 2004), 
αλλά και αξιολογητής των υπό δημιουργία δεξιοτήτων, ενσαρκώνει δηλαδή ένα ρόλο 
δύσκολο και απαιτητικό έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών του, να τους κρατήσει σε εγρήγορση, να αξιοποιήσει τις ικανότητές 
τους και να εμπνεύσει-χτίσει νέες δεξιότητες. Από την πλευρά τους οι μαθητές ετοι-
μάζονται για νέους συνεργατικούς ρόλους, «…μέσα από μια προσέγγιση από κοινού 
δράσης, και όχι πια αποκλειστικά επικοινωνιακής δράσης δια μέσου του άλλου» 
(Puren, 2014). Τα λογισμικά προγράμματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

Word: ο επεξεργαστής κειμένου Word αποτελεί μια μορφή γραφής, η οποία είναι 
διαφορετική από τη γραφή που λαμβάνει χώρα με το χαρτί και το μολύβι, βοηθά στον 
αναστοχασμό καθώς οδηγεί στη συνειδητοποίηση και διόρθωση συχνών ορθογραφι-
κών λαθών και τη χρήση των τόνων, διευκολύνει όλα τα επίπεδα των μαθητών και 
ευνοεί την εισαγωγή εικόνων (πολυτροπικότητα).  

Power Point (ΡΡ): To PP είναι ένα πολυμεσικό και υπερμεσικό εργαλείο παρουσία-
σης το οποίο ενισχύει και αναπτύσσει τις γνωστικές δομές του μαθητή.  

 Hot Potatoes: το Hot Potatoes είναι ένα λογισμικό αξιολόγησης συμπεριφοριστικού 
τύπου, το οποίο βοηθά τους μαθητές να ανακαλούν στη μνήμη τους συγκεκριμένους 
όρους που έχουν διδαχθεί (Μπαλκίζας, 2008) μέσα από ένα ευχάριστο παιχνίδι. 
Toondo: το Toondo είναι ένα λογισμικό δημιουργίας κόμικ και σκίτσων σε ελάχιστο 
χρονικό διάστημα, τα οποία μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να δημοσιεύσουμε 
(στον ιστότοπο toondo.com) χωρίς εγκατάσταση κάποιου προγράμματος στον υπολο-
γιστή μας. Είναι δε εύκολο στη χρήση, ακόμα και για παιδιά δημοτικού. Άλλο υπο-
στηρικτικό υλικό θα είναι: το διαδίκτυο και η μηχανή αναζήτησης Google, γαλλικά 
και ελληνικά κόμικ, ο χάρτης της Γαλλίας και της Ευρώπης, πίνακας του διδαγμένου 
λεξιλογίου σαν υπενθύμιση και βοήθεια συμμετοχής στις προτεινόμενες δραστηριό-
τητες και προβολή σελίδων γαλλικών forum με θέμα τους αγαπημένους ήρωες κόμικ 
των εφήβων. 
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Το προτεινόμενο σενάριο 

1η διδακτική ώρα (Υπενθύμιση του λεξιλογίου της περιγραφής μέσα από ασκήσεις 
με το λογισμικό Hot Potatoes)  

Βρισκόμαστε στην τάξη όπου διεξάγεται συνήθως το μάθημα και γίνεται εισαγωγή 
στο θέμα του σεναρίου με την προβολή ενός βίντεο που πήραμε από το You Tube στη 
διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=81X-UBhDy7I με θέμα την παρουσί-
αση των κόμικ και των ηρώων τους στη γαλλική αγορά. Στο τέλος της προβολής γί-
νεται συζήτηση με τους μαθητές πάνω στο θέμα του βίντεο και τους ήρωες που τους 
είναι γνωστοί, μέσω στοχευμένων ερωτήσεων στα γαλλικά κυρίως χωρίς να αποκλεί-
ουμε τη χρήση της μητρικής γλώσσας, όταν πρόκειται κυρίως για τους πιο αδύναμους 
μαθητές οι οποίοι θα θελήσουν να συμμετέχουν. Δεν απαιτείται βεβαίως λεπτομερής 
κατανόηση αλλά σφαιρική. Έπειτα, μοιράζεται στους μαθητές το Φύλλο εργασίας 1, 
με ασκήσεις που δημιουργήθηκαν χάρη στο λογισμικό Hot Potatoes, ένα σταυρόλεξο 
με ζητούμενο τα χαρακτηριστικά των αγαπημένων ηρώων των παιδιών όλου του κό-
σμου (Batman, Tintin…), που μπορείτε να βρείτε στο https://goo.gl/gkkJ6V, μια ά-
σκηση αντιστοίχησης στο https://goo.gl/sWF4Rk και ένα φύλλο με τα πιο σημαντικά 
σημεία του ήδη διδαγμένου λεξιλογίου (που μπορείτε να βρείτε στο 2ο επισυναπτόμε-
νο αρχείο, όπως τις διαφάνειες Power Point και τα Φύλλα Εργασίας), έτσι ώστε να 
μπορούν όλοι να συμμετέχουν, αφού αντλούν πληροφορίες μέσα από το λεξιλόγιο, 
ακόμα και οι πιο αδύναμοι μαθητές. Στη συνέχεια, μέσω του βιντεοπροβολέα, γίνεται 
παρουσίαση διαφανειών Power Point με τους αγαπημένους τους ήρωες και μέσα από 
εύκολες ερωτήσεις στα γαλλικά, ανακαλύπτουμε αν τα παιδιά γνωρίζουν όλους τους 
ήρωες, ποιοι από αυτούς είναι γαλλόφωνοι, από πού τους ξέρουν, ποιον προτιμάνε. 
Παράλληλα, παροτρύνουμε τους μαθητές να παρατηρήσουν τα ρούχα, τα χρώματα, 
τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Τους δείχνουμε επίσης κάποια από τα άλμπουμ των 
Αστερίξ ή Λούκι Λουκ στα γαλλικά και τα ελληνικά. Στη συνέχεια, περνάμε στις α-
σκήσεις, τις οποίες προβάλουμε και στον πίνακα για να έχουμε τη συμμετοχή όλης 
της τάξης με τη βοήθεια του λεξιλογίου που έχουν μπροστά τους οι μαθητές. Κάθε 
φορά που κάποιος βρίσκει τη σωστή απάντηση, έρχεται και τη γράφει στον υπολογι-
στή χρησιμοποιώντας το Word, ώστε όλοι να τη βλέπουν. 

Βέβαια, θα μπορούσαμε να βρεθούμε στο εργαστήριο της πληροφορικής, όπου κάθε 
μαθητής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνος του το Word, εκεί όμως χάνεται το συ-
νεργατικό περιβάλλον και η αλληλεπίδραση μέσω της οποίας γίνεται περαιτέρω χρή-
ση της γαλλικής γλώσσας. Εδώ, οι γλωσσικές ανταλλαγές γίνονται μεταξύ δασκάλου 
και μαθητών κυρίως. Στο επόμενο στάδιο θα επιδιώξουμε οι γλωσσικές ανταλλαγές 
να πραγματοποιηθούν μεταξύ των μαθητών και να έχουν ένα πραγματικό επικοινω-
νιακό έρεισμα. Έχουμε δηλαδή σαν επιδίωξη η διδασκαλία/εκμάθηση να έχει μια 
κλιμάκωση, και όσο αφορά τη χρήση της πληροφορικής, και όσο αφορά το γνωστικό 
αντικείμενο: από τη χρήση λέξεων να περάσουμε στην παραγωγή φράσεων και από 
τον παιδαγωγικό διάλογο (όπου και τα δύο μέρη γνωρίζουν την απάντηση), να περά-
σουμε σε ανταλλαγές με πραγματικό επικοινωνιακό-διαδραστικό έρεισμα μεταξύ των 
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μελών της τάξης και η δημιουργία μιας ευχάριστης συνεργατικής ατμόσφαιρας όπου 
όλοι θα μπορούν να συμμετέχουν, έστω και με κάποια βοήθεια (λεξιλογικός πίνακας). 
Όσο αφορά το γνωστό μοντέλο ταξινόμησης του Bloom (Bloom, 1956), από το επί-
πεδο της γνώσης περνάμε σε αυτό της εφαρμογής. 

2η διδακτική ώρα (οργάνωση δραστηριότητας με ανταλλαγή πληροφοριών υπό 
μορφή παιχνιδιού)  

Βρισκόμαστε στην τάξη και μέσω βιντεοπροβολέα, γίνεται παρουσίαση διαφανειών 
Power Point (στο 2ο επισυναπτόμενο αρχείο) με τους ήρωες του κόμικ Αστερίξ ο Γα-
λάτης, που όλα τα παιδιά γνωρίζουν και αγαπούν. Γίνεται συζήτηση με τη μορφή ε-
ρωτήσεων-απαντήσεων (ποιος είναι; που κατοικεί; πως είναι;) με τη συμμετοχή όλων 
των μαθητών. Οι διαφάνειες, από τη μια βοηθούν τους μαθητές να επαναφέρουν στη 
μνήμη τους τις προϋπάρχουσες γνώσεις (λεξιλογικές και πράξεων λόγου: πώς κάνου-
με μια ερώτηση) και από την άλλη παίζουν το ρόλο προοργανωτή, στις οποίες θα 
στηριχθεί η νέα γνώση. Εξ άλλου, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα 
γαλλικά ονόματα των πρωταγωνιστών που δεν ταυτίζονται πάντα με τα ελληνικά κά-
νοντας κάποιες διαπολιτισμικές και γλωσσικές διαπιστώσεις (Μαθουσαλίξ-
Âgecanonix, Μιμίνα -Bonemine).  

Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες των τεσσάρων ατόμων και στον 
καθένα δίνεται από μια κάρτα, με την εικόνα ενός από τους ήρωες του κόμικ, καθώς 
και μια φωτοτυπία με το σύνολο των ηρώων και τα ονόματά τους στα ελληνικά και 
τα γαλλικά. Οι οδηγίες που τους δίνονται στα γαλλικά και αν υπάρχει δυσκολία κατα-
νόησης στα ελληνικά είναι οι εξής: Έχετε μπροστά σας μια κάρτα με έναν από τους 
ήρωες του Αστερίξ. Προσοχή! Οι συμμαθητές σας δεν πρέπει να δουν την κάρτα σας. 
Κάθε μέλος του γκρουπ έχει το δικαίωμα να κάνει δυο ερωτήσεις: η μια θα αφορά την 
εξωτερική εμφάνιση και η άλλη το χαρακτήρα του ήρωα. Μετά την απάντησή σας έχουν 
δικαίωμα να μαντέψουν για ποιον πρόκειται και αυτός που βρίσκει τη σωστή απάντηση 
είναι ο νικητής.  

Στο σημείο αυτό, ας θυμηθούμε ότι μέσα από τις επικοινωνιακές δραστηριότητες αυ-
τού του τύπου οι μαθητές ανταλλάσουν πληροφορίες ή λύνουν ένα πρόβλημα στηρι-
ζόμενοι στη γλωσσική τους ικανότητα (Ανδρουλάκης, 1999, 109). Μέσα λοιπόν από 
αυτό το απλό παιχνίδι παράγονται απλές και καμιά φορά επαναλαμβανόμενες δια-
δραστικές λεκτικές ακολουθίες που όμως επιτρέπουν στον δάσκαλο να τους προσδώ-
σει συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους ή γλωσσικούς μηχανισμούς ( λεξιλόγιο πε-
ριγραφής και τρόπος σχηματισμού ερωτήσεων) και στο μαθητή να χρησιμοποιήσει το 
καινούριο λεξιλόγιο με τρόπο ευχάριστο που έχει ταυτόχρονα ένα επικοινωνιακό 
στόχο. 

3η διδακτική ώρα (επίσκεψη γαλλικού forum με θέμα Ποιος είναι ο αγαπημένος σας 
ήρωας και πρόσθεση του δικού μας σχολίου) 
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Είμαστε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου που διαθέτει όπως αναφέραμε 
12 υπολογιστές και έτσι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται το καθένα 
το δικό τους κυβερνοχώρο. Έχοντας δουλέψει αρκετά τον προφορικό λόγο (κατανόη-
ση και παραγωγή) θα περάσουμε και στο γραπτό, αρχίζοντας από το στάδιο της κα-
τανόησης που δεν είναι απαραίτητο να είναι λεπτομερής αλλά σφαιρική. Αρκεί δηλα-
δή οι μαθητές να κατανοήσουν τους βασικούς παράγοντες της δεδομένης επικοινω-
νιακής περίστασης (ποιος, που, για ποιο λόγο κτλ). Δίνεται λοιπόν στους μαθητές το 
Φύλλο εργασίας 2 το οποίο περιλαμβάνει περιήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο 
στην ηλεκτρονική σελίδα: http://goo.gl/mRqNfl. Αφού τους αφήσουμε να εξοικειω-
θούν με το φόρουμ τους κάνουμε ερωτήσεις που θα οδηγήσουν στη σφαιρική κατα-
νόηση του. Στη συνέχεια, τους παροτρύνουμε να εντοπίσουν και να μεταφέρουν στο 
φύλλο εργασίας, που θα βρουν στη διεύθυνση http://goo.gl/H617Ck, καταρχήν τις 
λέξεις-εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για να παρουσιάσει κάποιος τη γνώμη του, 
στη συνέχεια τα ρήματα που εκφράζουν μια προτίμηση και στο τέλος τα επίθετα που 
χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν τον αγαπημένο τους ήρωα. Συζητούμε με το 
σύνολο της τάξης τι εντόπισε ο καθένας, κρατάμε τα σωστά, εμπλουτίζουμε την ά-
σκησή μας με τα σημεία που μας διέφυγαν και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο ε-
πόμενο στάδιο: να πούμε εμείς οι ίδιοι ποιος είναι ο αγαπημένος μας ήρωας κόμικ και 
να δικαιολογήσουμε την άποψη μας. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να περάσουμε 
από την εφαρμογή στη δημιουργία. Βέβαια, ο εκπαιδευτικός μετακινείται συνεχώς 
βοηθώντας όποιο μαθητή χρειάζεται βοήθεια, έτσι ώστε όλοι να μπορέσουν να παρά-
γουν λίγες απλές προτάσεις με τις προσωπικές τους προτιμήσεις που στη συνέχεια αν 
επιθυμούν μπορούν να έχουν τη χαρά να ανεβάσουν στην ιστοσελίδα που επισκέφθη-
καν. Στα τελευταία λεπτά της ώρας γίνεται ξενάγηση στο λογισμικό Toondo, έτσι ώ-
στε να υπάρξει η σχετική εξοικείωση με την δραστηριότητα της επόμενης διδακτικής 
ώρας. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα θελήσουν να το εξερευνήσουν και στο σπίτι. 

4η διδακτική ώρα (δημιουργία του δικού μας ήρωα κόμικ και παρουσίαση του 
πορτρέτου του στους συμμαθητές μας) 

H 4η και τελευταία διδακτική ώρα του σεναρίου περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός 
καινούριου ήρωα κόμικ με το λογισμικό Toondo, καθώς και σκιαγράφηση του πορ-
τρέτου του ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε μαθητή. Έτσι οι μαθητές καλούνται 
μέσα από τις δυνατότητες που τους δίνει το περιβάλλον του υπολογιστή να ξεδιπλώ-
σουν όχι μόνο τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους αλλά και τη συναισθηματική 
τους νοημοσύνη, αφού πρέπει να διευκρινίσουν ποια θεωρούν τα σημαντικότερα 
προσόντα ενός ήρωα. Στο http://goo.gl/NdHQGM (Φύλλο Εργασίας 3), θα βρουν ένα 
πολύ απλό πλάνο που θα τους βοηθήσει να κάνουν το πορτρέτο του ήρωά τους, δρα-
στηριότητα που έχει μεγάλη συνάφεια με τις απαιτήσεις των δοκιμασιών πιστοποίη-
σης των DELF ή του ΚΠΓ, επιπέδου Α1. Οι πιο αδύνατοι μαθητές θα χρειαστούν και 
το λεξιλόγιο που τους είχε μοιραστεί πάνω στο ίδιο θέμα. Πριν ξεκινήσουν, μπορούμε 
να τους παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα και να τους θυμήσουμε ότι πρέπει να σώ-
σουν την εικόνα που θα δημιουργήσουν για να τη συνδυάσουν με το κείμενο που θα 
γράψουν. Το αποτέλεσμα μας εκπλήσσει. (Δείγμα των εργασιών των μαθητών μπο-
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ρείτε να δείτε στο τέλος των Φύλλων Εργασίας). Ο δάσκαλος όπως πάντα είναι έτοι-
μος να βοηθήσει τους μαθητές σε ότι χρειάζονται, προσέχοντας όμως να μην επηρεά-
ζει τη δημιουργικότητά τους. Στο τέλος της ώρας ο καθένας παρουσιάζει τη δημιουρ-
γία του. 

Επέκταση-Αξιολόγηση 

Το σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί με την οργάνωση μιας σύγκρισης των αγαπη-
μένων ηρώων των παιδιών σε Ελλάδα και Γαλλία μετά από μίνι σφυγμομέτρηση μέ-
σα στην τάξη αλλά και εκτός αυτής με τη χρήση ενδεχομένως ηλεκτρονικού ερωτη-
ματολογίου (δυνατότητα που μας προσφέρουν τα Google Forms), αλλά και με τη διε-
ξαγωγή μιας ψηφοφορίας για τις καλύτερες δημιουργίες που θα ήταν δυνατό να δώ-
σουν αφορμή για τη συγγραφή ενός κόμικ στο μέλλον από όλα τα παιδιά της τάξης, 
ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα δείξουν. 

Όσο αφορά την αξιολόγηση του σεναρίου μέσα από τις δραστηριότητες είναι:  

α) Διαμορφωτική κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων κυρίως από τους 
μαθητές που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, (οι δραστηριότητες τους φάνηκαν 
ενδιαφέρουσες και κατανοητές, συμμετείχαν με ευχαρίστηση,) ώστε να καταγραφούν 
οι αντιδράσεις τους (τρόπος συμπεριφοράς, συνεργασία σε ομάδες, συμμετοχικότητα, 
επικοινωνία), οι χειρισμοί τους (οργάνωση, αξιοποίηση χρόνου κ.ά.) και οι τυχόν πα-
ρατηρήσεις τους. Για παράδειγμα κατά την εφαρμογή του σεναρίου τα παιδιά χρειά-
στηκαν περισσότερη από την προβλεπόμενη ώρα για να δημιουργήσουν τον ήρωά 
τους όπως αυτοί τον φαντάζονται και έτσι χρησιμοποιήσαμε και το διάλειμμα αφού 
βέβαια και τα ίδια δε επιθυμούσαν να αφήσουν στη μέση αυτό που έκαναν. Όλα αυτά 
θα ληφθούν υπόψη σε τυχόν μελλοντική εφαρμογή του σεναρίου.  

β) Τελική, καθώς θα εξεταστεί το αποτέλεσμα των στόχων του σεναρίου, μέσα από 
τις γλωσσικές παραγωγές των μαθητών στις ομαδικές δραστηριότητες (προφορικές: 
παιχνίδι με κάρτες και γραπτές: σταυρόλεξο, αντιστοίχιση) καθώς και στις ατομικές 
(ποιος είναι ο αγαπημένος τους ήρωας και γιατί και δημιουργία του δικού τους ήρωα) 
όπως: 
 Επιτεύχθηκαν οι στόχοι του σεναρίου; 
 Χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα λογισμικά και οι κατάλληλες δραστηριότητες; 
 Αξιοποιήθηκε σωστά ο χρόνος;  
 Ήταν το σενάριο προσαρμοσμένο στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών; 
 Ποιες δυσκολίες συνάντησαν οι μαθητές κατά την υλοποίηση του σεναρίου; 
 Ήταν κατατοπιστικές οι οδηγίες του δασκάλου, ώστε να διευκολύνονται οι μαθητές 

κατά την επαφή τους με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή; 

Κάποιες αντιπροσωπευτικές δημιουργίες των μαθητών της ΣΤ΄ δημοτικού του 5ου 
δημοτικού σχολείου Σερρών με τους οποίους δουλέψαμε πάνω σε αυτό το σενάριο, 
παρατίθενται στο τέλος του εγγράφου που περιέχει τα Φύλλα εργασίας. 
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Για να είναι όμως αντικειμενικότερη η αξιολόγηση του, ζητήθηκε κάποιους μήνες 
πριν την εφαρμογή του από τρεις συναδέλφους να πουν τη γνώμη τους κυρίως για τη 
θεματολογία και την τελευταία φάση του σεναρίου χωρίς να γνωρίζουν το δημιουργό 
του (Αυτό άλλωστε προκύπτει και από την ημερομηνία των ηχητικών αρχείων). Οι 
απαντήσεις τους καταγράφηκαν με τη μορφή συνέντευξης, αξιοποιήθηκαν από το δη-
μιουργό του σεναρίου και η ερμηνεία αυτής της μικρής έρευνας με τη μορφή πίνακα 
σας παρουσιάζεται αμέσως πιο κάτω. Οι συνάδελφοι οι οποίοι συμμετείχαν στην μι-
κρή αυτή έρευνα προθυμοποιήθηκαν να εφαρμόσουν το σενάριο και οι ίδιοι, αυτό 
όμως θα είναι εφικτό την επόμενη σχολική χρονιά. Τα προφίλ των συναδέλφων, κα-
θώς και οι μαγνητοφωνημένες συνομιλίες βρίσκονται στο drop box στις διευθύνσεις 
που δίνονται στη βιβλιογραφία και είναι στη διάθεσή σας. 

Πίνακας αποτελεσμά-
των της μίνι-έρευνας Δείγμα 

Άξονες 1ος ερωτηθείς 2ος ερωτηθείς 3ος ερωτηθείς 

Ενδιαφέρον που παρου-
σιάζει για τους εκπαιδευ-
τικούς 

Καλή ιδέα που ανα-
νεώνει το μάθημα, 
συνδυάζοντας γλωσ-
σική ικανότητα ευχά-
ριστο περιβάλλον και 
παραγωγή γραπτού 
κειμένου που απαιτεί 
συνοχή. 

 
Ευκαιρία επανάληψης 
ήδη κεκτημένων γλωσ-
σικών γνώσεων και 
ανάπτυξη της πραγμα-
τολογικής ικανότητας: 
δημιουργία ενός πορ-
τρέτου με δομή και συ-
νοχή. 

 
Ο διδάσκων εισάγει 
μια δραστηριότητα 
που βοηθάει τους 
μαθητές να δημιουρ-
γήσουν ένα κείμενο 
συνεχές και δομημένο 
με ήδη διδαγμένα 
γλωσσικά στοιχεία. 

Παιδαγωγικό ενδιαφέρον 
Ενδιαφέρον για τους μα-
θητές 

Κίνητρο συμμετοχής 
και στους αδύνατους, 
χάρη στη σύνδεση 
παιχνιδιού, πληροφο-
ρικής και ξένης 
γλώσσας που παρακι-
νεί τη συνεργασία και 
τη φαντασία δημιουρ-
γώντας μια ευχάριστη 
ατμόσφαιρα 

Οι αδύνατοι μαθητές 
βρίσκουν ενδιαφέρον 
στη συμμετοχή μέσα 
από την ομαδική δου-
λειά, γίνονται πιο δρα-
στήριοι, αφού δεν απαι-
τούνται μόνο γλωσσικές 
δεξιότητες 

Η δημιουργία ενός 
κόμικ-μουλτιμίντια, 
με διαπολιτισμικά και 
διαδραστικά στοιχεία, 
είναι ενδιαφέρον για 
όλους τους μαθητές 
και με αντιπροπρο-
σωπευτικά αποτελέ-
σματα  

Δυνατότητες διαφορο-
ποίησης του μαθήματος 

Από απόψεως: στό-
χων (παραγωγή ενός 
τελικού αποτελέσμα-
τος), υποστηρικτικού 
υλικού, προτεινόμε-
νων δραστηριοτή-
των, τρόπου δουλειάς 

Από απόψεως: προτει-
νόμενων δραστηριοτή-
των, υποστηρικτικού 
υλικού (που συνδυάζει 
multimédia, γραπτή και 
προφορική παραγωγή 
στην ΞΓ) και αξιολόγη-
σης 

Από απόψεως: υπο-
στηρικτικού υλικού 
(υπολογιστής-
multimédia), τρόπο 
δουλειάς (οι μαθητές 
μαθαίνουν να συνερ-
γάζονται) 

Ποιο το κέρδος για τον 
δάσκαλο και τον μαθητή; 

Ευχάριστο παιδαγω-
γικό περιβάλλον, ο 
δάσκαλος δεν πιέζει 
τα παιδιά να συμμετέ-
χουν και οι μαθητές 
παράγουν ένα λόγο 
φυσικό στην ΞΓ 

Για τους μαθητές :το 
μάθημα γίνεται πιο εν-
διαφέρον και καλούνται 
να εμπλακούν. Συνεπώς 
η δουλειά του εκπαι-
δευτικού γίνεται πιο 
ευχάριστη γιατί απευ-
θύνεται σε μαθητές με 
κίνητρο 

Για τον εκπαιδευτικό, 
είναι ενδιαφέρουσα 
προσέγγιση. Αποφεύ-
γει τις εντάσεις, δια-
φοροποιεί τη διδα-
σκαλία (λιγότερο 
πληκτική) και ο μα-
θητής δραστηριο-
ποιείται, εμπλέκεται 

Δυσκολίες/Αναστολές 
εφαρμογής 

Ο εκπαιδευτικός πρέ-
πει να εξοικειωθεί με 
το λογισμικό Toondo, 

Δυνατότητα εφαρμογής 
στον ιδιωτικό τομέα 
(υπάρχει μεγαλύτερη 

Διαθεσιμότητα της 
αίθουσας πληροφορι-
κής, βοήθεια του κα-
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πιο εύκολα εφαρμό-
σιμο στον ιδιωτικό 
τομέα λόγω εξοπλι-
σμού 

ευελιξία και διαθέσιμη 
αίθουσα πληροφορι-
κής), λιγότερο στο δη-
μόσιο 

θηγητή πληροφορι-
κής, μάθημα με καλή 
δομή για να έχουμε 
τελικό προϊόν 

Πόσο πραγματοποιήσιμο 
είναι; 

Με την προϋπόθεση 
λειτουργικού εξοπλι-
σμού, αφομοίωσης 
του λεξιλογίου και το 
συντονισμό των ομά-
δων από τον διδάσκο-
ντα 

Με την προϋπόθεση 
αφομοίωσης του λεξι-
λογίου και των πράξεων 
λόγου και την εξοικεί-
ωση των μαθητών στην 
ομαδική εργασία. 

Με την προϋπόθεση 
ότι θα είναι το τρίτο 
στάδιο μιας διδασκα-
λίας πάνω στο θέμα 
της περιγραφής (εξω-
τερικής) και χαρα-
κτήρα 

Τέλος, όσο αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κατά την εφαρμογή του εν λόγω 
εκπαιδευτικού σεναρίου στην τάξη, διαπιστώθηκαν δια ζώσης τα εξής: 

• Από τους 12 ηλεκτρονικούς υπολογιστές του εργαστηρίου λειτουργούσαν μόνο οι 
8, γεγονός που μας οδήγησε να δημιουργήσουμε κάποιες ομάδες των δύο ατόμων 
προτιμώντας τα ζευγάρια να παρουσιάζουν διαφορά δυναμικότητας. 

• Ο εκτυπωτής που υπήρχε το εργαστήριο δε λειτουργούσε, έτσι οι μαθητές απο-
γοητεύονταν που δεν μπορούσαν να εκτυπώσουν τις εργασίες τους. Παρόλα αυτά 
τις αποθηκεύσαμε στο USB του διδάσκοντα έτσι ώστε να γίνει αξιολόγηση με 
ανατροφοδοτικά σχόλια και στη συνέχεια εκτύπωση. 

• Κάποιες από τις δραστηριότητες απαίτησαν λίγο περισσότερο χρόνο.  
• Ελάχιστοι μαθητές δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη χρήση του υπολογιστή. 
• Τέλος, παρά τις όποιες αντιξοότητες, τα λογισμικά, η διδασκαλία με τη βοήθεια 

του υπολογιστή και οι διάφορες δραστηριότητες ομαδικές και ατομικές εντυπωσί-
ασαν τους μαθητές που δήλωσαν ότι επιθυμούν την συχνότερη πραγματοποίηση 
παρόμοιων δραστηριοτήτων διαφοροποίησης της εκπαιδευτικής πράξης. 
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Μάθηση μέσω σχεδιασμού και Τ.Π.Ε.  
Η μαθησιακή ενότητα «Η μετακόμιση» στη Γλώσσα, Α' τάξη  

Ζούνη Ευαγγελία1, Ντέλλα Κατερίνα2, Ντέλλα Κωνσταντία3, Χαβελές Ιωάννης4 
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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην πιλοτική εφαρμογή της Μάθησης μέσω Σχεδια-
σμού (Μ.μ.Σ.). Η Μάθηση μέσω Σχεδιασμού ( Μ.μ.Σ.) είναι μια προσέγγιση για τη 
διδασκαλία και τη μάθηση που διερευνά την πολυτροπικότητα και την παιδαγωγική 
στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας της γνώσης. Η ανάγκη για μια νέα 
προσέγγιση στη μάθηση απορρέει από μια σύνθετη σειρά παραγόντων, μεταξύ των ο-
ποίων, οι αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία, οι δυνατότητες που προσφέρουν 
οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), και οι αυξανόμενες 
προσδοκίες των μαθητών ότι η εκπαίδευση θα μεγιστοποιήσει τις πιθανότητές τους για 
την προσωπική ολοκλήρωση, την ενεργή κοινωνικοπολιτική τους συμμετοχή ως πολί-
τες και την πρόσβαση στην εργασία  

Λέξεις - Κλειδιά: Πολυτροπικότητα, γνωστικές διαδικασίες, κριτική παιδαγωγική 

Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού» (Μ.μ.Σ.) στηρίχθηκε στη συνεργασία με-
ταξύ ερευνητών και εκπαιδευτικών, προκειμένου να δημιουργήσουν και να αναστοχα-
στούν νέα, δυναμικά και αναδυόμενα περιβάλλοντα μάθησης. Σκοπός του προγράμμα-
τος είναι να διερευνήσει τις δυνατότητες των νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, επι-
κουρούμενες από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Στόχος είναι ο μετασχηματισμός των ση-
μερινών περιβαλλόντων μάθησης, ώστε να είναι πιο σχετικά με έναν μεταβαλλόμενο 
κόσμο, πιο αποτελεσματικά στις προσδοκίες της εκπαιδευτικής κοινότητας και τα ο-
ποία θα μπορούν να διαχειρίζονται το εκπαιδευτικό υλικό πιο αποτελεσματικά. Το πρό-
γραμμα αποσκοπούσε στην ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών, ώστε να παρακολου-
θούν με τεκμηριωμένο τρόπο τη διαδικασία μάθησης και να έχουν επίγνωση της σχέ-
σης μεταξύ των παιδαγωγικών τους επιλογών και των μαθησιακών αποτελεσμάτων των 
μαθητών τους. Επιπλέον είχε ως στόχο το σχεδιασμό μαθησιακών ενοτήτων με βάση 
το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(Αρβανίτη,2011,σελ.3). 

Η παιδαγωγική προσέγγιση 

Η εφαρμογή του προγράμματος στηρίχθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο της Μάθησης μέσω 
Σχεδιασμού (http://newlearningonline.com/learning-by-design/), το οποίο προτείνει 
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μια πιο συμμετοχική προσέγγιση της μάθησης, στην οποία οι εκπαιδευτικοί και οι μα-
θητές είναι σχεδιαστές των δικών τους εννοιών και αντιλήψεων στο πλαίσιο του αντί-
στοιχου γνωστικού πεδίου και μέσα από καλά δομημένα σχέδια Μαθησιακών ενοτή-
των που εξειδίκευαν το υπάρχον Πρόγραμμα Σπουδών.  Βασικό εργαλείο της προσέγ-
γισης αυτής ήταν ένα λογισμικό σχεδιασμών μάθησης (http://cglearner.com/) που προ-
βλέπει ρητά την παρακολούθηση των παιδαγωγικών επιλογών και των επιδόσεων των 
μαθητών από ένα πολύ ευρύτερο σύνολο φορέων/μετόχων της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας, (π.χ. από εκπαιδευτικούς, μαθητές και τους συμμαθητές τους, τους φορείς εκπαι-
δευτικού σχεδιασμού και τους γονείς). Οι μαθητές στο πλαίσιο της ΜμΣ μαθαίνουν 
συμμετέχοντας ενεργά σε μια σειρά από «Γνωστικές Διαδικασίες» και δραστηριότητες 
που έχουν σχεδιάσει με τεκμηριωμένο τρόπο οι εκπαιδευτικοί τους:  

1

2

3

Σ. 62 -63
 

 
Εικόνα 1: Οι Γνωστικές Διαδικασίες του μοντέλου 

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού(MμΣ) - Τα δομικά μέρη της διδασκαλίας  

1. Σύνδεση με προϋπάρχουσα γνώση - Είτε συνεχίζοντας είτε αναδεικνύοντας τις υ-
πάρχουσες (ελλιπείς ή λανθασμένες) γνώσεις (αντιστοιχεί με την παράμετρο βιώνο-
ντας το γνωστό, βιώνοντας το νέο). 2. Παρουσίαση νέας γνώσης -  Συμβατή με τη 
διδακτική του γνωστικού αντικειμένου (αντιστοιχεί με την παράμετρο εννοιολογώντας 
με ορολογία & με θεωρία, δηλ πώς διδάσκω/ παρουσιάζω τη νέα γνώση, που αποτελεί 
και το βασικό σκοπό της μάθησης). 3. Εμπέδωση – επέκταση – αξιολόγηση  - Δρα-
στηριότητες που αποτελούν ξεχωριστό τρόπο παραγωγής /οικοδόμησης /προσέγγισης 
της γνώσης (αντιστοιχεί με τις υπόλοιπες 4 παραμέτρους, όπου η οικοδόμηση της νέας 
γνώσης επιτυγχάνεται με διαφορετικούς τρόπους).  Οι σχεδιασμοί μάθησης στο πλαί-
σιο αυτό επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να διαπραγματευθούν με τους εκπαιδευό-
μενους το περιεχόμενο των Γνωστικών Διαδικασιών. Οι δραστηριότητες επιλέγονται 
σε οποιαδήποτε σειρά/αλληλουχία, η οποία ταιριάζει με την περίσταση. Οι διαδικασίες 
είναι μια σύνθεση γνωστών παιδαγωγικών προσεγγίσεων: 
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Η βιωματική μάθηση ... (προοδευτική παιδαγωγική)  
− η γνωστή - οι μαθητές αναστοχάζονται τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντά τους και τις 

απόψεις τους, π.χ. φέρνουν κάτι, δείχνουν ή μιλάνε για κάτι /κάποιον με το οποίο 
είναι εξοικειωμένοι.  

− η νέα – οι μαθητές παρατηρούν ή συμμετέχουν σε άγνωστες μαθησιακές καταστάσεις, 
που αναδύονται από νέες καταστάσεις ή περιεχόμενο.  

Η εννοιολόγηση …(παραδοσιακή παιδαγωγική)  
− με ορολογία – οι μαθητές ομαδοποιούν πράγματα σε κατηγορίες, εφαρμόζουν όρους 

κατηγοριοποίησης και τους ορίζουν.  
− με θεωρία – οι μαθητές κάνουν γενικεύσεις χρησιμοποιώντας τις έννοιες, και συνδέ-

ουν τους όρους σε εννοιολογικούς χάρτες ή θεωρίες.  
Η ανάλυση …(κριτική παιδαγωγική)  
− με λειτουργικό τρόπο – οι μαθητές αναλύουν λογικές συνδέσεις, σχέσεις αιτίου-απο-

τελέσματος, δομές και λειτουργίες.  
− με κριτικό τρόπο – οι μαθητές αξιολογούν τις δικές τους απόψεις, τα ενδιαφέροντα 

και τα κίνητρα καθώς και των άλλων.  
Η εφαρμογή …(μετασχηματιστική παιδαγωγική)  
− με κατάλληλο τρόπο - οι μαθητές εφαρμόζουν τη νέα μάθηση σε πραγματικές καθη-

μερινές καταστάσεις και δοκιμάζουν την εγκυρότητά τους.  
− με δημιουργικό τρόπο - οι μαθητές κάνουν μια παρέμβαση στον κόσμο που είναι και-

νοτόμα και δημιουργική ή μεταφέρουν αυτό που έμαθαν σε διαφορετικά περιβάλλο-
ντα/καταστάσεις.  

Το θεωρητικό σκεπτικό για τη νέα παιδαγωγική αυτή σύνθεση είναι θεμελιωμένο στην 
ιδέα ότι η αποτελεσματική παιδαγωγική περιλαμβάνει μια διαδικασία σκόπιμης και 
προαποφασισμένης «ύφανσης» (Luke, Cazden, Lin, and Freebody 2003) μεταξύ ποικί-
λων τύπων δραστηριοτήτων ή μορφών δέσμευσης/εμπλοκής των μαθητών, ώστε να 
αναλύουν ένα ειδικό αντικείμενο αλλά και άλλους στόχους μάθησης. Αυτές οι τέσσερις 
γενικές κατηγορίες αναδεικνύουν τα διάφορα είδη των στρατηγικών μάθησης που μπο-
ρούν να αναπτυχθούν με βάση τον εγγενή επιστημολογικό τους προσανατολισμό (π.χ. 
προοδευτική, παραδοσιακή, κριτική και μετασχηματιστική παιδαγωγική). Οι κατηγο-
ρίες αυτές βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια με τις απαιτήσεις για την απόκτηση: 
− των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (μαθηματικά, την επιστήμη της ιστορίας, 

κτλ.),  
− των διαφορετικών δεξιοτήτων (όπως η έρευνα, η επίλυση προβλημάτων καινοτομίας, 

κτλ.),  
− και των διαφορετικών ευαισθησιών (όπως η ενσυναίσθηση, η φιλοπεριέργεια, η εξε-

ρεύνηση, η υπολογισμένη ανάληψη κινδύνων, κτλ.) (Αρβανίτη,2011,σελ.9). 

Ο σκοπός του πλαισίου αυτού δεν είναι να δημιουργήσει μία παιδαγωγική ‘συνταγή’, 
αλλά να επεκτείνει τα ρεπερτόρια παραγωγής της γνώσης και ανάληψης δράσης τόσο 
των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών για την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών 
στόχων. Η παιδαγωγική φιλοσοφία σε αυτή τη σύλληψη είναι ο σχεδιασμός της γνώσης 
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ως δράση με χαρακτηριστικούς τρόπους στα διάφορα ακαδημαϊκά και κοινωνικά πλαί-
σια: επιλογή διαφορετικών τύπων δραστηριοτήτων, αλληλουχία των δραστηριοτήτων, 
μετάβαση από έναν τύπο δραστηριότητας σε ένα άλλο και προσδιορισμός των αποτε-
λεσμάτων των δραστηριοτήτων αυτών (Kalantzis, Cope & Arvanitis, 2010). Το σημα-
ντικότερο αυτής της προσέγγισης είναι ότι ο μαθητής είναι ενεργός φορέας παραγωγής 
της μάθησης, των γνώσεων και των νοημάτων. Είναι ο σχεδιαστής που αξιοποιεί τις 
διαθέσιμες εννοιολογικές και σημασιολογικές πηγές, αλλά και αυτός που επανασχεδιά-
ζει για πάντα τον κόσμο των εννοιών.  

Μεθοδολογία 

Η Μάθηση μέσω Σχεδιασμού (Μ.μ.Σ.) είναι μια καινοτομία που αξιοποιεί με τον πιο 
δημιουργικό και παιδαγωγικά σύγχρονο τρόπο τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες αποτε-
λούν κομβικό σημείο στην υλοποίηση των δράσεων του σχολείου, σε ένα ολοκληρω-
μένο, ενιαίο και συνεργατικό τρόπο κατά τη διαδικασία της μάθησης. Το παιδαγωγικό 
θεωρητικό πλαίσιο «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού» (Learning By Design) και το λογι-
σμικό κοινωνικής δικτύωσης για το σχεδιασμό Μαθησιακών Ενοτήτων (Learning 
Element) στηρίχθηκαν στις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές:  
− Ο εκπαιδευτικός ως σχεδιαστής και συν-δημιουργός των περιβαλλόντων μάθησης.  
− Η συστηματοποίηση της επαγγελματικής μάθησης, η οποία πραγματώνεται στο χώρο 

του σχολείου και στηρίζεται στην έρευνα δράσης.  
− Η βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών με μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Βασικό εργαλείο αυτής της προσέγγισης, όπως έχει αναφερθεί, αποτελεί ο σχεδιασμός 
«Μαθησιακών Ενοτήτων». Η συνολική παιδαγωγική αρχιτεκτονική της Μαθησιακής 
Ενότητας αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

 

Η παιδαγωγική αρχιτεκτονική της Μαθησιακής Ενότητας 

Γνωστικοί στόχοι της μαθησιακής ενότητας: Οι στόχοι του μαθήματος, όπως ανα-
φέρονται στο Βιβλίο του Δασκάλου, στη σελίδα 60 στη Γλώσσα της Α’ Δημοτικού 
είναι: 
Α. Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή οι μαθητές με την «ανάγνωση» του απλού χάρτη. 
Β. Να μάθουν να γράφουν τα βασικά στοιχεία της διεύθυνσής τους. 
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Γ. Να δίνουν οδηγίες για να προσεγγίσουν μια οδό. 
Δ. Να εξασκηθούν με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 
Ε. Να αναζητούν πληροφορίες μέσα από συγκεκριμένες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.  

Μαθησιακή δραστηριότητα 1: Βιώνοντας το γνωστό. Η αξιοποίηση της προϋπάρ-
χουσας γνώσης. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να εντοπίσουν τις 
έννοιες των λέξεων μετακόμιση , χάρτης και διεύθυνση. Βήμα 1ο: Αφορμή για να ξεκι-
νήσει η συζήτηση με τους/τις μαθητές στάθηκε ο ερχομός του νέου μας συμμαθητή, 
στις αρχές του Νοέμβρη, ο οποίος μετακόμισε οικογενειακώς από τη Λάρισα στη Λα-
μία και ήρθε στο σχολείο μας. Ζητάμε από τους/τις μαθητές να μας αναφέρουν τι ση-
μαίνει ο όρος «μετακόμιση» και να μας εξηγήσουν πώς αντιλαμβάνονται τη διαδικασία 
της μετακόμισης. Βήμα 2ο: Ζητάμε από τον νέο μας συμμαθητή να μας διηγηθεί την 
ιστορία «της μετακόμισης του» από τη Λάρισα στη Λαμία.  Βήμα 3ο: Παρουσιάζεται 
στους/στις μαθητές στο εργαστήριο πληροφορικής μέσα από το πρόγραμμα GOOGLE 
EARTH. η πόλη της Λαμίας και συγκεκριμένα η περιοχή της Αγίας Παρασκευής όπου 
είναι η έδρα του σχολείου(24Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ-ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ) 
και η πόλη της Λάρισας και ο χάρτης της κάθε πόλης αντίστοιχα. 

ΛΑΜΙΑ 

 
ΛΑΡΙΣΑ 

 
ΛΑΡΙΣΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Μαθησιακή δραστηριότητα 2: Βιώνοντας το νέο. Η μετακόμιση στην καθημερι-
νότητα. Νέες εμπειρίες. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να κατανο-
ήσουν τις έννοιες «μετακόμιση ή μετακομίζω» «χάρτης» και «διεύθυνση» με βάση τους 
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ορισμούς τους. Βήμα 1ο : Ζητάμε από τους/τις μαθητές να χωριστούν σε τρεις ομάδες 
των 4 ατόμων και να πάνε στο εργαστήριο πληροφορικής για να μπουν στις παρακάτω 
ιστοσελίδες με σκοπό να βρουν τον ορισμό των λέξεων «μετακόμιση ή μετακομίζω» 
«χάρτης» και «διεύθυνση» 
− Η πρώτη ομάδα αναλαμβάνει την : https://el.wiktionary.org/wiki/μετακομίζω 
− Η δεύτερη ομάδα αναλαμβάνει την https://el.wikipedia.org/wiki/χάρτης 
− Η τρίτη ομάδα αναλαμβάνει την https://el.wiktionary.org/wiki/διεύθυνση 

Κάθε ομάδα αντιγράφει τον ορισμό σε έγγραφο στον κειμενογράφο, αποθηκεύει το 
έγγραφο και το εκτυπώνει με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια, ο κάθε 
εκπρόσωπος της ομάδας παρουσιάζει στην ολομέλεια των ομάδων τον ορισμό και α-
κολουθεί διαλογική συζήτηση, ενώ τα έγγραφα με τους ορισμούς αναρτώνται στον πί-
νακα ανακοινώσεων της τάξης. 

Μαθησιακή δραστηριότητα 3: Εννοιολογώντας με την ορολογία(ορθή χρήση ό-
ρων). Κατανόηση ορολογίας. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να 
κατανοήσουν τη διαδικασία εντοπισμού των σχολείων και των πόλεων. Βήμα 1ο : Δί-
νουμε στους/στις μαθητές, ανά θρανίο, έναν χάρτη στον οποίο φαίνονται διάφορα σχο-
λεία της Λαμίας και τους ζητάμε να μας πουν πώς τα εντοπίζουν και ποια είναι εκείνα 
τα στοιχεία που τους/τις οδηγούν στον εντοπισμό τους 

 

Οι μαθητές κατανοούν ότι ο εντοπισμός στον χάρτη γίνεται με βάση τις διευθύνσεις 
των σχολείων και συγκεκριμένα τις οδούς που βρίσκονται περιμετρικά στο κάθε σχο-
λείο.  Βήμα 2ο: Δίνουμε στους/στις μαθητές την ευκαιρία να βρουν μόνοι/ες τους τη 
διεύθυνση του σχολείου κάνοντας έναν περίπατο όλοι μαζί έξω από το χώρο του σχο-
λείου με σκοπό τον εντοπισμό της πινακίδας η οποία γράφει την οδό του σχολείου. 
Βήμα 3ο : Ζητάμε από τους/τις μαθητές να μας αφηγηθούν την καθημερινή τους δια-
δρομή που ακολουθούν για την προσέλευσή τους στο χώρο του σχολείου. 

Μαθησιακή δραστηριότητα 4: Εννοιολογώντας με τη θεωρία: Θεωρητικό πλαί-
σιο. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να αντιληφθούν τις χρήσιμες 
πληροφορίες που δίνει ένας χάρτης και να τον «διαβάσουν». Βήμα 1ο: Ζητάμε από 
τους/τις μαθητές να μας πουν τις οδούς –διευθύνσεις των παρακάτω σχολείων της Λα-
μίας(1ο & 17ο, 4ο & 9ο, 5ο, 7ο ). Παράλληλα έχει δοθεί στους/στις μαθητές ο χάρτης της 
Λαμίας με τη γεωγραφική θέση των παραπάνω σχολείων. 
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5o Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 7o Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 

 

Μαθησιακή δραστηριότητα 5: Αναλύοντας λειτουργικά. Λειτουργική ανάλυση. 
Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να παράγουν προφορικό λόγο με 
βάση τον εντοπισμό των διευθύνσεων. Βήμα 1ο: Χωρίζουμε τους/τις μαθητές του τμή-
ματος σε τρεις ομάδες και δίνουμε στην κάθε μία ομάδα ένα τμήμα από τον χάρτη της 
Λαμίας. Στο κάθε τμήμα του χάρτη έχουμε σημειώσει 2 δύο διαφορετικές οδούς . Η 
πρώτη οδός είναι υποθετικά αυτή που μένουμε και η δεύτερη είναι αυτή που θα μετα-
κομίσουμε και τους/τις ζητάμε να μας πουν ποια διαδρομή θα ακολουθήσουμε προ-
κειμένου να κάνουμε την μετακόμιση. 

 

Μαθησιακή δραστηριότητα 6: Αναλύοντας κριτικά. Ανακάλυψη του λάθους. 
Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να «διαβάσουν» έναν απλό χάρτη 
και να εντοπίσουν τις οδούς. 

 

Βήμα 1ο: Ζητάμε από 
τους/τις μαθητές του να 
ανοίξουν το βιβλίο μα-
θητή στη σελ. 44 προκει-
μένου να διαβάσουν και 
να αναλύσουν το ομώ-
νυμο κείμενο με τον τίτλο 
«Η μετακόμιση». 

Βήμα 2ο: Οι μαθητές δίνουν πλήρως αιτιολογημένη απάντηση βασιζόμενοι και στον 
ορισμό των λέξεων «μετακόμιση ή μετακομίζω» «χάρτης» και «διεύθυνση» οι οποίοι 
είναι αναρτημένοι στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. 
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Μαθησιακή δραστηριότητα 7:Εφαρμόζοντας κατάλληλα. Η γνώση στην πράξη. 
Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να εξασκηθούν στην αναζήτηση και 
τον εντοπισμό των οδών και στον τρόπο που θα τις προσεγγίσουν Βήμα 1ο : Δίνεται 
στους/στις μαθητές του τμήματος για επίλυση η άσκηση της σελ.45, οι μαθητές προ-
χωρούν στην επίλυση της άσκησης. 

 

Βήμα 2ο: Οι μαθητές αιτιολογούν 
πλήρως την απάντηση τους βασιζό-
μενοι στον ορισμό των λέξεων «χάρ-
της» και «διεύθυνση» οι οποίοι είναι 
αναρτημένοι στον πίνακα ανακοινώ-
σεων αλλά και στην αποκτηθείσα 
γνώση της μαθησιακής ενότητας. 

Βήμα 3ο: Οι μαθητές δίνουν προφορικώς και γραπτώς την απάντησή τους.  

Μαθησιακή δραστηριότητα 8:Εφαρμόζοντας κατάλληλα. Δημιουργική εφαρ-
μογή. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητα 
για καταγραφή παρατηρήσεων και αξιοποίηση πληροφοριών. Βήμα 1ο : Προτείνεται 
στους/στις μαθητές να εργαστούν στους Η/Υ του εργαστηρίου. Η εκπαιδευτικός άνοιξε 
τον κεντρικό υπολογιστή και πρόβαλε τους διαδραστικούς χάρ-
τες https://www.google.gr/maps  εστιάζοντας στην Αγία Παρασκευή Λαμίας. Οι μαθη-
τές παρακολούθησαν τις φωτογραφίες, τις φωτογραφικές περιηγήσεις και τα βιντεάκια 
από τους δρόμους της περιοχής. Στη συνέχεια, πρόβαλε τον δορυφορικό 
χάρτη https://www.google.gr/maps/@38.9018022,22.4907067,4259m/data=!3m1!1e3 
στον οποίο φαίνονται οι δρόμοι και τα κτίρια από ψηλά, αναγνώρισαν οι μαθητές ση-
μαντικά κτίρια, χαρακτηριστικούς δρόμους και πλατείες της Αγίας Παρασκευής. Η ει-
κονική περιήγηση στους δρόμους του χωριού καθώς και μια εικόνα από το σχολείο, 
καθήλωσαν κυριολεκτικά τους/τις μαθητές στους υπολογιστές.  
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Οι μαθητές οργανώνονται σε 3 ομάδες των 4 ατόμων και σε κάθε ομάδα αντιστοιχεί 
ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και κάνουν εξάσκηση στην παραπάνω σελίδα. Βήμα 
2ο: Προτείνεται στους/στις μαθητές να ανοίξουν την παρακάτω ιστοσε-
λίδα http://www.xo.gr/maps με σκοπό την υλοποίηση μιας εμπεδωτικής δραστηριότη-
τας. 

  

Ένας μαθητής, με τη βοήθεια της παραπάνω ιστοσελίδας, διάβασε τη διαδρομή από το 
κέντρο της Λαμίας και συγκεκριμένα από την Πλατεία Πάρκου όπου έχει την αφετηρία 
το αστικό ΚΤΕΛ Λαμίας με προορισμό το σχολείο στην Αγία Παρασκευή. Βήμα 3ο: 
Δίνονται στους/στις μαθητές τα επισυναπτόμενα Φ.Ε.1-Φ.Ε.2-Φ.Ε.3 και τους ζητείται 
να τα συμπληρώσουν. Στο κάθε Φ.Ε. ζητείται να καταγραφεί η διαδρομή που θα ακο-
λουθούσε κάποιος για να έρθει στο σχολείο από διαφορετική αφετηρία και με βάση τον 
παραπάνω χάρτη. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
Στην ολομέλεια ο κάθε εκπρόσωπος της ομάδας παρουσίασε τη διαδρομή που είχε η 
κάθε ομάδα, δείχνοντας στον χάρτη το σημείο που βρισκόταν ο επισκέπτης και διάβα-
σαν τις οδηγίες που του έδωσαν για να βρει το σχολείο. Η εκπαιδευτικός βοήθησε όπου 
χρειαζόταν και έκρινε απαραίτητο. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Ο κ. Γεωργίου θέλει να επισκεφτεί το σχολείο μας. Δεν έχει 
όμως ξαναέρθει και δεν ξέρει πώς να έρθει. Πήρε τηλέφωνο και ζήτησε γραπτές οδη-
γίες. Είπε ότι βρίσκεται στην οδό Ιωάννη Καποδίστρια. Γράψτε τις οδηγίες ώστε ο κ. 
Παπαδόπουλος να φτάσει στο σχολείο μας. Συμβουλευτείτε τον χάρτη. Οδηγίες 1. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ο κ. Γεωργίου θέλει να επισκεφτεί το σχολείο μας. Δεν έχει 
όμως ξαναέρθει και δεν ξέρει πώς να έρθει. Πήρε τηλέφωνο και ζήτησε γραπτές οδη-
γίες. Είπε ότι βρίσκεται στην πλατεία Πάρκου. Γράψτε τις οδηγίες ώστε ο κ. Παπαδό-
πουλος να φτάσει στο σχολείο μας. Συμβουλευτείτε τον χάρτη. Οδηγίες 1. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3:  Ο κ. Γεωργίου θέλει να επισκεφτεί το σχολείο μας. Δεν έχει 
όμως ξαναέρθει και δεν ξέρει πώς να έρθει. Πήρε τηλέφωνο και ζήτησε γραπτές οδη-
γίες. Είπε ότι βρίσκεται στην οδό Παπαποστόλου. Γράψτε τις οδηγίες ώστε ο κ. Παπα-
δόπουλος να φτάσει στο σχολείο μας. Συμβουλευτείτε τον χάρτη. Οδηγίες  1. 
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Alice: Μια μελέτη περίπτωσης για τη Β΄ ΕΠΑΛ 
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Περίληψη 

Η ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών της διδασκαλίας του προγραμματισμού στη Β΄ Ε-
ΠΑΛ του Τομέα Πληροφορικής φέτος αποτέλεσε ένα σχετικά νέο αντικείμενο. Απο-
τελεί γεγονός ότι ο προγραμματισμός δεν προσλαμβάνεται θετικά από τους μαθητές, 
ενώ αρκετές δυσκολίες και παρανοήσεις εμφανίζει η διδασκαλία του σε αρχάριους. 
Έχει παρατηρηθεί ότι η προσέγγιση της διδασκαλίας με τον παραδοσιακό τρόπο των 
αρχών του προγραμματισμού αποτελεί έναν από τους παράγοντες στον οποίο οφείλο-
νται αυτές οι δυσκολίες, καθώς αδυνατεί να παρέχει στους μαθητές το κίνητρο να ε-
μπλακούν στην προγραμματιστική διαδικασία και δεν πετυχαίνει να μετατρέψει προ-
βλήματα και έννοιες σε αντικείμενα διερεύνησης με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο. 
Η αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Alice συνεισφέρει θετικά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία καθώς (α) διευκολύνει τη διδασκαλία του προγραμματισμού, 
(β) προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών για συμμετοχή και (γ) καθιστά τη διδα-
σκαλία των προγραμματιστικών εννοιών πιο εύκολη και οικεία για τους μαθητές. Η 
εργασία αυτή αφορά στη διδασκαλία της δομής επανάληψης Επανάλαβε Εφόσον με τη 
χρήση του Alice, στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για το μάθημα 
«Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών». 

Λέξεις - Κλειδιά: Προγραμματισμός, Επανάλαβε Εφόσον, Δομή Επανάληψης, Alice 

Εισαγωγή 

Έχει παγιωθεί πλέον η αντίληψη ότι ο προγραμματισμός των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική ικανότητα. Συμπεράσματα ερευνών έδειξαν την 
σημαντική παιδαγωγική συμβολή, καθώς παρέχει τα κίνητρα για την “καλλιέργεια και 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου και ανώτερων μορφών σκέψης”, καθώς και 
για τις “διαδικασίες μεταφοράς δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων σε άλλες γνωστικές 
περιοχές και αντικείμενα” (Clements, 1987· Kagan, 1989· Palumbo & Reed, 1991· En-
nis, 1994· Pirolli & Recker, 1994· Papert, 1998). Επιπρόσθετα, προσφέρει μια “εξωτε-
ρική αναπαράσταση της διαδικασίας επίλυσης ενός προβλήματος” και δίνει την ευκαι-
ρία “αναστοχασμού του τρόπου σκέψης” (Resnick, et al., 2009). Μάλιστα, έχει καθιε-
ρωθεί πλέον ο όρος «ψηφιακός εγγραμματισμός», ο οποίος περιγράφει τη δυνατότητα 
των πολιτών να είναι “ενεργοί παραγωγοί διαδραστικού ψηφιακού περιεχομένου στο 
Web 2.0” (Peppler & Kafai, 2007). Ως προς τη διδακτική, πρόκειται για ικανότητα-
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κλειδί που καθιστά δυνατή την εμβάθυνση και κατανόηση και άλλων γνωστικών πε-
δίων της Πληροφορικής (Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2005). Με αφετηρία τις αρ-
χές τις δεκαετίας του 1980, η γνωστική σημασία της διδασκαλίας του προγραμματι-
σμού σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έγινε ευρύτερα αποδεκτή. Για πα-
ράδειγμα, η επίλυση προβλημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον περιλαμβάνει τη 
χρήση θεμελιωδών εννοιών, όπως μεταβλητή, δομή επιλογής, δομές επανάληψης, διαδι-
κασία κ.λπ., οι οποίες δεν είναι εύκολο να οικοδομηθούν από μέρους των μαθητών με 
τα παραδοσιακά διδακτικά αντικείμενα (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2000).  

Παρά τη σπουδαιότητά του προγραμματισμού, αποτελεί ένα δύσκολο αντικείμενο για 
τους μαθητές, λόγω της έλλειψης των πλεονεκτημάτων του άμεσου χειρισμού (direct 
manipulation) και της χρήσης αφηρημένων εννοιών, κοινών χαρακτηριστικών των ερ-
γαλείων προγραμματισμού (Blackwell, 2002). Επιπλέον, οι μαθητές περιγράφουν την 
εμπειρία τους ως «μια δύσκολη, κουραστική, βαρετή, άνευ σημασίας και αντικοινω-
νική εργασία» (Kay, 2011), και κατά συνέπεια “αποτρέπει μάλλον παρά προσελκύει” 
τους μαθητές (Forte & Guzdial, 2004). Σύμφωνα δε με τον παραδοσιακό τρόπο διδα-
σκαλίας του προγραμματισμού, για τη δημιουργία ενός απλού προγράμματος από τους 
μαθητές, απαιτείται η γνώση της γλώσσας προγραμματισμού σε μεγάλο βαθμό, γεγο-
νός που αποθαρρύνει και αποτρέπει τους αρχάριους κυρίως, πριν ακόμα ξεκινήσουν 
την προσπάθειά τους (Παπαευθυμίου, 2008). Πολύ συχνά στα πλαίσια της «παραδο-
σιακής» προσέγγισης του προγραμματισμού, οι μαθητές διδάσκονται μια γλώσσα προ-
γραμματισμού γενικού σκοπού (εκπαιδευτική), που δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους και 
δεν τους δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουν βασικές έννοιες (Kolikant, 2004).  

Απογοητευτική είναι συνήθως η αίσθηση που προκαλούν τα μαθήματα εισαγωγής στον 
προγραμματισμό τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Αυτό συμβαίνει 
διότι όχι μόνο δεν προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά και η διδασκαλία τους 
εμφανίζει ορισμένες δυσκολίες και παρανοήσεις (Δαγδιλέλης, 1996). Η ανάγκη απο-
στήθισης εντολών και του συντακτικού τους υπαγορεύεται από τις γλώσσες προγραμ-
ματισμού για την επίλυση προβλημάτων (Νικολός, Καρατράντου & Παναγιωτακόπου-
λος, 2008). Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί για τη δομή της ακολουθίας και τις μεταβλητές, 
οι αρχάριοι προγραμματιστές βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν μεγάλο όγκο πληροφο-
ριών, ο οποίος δεν είναι συνήθως εύκολα αφομοιώσιμος, με αποτέλεσμα η διαδικασία 
του προγραμματισμού να εστιάζεται στην αναζήτηση συντακτικών λαθών και στην ε-
πιτυχή μεταγλώττιση του κώδικα, αντί να διαφωτίζει πιο ουσιώδεις πτυχές των διδα-
σκόμενων εννοιών όπως είναι, για παράδειγμα, η δομή επανάληψης Επανάλαβε Εφό-
σον (Κωστελίδου et al, 2015). 

Η δομή επανάληψης, με τις μορφές που διδάσκεται συνήθως, αποτελεί βασικό δομικό 
στοιχείο του προγραμματισμού. Επομένως η κατανόηση και η δυνατότητα εφαρμογής 
της αποτελούν προϋπόθεση για όποιον θέλει να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό. 
Ακόμη, η κατανόησή της βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν μαθησιακές δεξιότητες 
ανάλυσης και σύνθεσης. Η έννοιά της όμως δεν είναι κατανοητή εκ πρώτης όψεως από 
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αυτούς. Οι μαθητές προτιμούν να χρησιμοποιούν ακολουθίες επαναλαμβανόμενων ε-
ντολών αντί για βρόχους. Διαθέτουν ανεπαρκή μοντέλα για τις επαναληπτικές δομές, 
ενώ δυσκολεύονται να επιλέξουν την κατάλληλη δομή για  κάθε πρόβλημα, ποια μορφή 
επανάληψης είναι απαραίτητη για την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος. Επιπλέον 
αδυνατούν να ορίσουν με επιτυχία τη συνθήκη εξόδου από έναν βρόχο, όπως επίσης 
και να καθορίσουν την εμβέλεια του, προσδιορίζοντας την αρχή και το τέλος του καθώς 
και τις εντολές που επαναλαμβάνονται. Συγκεκριμένα για τη δομή επανάληψης Επα-
νάλαβε Εφόσον, παρατηρούνται δυσχέρειες στο ότι θα πρέπει πρώτα να γίνεται ο έλεγ-
χος και κατόπιν να γίνεται η εκτέλεση. Παρόμοια, είναι η κατάσταση όσον αφορά στην 
κατανόηση του ότι θα πρέπει να αλλάζει η τιμή του μετρητή ή του γεγονότος μέσα 
στην ίδια την επανάληψη ανάλογα με το αν η  επανάληψη είναι counter looped ή control 
looped, καθώς και σε ποιο σημείο θα πρέπει να γίνεται αυτή η αλλαγή κάτι που εξαρ-
τάται από το αν λαμβάνει χώρα αυτή η τιμή σε επεξεργασία εντός του βρόχου ή όχι. 
Επιπλέον, συχνά οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν το γεγονός ότι θα πρέπει 
να ελεγχθεί η συνθήκη τερματισμού και αφού δώσει την τιμή False τότε θα πραγματο-
ποιηθεί έξοδος από την επανάληψη. Επίσης, δυσκολίες εντοπίζονται στην αλληλεπί-
δραση της ανάγνωσης των δεδομένων και του βρόχου. 

Όσον αφορά την ερευνητική της διδακτικής του προγραμματισμού, το Alice προβάλει 
ως μια νέα πρόταση για τη διδασκαλία της έννοιας της δομής επανάληψης Επανάλαβε 
Εφόσον αλλά και του προγραμματισμού γενικότερα. Κεντρίζει το ενδιαφέρον των μα-
θητών και προάγει τη διδασκαλία των προγραμματιστικών εννοιών με τρόπους πιο εύ-
κολους και οικείους για τους μαθητές. Καθοριστικό ρόλο παίζουν το γραφικό περιβάλ-
λον τριών διαστάσεων αλλά και τα υπόλοιπα εγγενή χαρακτηριστικά του, τα οποία πα-
ρέχουν κίνητρο στους μαθητές για συμμετοχή, και μάλιστα σε βαθμό όμοιο με εκείνον 
για τα video games ή τα animated films (Alice, 2015· Dann, Slater & Culyba, 2012). 
Όπως υποστήριζε ο Papert για τη Logo, ο προγραμματισμός μπορεί να διδαχτεί μέσα 
από ένα τέτοιο περιβάλλον πιο αποδοτικά, ελκυστικά και διασκεδαστικά (Papert, 
1998), καθόσον «η μάθηση που βασίζεται στην τεχνολογία δύναται να είναι διασκεδα-
στική» (Rickel et al, 2001). Επαναβεβαιώνεται, λοιπόν, η «άμεση ικανοποίηση του μα-
θητή», η οποία με τη σειρά της συμβάλει στην επιτάχυνση του κύκλου μάθησης και 
τον βοηθά να εξοικειωθεί με τον προγραμματισμό, με τρόπο που διεγείρει τη φαντασία 
και «ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων» (Κωστελίδου et al, 2015).  

Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο με τίτλο «Μάντεψε τον αριθμό!! Η δομή επανάληψης με τη 
μορφή Επανάλαβε Εφόσον στο Alice» υλοποιήθηκε από τους μαθητές της B΄ ΕΠΑΛ 
του Τομέα Πληροφορικής, για πρώτη φορά, με χρήση του προγραμματιστικού περι-
βάλλοντος Alice. Εντάσσεται τόσο στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), όσο και στο πρόγραμμα σπουδών του Νέου Λυκείου (ΦΕΚ 
4186/2013) στα πλαίσια της διδακτέας ύλης του μαθήματος «Αρχές Προγραμματισμού 
Υπολογιστών», από το σχολικό έτος 2014-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2660/2014). Υλοποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων διδακτικών ωρών. Λόγω της πρότερης εξοικείωσης 
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των μαθητών με τον προγραμματισμό γενικότερα, αλλά όχι με το προγραμματιστικό 
περιβάλλον, η διάρκεια του σεναρίου για τις περισσότερες ομάδες αποδείχτηκε επαρ-
κής.  

Μεθοδολογία 

Η υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφο-
ρικής. Το τμήμα αποτελούνταν από 24 μαθητές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε μεικτές ως 
προς το φύλο και ως προς τις επιδόσεις ομάδες των 2 ατόμων σε 12 σταθμούς εργασίας. 
Ο ρόλος των διδασκόντων ήταν υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός. Κατά τη διάρκεια 
της πρώτης διδακτικής ώρας, κατά την οποία αποσκοπείται η γνωστική και ψυχολογική 
προετοιμασία και η ομαλή εισαγωγή των μαθητών στις προς διδασκαλία έννοιες, αυτές 
τέθηκαν σε συζήτηση, με στόχο την αποτίμηση της υπάρχουσας γνώσης και την ανί-
χνευση αναπαραστάσεων και γνωστικών δυσκολιών. Με αυτό τον τρόπο, δόθηκε η 
ευκαιρία στους μαθητές να ανατρέξουν σε προγενέστερες εμπειρίες τους και να εκφρά-
σουν αντιλήψεις ή πρότερες ιδέες τους. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η μορφή της 
δομής επανάληψης Επανάλαβε Εφόσον καθώς και η σπουδαιότητά της στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων. 

Δόθηκε στους μαθητές το πρώτο Φύλλο Εργασίας, το οποίο στα πλαίσια της γνωστικής 
και ψυχολογικής προετοιμασίας των μαθητών, στόχευε στο να εντοπιστούν οι πρότερες 
γνώσεις των μαθητών, οι πιθανές παρανοήσεις και δυσκολίες τους όσο αφορά στις έν-
νοιες που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν, καθώς και να εξοικειωθούν με το προγραμ-
ματιστικό περιβάλλον Alice. Οι μαθητές μέσα από τις δραστηριότητες του φύλλου, 
κλήθηκαν μεταξύ άλλων:  

• να αναγνωρίσουν τη δήλωση και τη χρήση των μεταβλητών, των τυχαίων μεταβλητών 
και των δομών επιλογής (απλών και σύνθετων) με έμφαση στην αναγνώριση των 
συνθηκών, απλών και σύνθετων, σε έτοιμα έργα, 

• να περιγράψουν τη χρήση των μεταβλητών, των τυχαίων μεταβλητών και των δομών 
επιλογής (απλών και σύνθετων) με έμφαση στην αναγνώριση των συνθηκών, απλών 
και σύνθετων, σε έτοιμα έργα, και 

• να υλοποιήσουν δικά τους έργα χρησιμοποιώντας τις παραπάνω έννοιες με σκοπό 
την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου. 

Φύλλο Εργασίας 1ης ώρας 

1. Να δημιουργήσετε ένα έργο με το όνομα Number.a3p και κατόπιν θα δηλώσετε μια 
μεταβλητή με το όνομα Number.  Στη μεταβλητή Number θα εισάγετε έναν αριθμό 
από το πληκτρολόγιο και θα τον εμφανίσετε.  

2. Να τροποποιήσετε το παραπάνω έργο ώστε να δηλώσετε και μία μεταβλητή με το 
όνομα Random_Number, στην οποία θα εκχωρείται ένας τυχαίος αριθμός και θα 
τον εμφανίσετε και αυτόν. Αποθηκεύστε το έργο σας με το όνομα 
Random_Number.a3p. 
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3. Να δημιουργήσετε ένα έργο με το όνομα Number_Plus.a3p, στο οποίο θα δηλώσετε 
μια μεταβλητή Number και θα εισάγετε σε αυτήν έναν αριθμό από το πληκτρολό-
γιο, θα τον αυξήσετε κατά 1 και θα τον εμφανίσετε. Κατόπιν θα δηλώσετε μια νέα 
μεταβλητή με το όνομα Step και θα εισάγετε σε αυτήν μία τιμή από το πληκτρολό-
γιο. Στη συνέχεια αυξήστε τη μεταβλητή Number κατά την τιμή της μεταβλητής 
Step.  

4. Εκτελέστε το αρχείο Elegxos_1.a3p που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας στον 
φάκελο με όνομα ΦΕ_Alice, όπου θα εισάγετε έναν ακέραιο αριθμό και θα τον 
εμφανίζετε μαζί με το μήνυμα αν είναι θετικός ή αρνητικός. Περιγράψτε την λει-
τουργία του έργου. 

5. Τροποποιήστε το παραπάνω αρχείο ώστε  αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από το 
100 να εμφανίζεται το μήνυμα «Ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από το 100» αλλιώς 
να εμφανίζεται το μήνυμα «Ο αριθμός δεν είναι μεγαλύτερος από το 100». Αποθη-
κεύστε με το όνομα Elegxos_2.a3p. 

6. Τροποποιήστε το παραπάνω έργο ώστε επιπλέον να δηλώσετε μια μεταβλητή 
Random_Number, στην οποία θα εκχωρείται ένας τυχαίος αριθμός από το 1 έως το 
50. Αν ο αριθμός που έχετε εισάγει  είναι μεγαλύτερος από τον τυχαίο αριθμό τότε 
θα εμφανίζεται το μήνυμα «Ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από τον τυχαίο αριθμό» 
αλλιώς θα εμφανίζεται το μήνυμα «Ο αριθμός δεν είναι μεγαλύτερος από τον τυ-
χαίο αριθμό». Αποθηκεύστε το έργο σας με το όνομα Elegxos_3.a3p. 

7. Δημιουργήστε ένα έργο με το όνομα Elegxos_4.a3p στο οποίο όταν εισάγεται βαθ-
μολογία θετική (μεγαλύτερη ή ίση με το μηδέν) και μικρότερη ή ίση του 100 να 
εμφανίζεται το μήνυμα «Αποδεκτή Βαθμολογία» αλλιώς να εμφανίζεται το μήνυμα 
«Λάθος Βαθμολογία». 

Στη διάρκεια της δεύτερης διδακτικής ώρας της παρέμβασης δόθηκε στους μαθητές το 
δεύτερο Φύλλο Εργασίας. Οι μαθητές μεταξύ άλλων κλήθηκαν  

• να αναγνωρίσουν την ύπαρξη της Επανάλαβε Εφόσον είτε αυτή εξαρτάται από με-
τρητή ή από γεγονός σε έτοιμα έργα, 

• να αναγνωρίσουν τα βασικά στοιχεία της Επανάλαβε Εφόσον όπως αρχική τιμή, τιμή 
συνθήκη τερματισμού και βήμα αλλαγής του μετρητή ή του γεγονότος σε έτοιμα έργα, 

• να τροποποιούν έτοιμα έργα αλλάζοντας τις τιμές των βασικών στοιχείων της Επα-
νάλαβε Εφόσον για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου, 

• να εξηγήσουν τη χρήση των εννοιών σε απλά και πιο σύνθετα έργα, 
• να αναπτύξουν μόνοι τους έργα με τη χρήση της Επανάλαβε Εφόσον για την επίτευξη 

συγκεκριμένου στόχου, και 
• να επιστρατέψουν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητα τους ώστε να υλοποιή-

σουν μια δική τους εφαρμογή-παιχνίδι, η οποία εμπεριείχε εκτός των στοιχείων του 
προγραμματιστικού περιβάλλοντος (όπως επιλογή σκηνής, ηρώων, κ.α.), χρήση όλων 
των εννοιών που χρησιμοποιήθηκαν στα φύλλα εργασίας. Συνοπτικά η εφαρμογή δια-
δραματίζεται μεταξύ δυο ηρώων όπου ο ένας καλείται να βάλει έναν τυχαίο αριθμό 
στο μυαλό του και ο άλλος προσπαθεί να μαντέψει αυτόν τον αριθμό. Κάθε φορά αν 
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ο αριθμός που μαντεύει ο ήρωας είναι μικρότερος από τον τυχαίο αριθμό, τότε εμφα-
νίζεται το μήνυμα «Δώσε μεγαλύτερο αριθμό», αλλιώς θα εμφανίζεται το μήνυμα 
«Δώσε μικρότερο αριθμό». Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι ο ήρωας να 
μαντέψει τον αριθμό οπότε και εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα στο οποίο αναφέρεται 
το πλήθος των προσπαθειών. 

Φύλλο Εργασίας 2ης ώρας 

1. Εκτελέστε το αρχείο Epanalipsi_Counter.a3p που βρίσκεται στην επιφάνεια εργα-
σίας. Περιγράψτε την λειτουργία του έργου. Τροποποιήστε το ώστε : 
Α. Να υπολογίζεται το άθροισμα και ο μέσος όρος 10 αριθμών. Αποθηκεύστε το 
έργο με όνομα Epanalipsi_Counter_1.a3p και εκτελέστε το. 
Β. Να εμφανίζονται οι αριθμοί 0,2,4,6,..,10. Αποθηκεύστε το έργο με όνομα 
Epanalipsi_Counter_2.a3p και εκτελέστε το. 

2. Εκτελέστε το αρχείο Epanalipsi_Event.a3p που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας 
και περιγράψτε τη λειτουργία του έργου. Τροποποιήστε το ώστε : 
Α. Οι εντολές να εκτελούνται όσο ο αριθμός που εισάγεται είναι θετικός. Αποθη-
κεύστε το έργο με όνομα Epanalipsi_Event_1.a3p και εκτελέστε το. 
Β. Οι εντολές να εκτελούνται μέχρι ο αριθμός που θα εισαχθεί είναι μεταξύ του -5 
και του 5. Αποθηκεύστε το έργο με όνομα Epanalipsi_Event_2.a3p και εκτελέστε 
το. 

3. Δημιουργήστε ένα έργο στο οποίο θα γίνεται εισαγωγή ενός αριθμού από το πλη-
κτρολόγιο και εμφάνιση του αριθμού που εισήχθη ώσπου να δοθεί ο αριθμός μηδέν. 
Επιπλέον θα εμφανίζεται και το πλήθος των αριθμών που δόθηκαν. Αποθηκεύστε 
το έργο με το όνομα Epanalipsi_2.a3p και εκτελέστε το. 

4. Ώρα για παιχνίδι. Δημιουργήστε το δικό σας παιχνίδι με τίτλο «Μάντεψε τον Α-
ριθμό!!» που παίζεται με δύο παίκτες και έχει τους εξής κανόνες: 
Α.  Επιλέξτε όποιες μορφές και όποιο σκηνικό θέλετε. 
Β. Στην μεταβλητή Random_Number θα εκχωρήσετε έναν τυχαίο αριθμό (Παί-
κτης1) 
Γ.   Στην μεταβλητή Number θα εισάγετε έναν αριθμό (Παίκτης2). 
Δ. Αν το περιεχόμενο της μεταβλητής Number (Παίκτης2) είναι μεγαλύτερο από 
της Random_Number (Παίκτης1), τότε θα πρέπει η μορφή του Παίκτη1 να εμφα-
νίσει το μήνυμα «Δώσε Μικρότερο Αριθμό», αλλιώς να εμφανίσει το μήνυμα 
«Δώσε Μεγαλύτερο Αριθμό». 
Ε. Τα βήματα Γ και Δ θα επαναλαμβάνονται εφόσον το περιεχόμενο της μεταβλη-
τής Number είναι διάφορο από το περιεχόμενο της Random_Number και όταν τα 
περιεχόμενα των παραπάνω μεταβλητών γίνουν ίσα τότε 
ΣΤ. Η μορφή σας θα εμφανίσει το μήνυμα «Συγχαρητήρια! Μάντεψες τον αριθμό 
με <counter> προσπάθειες», όπου στο <counter> θα εμφανίζεται το περιεχόμενο 
της μεταβλητής counter που έχετε δηλώσει και που θα αυξάνεται κατά ένα κάθε 
φορά που εισάγετε έναν αριθμό.  
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Τέλος, παρουσιάστηκε από τους διδάσκοντες μια σύνοψη των νέων γνώσεων που απο-
κτήθηκαν. Κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, οι εκπαιδευτικοί παρακολου-
θούσαν την πρόοδο των ομάδων, ενημέρωναν τους μαθητές για τον υπόλοιπο διαθέ-
σιμο χρόνο και βοηθούσαν φέρνοντας στην ολομέλεια θέματα που δημιουργούσαν δυ-
σκολίες στο ρυθμό εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση τους. 

Για την αξιολόγηση των γνωστικών στόχων, χρησιμοποιήθηκε η εσχάρα (rubric) του 
σεναρίου, με διαβάθμιση «Μη ικανοποιητικά», «Μέτρια» και «Ικανοποιητικά» αναφο-
ρικά με: (α) τη δυνατότητα αναγνώρισης των μεταβλητών, της δομής επιλογής απλής 
και σύνθετης, των συνθηκών απλών και σύνθετων, της δομής επανάληψης με την 
μορφή Επανάλαβε Εφόσον εξαρτώμενης από μετρητή ή γεγονός, με τη χρήση έτοιμων 
έργων του Alice, (β) τη δυνατότητα εξήγησης της λειτουργίας των μεταβλητών, της 
δομής επιλογής απλής και σύνθετης, των συνθηκών απλών και σύνθετων, της δομής 
επανάληψης με την μορφή Επανάλαβε Εφόσον εξαρτώμενης από μετρητή ή γεγονός, 
με τη χρήση έτοιμων έργων του Alice και (γ) τη δυνατότητα της αναγνώρισης και εξή-
γησης της χρήσης των βασικών διαδικασιών (απόδοση αρχικής τιμής, συνθήκης τερ-
ματισμού, βήματος αλλαγής) του μετρητή ή του γεγονότος, της δομής επανάληψης με 
την μορφή Επανάλαβε Εφόσον σε έτοιμα έργα του Alice. Για την αξιολόγηση των στό-
χων του τομέα δεξιοτήτων, χρησιμοποιήθηκε η εσχάρα (rubric) του σεναρίου, με δια-
βάθμιση «Μη ικανοποιητικά», «Μέτρια» και «Ικανοποιητικά» αναφορικά με: (α) τη 
δυνατότητα εφαρμογής ή τροποποίησης της δομής επανάληψης με την μορφή Επανά-
λαβε Εφόσον εξαρτώμενης από μετρητή ή γεγονός, σε σύνθετα έργα του Alice για την 
επίτευξη πρακτικών στόχων και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων, και (β) τον έ-
λεγχο της λειτουργίας και των μεταβλητών που εμπλέκονται στην δομή επανάληψης 
με τη μορφή Επανάλαβε Εφόσον και  (γ) την μετατροπή μιας επαναλαμβανόμενης α-
κολουθίας εντολών σε επανάληψη με τη χρήση της μορφής Επανάλαβε Εφόσον. Στο 
τέλος οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν την αξιολόγηση της ομαδικότητας και της συνεργατι-
κότητας, από τους ίδιους τους μαθητές δίνοντας τους εσχάρα (rubric) με διαβάθμιση 
«Μη ικανοποιητικά», «Μέτρια» και «Ικανοποιητικά» αναφορικά με τη συνεργασία 
των μελών της ομάδας, την ευχέρεια κατανόησης-ερμηνείας των έτοιμων έργων και, 
τέλος, την ευχέρεια εξήγησης αυτών που υλοποιήθηκαν από την ομάδα στην ολομέ-
λεια. Σημαντικό παράγοντα στην αξιολόγηση αποτέλεσαν οι ερωτήσεις και οι απαντή-
σεις των μαθητών καθώς και η παρουσίαση των δραστηριοτήτων στην ολομέλεια, από 
όπου προέκυπτε ο βαθμός κατάκτησης και εμπέδωσης της γνώσης.  

Συμπεράσματα 

Το ενδιαφέρον των μαθητών έγινε φανερό εξ αρχής τόσο για την εφαρμογή όσο και για 
τις διδασκόμενες έννοιες. Λόγω της κλιμακούμενης δυσκολίας των δραστηριοτήτων, 
παρατηρήθηκε αύξηση του ενδιαφέροντός τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των φύλ-
λων εργασίας, ιδιαίτερα όταν έφτασαν στην υλοποίηση της εφαρμογής-παιχνιδιού. Δεν 
εντοπίστηκαν δυσκολίες στην κατανόηση της δομής επανάληψης με τη μορφή Επανά-
λαβε Εφόσον και αμέσως την εφάρμοσαν και στα δικά τους έργα. Επιπλέον, οι απαντή-

2081

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



σεις που δόθηκαν από τους διδάσκοντες στις ερωτήσεις των μαθητών έδωσε τη δυνα-
τότητα να επιλυθούν τα ελάχιστα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη χρήση των 
διδασκόμενων εννοιών, ενώ κάποια από αυτά εντοπίστηκαν και επιλύθηκαν έγκαιρα 
από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των έργων από τους μαθητές. 
Όλες οι ομάδες παρέδωσαν λυμένες όλες τις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας, 
άλλες με καθόλου και άλλες με κάποια λάθη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα του φιλικού πε-
ριβάλλοντος του Alice και του παιγνιώδους χαρακτήρα του, τα οποία συνέβαλαν κα-
ταλυτικά αφενός στο να κεντρίσουν το ενδιαφέρον όλων των ομάδων και αφετέρου 
στο να δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εστιάσουν στην κατανόηση των διδα-
σκόμενων εννοιών και όχι στην αποστήθιση των εντολών και τη μεταγλώττιση του 
κώδικά τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η διαδικασία του προγραμματισμού από επίπονη 
διαδικασία έγινε μια άκρως διασκεδαστική εμπειρία, η οποία συντελεί στην ανάπτυξη 
του αλγοριθμικού τρόπου σκέψης από τους διδασκόμενους—ιδιαίτερα σημαντικό χα-
ρακτηριστικό για τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων γενικότερα. Εν κατα-
κλείδι, στους μελλοντικούς στόχους θα μπορούσε να περιληφθεί η χρήση του Alice στη 
διδασκαλία και άλλων προγραμματιστικών εννοιών, καθώς και η συγκριτική χρήση 
των διδακτικών σεναρίων του προγραμματιστικού περιβάλλοντος του Alice με εκείνο 
της Pascal που χρησιμοποιείται στα ΕΠΑΛ (στα ΓΕΛ χρησιμοποιείται αντίστοιχα η 
Γλωσσομάθεια), με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων-αναστοχασμών αντιπαρα-
βάλλοντας τις παραδοσιακές με τις νεότερες μεθόδους διδασκαλίας του προγραμματι-
σμού. 

Αναφορές 

Alice (2015). What is Alice? (Διαθέσιμο on-line: http://www.alice.org/index.php? 
page=what_is_alice/what_is_alice, προσπελάστηκε 11 Ιουνίου 2015). 

Clements, D. H. (1987). Longitudinal study of the effects of Logo programming on 
cognitive abilities and achievement. Journal of Educational Computing Re-
search, 3, 73-93. 

Dann, W., Cosgrove, D., Slater, D., & Culyba, D. (2012). Mediated Transfer: Alice 3 
to Java. (Διαθέσιμο on-line: http://www.utdallas.edu/~veerasam/ Al-
ice_Java/Alice_Java_MediatedTransfer.pdf, προσπελάστηκε 11 Ιουνίου 2015. 

Ennis, D. L. (1994). Computing, problem-solving instruction and programming in-
struction to increase the problem-solving ability of high school students. Jour-
nal of Research on Computing in Education, Τόμ. 26, Αρ. 4, 489-496. 

Forte, Α., & Guzdial, Μ. (2004). Computers for communication, not calculation: Me-
dia as a motivation and context for learning. Proceedings of the 37th Annual Ha-
waii International Conference on System Sciences, 2004, 1-10. 

2082

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Kagan, D. M. (1989). Research on computer programming as a cognitive activity: im-
plications for the study of classroom teaching. Journal of Education for Teach-
ing, 15(3), 177-189. 

Kay, J. (2011). Contextualized Approaches to Introductory Computer Science: The 
Key to Making Computer Science Relevant or Simply Bait and Switch? 
SIGCSE’11, March 9–12, 2011, Dallas, Texas, USA.  

Blackwell, A. (2002). What is programming? Paper presenting at 14th workshop of the 
psychology of Programming Interest Group. Brunel, Middlesex UK, 204-218.  

Palumbo, D. B., & Reed, W. M. (1991). The effect of BASIC programming language 
instruction on high school students’ problem-solving ability and computer anxi-
ety. Journal of Research on Computing in Education, 3, 343-372. 

Papert, S. (1998). Does easy do it? Children, games and learning. Game Developer, 
Soapbox section, 88. 

Peppler, K. A., & Kafai, Y. B. (2007). Collaboration, Computation, and Creativity: 
Media Arts Practices in Urban Youth Cultures. In C. Chinn, G. Erkens, & S. 
Puntambekar (Eds.), The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) 
Conference 2007, July 16 - July 21, Rutgers, The State University of New Jer-
sey, USA (pp. 586-588). International Society of the Learning Sciences, Inc. 

Pirolli, P., & Recker, M. (1994). Learning strategies and transfer in the domain of pro-
gramming. Cognition & Instruction, 12(3), 235-275. 

Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, 
K., Millner, A., Rosenbaum, E., Silver, J., Silverman, B., & Kafai, Y. (2009). 
Scratch: programming for all. Commun. ACM 52, 11 November 2009, 60-67. 

Δαγδιλέλης, B. (1996). Διδακτική της πληροφορικής. Η διδασκαλία του προγραμματι-
σμού: αντιλήψεις των σπουδαστών για την κατασκευή κι επικύρωση προγραμμά-
των και διδακτικές καταστάσεις για τη διαμόρφωσή τους. Διδακτορική διατριβή, 
Τμήμα Εφ. Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Κωστελίδου, Θ., Βασιλειάδης, Π., & Μπέκος, Ν. (2015). Συνδυάζοντας τη δομή της 
ακολουθίας με τις μεταβλητές στο Alice: Μια μελέτη περίπτωσης για μαθητές 
της Α΄ Λυκείου. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορι-
κής “Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Και-
νοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές”, Καστοριά, 24-26 Απριλίου 2015. 

Νικολός, Δ., Καρατράντου, Α., & Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Αξιοποίηση του 
MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματι-
σμού. Στο Β. Κόμης (επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου “Διδακτική 
της Πληροφορικής”, Πάτρα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

2083

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Παπαευθυμίου, Γ. (2008). Η Διδακτική του Προγραμματισμού για μαθητές Γυμνα-
σίου, με χρήση του εργαλείου γραφικού προγραμματισμού Scratch. Διπλωμα-
τική. Ανακτήθηκε στις 16 Ιουλίου 2015 από http://digilib.lib.unipi.gr/ 
dspace/bitstream/unipi/3223. 

Τζιμογιάννης, Α., & Κόμης, Β. (2000). Η έννοια της μεταβλητής στον Προγραμματι-
σμό: δυσκολίες και παρανοήσεις μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. Πρακτικά 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή “Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση”, 103-114, Πάτρα. 

Φεσάκης, Γ., & Δημητρακοπούλου, Δ. (2005). Γνωστικές δυσκολίες μαθητών δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την έννοια της προγραμματιστικής μετα-
βλητής και προτεινόμενες παρεμβάσεις. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
“Διδακτική της Πληροφορικής”, Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005. (http://www. 
etpe.gr) 

Εικόνες 

 
Εικόνα 1:  

Ο κώδικας σε Alice του προγράμματος Μάντεψε τον Αριθμό! 
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Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο πραγματεύεται ένα προσφιλές θέμα στον κόσμο των 
παιδιών, τους δεινόσαυρους. Η αφόρμηση γίνεται από τις επιθυμίες και τα ενδιαφέ-
ροντα των παιδιών, επειδή όμως πρόκειται για ένα αντικείμενο αρκετά τρομακτικό, 
εκτεινόμενο σε μεγάλο εύρος, αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η μέθοδος της θεματι-
κής προσέγγισης. Η χρήση και εκμετάλλευση των εκπαιδευτικών λογισμικών έγινε 
αρωγός σε αυτή την προσπάθεια με στόχο οι δραστηριότητες για την εισαγωγή, πρό-
σκτηση, εμπέδωση και αξιολόγηση της νέας γνώσης να πραγματοποιηθούν σε ένα 
περιβάλλον συνεργατικής μάθησης με πολυμορφικό, πολυμεσικό, διασκεδαστικό και 
αλληλεπιδραστικό τρόπο. Χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά ανοιχτού και κλειστού τύ-
που καθώς το εκπαιδευτικό σενάριο που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και 
Επικοινωνίας ευνοεί την ανάπτυξη ικανοτήτων υψηλού επιπέδου όπως η λήψη απο-
φάσεων, η επίλυση προβλημάτων, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η ικανότητα συ-
νεργασίας και από κοινού προσέγγισης ενός θέματος, ικανότητες βασικές για να μπο-
ρέσουν τα παιδιά να ενσωματωθούν σε ένα κόσμο που διαρκώς αλλάζει.  

Λέξεις - Κλειδιά: Δεινόσαυροι, Τ.Π.Ε., εικονική ξενάγηση, συνεργασία,Web 2.0 

Συνοπτική περιγραφή του σεναρίου 

• Κύρια Γνωστική Περιοχή: Παιδί και Περιβάλλον-Φυσικό Περιβάλλον και Αλλη-
λεπίδραση. 

• Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές: Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Μαθηματικά, 
Παιδί 

• και Δημιουργία και Έκφραση, Παιδί και Περιβάλλον-Ανθρωπογενές Περιβάλλον 
και Αλληλεπίδραση, Παιδί και Τ.Π.Ε. 

Συμβατότητα με ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ 

Το προτεινόμενο σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
(ΑΠΣ) του Νηπιαγωγείου και με τη φιλοσοφία και τις αρχές του Διαθεματικού Πλαι-
σίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003), καθώς διέπει όλα τα γνωστικά αντι-
κείμενα και ενσωματώνει την Τεχνολογία στις διάφορες δραστηριότητες του. Ενιαιο-
ποιεί επομένως τη γνώση και προάγει τη διαθεματικότητα. Προκαλεί το ενδιαφέρον 
για τη μάθηση μέσα από διαδικασίες έκπληξης, βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώ-
σεις και ενδιαφέροντα των παιδιών. Ενισχύει την αυτοαντίληψη και αυτονομία, επι-
τρέπει στα παιδιά να μάθουν μέσα από τα λάθη τους, ενώ συμβάλλει στην αλληλεπί-
δραση και στη συνεργασία. Δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις ήδη α-

2085

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



ποκτημένες γνώσεις τους και ενσωματώνει την αξιολόγηση στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία. 

Η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων μέσα από τις τεχνολογίες της πληροφορί-
ας προσφέρει στα παιδιά πρόσβαση σε ποικίλες πηγές μάθησης και στην παρουσίαση 
διαφόρων θεμάτων με πολλούς τρόπους. Τα παιδιά εξασκούν τις δεξιότητες τους, α-
ναζητούν πληροφορίες, παίρνουν αποφάσεις, αιτιολογούν, επιλύουν προβλήματα συ-
νεργαζόμενα μεταξύ τους, αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη.  

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών. 

Οι δεινόσαυροι αποτελούν μια μορφή προϊστορικής ζωής που κυριάρχησε στη Γη για 
πάνω από 150 εκατομμύρια χρόνια (Αναστασιάδης,2001). Η μορφή τους και το πα-
ρουσιαστικό τους προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον στα παιδιά. Μολονότι παίζουνε στις 
ελεύθερες δραστηριότητες με τους πλαστικούς δεινόσαυρους δημιουργώντας ιστορί-
ες, έχουν συγκεχυμένες απόψεις όσον αφορά τα είδη, τις συνήθειες, τη συναναστρο-
φή με ανθρώπους και την εξαφάνιση τους.  

Η ανάπτυξη του σεναρίου προϋποθέτει πως τα παιδιά έχουν εμπλακεί σε προηγούμε-
νες δραστηριότητες που τους έχουν βοηθήσει να αναπτύξουν ικανότητες: 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: Να επικοινωνούν με άλλα άτομα, να αλληλοβοη-
θούνται με τα μέλη της ομάδας και να εργάζονται ομαλώς σε αυτήν. 

Ως προς τη χρήση Τ.Π.Ε.: Να γνωρίζουν τις βασικές μονάδες του ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή και να τις χρησιμοποιούν με ασφάλεια. Να έχουν εξοικειωθεί με διάφορα εκ-
παιδευτικά λογισμικά  

Σκοπός 

Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους ζωικούς οργανισμούς και να αντιλαμβάνο-
νται ότι υπήρξαν κατηγορίες ζώων που έζησαν σε παλαιότερες εποχές και δεν υπάρ-
χουν σήμερα. Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για την εξέλιξη της Γης. 

Στόχοι 

Παιδί και Περιβάλλον-Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση: Να διαβά-
ζουν χάρτες, να προσανατολίζονται μέσα σε αυτούς και να αναγνωρίσουν τις ηπεί-
ρους. 

Παιδί και Γλώσσα: Να περιγράφουν, να εξηγούν, να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν 
τον προφορικό τους λόγο. Να αναγνωρίζουν και να αντιγράφουν λέξεις που σχετίζο-
νται με το θέμα μας. 

Παιδί και Μαθηματικά: Να κάνουν ταξινομήσεις με βάση ένα χαρακτηριστικό.  
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Παιδί και Δημιουργία και Έκφραση: Να εκφράζονται δημιουργικά χρησιμοποιώντας 
τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης και έτοιμες σφραγίδες που τους παρέχουν τα λογι-
σμικά.  

Παιδί και Τ.Π.Ε.: Να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άν-
θρωπο στην εργασία του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ως μέσο για παιχνίδι 
και διασκέδαση. Να χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης και να αντιληφθούν τις δυ-
νατότητες του διαδικτύου. Να γράφουν με πεζά και κεφαλαία γράμματα.  

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και μέσα 
από αυτές να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διευκρινίσεις, συσχετίσεις, υποθέσεις, 
επαληθεύσεις και να διατυπώνουν τη λύση των προβλημάτων. Να κατανοούν την α-
ξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης και μέσα από αυτή, να 
βελτιώνουν την εικόνα για τον εαυτό τους, που βοηθάει στην προώθηση της ψυχικής 
τους υγείας. 

Κατηγορία λογισμικού 

Χρησιμοποιήθηκαν συστήματα καθοδηγούμενης από τους υπολογιστές διδασκαλίας, 
περιβάλλοντα μάθησης μέσω καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης και πε-
ριβάλλοντα συμβολικής έκφρασης, συστήματα αναζήτησης πληροφορίας, συστήματα 
επικοινωνίας και συνεργασίας. Συγκεκριμένα, λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφη-
σης (Kidspiration), λογισμικό έκφρασης και δημιουργίας (Revelation Natural Art), 
εφαρμογές Web 2.0 (Pixton), φυλλομετρητής, μηχανές αναζήτησης, διαδίκτυο, λογι-
σμικό γενικής χρήσης (Word, Power point), λογισμικό επεξεργασίας εικόνας (Pho-
toshop). 

Οργάνωση της τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Το σενάριο πραγματοποιήθηκε σε κλασικό τμήμα με 20 παιδιά (16 νήπια-4 προνή-
πια). Ανάλογα με τη φύση τους, οι δραστηριότητες έλαβαν χώρα α) στην ολομέλεια 
της τάξης (μεγάλη ομάδα), β) σε ομάδες 2 ή και 4 παιδιών (μικρή ομάδα) και γ) ατο-
μικά. Ακολουθήθηκαν οι αρχές της συνεργατικής μάθησης και οι ομάδες ήταν κάθε 
φορά διαφορετικές και όχι προκαθορισμένες, ώστε να αλληλεπιδρούν όλοι με όλους. 

Όσον αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή, απαιτείται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής 
με σύνδεση στο διαδίκτυο και με εγκατεστημένα τα λογισμικά που περιγράφονται 
παραπάνω, περιφερειακά συστήματα, όπως ηχεία, εκτυπωτής και ψηφιακή φωτογρα-
φική μηχανή. 

Διδακτικό μοντέλο 

Θεωρητική προσέγγιση 

Το σενάριο λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών και, κάτω 
από αυτό το πρίσμα, είναι παιδοκεντρικό. Οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες για το 
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επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών και λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες εμπειρίες και 
γνώσεις τους. Στηρίζεται στις αρχές της συμπεριφοριστικής θεωρίας, του εποικοδομι-
σμού και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. 

Υπάρχουν δραστηριότητες που ακολουθούν το μπιχεβιοριστικό μοντέλο, που μπορεί 
να είναι παραδοσιακό, ωστόσο παραμένει χρήσιμο για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
(Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης 
Επιμόρφωσης, ειδικό μέρος, 2011). Σε αυτή την περίπτωση, Η/Υ χρησιμοποιείται ως 
εποπτικό μέσο, ωστόσο, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία μάθησης 
μέσα από ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. 

Το διδακτικό σενάριο βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών και με τη 
βοήθεια συγκεκριμένων λογισμικών, ωθούνται σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον 
και σε γνωστική-κοινωνιογνωστική σύγκρουση (Επιμορφωτικό υλικό για την επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, ειδικό μέρος, 
2011). Έτσι, η γνώση δομείται και αναδομείται διαρκώς (Βαρνάβα-Σκούρα, 1994). 
Ενισχύονται τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών και ο εκπαιδευτικός είναι εμψυχω-
τής, διευκολυντής και καθοδηγητής στην προσπάθεια τους να ανακαλύψουν τη γνώ-
ση.  

Σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές θεωρίες, η μάθηση θεωρείται ως διαδικασία κοινωνι-
κής αλληλεπίδρασης. Το άτομο μέσα από τη συνεργασία με άλλα άτομα αναπτύσσει 
ικανότητες και δεξιότητες που διαφορετικά θα βρίσκονταν σε λανθάνουσα κατάστα-
ση εξέλιξης. Μέσα από τις δραστηριότητες σε μικρή ομάδα τα παιδιά καταφέρνουν 
να φτάσουν με τη «μέθοδο της σκαλωσιάς» (βοήθεια που προσφέρει ένας συνομήλι-
κος ή μεγαλύτερος σε ηλικία μαθητής) στη Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης (ΖΕΑ), σε 
αυτά δηλαδή τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να κάνουν (Βαρνάβα-Σκούρα, 1994). 
Κάνουν ένα βήμα παραπέρα, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά, εξηγώντας και βοηθώντας, 
φτάνουν στη μεταγνώση, καταλαβαίνουν δηλαδή πως αποκτήθηκε η γνώση τους. 

Διδακτική προσέγγιση 

Το σενάριο οργανώθηκε στα πλαίσια μιας θεματικής προσέγγισης. Σύμφωνα με το 
ΔΕΠΠΣ (2003), ως «θεματικές προσεγγίσεις» αναφέρονται οι διερευνήσεις θεμάτων 
που επιλέγει και προτείνει η εκπαιδευτικός, η οποία έχει σχεδιάσει την πορεία τους 
και έχει προσδιορίσει τη χρονική διάρκεια και τους μαθησιακούς στόχους που θα επι-
διώξει να κατακτήσουν τα παιδιά. Φυσικά, το θέμα ήταν αντικείμενο επιλογής των 
παιδιών, αφού ήθελαν να μάθουν για τους δεινόσαυρους. Η οργάνωση των δραστη-
ριοτήτων που συνδέονται με διαφορετικούς γνωστικούς και αναπτυξιακούς τομείς 
γύρω από το θέμα μας, δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αντιληφθούν τη σφαιρική 
διάσταση της γνώσης και να συνδέσουν μεταξύ τους διαφορετικές εμπειρίες.  
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Οι δράσεις που αναπτύσσονται, συνδέονται με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 
παιδιών, τα οποία μαθαίνουν να προσεγγίζουν τη γνώση μέσα από ομαδικές αναζη-
τήσεις, να μοιράζονται τη χαρά της επιτυχίας και να νιώθουν τη χαρά της συμβολής 
σε μια ομαδική προσπάθεια, γεγονός που ενισχύει το αυτοσυναίσθημα τους (Χρυσα-
φίδης, 2000). Μολονότι αρκετά λογισμικά του σεναρίου είναι πρακτικής και εξάσκη-
σης, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος που χρησιμοποιείται δίνει τη δυνατότητα για κοι-
νωνική αλληλεπίδραση και συνεργατική μάθηση (Καζέλα, 2009). 

Προστιθέμενη αξία με την ενσωμάτωση Τ.Π.Ε. 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία προωθεί τη μάθηση, την κατανό-
ηση και εμπέδωση γνώσεων, με πολυτροπικό και ευχάριστο τρόπο. Συμβαδίζει με τα 
παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας, αλλά τα αναγάγει σε ένα άλλο επίπεδο. Μέσα 
από εκπαιδευτικά λογισμικά και προσεκτικά οργανωμένες δραστηριότητες, τα παιδιά, 
εκτός του ότι εισάγονται σε περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις, 
μαθαίνουν να σκέφτονται, να δημιουργούν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να 
συναποφασίζουν για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Αναπτύσσουν μεθόδους και 
στρατηγικές προκειμένου να επιλύσουν προβληματικές καταστάσεις που παρουσιά-
ζονται στα φύλλα εργασίας, ενώ μαθαίνουν μέσα από τα λάθη τους και έχουν τη δυ-
νατότητα να τα διορθώσουν. 

Με τη βοήθεια των λογισμικών παρουσιάζονται στα παιδιά φανταστικές, εξωπραγμα-
τικές καταστάσεις που αναπτύσσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους, εισά-
γουν το στοιχείο της έκπληξης και αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη (Ντολιο-
πούλου, 2000). Η νέα γνώση παρουσιάζεται με αστείο και πολυμορφικό τρόπο, ενώ 
τους δίνεται η δυνατότητα να περιηγηθούν εικονικά σε μέρη τα οποία κατά πάσα πι-
θανότητα, δεν θα επισκεφτούν ποτέ. Τα εισάγει επομένως, σε μία άλλη πραγματικό-
τητα και τα βοηθά να καταλάβουν τη χρησιμότητα του υπολογιστή ως εργαλείο που 
βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του αλλά και ως μέσο ευχαρίστησης και διασκέ-
δασης. 

Εφαρμογή δραστηριοτήτων 

Δραστηριότητες γνωστικής και ψυχολογικής προετοιμασίας 

«Ένας δεινόσαυρος στην τάξη μας!» 

Λογισμικό επεξεργασίας εικόνας (Photoshop), λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφη-
σης Kidspiration. 

Στόχος: Ανίχνευση πρότερων γνώσεων των μαθητών. 

Περιγραφή: Τα παιδιά βρίσκονται στην ολομέλεια της τάξης. Η εκπαιδευτικός έχει 
δημιουργήσει με το λογισμικό επεξεργασίας εικόνας μία φωτογραφία που δείχνει έ-
ναν δεινόσαυρο να κάθεται στα παγκάκια της τάξης. Την παρουσιάζει στα παιδιά και 
τους ρωτάει «Τι θα έκανες εάν ερχόσουν ένα πρωί στο σχολείο και έβλεπες έναν δει-
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νόσαυρο στην τάξη μας;» Τα παιδιά με διασκεδαστικό τρόπο και με το στοιχείο της 
έκπληξης να διεγείρει την φαντασία τους, ανταλλάσουν απόψεις, εκφράζονται χρησι-
μοποιώντας κατάλληλη επιχειρηματολογία και καταλήγουν σε αποφάσεις τις οποίες 
εξηγούν. Η δραστηριότητα έχει διττό ρόλο, καθώς μετά την 1η ώρα, ακολουθεί η 2η, 
όπου με κατάλληλες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου του εκπαιδευτικού, τα παιδιά αρχί-
ζουν και παρουσιάζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους δεινόσαυρους. 

Για την αποτύπωση των πρότερων γνώσεων χρησιμοποιείται ένας εννοιολογικός χάρ-
της όπου καταγράφονται οι αναπαραστάσεις και οι ιδέες των παιδιών και αποθηκεύε-
ται με στόχο να ανασυρθεί σε επόμενη δραστηριότητα.  

 

1ο φύλλο εργασίας 

Δραστηριότητα διδασκαλίας γνωστικού αντικειμένου 

Λογισμικό Παρουσίασης Power Point, Web 2.0: Find sound 

Στόχος: Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους ζωικούς οργανισμούς και να αντι-
λαμβάνονται ότι υπήρξαν κατηγορίες ζώων που έζησαν σε παλαιότερες εποχές και 
δεν υπάρχουν σήμερα. Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για την εξέλιξη της Γης.  

Περιγραφή: Τα παιδιά κάθονται περιμετρικά, γύρω από την γωνιά του Η/Υ. Η εκπαι-
δευτικός έχει δημιουργήσει μια παρουσίαση του θέματος των δεινοσαύρων, έχοντας 
εισάγει εικόνες, κείμενο και ήχους από το πρόγραμμα find sound του Web 2.0 στο 
λογισμικό παρουσίασης, κάνοντας το έτσι ενδιαφέρον για τα παιδιά. Για να αξιοποιή-
σει και πάλι το γέλιο και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών, χρησιμοποιεί στο δεύ-
τερο μισό της παρουσίασης cartoon και ευθύ λόγο καθώς ένας δημοσιογράφος παίρ-
νει συνέντευξη από τους δεινόσαυρους. Έχουν υπογραμμιστεί όλες οι καινούριες λέ-
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ξεις που αναφέρονται στο θέμα μας και η δραστηριότητα λειτουργεί ως διαμορφωτι-
κή αξιολόγηση, καθώς γίνονται παύσεις της παρουσίασης και απευθύνονται ερωτή-
σεις στους μαθητές για την εμπέδωση της νέας γνώσης. Στο τέλος της συνέντευξης, 
τα παιδιά μεταφέρονται μέσω υπερσύνδεσης σε μία εικονική ξενάγηση του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης.  

Δραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου 

«Διάφορα ερπετά στην Παγγαία ζουν και αυτά» 

Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Kidspiration 

Στόχος: Ταξινόμηση-ομαδοποίηση με βάση τον τόπο διαβίωσης 

Περιγραφή: Τα παιδιά δουλεύουν στον Η/Υ σε δυάδες. Συζητούν για τα χαρακτηρι-
στικά των ερπετών, ανακαλούν στη μνήμη τους ό,τι έμαθαν και τοποθετούν με την 
τεχνική του drag and drop τα ερπετά στο σωστό σημείο (στεριά, θάλασσα, αέρα). 

 

2ο φύλλο εργασίας 

«Βρες τον φυτοφάγο δεινόσαυρο» 

Λογισμικό παρουσίασης Power Point 

Στόχος: Κατηγοριοποίηση με κριτήριο την τροφή. Αναγνώριση κοινών χαρακτηρι-
στικών. 
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Περιγραφή: Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες των τεσσάρων και βλέποντας σε κάθε 
διαφάνεια 2 εικόνες με δεινόσαυρους, πρέπει να σκεφτούν και να αποφασίσουν ποιος 
είναι κάθε φορά ο φυτοφάγος, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του (αριθμός 
ποδιών, νύχια, δόντια). Σε κάθε σωστή απάντηση τα παιδιά επικροτούνται και συνεχί-
ζουν στην επόμενη διαφάνεια, ενώ σε κάθε λανθασμένη, ακολουθούν την οδηγία να 
ξαναπροσπαθήσουν. Στο τέλος, υπάρχει επιβράβευση για την προσπάθεια τους. Τα 
παιδιά μέσα από τη δοκιμή και το λάθος, αυτοδιορθώνονται, ενώ ενισχύεται η αυτο-
πεποίθηση τους με την επιβράβευση. 

«Μάντεψε ποιος είμαι» 

Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου Word 

Στόχος: Να «διαβάζουν και να αντιγράφουν καινούριες λέξεις. Να συνειδητοποιή-
σουν ότι στα φωνήματα της ομιλούμενης γλώσσας, αντιστοιχούν γράμματα. Να εντο-
πίζουν τα γράμματα στο πληκτρολόγιο και να γράφουν χρησιμοποιώντας κεφαλαία 
και πεζά. 

Περιγραφή: Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων. Βλέπουν μία εικόνα, συ-
ζητούν μεταξύ τους και αποφασίζουν ποιος δεινόσαυρος απεικονίζεται. Τον ονοματί-
ζουν. Ένας από αυτούς πηγαίνει στον πίνακα αναφοράς της τάξης με τις ονομασίες 
και τις αντίστοιχες εικόνες, παίρνει την καρτέλα με το όνομα που έχουν αποφασίσει 
και το παρατηρούν. Πατώντας το πλήκτρο του control και συγχρόνως το ποντίκι, ο-
δηγούνται στη σωστή λέξη. Συγκρίνουν, και βλέπουν εάν η καρτέλα που διάλεξαν 
είναι όμοια. Εάν δεν είναι, αυτοδιορθώνονται και παίρνουν την αντίστοιχη από τον 
πίνακα αναφοράς .Ένα παιδί αντιγράφει τη λέξη μέσα στο πλαίσιο που έχει τοποθε-
τηθεί από κάτω. Τις συγκρίνουν και εάν χρειάζεται, ο ένα βοηθάει τον άλλο, προκει-
μένου οι δύο λέξεις να είναι όμοιες. 

«Ψάξε, ψάξε και θα με βρεις!» 

Λογισμικό Έκφρασης και Δημιουργίας Revelation Natural Art 

Στόχος: Να αναγνωρίσουν τις ηπείρους, να «διαβάζουνε» τον χάρτη και να προσανα-
τολίζονται σε αυτόν.  

Περιγραφή: Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες των τεσσάρων. «Διαβάζουν» τις ηπεί-
ρους και τοποθετούν με την τεχνική του «σύρε και άσε» τον κάθε δεινόσαυρο στην 
ήπειρο που βρέθηκε. 
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3ο φύλλο εργασίας 

«Η πτώση του μετεωρίτη» 

Φυλλομετρητής, μηχανές αναζήτησης, διαδίκτυο 

Στόχος: Να ταυτίσουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην 
εργασία του. Να χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης. Να συζητούν, να επιχειρημα-
τολογούν και να συναποφασίζουν.  

Περιγραφή: Ομάδες των τεσσάρων παιδιών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με τη νηπια-
γωγό παρούσα. Με τη βοήθεια της πλοηγούνται σε εικόνες του διαδικτύου που σχετί-
ζονται με την εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Τα παιδιά βλέπουν τις επιλογές που τους 
παρουσιάζονται και συναποφασίζοντας, καταλήγουν στην αγαπημένη τους, επιχειρη-
ματολογώντας την άποψη τους. Ένα παιδί αποθηκεύει την εικόνα, ενώ ένα άλλο την 
εκτυπώνει. Έτσι δουλεύουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Μαζευόμαστε στην ολομέλεια 
της τάξης και κάθε ομάδα παρουσιάζει την εικόνα που εκτύπωσε.  

«Η εξαφάνιση..» 

Λογισμικό Έκφρασης και Δημιουργίας Revelation Natural Art 

Στόχος: Να αποτυπώσουν εικαστικά την εικόνα που επέλεξαν, χρησιμοποιώντας τις 
δυνατότητες του συγκεκριμένου λογισμικού. Να γράψουν το όνομα τους και τον τίτ-
λο της ζωγραφιάς τους όπως μπορούν. 

Περιγραφή: Το κάθε παιδί δουλεύει ατομικά στον υπολογιστή, αξιοποιώντας τις έτοι-
μες στάμπες του λογισμικού και τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης προκειμένου να 
αποτυπώσει την εικόνα που έχει στο μυαλό του. Στο τέλος, γράφει το όνομα του είτε 
με το πληκτρολόγιο, είτε με το μολύβι των εργαλείων του λογισμικού. 
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Μεταγνωστική δραστηριότητα 

Τα παιδιά κάθονται γύρω από τη γωνιά του Η/Υ. Μέσα από ανοιχτού τύπου ερωτή-
σεις και αναστοχαστικές διαδικασίες συζητούν για το τι μάθαμε και πως το μάθαμε. 
Φτιάχνουμε έναν εννοιολογικό χάρτη που αποτυπώνει τις γνώσεις μας για τους δει-
νόσαυρους. Στη συνέχεια, ανοίγουμε τον φάκελο όπου είχαμε αποθηκεύσει τον πρώ-
το χάρτη εννοιολογικής χαρτογράφησης με τις αναπαραστάσεις μας. Κάνουμε σύ-
γκριση και καταλήγουμε σε συμπεράσματα. 

Δραστηριότητα τελικής αξιολόγησης 

«Δεινοσαυρογνώστες!» 

Web 2.0- Pixton (Δημιουργία cartoon) 

Στόχος: Να συνεργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου και να σέβο-
νται τις απόψεις και την εργασία των άλλων. Να αναμοχλεύσουν στη μνήμη τους ό,τι 
μάθανε και να τα αποτυπώσουν λεκτικά και δημιουργικά με ευχάριστο και διασκεδα-
στικό τρόπο.  

Περιγραφή: Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες των τεσσάρων και η κάθε μία ομάδα α-
ποφασίζει να ζωγραφίσει κάτι από αυτά που μάθαμε για τους δεινόσαυρους. Μαζευ-
όμαστε στην ολομέλεια και κάθε ομάδα παρουσιάζει την εικόνα της και την περιγρά-
φει. Μετά από συζήτηση για το πώς θα συνθέσουμε τις εικόνες, καταλήγουν, με την 
παρότρυνση της νηπιαγωγού, να δημιουργήσουν ένα comic (τα παιδιά είχαν ενθου-
σιαστεί με την παρουσίαση της νέας γνώσης σε μορφή comic και ήθελαν να κάνουν 
κάτι παρεμφερές). Ο εκπαιδευτικός ανοίγει την εφαρμογή του Web 2.0 Pixton, την 
παρουσιάζει στα παιδιά και τους ενημερώνει για τη χρήση της. Στη συνέχεια, εργάζε-
ται με το λογισμικό και αποτυπώνει με τα εργαλεία που διατίθενται (ήρωες, τοπία, 
κινήσεις, εκφράσεις κ. α.) τις ζωγραφιές των παιδιών. Η νηπιαγωγός εργάζεται μέσα 
στην τάξη, παρουσία των παιδιών που κρίνουν εάν αποτυπώνονται σωστά τα όσα εί-
χανε περιγράψει. Η εμπλοκή τους δε δύναται να είναι μεγαλύτερη σε αυτό το σημείο, 
καθώς πρόκειται για μία χρονοβόρα διαδικασία, με πολλές λεπτομέρειες που δεν α-
φορούν τα παιδιά. Αφού ολοκληρώνεται η εικονική αποτύπωση, τα παιδιά, με την 
καθοδήγηση και βοήθεια της εκπαιδευτικού, δημιουργούν τις λεζάντες. Ανακοινώ-
νουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση της εργασίας μας στους γονείς μας και στην ευρύ-
τερη κοινότητα. Το link είναι το ακόλουθο: 
http://www.pixton.com/gr/comic/tz7nq96q 

Συμπεράσματα 

Το σενάριο πραγματοποιήθηκε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς και τα παιδιά 
μπόρεσαν να δουλέψουν με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο αποκομίζοντας πολλά ο-
φέλη. Οι μικτές ομάδες λειτούργησαν θετικά και παιδιά μικρότερης ηλικιακής ομάδας 
συμμετείχαν ενεργά μέσα σε αυτήν. 
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Οι στόχοι και τελικά ο σκοπός του σεναρίου επιτεύχθηκαν και μάλιστα μέσα σε ένα 
κλίμα χαράς, ικανοποίησης και θετικών συναισθημάτων. Η χρήση των συγκεκριμέ-
νων λογισμικών και εφαρμογών συνετέλεσαν προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς με 
τα προγράμματα, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα τους, οδήγησαν τα παιδιά 
σε καταστάσεις φανταστικές, σε αστείες παιγνιώδης δραστηριότητες, δημιουργώντας 
τους εσωτερικά κίνητρα για μάθηση. Το ενδιαφέρον και η περιέργεια για αυτές τις 
δραστηριότητες οδήγησαν σε ανακάλυψη και επίλυση προβλημάτων, με αποτέλεσμα 
τα παιδιά να αντλήσουν χαρά και ικανοποίηση για την επίτευξη του συλλογικού σκο-
πού, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αυτοπεποίθηση. 

Η τελική αξιολόγηση του προγράμματος, έκανε φανερή την προστιθέμενη αξία της 
χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και πραγματικά τα παιδιά μπόρε-
σαν να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εργα-
λείο που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του, αλλά και ως μέσο ευχαρίστησης και 
διασκέδασης. 
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Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη θερμοκρασία του αέρα. Σενάριο 
στη γεωγραφία της Α' Γυμνασίου 
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Περίληψη 

Κύριος στόχος του διδακτικού σεναρίου είναι η μελέτη από ομάδες μαθητών των ση-
μαντικότερων παραγόντων που επηρεάζουν τη θερμοκρασία του αέρα μιας περιοχής. 
Η διερεύνηση γίνεται από μαθητές της Α Γυμνασίου, στα πλαίσια του μαθήματος της 
Γεωγραφίας, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχει το Web 2. Οι 
μαθητές που υλοποιούν το σενάριο μελετούν την οριζόντια και κατακόρυφη κατανομή 
της θερμοκρασίας σε πλανητική κλίμακα, σε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό και δυναμικό 
περιβάλλον μάθησης που επιτρέπει τη σφαιρική προσέγγιση της γνώσης. Τα εργαλεία 
που τους παρέχονται δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα για οποιαδήποτε 
ημέρα του έτους (μετά την 1/11/2013) και γεωγραφική περιοχή η οποία, κατά τη γνώμη 
του εκπαιδευτικού ή τη δική τους, παρουσιάζει ενδιαφέρον και μπορεί να οδηγήσει 
στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Έτσι, η έρευνα τους δεν περιορίζεται στη μελέτη χαρ-
τών και διαγραμμάτων που παρουσιάζουν μέσες και κατά συνέπεια εξομαλυμένες τιμές 
της θερμοκρασίας, αλλά  μπορεί να γίνει και για ακραίες περιπτώσεις με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον.  

Λέξεις - Κλειδιά: Θερμοκρασία αέρα, θαλάσσια ρεύματα, διεύθυνση ανέμου, νέφωση. 

Εισαγωγή 

Ένα από τα αντικείμενα μελέτης της επιστήμης της Γεωγραφίας, είναι η κατανομή της 
χλωρίδας και της πανίδας πάνω στον πλανήτη, καθώς επίσης και των παραγόντων που 
την επηρεάζουν και τη διαμορφώνουν. Είναι προφανές ότι οι σημαντικότεροι φυσικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν τη γεωγραφική κατανομή των ειδών είναι οι κλιματικοί 
και μερικοί εξ αυτών είναι η θερμοκρασία του αέρα, η βροχόπτωση και η ένταση του 
ανέμου. Σημαντικές μεταβολές αυτών των παραμέτρων οι οποίες μπορεί να οφείλονται 
σε μακροχρόνιες αλλαγές του τοπικού ή και παγκόσμιου κλίματος έχουν ως αποτέλε-
σμα την εξαφάνιση ειδών, την εξάπλωση κάποιων άλλων ή τη μετανάστευσή τους προς 
εύρεση ιδανικών για τη διαβίωσή τους συνθηκών. Όσον αφορά τον άνθρωπο, επιστη-
μονικές έρευνες (Zhang et.al. 2007; Drake 2012) έδειξαν ότι μετακινήσεις πληθυσμών, 
πόλεμοι και επιδρομές οφείλονται σε πολλές περιπτώσεις σε αλλαγές των μετεωρολο-
γικών παραμέτρων και ιδιαιτέρως της θερμοκρασίας. Στις έρευνες αυτές χρησιμοποιή-
θηκαν κλιματικά δεδομένα τα οποία συγκρίθηκαν με μεγάλα πολεμικά επεισόδια ή γε-
γονότα μετακίνησης πληθυσμών. Η μελέτη επομένως της θερμοκρασίας, η οποία επι-
δρά άμεσα στην ανάπτυξη των φυτών, στο αίσθημα ευφορίας-δυσφορίας των ανθρώ-
πων και κατά συνέπεια στη γεωγραφική εξάπλωσή τους, είναι σημαντική για την επι-
στήμη της Γεωγραφίας.  
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Ως γνωστόν, η θερμοκρασία του αέρα διαμορφώνεται κυρίως από την ένταση της προ-
σπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, τη φύση της γήινης επιφάνειας (π.χ. υδάτινη, χερ-
σαία με βλάστηση ή όχι)  καθώς και από το υψόμετρο. Η ένταση της ηλιακής ακτινο-
βολίας εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου, την εποχή, την ώρα της ημέρας 
και τη νεφοκάλυψη. Γενικά, περιοχές που βρίσκονται σε μικρά γεωγραφικά πλάτη δέ-
χονται μεγάλα ποσά ενέργειας από τον ήλιο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  Αντιθέ-
τως, οι περιοχές των μεγάλων γεωγραφικών πλατών δέχονται μικρότερα ποσά ενέρ-
γειας, τα οποία μεταβάλλονται σημαντικά από εποχή σε εποχή.  

Η φύση της γήινης επιφάνειας διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο καθώς αυτή ρυθμίζει το 
ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που θα ανακλαστεί ή θα απορροφηθεί, αλλά και 
τον τρόπο που θα ανακατανεμηθεί η ενέργεια που απορροφήθηκε. Οι διάφοροι τύποι 
επιφάνειας μεταβάλλουν τη θερμοκρασία τους ανάλογα με την ειδική θερμότητα του 
υλικού τους και για το λόγο αυτό μια υδάτινη επιφάνεια μεταβάλλει λιγότερο τη θερ-
μοκρασία της από μία γειτονική χερσαία παρότι και οι δύο δέχονται το ίδιο ποσό ηλια-
κής ενέργειας. Επίσης, μία χερσαία επιφάνεια που καλύπτεται από βλάστηση απορ-
ροφά και κατανέμει την ενέργεια με διαφορετικό τρόπο από ότι μία ερημική.  

Ο ατμοσφαιρικός αέρας απορροφά απ’ ευθείας μόλις το 13% της εισερχόμενης ηλιακής 
ακτινοβολίας και η θέρμανσή του στην τροπόσφαιρα οφείλεται κυρίως στις διαδικασίες 
ανωμεταφοράς θερμότητας από το έδαφος, το οποίο απορροφά το 48% της ακτινοβο-
λίας. Για το λόγο αυτό εξάλλου η θερμοκρασία του αέρα ελαττώνεται με την αύξηση 
του υψομέτρου (Κατσούλης, 1993).  

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν στη θερμοκρασία του αέρα είναι τα θα-
λάσσια ρεύματα με τα οποία μεταφέρονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας σε πολλές 
περιοχές του πλανήτη, οι τοπικοί επικρατούντες άνεμοι, η παρουσία μεγάλων ορεινών 
όγκων που διαμορφώνουν τη ροή του αέρα, η νέφωση κ.α. 

Το βιβλίο Γεωλογίας-Γεωγραφίας της Α Γυμνασίου (Παυλόπουλος Κ. και Γαλάνη Α., 
2009),  περιλαμβάνει στην Ενότητα Β2 (Ατμόσφαιρα) μία σειρά μαθημάτων στα οποία 
συνοπτικά παρουσιάζονται οι βασικοί παράγοντες που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του 
αέρα. Επιπλέον, στις Ενότητες Β5 και Γ1 συσχετίζεται η θερμοκρασία με τη γεωγρα-
φική εξάπλωση των οργανισμών και των ανθρώπων πάνω στη Γη. Εκτιμώντας ότι η 
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση έχει αλλάξει ριζικά τη διδασκαλία 
της Γεωγραφίας (Νομικού και Γκινούδη, 2014), στο παρόν διδακτικό σενάριο χρησι-
μοποιούνται ενδιαφέρουσες πηγές του διαδικτύου (http://earth.nullschool.net/  
και  Earth Data Nasa ) οι οποίες αξιοποιούνται ώστε οι μαθητές, σε ένα συνεργατικό 
περιβάλλον μάθησης, με βιωματικό τρόπο να οικοδομήσουν γνώσεις που σχετίζονται 
με τις παραπάνω ενότητες.  

Έτσι, οι μαθητές, μέσα από ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα όπως αυτά που 
παρέχουν τα παραπάνω λογισμικά, αποκτούν εκπαιδευτικές εμπειρίες που τους μετα-
βάλλουν από απλούς δέκτες γνώσης σε άτομα με ενεργό συμμετοχή στην εκπαίδευσή 
τους (Αθανασιάδης, 2007). Επιπλέον, αναπτύσσουν στάσεις και δεξιότητες οι οποίες 
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σχετίζονται με την ικανότητα χρήσης των ΤΠΕ, με αποτέλεσμα να αποκτούν μιας μορ-
φής τεχνολογικό εγγραμματισμό (Κούτρα & Midoro, 2001; Mc Nabb M.L., 1999; 
Μπασίνα και Μπενάκου 2010).  

Το λογισμικό http://earth.nullschool.net/ (Παράρτημα-Εικόνα 1) αποτελεί ιδιαιτέρως 
χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη πολλών φαινομένων που σχετίζονται με τις ατμοσφαι-
ρικές διεργασίες, τον καιρό και το κλίμα. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται στο παρόν 
διδακτικό σενάριο ώστε να μελετηθούν οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη θερμο-
κρασία του αέρα. Πρόκειται για ένα εύχρηστο, τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από 
τους μαθητές, λογισμικό και επιπλέον αποτελεί ένα ελκυστικό και ταυτόχρονα δυνα-
μικό περιβάλλον μάθησης. Το λογισμικό, εκτός από τη θερμοκρασία, παρέχει τη δυνα-
τότητα απεικόνισης του πεδίου του ανέμου, της υγρασίας, της ατμοσφαιρικής πίεσης, 
αλλά και άλλων μετεωρολογικών παραμέτρων σε όλη τη γη, για διάφορες στάθμες 
(ύψη) πάνω από την επιφάνεια, για την ημέρα που διεξάγεται η μελέτη αλλά και για 
όλες τις ημέρες μετά την 1/11/2013. Τέλος, το λογισμικό απεικονίζει τα θαλάσσια ρεύ-
ματα και τον κυματισμό.  

Σχεδιασμός Διδακτικού Σεναρίου 

Το παρόν διδακτικό σενάριο έχει ως βάση τις αρχές του μοντέλου του γνωστικού εποι-
κοδομητισμού, σύμφωνα με το οποίο η γνώση οικοδομείται από τους ίδιους τους μα-
θητές σταδιακά με βάση τις εμπειρίες τους, τις ιδέες αλλά και τις προϋπάρχουσες γνώ-
σεις τους. Η γνώση δε μεταδίδεται έτοιμη από τον εκπαιδευτικό, αλλά οικοδομείται 
αποτελεσματικότερα μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο της ομάδας (Ματσαγγούρας, 1999; 
Καρτσιώτου κ.α., 2012). Το διδακτικό σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί σε περιβάλ-
λον ομαδοσυνεργατικής μάθησης, όπου οι μαθητές καθοδηγούνται διακριτικά με στόχο 
την ‘ανακάλυψη’ της γνώσης (Banchi and Bell, 2008). Και στα τρία φύλλα εργασίας 
που αποτελούν το σενάριο ακολουθείται η στρατηγική: Διατύπωση Υποθέσεων  
Διερεύνηση  Συμπέρασμα-Γενίκευση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αρχικές 
ιδέες των μαθητών, ενώ στο τέλος του πρώτου φύλλου υπάρχουν ερωτήματα με στόχο 
να διερευνηθεί εάν οι μαθητές κατέκτησαν τους στόχους αλλά και συνέδεσαν τη γνώση 
που δημιούργησαν με φαινόμενα που σχετίζονται με τη ζωή ή την καθημερινότητα 
τους.  

Βασικοί στόχοι του σεναρίου είναι οι μαθητές: 

Α1.Να εξοικειωθούν με τους γεωγραφικούς όρους: γεωγραφικό πλάτος – μήκος. 

Α2.Να ερευνήσουν τους  κύριους γεωγραφικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη θερ-
μοκρασία του αέρα (γεωγραφικό πλάτος, απόσταση από τη θάλασσα, υψόμετρο). 

Α3.Να μελετήσουν την επίδραση των θαλάσσιων ρευμάτων στη θερμοκρασία του α-
έρα. 

Α4.Να διαπιστώσουν πως η διεύθυνση του ανέμου καθορίζει τις θερμοκρασιακές συν-
θήκες αλλά και τη νέφωση στην Ελλάδα. 
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Β1.Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και εξοικείωση με την επιστημονική μέθοδο (υπό-
θεση, έλεγχος υπόθεσης, συμπέρασμα). 

Β2.Να αναγνωρίζουν πιθανές μεταβλητές που σχετίζονται με ένα φαινόμενο και να 
απομονώνουν μία μεταβλητή από τις άλλες ώστε να μελετούν τα αποτελέσματα της. 

Β3.Να αναπτύξουν δεξιότητες σε σχέση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, αξιοποιώ-
ντας μεταξύ άλλων τις δυνατότητες που παρέχει το Web 2 στη μάθηση. 

Γ1.Να συνεργαστούν μεταξύ τους και να εμπλακούν ενεργητικά στη διαδικασία της 
μάθησης η οποία σχετίζεται τόσο με την απόκτηση-δημιουργία γνώσεων όσο και με 
την ανάπτυξη στρατηγικών. 

Γ2. Να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά, σεβόμενοι την προσωπικότητα όλων των υπο-
λοίπων  μελών της ομάδας.  

Οργάνωση Διδασκαλίας 

Η υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται είναι ένας υπολογιστής για κάθε ομάδα μαθη-
τών (τριών ή τεσσάρων ατόμων) με σύνδεση στο διαδίκτυο ή αν δεν είναι διαθέσιμοι 
υπολογιστές, το μάθημα μπορεί να γίνεται εναλλακτικά στην αίθουσα διδασκαλίας με 
υπολογιστή και διαδραστικό πίνακα ή βιντεοπροβολέα.  

Για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου απαιτούνται συνολικά τρεις διδακτικές 
ώρες. Δύο ώρες για το πρώτο φύλλο εργασίας (δεδομένου ότι οι μαθητές χρειάζεται 
αρχικά αν εξοικειωθούν με το λογισμικό) και μία ώρα για τα επόμενα δύο φύλλα ερ-
γασίας. 

Σύντομη Περιγραφή του Σεναρίου 

Στο πρώτο φύλλο εργασίας ερευνάται η επίπτωση του γεωγραφικού πλάτους, της από-
στασης από τη θάλασσα και του  υψόμετρου στη θερμοκρασία. Αρχικά, δίνονται κά-
ποιες ερωτήσεις, μέσα από τις οποίες διερευνώνται οι αρχικές υποθέσεις των μαθητών 
για το πώς οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν στη θερμοκρασία του αέρα. Στη συνέ-
χεια, χρησιμοποιούν το λογισμικό http://earth.nullschool.net/ ακολουθώντας τις οδη-
γίες του φύλλου εργασίας. Συγκεκριμένα, διατηρώντας το υψόμετρο σταθερό, μετα-
βάλλουν το γεωγραφικό πλάτος και καταγράφουν τις τιμές της θερμοκρασίας του αέρα, 
παραμένοντας συνεχώς σε περιοχή με τα ίδια χαρακτηριστικά επιφανείας (υδάτινη ε-
πιφάνεια). Έπειτα, καθοδηγούνται ώστε να μελετήσουν τη θερμοκρασία περιοχών με 
το ίδιο γεωγραφικό πλάτος οι οποίες όμως βρίσκονται σε διαφορετική απόσταση από 
τη θάλασσα. Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται ξεχωριστά για περιοχές που έχουν χει-
μώνα και για περιοχές που έχουν καλοκαίρι, διατηρώντας πάντα το υψόμετρο σταθερό. 
Τέλος, για ένα συγκεκριμένο τόπο, μεταβάλλουν το υψόμετρο και παρατηρούν-κατα-
γράφουν τη θερμοκρασία (Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ2). Στο τέλος του πρώτου φύλλου 
εργασίας διατυπώνουν τα συμπεράσματά τους και καλούνται να απαντήσουν σε σειρά 
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ερωτήσεων που αναφέρονται σε φαινόμενα που παρατηρούνται πάνω στη γη και που 
σχετίζονται άμεσα με τα συμπεράσματα στα οποία είναι ευκταίο ότι θα καταλήξουν. 

Στο δεύτερο φύλλο εργασίας δίνεται χάρτης με τη μέση θερμοκρασία του Ιουλίου για 
τη Β. Αμερική και τις γειτονικές θαλάσσιες περιοχές, στον οποίο φαίνεται ότι η θερμο-
κρασία του αέρα πάνω από τον Ατλαντικό είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη πάνω 
από τον Ειρηνικό για περιοχές που βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος. Οι μαθητές 
καλούνται να κάνουν κάποιες αρχικές υποθέσεις και στη συνέχεια, με τη βοήθεια του 
λογισμικού http://earth.nullschool.net/ καθοδηγούνται ώστε να παρατηρήσουν για συ-
γκεκριμένη ημέρα του καλοκαιριού τα θαλάσσια ρεύματα. Τέλος, ερμηνεύουν εκ νέου 
τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στις περιοχές του Ατλαντικού και του Ειρηνικού, 
καταλήγοντας σε συμπεράσματα για την επίδραση των θαλασσίων ρευμάτων στη θερ-
μοκρασία του αέρα (Α1, Α3, Β1, Β3, Γ1, Γ2). 

Στο τρίτο φύλλο εργασίας δίνεται έμφαση στη διεύθυνση του ανέμου και της επίδρασης 
που έχει αφενός στη θερμοκρασία και αφετέρου στη νέφωση στη Δυτική Ελλάδα, κατά 
τη χειμερινή περίοδο. Και εδώ, όπως και στα προηγούμενα φύλλα εργασίας, οι μαθητές 
με βάση τις προηγούμενες γνώσεις ή εμπειρίες τους κάνουν υποθέσεις οι οποίες στη 
συνέχεια ελέγχονται με τη βοήθεια του λογισμικού http://earth.nullschool.net/. Το λο-
γισμικό χρησιμοποιείται για να παρατηρηθεί, για συγκεκριμένες ημέρες του χειμώνα, 
η προσομοίωση της ροής του αέρα και να συσχετιστεί με το πεδίο της θερμοκρασίας 
και της υγρασίας. Οι ημέρες που επιλέχτηκε να εξεταστούν στο φύλλο εργασίας είναι 
διαδοχικές (27-12-2014 και 28-12-2014) και παρουσιάζουν διαφορά στη διεύθυνση του 
ανέμου (βόρειοι-νότιοι) και κατά συνέπεια στη θερμοκρασία (χαμηλή-υψηλή) και τη 
νέφωση (αίθριος ουρανός – νεφελώδης). Η μελέτη των συνθηκών που επικράτησαν 
κατά τις ημέρες αυτές γίνεται και με βάση δορυφορικές παρατηρήσεις (Α4, Β1, Β3, Γ1, 
Γ2).  Οι ημέρες επιλέχτηκε να είναι διαδοχικές και η έρευνα να διεξάγεται για την ίδια 
ώρα της ημέρας ώστε να μην υπάρχει διαφορά στο ύψος του ηλίου. Τα συμπεράσματα 
στα οποία καταλήγουν οι μαθητές είναι γενικά και όσον αφορά τη νέφωση περιορίζο-
νται για τη Δυτική Ελλάδα. Είναι προφανές ότι, κάτω από διαφορετικές συνθήκες και 
για άλλες περιοχές (π.χ. Ανατολική Ελλάδα) το καθεστώς της νέφωσης μπορεί να είναι 
διαφορετικό δεδομένου ότι και άλλοι παράγοντες όπως η διαθέσιμη υγρασία, η τοπο-
γραφία και τα προκαλούμενα από αυτή ανοδικά-καθοδικά ρεύματα  επηρεάζουν σημα-
ντικά τους μηχανισμούς δημιουργίας των νεφών (Sindosi et al., 2015).  Στο τέλος της 
εργασίας παρατίθεται ως παράρτημα το πρώτο φύλλο εργασίας. 

Συμπεράσματα 

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε ένα διδακτικό σενάριο διάρκειας τριών διδακτικών 
ωρών, το οποίο σχεδιάστηκε ώστε οι μαθητές της Α Γυμνασίου, στα πλαίσια του μα-
θήματος της Γεωγραφίας, να συσχετίσουν τη θερμοκρασία του αέρα με τους παράγο-
ντες που την επηρεάζουν. 

Το σενάριο εφαρμόστηκε στην τάξη από τετραμελείς ομάδες μαθητών και προκάλεσε 
το έντονο ενδιαφέρον τους. Οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκαν βοήθησαν ώστε σε 
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ένα ελκυστικό περιβάλλον, οι μαθητές, σε ρόλο ερευνητή, να δημιουργήσουν και να 
κατακτήσουν γνώσεις που σχετίζονται με τη γεωγραφία αλλά και να αποκτήσουν δε-
ξιότητες που αφορούν τη χρήση των εργαλείων του διαδικτύου στην εκπαιδευτική δια-
δικασία. Αρκετοί εξέφρασαν αρχικά την περιέργεια και στη συνέχεια προχώρησαν σε 
έρευνα ώστε να διαπιστώσουν τι συνέβαινε σε άλλες περιοχές της γης και σε άλλες 
χρονικές περιόδους από αυτές που προτείνονται στα φύλλα εργασίας. Επίσης, θέλησαν 
να μελετήσουν περιπτώσεις όπως π.χ. ο τυφώνας Χάγκοπιτ  που εκείνη τη χρονική 
περίοδο έπληξε τις Φιλιππίνες (5/12/2014). Έτσι, το σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί 
ώστε να ερευνώνται και άλλα φαινόμενα σε άλλα μέρη του πλανήτη με μεγάλο ενδια-
φέρον όπως οι μουσώνες, οι τυφώνες, συνθήκες ερημοποίησης που προκαλούνται από 
την παρουσία μεγάλων ορεινών όγκων κ.α.. 

Βιβλιογραφία 

Αθανασιάδης Κ., Ανδρίκος Δ., Σαλονικίδης Ι., Τερζίδης Σ. & Φιλιππιάδης Γ., (2007),. 
e-. Γεωγραφία»: Η διδασκαλία της Γεωγραφίας με χρήση του διαδικτύου, Ιωάν-
νινα. 

Banchi, H. & Bell, R. (2008). The Many Levels of Inquiry. Science and Children, 46(2), 
26-29. 

Drake, B.L. (2012). The influence of climatic change on the Late Bronze Age Collapse 
and the Greek Dark Ages. Journal of Archaeological Science, 39, 1862–1870  

Κατσούλης B., Μεταξάς Δ & Μπαρτζώκας Α. (1996). Μαθήματα Μετεωρολογίας, Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων, 145pp. 

Κούτρα, Χ. & Midoro, V. (2001). Νέες Τεχνολογίες της πληροφορίας στη σχολική εκ-
παίδευση: Η ευρωπαϊκή και η διεθνής πραγματικότητα. Αθήνα: Ίδρυμα Μελετών 
Λαμπράκη. 

Ματσαγγούρας, Η. (1999). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. Αθήνα: Gutenberg. 

Mc Nabb, M.L. (1999). Technology connections for school improvement: Teachers’ 
quide, North Central Regional Educational Laboratory. 

Μπασίνα, Β., & Μπενέκου, Π., (2010). Διδακτικό σενάριο «Το νερό πηγή ζωής» και 
ΤΠΕ. Μια διδακτική πρόταση. Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού 
Συνεδρίου Ημαθίας, 471-479. 

Νομικού Π. & Γκινούδη Α. (2014). Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδασκαλία της Γεωγρα-
φίας στο Γυμνάσιο. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημα-
θίας,  208-216 

Zhang D.D., Brecke P., Lee H.F., Yuan-Qing He & Zhang J. (2007): Global climate 
change, war, and population decline in recent human history. Proceedings of the 

2101

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://earth.nullschool.net/%232014/12/05/1500Z/wind/surface/level/orthographic=112.72,5.61,1306


National Academy of Sciences of the United States of America 104(49). 19214-
19219. 

Sindosi, O.A., Bartzokas, A., Kotroni, V. & Lagouvardos, K. (2015): Influence of orog-
raphy on precipitation amount and distribution in NW Greece; a case study. At-
mospheric Research, 152, 105-122. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΚΥΡΙΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑ-
ΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ:…………………………………  

1. ΥΠΟΘΕΣΗ 
 
Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει με τη θερμοκρασία του αέρα: 
•  καθώς αυξάνεται το γεωγραφικό πλάτος;       

Αυξάνεται                       Παραμένει αμετάβλητη                            Μειώνεται 

•  καθώς απομακρυνόμαστε από τη θάλασσα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες;       

Αυξάνεται                       Παραμένει αμετάβλητη                            Μειώνεται 

•  καθώς απομακρυνόμαστε από τη θάλασσα κατά τους χειμερινούς μήνες;       

Αυξάνεται                       Παραμένει αμετάβλητη                            Μειώνεται 

•  καθώς αυξάνεται το υψόμετρο;       

Αυξάνεται                       Παραμένει αμετάβλητη                            Μειώνεται 

 

2. ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ EARTH (visualization of global 
weather conditions) 

 
Ανοίξτε την ηλεκτρονική σελίδα: http://earth.nullschool.net/ και παρατηρείστε τις ροές 
του αέρα στην υφήλιο λίγη ώρα πριν ξεκινήστε τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας 
σας!!! Πατώντας τη λέξη «earth» (κάτω αριστερά) εμφανίζεται ένας πίνακας στον ο-
ποίο φαίνεται η ημερομηνία, η ώρα, οι παράμετροι που έχετε τη δυνατότητα να απει-
κονίσετε, κ.α. (Σχήμα 1). 
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Αφού εξοικειωθείτε με το περιβάλλον του earth πατήστε: 
(http://earth.nullschool.net/#2015/01/06/0600Z/wind/surface/level/overlay=temp/orth
ographic=167.08,28.06,569 ) για να μελετήστε τι συμβαίνει με τη θερμοκρασία του 
αέρα κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, μία συγκεκριμένη ημέρα του χειμώνα του 
βορείου ημισφαιρίου (1-6-2015). 
 
Πατήστε τη λέξη «earth»,  επιλέξτε την παράμετρο «Temp» δηλαδή τη θερμοκρασία 
του αέρα στη στάθμη «Sfc» δηλαδή στην επιφάνεια του εδάφους και στρέψτε την υ-
δρόγειο ώστε να βλέπετε μπροστά σας τον Ειρηνικό Ωκεανό.   

 
Σχήμα 1 

 
2α. Πατώντας το ποντίκι σε ένα σημείο του ωκεανού εμφανίζεται στην οθόνη η ακρι-
βής θέση (γεωγραφικό πλάτος –μήκος) καθώς και η θερμοκρασία του αέρα στη θέση 
αυτή. Πηγαίνετε το ποντίκι (κατά προσέγγιση-θα σας βοηθήσει εάν βάλετε το πλέγμα 
πατώντας «Grid») σε κάθε μία από τις θέσεις που αναγράφονται στον Πίνακα 1 και 
καταγράψτε τις τιμές της θερμοκρασίας του αέρα που διαβάσατε. 

Γεωγρ. 

Πλάτος 

Γεωγρ. 

μήκος 

Θερμοκρα-
σία αέρα σε  

˚C 

 Γεωγρ. 

Πλάτος 

Γεωγρ. 

μήκος 

Θερμοκρα-
σία αέρα σε  

˚C 

0˚ 170˚   50˚ 170˚  

10˚ 170˚   60˚ 170˚  

20˚ 170˚   70˚ 170˚  

30˚ 170˚   80˚ 170˚  
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Πίνακας 1 
 

Τι παρατηρείτε ότι συμβαίνει με τη θερμοκρασία του αέρα καθώς αυξάνεται το γε-
ωγραφικό πλάτος; 

Αυξάνεται                 Παραμένει αμετάβλητη                          Μειώνεται 

2β. Τώρα, στρέψτε την υδρόγειο ώστε να βλέπετε τις περιοχές της Γης κοντά στο Β 
Πόλο.  

Ενδεικτικά σημειώστε τις θερμοκρασίες του αέρα πάνω από τις εξής περιοχές (παρα-
τηρείστε ότι όλες έχουν το ίδιο μεγάλο γεωγραφικό πλάτος): 

Γροιλανδία (70˚Ν, 40˚W) ………………………………….. 

Σιβηρία (70˚Ν, 120˚Ε) ………………………………….. 

Ατλαντικός Ωκεανός (70˚Ν, 00) ………………………………….. 

Δυτικές Ακτές Ασίας (70˚Ν, 180) ………………………………….. 

Που παρατηρείτε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά το χειμώνα; 

Πάνω από τις ηπειρωτικές περιοχές με μεγάλο γεωγραφικό πλάτος    

Πάνω από τις θαλάσσιες – παραθαλάσσιες περιοχές με μεγάλο γεωγραφικό πλάτος     

2γ. Στο νότο ημισφαίριο την εποχή αυτή υπάρχει καλοκαίρι.  Στρέψτε την υδρόγειο 
ώστε να βλέπετε τη Γη στην περιοχή της Αυστραλίας.  

Ενδεικτικά σημειώστε τις θερμοκρασίες του αέρα πάνω από τις εξής περιοχές: 

Κεντρική Αυστραλία (25˚S, 140˚E) ………………………………….. 

Ανατολικές Ακτές Αυστραλίας (25˚S, 152˚E) ………………………………….. 

Δυτικές Ακτές  Αυστραλίας (25˚S, 114˚E)  ………………………………….. 

Που παρατηρείτε τις υψηλότερες θερμοκρασίες κατά το καλοκαίρι; 

Πάνω από τις ηπειρωτικές περιοχές με μικρό γεωγραφικό πλάτος    

Πάνω από τις παραθαλάσσιες περιοχές με μικρό γεωγραφικό πλάτος     

40˚ 170˚      
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2δ. Επιλέξτε μία περιοχή της Γης πάνω από τη θάλασσα π.χ. στην Ελλάδα το Ιόνιο 
Πέλαγος και διαβάστε τη θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια. Κατόπιν αλλάξτε 
στάθμη (υψόμετρο), χωρίς να αλλάζετε θέση (γεωγραφικό πλάτος - μήκος) και για κάθε 
στάθμη σημειώστε την τιμή της θερμοκρασίας που διαβάσατε στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Τι παρατηρείτε ότι συμβαίνει με τη θερμοκρασία του αέρα καθώς αυξάνεται το υ-
ψόμετρο; 

Αυξάνεται                   Παραμένει αμετάβλητη                           Μειώνεται 

 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Με βάση τις παρατηρήσεις που έκανες στις προηγούμενες παραγράφους γράψε επι-
γραμματικά από ποιους παράγοντες πιστεύεις ότι εξαρτάται η θερμοκρασία ενός τό-
που: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

Στάθμη Θερμοκρασία 
αέρα σε  ˚C 

Sfc – 0m  

1000hPa  ≈100m  

850hPa  ≈1500m  

700hPa  ≈3500m  

500hPa  ≈5000m  
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4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Το καλοκαίρι έχει περισσότερη 
δροσιά: 

Σε παραθαλάσσιες περιοχές                  

Σε ηπειρωτικές περιοχές με χαμηλό υψόμετρο  

Οι χειμώνες είναι πιο ήπιοι (θερ-
μοί): 

Σε παραθαλάσσιες περιοχές                  

Σε ηπειρωτικές περιοχές με χαμηλό υψόμετρο  

Παρατηρώντας το χάρτη των θερ-
μοκρασιών για το μήνα Ιανουάριο 
πάνω από την Ν. Αμερική (Σχήμα 
2α) και το χάρτη του αναγλύφου 
(Σχήμα 2β) εξηγείστε γιατί η πε-
ριοχή Α έχει χαμηλότερες θερμο-
κρασίες από τις γειτονικές της. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Δεδομένου ότι ο Β. Πόλος είναι 
θάλασσα και ο Ν. Πόλος είναι 
ξηρά, που περιμένετε να παρατη-
ρούνται οι χαμηλότερες θερμοκρα-
σίες: 

Στο Β. Πόλο το χειμώνα του Β. ημισφαιρίου                  

 

Στο Ν. Πόλο το χειμώνα του Ν. ημισφαιρίου                  

 

 
Σχήμα 2 
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Μελοποιημένη ποίηση, δημιουργική γραφή και … συναντήσεις στο facebook 

Μιχάλη Μαρία  
Φιλόλογος, Υποψ. Διδάκτορας 

mariamchl2@gmail.com 

Περίληψη 

Η εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος 
που είχε ως στόχο τη γνωριμία των μαθητών/ριών με ποιητές της γενιάς του ΄30 και 
μελοποιημένα ποιήματά τους. Μερικές από τις δράσεις της ομάδας ήταν η δημιουργία 
βιογραφικών σημειωμάτων, η καταγραφή μελοποιημένων ποιημάτων, οι καλλιτεχνι-
κές, εικαστικές δημιουργίες και οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής με θέμα τη μελο-
ποιημένη ποίηση ή με έναυσμα τα ποιήματα. Ως τελικό παραγόμενο προϊόν θεωρείται 
η εκδήλωση στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας ποίησης και οι 4 ραδιοφωνικές εκ-
πομπές των μαθητών/ριών στην Ελληνική Ραδιοφωνία Ρόδου αφιερωμένες στους 
ποιητές Σεφέρη, Ελύτη, Ρίτσο, Καββαδία. Τόπο συνάντησης -εκτός της σχολικής αί-
θουσας- αποτέλεσε και το διαδίκτυο και συγκεκριμένα μια κλειστή ομάδα που δη-
μιουργήθηκε στο facebook για τη διαδικτυακή, εξ αποστάσεως, συνεργασία, επικοι-
νωνία, κοινοποίηση και σχολιασμό μελοποιημένων ποιημάτων. Στη δράση αυτή συμ-
μετείχαν 20 μαθητές/ριες της Γ΄ Γυμνασίου και ήταν εμπλεκόμενες οι εξής γνωστικές 
περιοχές: Λογοτεχνία, Μουσική, ΤΠΕ, Εικαστικά.  

Λέξεις - Kλειδιά: Facebook, μελοποιημένη ποίηση, δημιουργικές δράσεις. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ο όρος «social networking» αναφέρεται στη διαδικασία κοινωνικής δικτύωσης, δη-
λαδή σε υπηρεσίες που στοχεύουν στη δημιουργία ψηφιακών κοινοτήτων για τη δια-
σύνδεση ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Διαφοροποιείται από 
τον όρο «social media» ο οποίος αναφέρεται στα εργαλεία-μέσα ενημέρωσης και κοι-
νωνικής δικτύωσης (Μανούσου & Χαρτοφύλακα, 2011: 498). Σύμφωνα με τους 
Kaplan & Haenlein, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα σύνολο διαδικτυακών 
εφαρμογών που οικοδομούνται πάνω στα ιδεολογικά και τεχνολογικά θεμέλια του 
Web 2.0, κι επιτρέπουν τη δημιουργία και την ανταλλαγή περιεχομένου προερχόμε-
νου από μέλη (Kaplan & Haenlein, 2010: 61).  

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, linkedin, printerest, κ.ά.) απο-
τελούν νέα πραγματικότητα στο διαδίκτυο καθιερώνοντας μια νέα μορφή επικοινωνί-
ας, που έχει ιδιαίτερη επιτυχία ανάμεσα στα νεαρά άτομα (Κόμης & Ντίνας, 2011: 
45). Από αυτές το facebook είναι η πιο δημοφιλής σελίδα κοινωνικής δικτύωσης και 
αυτό επιβεβαιώνεται από τους ενεργούς χρήστες και τον καθημερινό αριθμό επισκέ-
ψεων. Αναφέρεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2015 οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες του 
ανέρχονται σε 1.440 εκατομμύρια (Facebook, 2015). Η καθημερινή, λοιπόν, ενασχό-
ληση κυρίως των νέων με το facebook και η εξοικείωσή τους με αυτό αποτελεί έναν 
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λόγο, για να στρέψει τον/την εκπαιδευτικό στην αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Έχει χρησιμοποιηθεί από αρκετούς/ές εκπαιδευτικούς ή ερευνητές/ριες 
και έχει αποδειχθεί χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για το σχολείο και την εκπαίδευ-
ση γενικότερα (Γκαρμπούνης & Συμεωνίδης, 2012∙ Καλόγηρος & Σμυρναίος, 2012∙ 
Σωτηριάδου & Παπαδάκης, 2013).  

Πράγματι, πολλές από τις δυνατότητές του το καθιστούν σπουδαίο εκπαιδευτικό ερ-
γαλείο. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα, οι συνομιλίες (chatroom), οι βιντεοκλήσεις, οι 
πίνακες ανακοινώσεων, οι αναρτήσεις εικόνων, βίντεο, συνδέσμων κ.ά., αποτελούν 
χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την επικοινωνία, τη συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών τόσο μεταξύ μαθητών/ριών όσο και μεταξύ μαθητών/ριών και εκπαι-
δευτικού (Eteokleous, Ktoridou, Stavrides, & Michaelidis, 2012: 366). Επιπρόσθετα, 
με τη δυνατότητα σχολιασμού των αναρτήσεων, της διαμοίρασης των πόρων, της 
κριτική ή της αναθεώρησης του προβαλλόμενου υλικού (Leaver & Kent,2014: 61) 
επιτυγχάνονται δύο από τα πιο σημαντικά οφέλη του facebook, η ενεργητική συμμε-
τοχή και η αλληλεπίδραση των μελών (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007), τα οποία 
οφέλη αποτελούν και τις αρχές που διέπουν τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης∙ εποικο-
δομισμός Piaget, κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες Vigotsky (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2006). Τέλος, σύμφωνα με την εκπαιδευτικό, θεωρείται ότι εξυπηρετείται και ο στό-
χος του ψηφιακού γραμματισμού, αλλά και του γραμματισμού γενικότερα, καθώς α-
ναφέρεται στη δυνατότητα του ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορα 
περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας, φιλτράροντας, ωστόσο, (κριτικος γραμ-
ματισμός) τις πληροφορίες που δέχεται (Μητσικοπούλου, 2001).  

Στόχοι εκπαιδευτικής δράσης 

Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής  

1) Να αναπτύξουν την προσωπική τους ευθύνη καθώς ο/η κάθε μαθητής/ρια οφείλει 
να ολοκληρώσει το μερίδιο που του/της αναλογεί, ώστε να συνεισφέρει στο έργο της 
ομάδας.  
2) Να καλλιεργήσουν την εποικοδομητική αλληλεξάρτηση, καθώς η επιτυχίας μιας 
υπο-ομάδας σημαίνει ταυτόχρονα την επιτυχία και των άλλων υπο-ομάδων.  
3) Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης και να εξοικειωθούν με τη διε-
ρευνητική –ανακαλυπτική μάθηση. 
 

Γνώσεις για τη λογοτεχνία 

1) Να γνωρίσουν κάποιους από τους ποιητές της γενιάς του ’30 καθώς και μελοποιη-
μένα ποιήματά τους. 

Γραμματισμοί 

1) Να δημιουργήσουν δικά τους ποιήματα με έναυσμα ποιήματα των ποιητών της γε-
νιάς του ’30, αλλά και γενικά να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού και προφορικού 
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λόγου μέσα από ασκήσεις δημιουργικής γραφής. 
2) Να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου ως περιβάλλοντος μάθησης, καλ-
λιεργώντας δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. 
3) Να δημιουργήσουν τη δική τους ραδιοφωνική εκπομπή σε συνεργασία με την το-
πική ελληνική ραδιοφωνία. 
4) Να ασκηθούν στην κριτική και επιλεκτική αναζήτηση πληροφοριών.  
5) Να ασκηθούν στη χρήση του επεξεργαστή κειμένου και του λογισμικού παρουσία-
σης για τη συνεργατική παραγωγή κειμένων (απλών και πολυτροπικών). 
6) Να αλληλεπιδράσουν δημιουργικά με τους/τις συμμαθητές/ριες και τους/τις καθη-
γητές σε ένα κοινωνικό δίκτυο κοινοποιώντας μελοποιημένα ποιήματα, σχολιάζοντας 
τα και γράφοντας τους στίχους που τους έκαναν εντύπωση. 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόταση είναι απαραίτητο το σχολείο να διαθέτει αί-
θουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαδικτυακή σύνδεση και βιντεοπροβολέα. Πιο 
συγκεκριμένα για την εφαρμογή της πρότασης απαιτείται το λογισμικό επεξεργασίας 
κειμένου για ασκήσεις δημιουργικής γραφής, το λογισμικό παρουσιάσεων για την 
παρουσίαση της ζωής και του έργου των ποιητών, το διαδίκτυο για την άντληση πλη-
ροφοριών, τη συγκέντρωση μελοποιημένων ποιημάτων από το YouTube, την επικοι-
νωνία και τη δημοσιοποίηση εργασιών στο facebook. Tέλος, το στούντιο της τοπικής 
ελληνικής ραδιοφωνίας για τις ηχογραφήσεις των εκπομπών. 

Διάρκεια 

Το πρόγραμμα διήρκεσε από τις 15 Δεκεμβρίου έως τις αρχές Μαΐου. Συνολικά ερ-
γαστήκαμε δια ζώσης μαζί με τις ηχογραφήσεις των εκπομπών και την προετοιμασία 
της εκδήλωσης τουλάχιστον 20 δίωρα, δηλαδή 40 ώρες. 

Οργάνωση μαθητών/ριών 

Οι μαθητές/ριες, 20 στο σύνολό τους, χωρίζονται σε 4 ομάδες: Ρίτσου, Σεφέρη, Ελύ-
τη, Καββαδία. Ο χωρισμός τους γίνεται με βάση τις φιλίες-παρέες και, αφού συγκρο-
τήσουν τις ομάδες τους, επιλέγουν κάποιον από τους ποιητές. Επιλέγονται οι συγκε-
κριμένοι ποιητές μετά από συζήτηση με τα παιδιά και παρότρυνση της εκπαιδευτικού, 
καθώς ήδη γνώριζαν κάποιους από αυτούς ή θα γνώριζαν στη διάρκεια του διδακτι-
κού έτους. Οι εργασίες δημιουργικής γραφής και τα φύλλα εργασίας έχουν τον ίδιο 
βαθμό δυσκολίας για όλες τις ομάδες∙ η μόνη διαφορά είναι ότι η κάθε ομάδα ασχο-
λείται με διαφορετικό ποιητή.  

Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές  

Η προσέγγιση της εκπαιδευτικής δράσης στηρίζεται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, 
σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση είναι μια διαδικασία δημιουργίας της γνώσης και 
αποτέλεσμα της συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες. Έτσι, η ομαδοσυνεργατική διδα-
σκαλία και η συνεργατική μάθηση (Vygotsky), η διερευνητική-ενεργητική μάθηση 
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(Piaget) και η ανακαλυπτική μάθηση (Bruner) αποτελούν τις διδακτικές μεθόδους της 
εκπαιδευτικής δράσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008). Οι μαθητές/ριες συνεργάζο-
νται μεταξύ τους και με την εκπαιδευτικό, ανταλλάσσουν απόψεις, αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τις δυνατότητές τους, καλλιεργούν το αίσθημα της 
ευθύνης για την παραγωγή συλλογικού αποτελέσματος και συμμετέχουν ενεργητικά. 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι αυτός του εμπνευστή, του καθοδηγητή, του συντο-
νιστή (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

Περιγραφή της εκπαιδευτικής δράσης 

Η εκπαιδευτική δράση υλοποιήθηκε στο 5ο Γυμνάσιο Ρόδου κατά το σχολικό έτος 
2012-2013 με 20 μαθητές/ριες της Γ΄ Γυμνασίου. Το πρώτο στάδιο της όλης διαδικα-
σίας αφορά την πρόκληση του ενδιαφέροντος μέσα από συζήτηση στο μάθημα της 
λογοτεχνίας σε δύο τμήματα που δίδασκα το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Με 
λίγα λόγια, γίνεται διερεύνηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/ριών για το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα. Στη συνέχεια, τίθεται η βασική προϋπόθεση προκειμένου να υ-
λοποιηθεί: οι μαθητές/ριες να μπορούν να διαθέσουν ένα δίωρο κάθε Κυριακή 4-6 για 
τις δραστηριότητες του προγράμματος. Ακολουθεί η καταγραφή των μελών και η συ-
γκρότηση της ομάδας (6 αγόρια και 14 κορίτσια), η συνάντηση και ενημέρωση για το 
πρόγραμμα και τις δράσεις της, η ανάπτυξή της ομάδας με την εφαρμογή τεχνικών 
που ενισχύουν τη συνοχή της (συμβόλαιο ομαλής λειτουργίας, παιχνίδι ρόλων, αμοι-
βαία υποστήριξη κ.ά.). Το επιλεγμένο θέμα «Μελοποιημένη ποίηση» χωρίζεται σε μι-
κρότερα μέρη και δημιουργούνται 4 υπο-ομάδες: Σεφέρη, Ρίτσου, Ελύτη, Καββαδία. 
Ανατίθενται οι πρώτες εργασίες σε κάθε υπο-ομάδα (βλ. φύλλο εργασίας 1). 

Σε ένα δεύτερο στάδιο παρουσιάζονται οι εργασίες. Ακολουθεί η αυτοαξιολό-
γηση και ετεροαξιολόγηση των μαθητών/ριών και η ανάθεση νέων εργασιών (βλ. 
φύλλο εργασίας 2). Οι μαθητές/ριες ερευνούν, συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται τα 
σχετικά θέματα. Οι εργασίες γίνονται, κυρίως, στη βιβλιοθήκη του σχολείου, η οποία 
διαθέτει υπολογιστές και σύνδεση με το διαδίκτυο. Αναλυτικά οι εργασίες και η δια-
δικασία υλοποίησής τους περιγράφονται στα φύλλα εργασίας που ακολουθούν. Για τη 
διαδικτυακή, εξ αποστάσεως, συνεργασία των μαθητών/ριών, εκτός φυσικού χώρου, 
αποφασίζεται η δημιουργία κλειστής ομάδας στο facebook. Να σημειωθεί ότι οι μα-
θητές/ριες είχαν ήδη λογαριασμό στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύω-
σης. Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γραπτή συγκατάθεση-συναίνεση των 
κηδεμόνων ή γονιών τους. To facebook στη συγκεκριμένη δράση λειτουργεί ως συ-
νεργατικό περιβάλλον μάθησης και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στο όλο εγχείρημα 
με πολλαπλές ιδιότητες: κοινοποίηση μελοποιημένων ποιημάτων, συνεργασία, α-
νταλλαγή απόψεων επί των ποιημάτων, σχολιασμός στίχων, πίνακας ανακοινώσεων 
για την άμεση επικοινωνία της ομάδας, δημοσίευση-προβολή-παρουσίαση των δρα-
στηριοτήτων και εργασιών της ομάδας. Μάλιστα, για να υπάρχει μεγαλύτερο ενδια-
φέρον και διεπίδραση εντάσσονται στην κλειστή ομάδα ο διευθυντής, οι καθηγη-
τές/ριες του σχολείου, η σχολική σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης του 5ου Γυμνασί-
ου Ρόδου, η λογοτέχνης Έρη Ρίτσου, κάποιοι συνάδερφοι/ισσες σχολείων που υπηρέ-
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τησα. Να σημειωθεί ότι σε κάθε συνάντηση πραγματοποιούνται θεατρικές ασκήσεις 
(βλ. φύλλο με θεατρικές ασκήσεις) για ενδυνάμωση, συνοχή και ενίσχυση της ομά-
δας, ασκήσεις δημιουργικής γραφής και δημιουργικές δραστηριότητες (βλ. φύλλο με 
δημιουργικές δραστηριότητες) αξιοποιώντας τα ποιήματα (μελοποιημένα ή μη). 

Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει την παρουσίαση του φύλλου εργασίας 2 και συγχρόνως 
την προετοιμασία για την ηχογράφηση των τεσσάρων εκπομπών – αφιερωμάτων 
στους τέσσερις Έλληνες ποιητές. Οι μαθητές ασκούνται στην απαγγελία των ποιημά-
των [ασκήσεις απαγγελίας, συζήτηση γύρω από κάποιους στίχους που έχουν επιλέξει, 
πώς δηλαδή «συνομιλούν» οι στίχοι (μελοποιημένοι ή μη) με τους αποδέκτες, πώς 
αυτοί τους προσλαμβάνουν (Jauss, 1995)]. Σταδιακά, μέσα από αυτές τις δραστηριό-
τητες γίνεται η προετοιμασία για την ηχογράφηση των εκπομπών. Οι ηχογραφημένες 
εκπομπές «ανεβαίνουν» από έναν μαθητή της ομάδας στο YouTube και στη συνέχεια 
κοινοποιούνται στο facebook.  

Στο τέταρτο στάδιο οι μαθητές/ριες προετοιμάζονται για μια μικρή εκδήλωση την η-
μέρα ποίησης με θέμα «Ο έρωτας και η αγάπη στην ποίηση της γενιάς του ’30». Το 
θέμα της εκδήλωσης αποφασίζεται από κοινού με τα παιδιά. Είναι ένα θέμα που τους 
ενδιαφέρει. Έχουν ήδη συγκεντρώσει μελοποιημένα ποιήματα που αναφέρονται στον 
έρωτα και την αγάπη. Μάλιστα, κάποια από αυτά έχουν συμπεριληφθεί και στις ρα-
διοφωνικές εκπομπές. Στην εκδήλωση συμμετέχει και ο μουσικός του σχολείου, κα-
θώς εκτός από τις μελοποιήσεις των ποιημάτων που έχουν επιλέξει και «κατεβάσει» 
οι μαθητές/ριες από το YouTube, ακούγονται και ερμηνείες των ίδιων των μαθη-
τών/ριών. 

Στην τελευταία φάση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Λογοτε-
χνικό Κέντρο Ρόδου και συνομιλία με τη συγγραφέα Τιτίτσα Πιπίνου. Η συζήτηση 
περιστράφηκε γύρω από το μάθημα της λογοτεχνίας, τον τρόπο διδασκαλίας και τις 
ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Οι μαθητές/ριες ετοιμάζουν ένα λογισμικό παρουσί-
ασης με τις δράσεις της ομάδας προκειμένου να παρουσιαστεί σε σχετική εκδήλωση 
στο αμφιθέατρο του σχολείου. 

Φύλλο εργασίας 1 

(Η κάθε ομάδα έχει αναλάβει έναν από τους ποιητές: Σεφέρη, Ελύτη, Ρίτσο, Καββα-
δία). 
1) Να μελετήσετε το λεξιλόγιο ενός βιογραφικού σημειώματος στην ιστοσελίδα της 
Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα. 
2) Να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και 
εντοπίστε στα Αρχεία Συγγραφέων του Κέντρου το βιογραφικό σημείωμα του ποιητή. 
3) Να μελετήστε, επίσης, το βιογραφικό σημείωμα του ποιητή στην ελληνική 
Wikipedia (ο συγκεκριμένος σύνδεσμος αναφέρεται στον Καββαδία). 
4) Με βάση τις σημειώσεις που κρατήσατε, να συντάξετε ένα σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα για τη ζωή και το έργο του (περίπου 10-15 γραμμών). 
5) Να αναζητήσετε στη μηχανή αναζήτησης της Google εικόνες που, κατά τη γνώμη 
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σας, χαρακτηρίζουν τη ζωή και το έργο του ποιητή. Στόχος να εμπλουτίσετε με εικό-
νες το βιογραφικό σημείωμα που συντάξατε. (Τις εικόνες να τις συγκεντρώσετε σε 
έναν φάκελο).  
6) Με βάση το υλικό σας (εικόνες και βιογραφικό σημείωμα) να παρουσιάσετε τη 
ζωή και το έργο του ποιητή σε ένα λογισμικό παρουσίασης. 

Φύλλο εργασίας 2 

Το φύλλο εργασίας διαφοροποιείται μόνο ως προς τον ποιητή. Συμπληρώνεται στα-
διακά τόσο με δουλειά μαθητών/ριών στο χώρο συνάντησης, δια ζώσης, όσο και, εξ 
αποστάσεως, στο σπίτι τους μέσω facebook. Συνολικά, δια ζώσης ασχολήθηκαν ένα 
δίωρο. Το φύλλο εργασίας έχει ως εξής: 
1) Να δημιουργήσετε έναν φάκελο με το όνομα του ποιητή της ομάδας σας (π.χ. Ρί-
τσος). Στο φάκελο να συγκεντρώσετε από το ΥouTube μελοποιημένα ποιήματα διάρ-
κειας 20-25 λεπτών. 
2) Σε αρχείο του ίδιου φακέλου να γράψετε: α) τα στοιχεία μελοποιημένου ποιήμα-
τος, σύμφωνα με το παράδειγμα:  
Τίτλος τραγουδιού: «Δεν κλαίω» 
Στίχοι: Γίαννης Ρίτσος 
Μουσική: Μάριος Τόκας 
Ερμηνεία: Γιώργος Νταλάρας/Πρώτη εκτέλεση: Αντώνης Καλογιάννης 
β) αγαπημένους στίχους από το μελοποιημένο ποίημα (π.χ. «Δεν κλαίω για αυτά που 
μου `χεις πάρει/για αυτά που μου `χεις αρνηθεί/μου `χεις χαρίσει ένα φεγγάρι/ 
γαλάζιο, ανείπωτο, βαθύ»). 
3) Να μεταγράψετε τους αγαπημένους σας στίχους –συνοδευόμενους με μία αντιπρο-
σωπευτική εικόνα του ποιητή- σε διαφάνεια λογισμικού παρουσίασης δημιουργώντας 
εικαστικές αφίσες για τον στολισμό της αίθουσας εκδηλώσεων αλλά και χώρων του 
σχολείου την ημέρα της ποίησης, 21 Μαρτίου. 

Θεατρικές και δημιουργικές ασκήσεις 

1) «Ο τυφλός και ο οδηγός»: ένας/μία μαθητής/ρια έχει δεμένα τα μάτια και ο/η άλ-
λος/η τον οδηγεί ανάμεσα σε καρέκλες, θρανία και άλλα εμπόδια. Στόχος η καλλιέρ-
γεια εμπιστοσύνης. 
2) Απαγγελία ποιημάτων με διάφορους τρόπους: ερωτικά, θυμωμένα, βιαστικά, νυ-
σταγμένα, αδιάφορα, χαρούμενα κ.ά. 
3) «Πάγωμα εικόνας»: η ομάδα ακούει μελοποιημένα ποιήματα και κάποιοι αναλαμ-
βάνουν να «παγώσουν» μια εικόνα που τους έκανε εντύπωση. Οι υπόλοιποι μαντεύ-
ουνε τι αναπαριστάνει η «παγωμένη» εικόνα. 
4) Κολάζ ποιητών και στίχων, εικαστικές αφίσες. 

Ασκήσεις δημιουργικής γραφής 

Στις συναντήσεις μας ασχοληθήκαμε και με ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Συγκε-
κριμένα: 
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1) Δόθηκε ο εναρκτήριος στίχος «χορεύει ο νους…» και οι μαθητές/ριες συνειρμικά 
έδιναν τη συνέχεια του ποιήματος.  
2) Σε κάθε ομάδα δόθηκαν 10 τυχαίες λέξεις από ποιητικές συλλογές: Σεφέρη, Ελύτη, 
Ρίτσου, Καββαδία (π.χ. η ομάδα Σεφέρη ασχολήθηκε με 10 λέξεις από ποιήματα του 
Σεφέρη κ.λπ.). Στόχος η κάθε ομάδα να δημιουργήσει ένα καινούριο ποίημα. 
3) Σε κάθε ομάδα δόθηκαν σε μικρά χαρτάκια 25 ανακατεμένοι στίχοι από ποιητικές 
συλλογές (Σεφέρη, Ελύτη, Ρίτσου, Καββαδία). Στόχος η κάθε ομάδα να δημιουργήσει 
ένα νέο ποίημα χρησιμοποιώντας 20 από τους 25 στίχους και αν χρειαστεί να συ-
μπληρώσει κάποιους δικούς της. 
4) Η κάθε ομάδα δημιούργησε ποιήματα ως απάντηση-συνομιλία στο μελοποιημένο 
ποίημα του Ν. Καββαδία «Γράμμα ενός αρρώστου». 
5) Με αφορμή το μελοποιημένο ποίημα του Ελύτη «το παράπονο» δημιουργήθηκε 
ένα νέο ποίημα με έμφαση στις αισθήσεις: ακούω, βλέπω, μυρίζω, γεύομαι, αγγίζω, 
αισθάνομαι. 
6) Μιλήσαμε για τη μεταφορά. Οι μαθητές/ριες έγραψαν μεταφορές για τα συναισθή-
ματά τους.  
7) Οι μαθητές/ριες έγραψαν ένα ποίημα με 10 λέξεις που τους δόθηκαν από απόσπα-
σμα του βιβλίο «ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού». Στο ποίημα έπρεπε να χρησιμο-
ποιήσουν τουλάχιστον μια προσωποποίηση. Τα ποιήματα αυτά θα ήταν κάτι σαν… 
ύμνος στη μασκότ της ομάδας μας, μιας αλεπουδίτσας. Όλες οι εργασίες δημοσιεύτη-
καν στην κλειστή ομάδα του facebook. 

Συμπεράσματα 

Η εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Το 
στοιχείο εκείνο που προστέθηκε μετά τον σχεδιασμό του προγράμματος, αλλά ωστό-
σο η ανάγκη του προέκυψε από τις πρώτες συναντήσεις είναι η δημιουργία κλειστής 
ομάδας στο «facebook». Η δημιουργία της προέκυψε και από την ανάγκη άμεσης και 
έγκαιρης επικοινωνίας των μελών της (βλ. εικόνα 1), αλλά και της εξ αποστάσεως 
διεπίδρασης για συνεργασία και ανταλλαγή υλικού (βλ. εικόνα 2). Επιπρόσθετα, λει-
τούργησε ανατροφοδοτικά σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος και για τις δύο 
πλευρές (την εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/ριες) (βλ. εικόνα 3) δένοντας ακόμη 
περισσότερο την ομάδα και συντελώντας στην προβολή των εργασιών και δράσεών 
της. Συγκεκριμένα, τα παιδιά έπαιρναν ανατροφοδότηση από εμένα, τους συναδέρ-
φους, τον διευθυντή, τη λογοτέχνη Έρη Ρίτσου κ.ά. Παρατίθενται κάποια ενδεικτικά 
στοιχεία που δείχνουν τη διεπίδραση και την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στο 
facebook. Tην περίοδο, λοιπόν, Μαρτίου-Μαΐου οι μαθητές/ριες έκαναν 74 αναρτή-
σεις [54 από αυτές είχαν γνωστικό περιεχόμενο, 8 συναισθηματικό (τραγούδι ή εικό-
να ή «αφήγηση» με έκφραση συναισθημάτων), 3 κοινωνικό (ευρύτερο κοινωνικό θέ-
μα π.χ. 22 Απριλίου-Παγκόσμια Ημέρα Γης), 9 επικοινωνιακό]. Ο αριθμός των σχο-
λίων τους ανερχόταν στα 56 [11 γνωστικού περιεχομένου, 30 συναισθηματικού, 9 
κοινωνικού, 6 επικοινωνιακού]. Όλοι οι μαθητές/ριες του προγράμματος έκαναν του-
λάχιστον 1 ανάρτηση –κάποιοι έκαναν και πέντε, ενώ η εκπαιδευτικός έκανε 42 α-
ναρτήσεις (25 γνωστικού περιεχομένου, 7 συναισθηματικού, 2 κοινωνικού, 10 επι-
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κοινωνιακού). Να σημειωθεί ότι αναρτήσεις έκαναν και άλλα μέλη (συνάδερφοι, 
διευθυντής, Έρη Ρίτσου). 

 
Εικόνα 1: Το facebook ως τρόπος επικοινωνίας ενίοτε άμεσης 

 

 
Εικόνα 2: Το facebook ως περιβάλλον συνεργασίας και επικοινωνίας 
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Εικόνα 3: Το facebook ως ανατροφοδοτικό μέσο 

Η λογοτεχνία και πιο συγκεκριμένα η ποίηση προσεγγίστηκε με έναν πιο παιγνιώδη 
τρόπο πολλαπλών δράσεων∙ δημιουργία πολυτροπικών κειμένων, θεατρικές δραστη-
ριότητες, ηχογραφήσεις ραδιοφωνικών εκπομπών, ασκήσεις δημιουργικής γραφής. 
Μάλιστα, στην τελευταία δράση ο επεξεργαστής κειμένου ευνόησε τον πειραματισμό 
με τις λέξεις, τις διορθώσεις και τις επάλληλες γραφές (Νικολαΐδου, 2010). Με το 
κοινωνικό δίκτυο το μάθημα της λογοτεχνίας δε διενεργήθηκε μόνο μέσα στους τέσ-
σερις τοίχους μιας αίθουσας, αλλά συνδέθηκε πραξιακά και με τη βιωμένη εμπειρία 
των μαθητών. Επιπρόσθετα, στην προσέγγιση και στον σχολιασμό των ποιημάτων 
ακολουθήθηκε, κυρίως, η θεωρία της πρόσληψης και αναγνωστικής ανταπόκρισης 
μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από το κείμενο στο νόημα που προσλαμβάνει ο/η (ε-
κάστοτε) αναγνώστης/ρια. Με άλλα λόγια, στο πώς προσλαμβάνεται ή πώς αναδη-
μιουργείται το λογοτεχνικό έργο ανάλογα με τον ορίζοντα των προσδοκιών, των προ-
καταλήψεων και πεποιθήσεων του κάθε αναγνώστη ή της κάθε αναγνώστριας (Jauss, 
1995). Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη το ιστορικό και 
ιδεολογικό πλαίσιο των ποιημάτων. 

Η επιτυχία του προγράμματος θεωρώ ότι οφείλεται στη σύνθεση της ομάδας, καθώς 
«τα παιδιά έδεσαν μεταξύ τους», απολάμβαναν αυτό που έκαναν, περνούσαν όμορφα 
στις συναντήσεις (θεατρικές και δημιουργικές ασκήσεις, ασκήσεις δημιουργικής γρα-
φής, ηχογραφήσεις εκπομπών) αλλά και στο γεγονός ότι η λογοτεχνία προσεγγίστηκε 
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με έναν πιο δυναμικό τρόπο, με ουσιαστική χρήση των ΤΠΕ. Δεν μπορώ να υποστη-
ρίξω με βεβαιότητα ότι απέκτησαν πολλές γνώσεις για τους συγκεκριμένους ποιητές 
της γενιάς του ’30 αλλά αναμφισβήτητα απόλαυσαν την όλη διαδικασία μάθησης, τη 
συνεργασία και την ατμόσφαιρα των συναντήσεων. Οι μαθητές/ριες δεν είχαν «την 
παθητική στάση του αντικειμενικού παρατηρητή αλλά τη στάση ενός υποκειμένου 
που εμπλέκει με ενεργητικό τρόπο στη διαδικασία τη δική του κουλτούρα, τη δική 
του ματιά και τη δική του ευαισθησία» (Φρυδάκη, 2003: 209).  
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Μνημεία δόξας και αξιών (Έκφραση - Έκθεση Γ΄ Λυκείου, Σενάριο) 

Μελισσουργού Βασιλική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
beemel91@gmail.com 

Περίληψη 

Η συμβολή της Ελλάδας στο παγκόσμιο πολιτιστικό στερέωμα είναι αδιαπραγμάτευτη. 
Οι σημερινοί Έλληνες, απόγονοι επιφανών ανδρών νιώθουν υπερηφάνεια, η οποία, ό-
μως, πρέπει να συνοδεύεται από αγάπη, γνώσεις και αμείωτη διάθεση προστασίας και 
φροντίδας για ό,τι αντιπροσωπεύει το ένδοξο παρελθόν, Τα πολιτιστικά μνημεία απο-
τελούν στοιχείο εθνικής ταυτότητας, κοινωνικής συσπείρωσης και συνοχής, σύμβολα 
ομοψυχίας και ομόνοιας του λαού. Προσφέρουν αισθητική απόλαυση, δημιουργική έ-
μπνευση, ανθρωπιστική παιδεία και πνευματική καλλιέργεια.. Μνημονεύοντας τον 
στρατηγό Μακρυγιάννη και ενθυμούμενοι τα αποφθέγματά του, αισθανόμαστε βαρύ 
το χρέος για την προάσπιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στο παρόν διδακτικό 
σενάριο επιχειρείται μέσω των φύλλων εργασίας οι μαθητές να γνωρίσουν την πολιτι-
στική μας κληρονομιά, να συνειδητοποιήσουν την αξία των μνημείων, να αντιληφθούν 
ότι σημαντικοί θησαυροί είναι μακριά από τον τόπο και την ιστορία που τους δημιούρ-
γησε, να απαιτήσουν τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα και να περι-
φρουρήσουν κάθε πολύτιμη πολιτιστική δημιουργία των προγόνων μας.  

Λέξεις – Κλειδιά: πολιτιστική κληρονομιά, σύμβολα, υπερηφάνεια, χρέος  

Είχα δυο αγάλματα περίφημα, μια γυναίκα κι’ ένα βασιλόπουλο ατόφια – φαίνονταν οι 
φλέβες· τόση εντέλειαν είχαν. Όταν χάλασαν τον Πόρον, τα ’χαν πάρη κάτι στρατιώτες 
και εις τ’ Άργος θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων· χίλια τάλλαρα γύρευαν. Άντεσε κ’ 
εγώ εκεί, πέρναγα· πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα· «Αυτά και δέκα χιλιάδες τάλ-
λαρα να σας δώσουνε, να μην το καταδεχτήτε να βγουν από την πατρίδα μας. Δι’ αυτά 
πολεμήσαμεν» (Μακρυγιάννης Απομνημονεύματα τόμος Β’)  

Συνοπτική Παρουσίαση του Σεναρίου 

Τα «Ελληνικά Μνημεία» της αρχαιότητας, η σημασία και η αξία τους για τον παγκό-
σμιο πολιτισμό και η σύγχρονη πραγματικότητα. 

Τίτλος Σεναρίου: Μνημεία δόξας και αξιών 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Έκφραση - Έκθεση Γ’ Λυκείου, Ιστορία, Λογοτε-
χνία, Αρχιτεκτονική 

Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.: Στο Βιβλίο της Γ’ Λυκείου Έκφραση – 
Έκθεση υπάρχει στο 2ο Κεφάλαιο η ενότητα «Το Δοκίμιο» .Στο Στοχαστικό Δοκίμιο 
βασισμένο σε συνειρμούς, αναλύεται το κείμενο του Σεφέρη «Πάντα Πλήρη Θεών». 
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Μεθοδολογία Σεναρίου 

Κατευθυντήρια αρχή για τη διαμόρφωση του Σεναρίου είναι οι παρακάτω θεωρίες μά-
θησης: Η γνωστική θεωρία του Κονστρουκτιβισμού και του Jean Piaget, που υποστη-
ρίζει την οικοδόμηση της γνώσης ενεργά από τον ίδιο το μαθητή στα διάφορα στάδια 
γνωστικής ανάπτυξης με γνώμονα την αισθητηριακή εμπειρία και τη λογική του παι-
διού, χωρίς να παρεμποδίζεται ο αυθόρμητος τρόπος σκέψης του. Η ανακαλυπτική και 
διερευνητική μάθηση του Jerome Bruner, που πρεσβεύει την παρέμβαση του δασκάλου 
για την ομαλή οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας . Οι Κοινωνικοπολιτισμικές 
θεωρίες του Vygotsky, o οποίος υπογράμμισε το ρόλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
και του πολιτισμικού περιβάλλοντος του παιδιού για την εξέλιξη και την ανάπτυξη της 
γνώσης. θεωρεί, τέλος τη γλώσσα προϊόν κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Οργάνωση της Διδασκαλίας & απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 

Το σύνολο των μαθητών χωρίζεται σε πέντε (5) ομάδες, αποτελούμενες η καθεμιά από 
5 άτομα. Κάθε ομάδα έχει το δικό της Η/Υ. Πραγματοποιείται ανάλυση του συγκεκρι-
μένου δοκιμίου και συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με τους πολιτιστικούς θησαυ-
ρούς και την παρακαταθήκη των Αρχαίων Ελλήνων, που κληροδότησαν στις επόμενες 
γενιές. Ενημέρωση ως προς τη χρήση απαραίτητων λογισμικών: Internet,Ex-
cel,Επεξεργαστής Κειμένου(Word), Πρόγραμμα Παρουσίασης (Power 
Point),Ψηφιακές Εγκυκλοπαίδειες και Σώματα Κειμένων, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνι-
σμού, Odysseus,Google Earth,Hot Potatoes, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

Σχολικό Εγχειρίδιο, Εργαστήριο Η/Υ, Φύλλα Εργασίας, Projector 

Διάρκεια σεναρίου: 5-6 διδακτικές ώρες. 

Ρόλος του διδάσκοντα 

Αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή, παρατηρητή, συμβούλου, συνεργάτη, εμψυ-
χωτή και υποστηρικτή. Δίνει σαφείς πληροφορίες και διευκρινίσεις, ενεργοποιεί τις α-
νταποκρίσεις των μαθητών στην ανάκληση της προϋπάρχουσας γνώσης, δημιουργεί 
ερείσματα για κινητοποίηση της σκέψης, εξομαλύνει ενδεχόμενες δυσκολίες, παρεμ-
βαίνει διορθωτικά στην έκφραση του λόγου, ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την κρι-
τική ικανότητα των μαθητών του. Ο διδακτικός σχεδιασμός φέρει την προσωπική 
σφραγίδα του δημιουργού του, του δασκάλου, και απηχεί τις εκπαιδευτικές του αντι-
λήψεις και ευρύτερα το αξιακό του σύστημα. Καλός δάσκαλος σημαίνει και καλός 
«σκηνοθέτης», καλός «σχεδιαστής» των διδακτικών ενοτήτων, με γνώμονα να μετα-
τρέπει την «επιβεβλημένη διδακτική ώρα» σε έμπνευση και δημιουργία, να μετασχη-
ματίζει τον «καταναγκασμό της παρακολούθησης της ύλης» σε «απόλαυση ανακάλυ-
ψης της ζωής και του κόσμου». Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της δημιουργικό-
τητας και της δεξιότητας για «διά βίου μάθηση» είναι ζητήματα που συνδέονται με τη 
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διαμόρφωση του πολιτισμού του 21ου αιώνα.(Μίνα Πολέμη- Τοδούλου. Κείμενο 3.Οι 
ρόλοι μέσα στην ομάδα εκπαιδευομένων)  

Ρόλος του μαθητή 

Ο μαθητής σε μια τέτοια διδακτική προσέγγιση μαθαίνει αναπροσαρμόζοντας τις νοη-
τικές του δομές δεχόμενος πληροφορίες και ερεθίσματα .καθώς δρα σε αλληλεπίδραση 
με το περιβάλλον του. Η γνώση δε μεταβιβάζεται στο μαθητή αλλά δημιουργείται από 
τον μαθητή ο οποίος δρα και επικοινωνεί μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου σε 
συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια. Το περιβάλλον του μαθητή περι-
λαμβάνει τόσο την υλικοτεχνική υποδομή, μέρος της οποίας αποτελεί και το χρησιμο-
ποιούμενο λογισμικό, όσο και τους υπόλοιπους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς – ενδε-
χομένως και άλλα άτομα. Το περιβάλλον, με μια γενική έννοια, περιλαμβάνει επίσης 
τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένα όλα αυτά τα στοιχεία. (Μίνα Πολέμη- Το-
δούλου. Κείμενο 3. Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα εκπαιδευομένων)  

Διδακτικοί Στόχοι 

Α/ Γνωστικοί Στόχοι 

.Να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία και τον πολιτισμό τους μέσω της επαφής τους 
με τα μνημεία του τόπου. Να αντιληφθούν την αξία τους .Να νιώσουν την υπερηφάνεια 
και το εθνικό μεγαλείο που απαιτείται ως συνεχιστές μιας ένδοξης γενιάς ιστορίας και 
πολιτισμού.. Να κατανοήσουν σε βάθος το περιεχόμενο και να συντάξουν στη συνέχεια 
ένα δικό τους κείμενο με τις αρετές και τα χαρακτηριστικά του δοκιμίου.(εικονοπλα-
στικός, μεταφορικός, εξομολογητικός, συγκινησιακά φορτισμένος λόγος, τρόποι πει-
θούς, επιχειρηματολογία κ.α.) 

Β/Παιδαγωγικοί Στόχοι 

Ο μαθητής τίθεται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, χωρίς να είναι παθητι-
κός ακροατής και δέκτης γνώσεων.. Αυτενεργεί λαμβάνοντας πρωτοβουλίες ως κριτι-
κός αναγνώστης, ερευνητής, δημιουργός νέου κειμένου (διερευνητική – ανακαλυπτική 
μάθηση) .Λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ομάδας με κοινό στόχο (ομαδοσυνεργατική μά-
θηση) .Συνεργάζεται και ανταλλάσσει απόψεις αναδιαμορφώνοντας τις υπάρχουσες 
μέσω συνεχούς ανατροφοδότησης (γνωστική – εποικοδομιστική μάθηση) . Συνδέει τη 
γνώση με την πραγματικότητα, οξύνει την αντιληπτική και κριτική ικανότητα . Καλ-
λιεργεί και αξιοποιεί τα ταλέντα του 6.Προβαίνει σε διαδικασίες αυτο-αξιολόγησης και 
ετερο-αξιολόγησης. 

Γ/ Τεχνολογικοί Στόχοι 

Να έρθουν σε επαφή με τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα, τις μεθόδους και τα λογι-
σμικά, που θα αποτελέσουν πολύτιμη βοήθεια στην εκπαιδευτική διαδικασία 
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Να χειρίζονται άρτια και να χρησιμοποιούν για την επίτευξη στόχων τα τεχνολογικά 
προϊόντα και τις δυνατότητές τους.( Διαδίκτυo, Excel, Power Point κ.α.) Να συνειδη-
τοποιήσουν τα οφέλη αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την κακή χρήση 
των νέων τεχνολογιών. Να αναπτύξουν δεξιότητες για την αναζήτηση πληροφοριών 
στο διαδίκτυο, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν κριτικά και να αξιοποιούν τα στοι-
χεία που εντοπίζουν, καθώς και να προχωρούν σε κριτική επεξεργασία και συνθετική 
παρουσίαση των γεγονότων 

Προβληματισμός 

Σκοπός μας είναι οι μαθητές να έχουν ενστερνιστεί το σενάριο και να τους ενδιαφέρει 
το θέμα – πρόβλημα που θα πραγματευθούν, ώστε οι δραστηριότητες ανάπτυξής του 
να μη γίνονται μηχανικά, αλλά να αποκτήσουν προσωπικό νόημα για τους ίδιους. Η 
μετάδοση της κεντρικής ιδέας του σεναρίου με τη μορφή ενός ανοιχτού ερωτήματος, 
ενός προβλήματος, μιας αποστολής, που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν οι μαθη-
τές, ενθαρρύνει την αυτενέργειά τους. 

Παρουσίαση δραστηριοτήτων 

Φύλλα Εργασίας 

Στα φύλλα εργασίας σχεδιάζουμε δραστηριότητες ανοικτού τύπου, δημιουργικές, διε-
ρευνητικές, που εμπλέκουν τα παιδιά στη μαθησιακή διαδικασία, έτσι ώστε μαζί με την 
εφαρμογή να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας. 

1ο Φύλλο Εργασίας 
• Επισκεφτείτε διαδικτυακά το χώρο της Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας. Πληκτρολογήστε 

τη διεύθυνση www.ime.gr «Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού» και κάνετε μια Διαδρα-
στική Πανοραμική Περιήγηση. Επίσης, περιηγηθείτε στο χώρο του Μουσείου της Α-
κρόπολης. Από το χώρο της Αρχαίας Αγοράς επιλέξτε το Μνημείο της Ακρόπολης και 
τις Καρυάτιδες μέσω του Google Earth, που είναι εγκατεστημένο στους Η/Υ σας. 

• Συλλέξτε πληροφορίες για τις Καρυάτιδες, που να αφορούν στην Ιστορία και στην 
Αρχιτεκτονική τους. 

• Στη συνέχεια, γράψτε στο Word ένα κείμενο με βάση τις πληροφορίες που συλλέξατε 
και προσθέστε σχετικές φωτογραφίες.  

2ο Φύλλο Εργασίας 
• Μπείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού www.cultura.gr, επιλέξτε το λο-

γισμικό Odysseus και στη συνέχεια τα «Μνημεία». Στην παράγραφο «Μνημεία Πα-
γκόσμιας Κληρονομιάς» δείτε το χάρτη και καταγράψτε τους αρχαιολογικούς χώρους, 
που εκτείνονται στην ελληνική επικράτεια. 

• Επιλέξτε τους Δελφούς και την Ολυμπία και γράψτε σε word ένα κείμενο πέντε (5) 
παραγράφων σχετικά με τους συγκεκριμένους τόπους, αντλώντας πληροφορίες από 
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τα σχολικά εγχειρίδια και από τις ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες .Συμπληρώστε το 
κείμενο με ανάλογες εικόνες από τα συγκεκριμένα μέρη. 

3ο Φύλλο Εργασίας 
• Μπείτε στο www.culture.gr (υπουργείο Πολιτισμού), πατήστε στο λογισμικό odysseus 

και στη συνέχεια επιλέξτε «Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς». Πατώντας περισ-
σότερα… ..οδηγείστε στα Αφιερώματα και επιλέγετε «Η Επιστροφή των Γλυπτών του 
Παρθενώνα» Ενημερωθείτε για το Ιστορικό της αφαίρεσης των Γλυπτών.  

• Παρακολουθείστε μέσω του You Tube πέντε(5) video με τίτλο «Τα μάρμαρα του Παρ-
θενώνα – τα ελγίνεια μάρμαρα» . 

• Κατόπιν γράψτε σε ένα κείμενο στο Word για την κλοπή των μαρμάρων (πότε. πώς, 
γιατί, ποιος), αξιοποιώντας τις πληροφορίες που συλλέξατε.  

4ο Φύλλο Εργασίας 

• Μπείτε στον ιστότοπο του Βρετανικού Μουσείου ( www.britishmuseum.org ), επι-
λέξτε explore και στη συνέχεια galleries.Από την κατηγορία αυτή πηγαίνετε στο Room 
18 και δείτε τα ελληνικά μνημεία. 

• Αφού διαβάζετε τα σχόλια The Parthenon Sculptures Facts and figures κρατήστε 
σημειώσεις για όσα υποστηρίζουν οι Βρετανοί για τα ελληνικά γλυπτά. 

• Γράψτε στο Word ένα κείμενο πέντε παραγράφων(5) προσθέτοντας και ανάλογο φω-
τογραφικό υλικό.  

5ο Φύλλο Εργασίας 
• Καταρτίστε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο σχετικά με την κλοπή των Γλυπτών του 

Παρθενώνα. Απευθύνετε τις ερωτήσεις σε τρεις ενηλίκους και σε τρεις συμμαθητές 
σας. Καταγράψτε σε ένα κείμενο του Word τις απαντήσεις τους. 

• Μπείτε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Πολιτισμού (www.culture.gr ), στο πρό-
γραμμα odysseus, στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς περισσότερα…, στην «ε-
πιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα» και τέλος στις «Δημοσκοπήσεις» Διαβάστε 
τρεις τουλάχιστον διαφορετικές Δημοσκοπήσεις .Σε ένα κείμενο του Word κρατήστε 
σημειώσεις. 

• Από τη δική σας έρευνα και τα συμπεράσματα των παραπάνω δημοσκοπήσεων, 
φτιάξτε με τα στατιστικά στοιχεία μια «πίτα» στο Excel.  

6ο Φύλλο Εργασίας 

Οι εντυπώσεις του Οδυσσέα Ελύτη από την επίσκεψή του στο Βρετανικό Μουσείο 
«Όταν αντίκρισα τα μάρμαρα στο Βρετανικό Μουσείο, αν και χωρίς φανατικό εθνικι-
σμό, με πλημμύρισε ένα συναίσθημα θλίψης, όπως όταν αντικρίζεις κάποιον στην εξο-
ρία. Σίγουρα τέτοια αντικείμενα ανήκουν σ’ έναν και μοναδικό τόπο, όπου κυριαρχεί 
άπλετο φως κι η ατμόσφαιρα είναι ταιριαστή. Νομίζω πως στο Λονδίνο, ίσως να φταίει 
ο καθαρισμός, έχουν κιτρινίσει. Πιστεύω πάντως πως όταν μια μέρα επιστρέψουν, ο 
ήλιος θα τους ξαναδώσει το αρχικό τους χρώμα… Δεν μπορώ να πω πως και τα οχτώ 
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εκατομμύρια των Ελλήνων έχουμε συνειδητοποιήσει τη σημασία τους, είμαι όμως σί-
γουρος πως ένα μεγάλο ποσοστό τη γνωρίζει, κι όχι μονάχα οι πνευματικοί μα και οι 
απλοί άνθρωποι. Κατανοώ βέβαια τη δυσκολία τη δική σας να ενδώσετε (απευθύνεται 
στους Άγγλους). Αν, όμως, γίνει κάτι τέτοιο θα είναι νίκη για την τέχνη κάθε χώρας. 
[Θεματικοί κύκλοι Λυκείου σελ. 308] 

Η σημασία των αρχαίων και η διαφύλαξή τους. Για τη σημασία των αρχαίων και την 
προσπάθεια ανάδειξής τους, ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώμη ενός ειδικού, του Μα-
νόλη Ανδρόνικου. 

 «….Τα ελληνικά μουσεία βρίσκονται σκορπισμένα σε όλες τις περιοχές της ελληνικής 
γης, από την Κρήτη ως τη Θεσσαλονίκη και από τη Σάμο ως την Κέρκυρα. Όλα σχεδόν 
φυλάγουν τους θησαυρούς της περιοχής τους, με εξαίρεση το Εθνικό αρχαιολογικό 
Μουσείο της Αθήνας, όπου έχουν μεταφερθεί πολύτιμα έργα από πολλές ελληνικές 
περιοχές. Αυτό σημαίνει πως σε όλα σχεδόν τα ελληνικά μουσεία υπάρχουν έργα που 
ανήκουν σε όλες τις περιοχές του αρχαίου κόσμου.  

Όμως η κάθε περιοχή της αρχαίας Ελλάδας είχε μια δική της φυσιογνωμία και, ενώ 
αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού κόσμου, πορευόταν έναν ιδιαίτερο 
δρόμο και δημιουργούσε τη δική της πολιτιστική ιστορία∙ αυτά τα πολυάριθμα ρεύματα 
κινήθηκαν πολύ συχνά παράλληλα και ισότιμα, όμως μέσα στους αμέτρητους αιώνες 
που πέρασαν είχαν το καθένα και τη δική του πλημμυρίδα και άμπωτη, κάποτε μερικά 
χάθηκαν τη στιγμή που άλλα δυνάμωσαν, κάποτε μετατοπιζόταν η κοίτη τους, οπωσ-
δήποτε η συνολική διαδρομή τους δεν έχει πουθενά την ίδια έκταση. Έτσι το κάθε ελ-
ληνικό μουσείο προσφέρει στον επισκέπτη του ένα κομμάτι της κοινής καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, την ίδια όμως στιγμή συγκεντρώνει έργα που εκφράζουν με ξεχωριστή 
έμφαση είτε μια ορισμένη χρονική περίοδο είτε μια πιο πλούσια εκδήλωση σ’ έναν 
ιδιαίτερο τομέα του ελληνικού πολιτισμού. 

Θα νόμιζε κανείς πως ο αρχαίος ελληνικός κόσμος είχε για πάντα ξεχαστεί στη μνήμη 
των ανθρώπων. Όταν όμως ύστερα από αιώνες οι Ευρωπαίοι αναζητούν νέες δυνάμεις, 
για να οδηγηθούν σε χώρους όπου το πνεύμα θα κινηθεί με ελευθερία για την κατά-
κτηση της ομορφιάς και της αλήθειας, θα ανακαλύψουν τα κλασικά πρότυπα της τέχνης 
και του λόγου και θα οικοδομήσουν τη σύγχρονη πνευματική και καλλιτεχνική Ευρώπη 
επάνω σ’ αυτά. Τα ελληνικά αγάλματα και τα ρωμαϊκά τους αντίγραφα, τα ελληνικά 
αγγεία και τα ελληνικά μικροτεχνήματα θα στολίσουν πλούσια παλάτια και συλλογές 
και θα δημιουργήσουν τον πυρήνα των μεγάλων μουσείων. 

Παράλληλα οι αρχιτεκτονικές μορφές των ελληνικών ναών θα χρησιμοποιηθούν σε 
τέτοια έκταση και με τέτοιο πάθος, που θα προκαλούν κάποτε τον κόρο της πλησμονής 
(= τον κορεσμό της αφθονίας, του πλήθους). Και οι ελληνικοί μύθοι θα εικονογραφή-
σουν και πάλι ύστερα από αιώνες κτίρια και βιβλία και θα τροφοδοτήσουν πλούσια τη 
νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Οι μορφές της Αθηνάς και του Ερμή, του Ηρακλή και 
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του Οιδίποδα είναι τόσο οικείες στο σύγχρονο κόσμο, όσο ήταν και στην κλασική Ελ-
λάδα. Έτσι η επίσκεψη στα ελληνικά μουσεία σημαίνει για όλους τους σύγχρονους 
ανθρώπους μια άμεση και ποθητή γνωριμία με τα αρχέτυπα του πολιτισμού μας, μια 
συνομιλία θερμή με τις πνευματικές μορφές που μας γαλούχησαν, ένα άγγιγμα της γε-
νέθλιας γης, όπου βυθίζονται οι ρίζες μας και από όπου αντλούμε ακόμα ζώπυρους 
χυμούς (= που ζωογονούν). 

«Γιατί γνωρίσαμε τόσο πολύ τούτη τη μοίρα μας στριφογυρίζοντας μέσα σε σπασμένες 
πέτρες, τρεις ή έξι χιλιάδες χρόνια». [απόσπασμα από δοκίμιο του Μανόλη Ανδρόνικου 
στους ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ σελ. 308-9] 
• Αφού διαβάσετε τις παραπάνω απόψεις του Οδυσσέα Ελύτη και του Μανόλη Ανδρό-

νικου και γράψετε και μία ακόμη ενός πνευματικού ανθρώπου για τα ελληνικά μνη-
μεία, να συντάξετε ένα δοκίμιο-αποδεικτικό ή στοχαστικό - που να περιλαμβάνει και 
τη δική σας άποψη. 

• Να δημιουργήσετε μια αφίσα για την Ημερίδα που διοργανώνει το σχολείο σας με 
θέμα «Τα Ελληνικά Μνημεία: η ιστορία και η αξία τους» 

• Να στείλετε ένα e-mail στους υπεύθυνους για πολιτιστικά θέματα της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απευθύνοντας πρόσκληση για την Η-
μερίδα που διοργανώνει το σχολείο σας. 

7ο Φύλλο Εργασίας 

(Για όλες τις ομάδες) 
• Μπείτε στο πρόγραμμα Hot Potatoes, που είναι εγκατεστημένο στους Υπολογιστές 

σας. Το Hot Potatoes είναι ένα πρόγραμμα ανοικτού λογισμικού με το οποίο μπορείτε 
να δημιουργήσετε ασκήσεις διαφόρων μορφών .Στην πραγματικότητα είναι java 
scripts που δημιουργούνται με έναν ιδιαίτερα φιλικό τρόπο. Ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να φτιάξει εύκολα πολλά και διαφορετικά είδη ασκήσεων με τη μορφή ιστοσελί-
δων.(html) 

• Εφόσον οι ασκήσεις συνδυαστούν κατάλληλα με το μάθημα και γίνει αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του προγράμματος για ανατροφοδότηση(feedback), τότε μπορούμε να 
μιλάμε για ένα αξιόλογο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, που δε θα αρκεστεί 
σε μια απλή μηχανή αξιολόγησης της διδασκαλίας. 

• Επιλέξτε τις ασκήσεις αντιστοίχισης και συμπλήρωσης των κενών, οι οποίες αναφέ-
ρονται στο δοκίμιο (στοχαστικό & αποδεικτικό) και στους τρόπους πειθούς (επίκληση 
στη λογική, στο συναίσθημα του δέκτη, στο ήθος του πομπού, επίθεση στο ήθος του 
αντιπάλου, επίκληση στην αυθεντία)  

8ο Φύλλο Εργασίας 

(Για όλες τις ομάδες) 

Παρουσιάστε σε δύο(2) διδακτικές ώρες τα αποτελέσματα των Εργασιών σας (η κάθε 
ομάδα) σε ένα Power Point στο εργαστήριο της πληροφορικής. 

2124

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



 

 

Επέκταση 

Από την εφαρμογή του σεναρίου ή από προτάσεις άλλων εκπαιδευτικών (ιστορικών, 
πληροφορικής κ.α.) μπορεί να προκύψουν παραλλαγές στην παραπάνω διαδικασία. Έ-
τσι, εμπλουτίζεται το σενάριο.  

Αξιολόγηση 

Μετά από την εφαρμογή του σεναρίου στην αίθουσα και το εργαστήριο της Πληροφο-
ρικής οι μαθητές επιχείρησαν να αξιολογήσουν την εργασία τους. 
• Το θέμα που επιλέχθηκε κρίθηκε άκρως ενδιαφέρον και κινητοποίησε τη σκέψη και 

την αυτενέργειά τους. 
• Ο χρόνος των 6 διδακτικών ωρών θεωρήθηκε επαρκής για την ολοκλήρωση των ζη-

τουμένων στα Φύλλα Εργασίας 
• Η κατανομή των μαθητών σε ομάδες ήταν εύστοχη και αποτελεσματική, ώστε οι μα-

θητές να συνεργαστούν και να τελεσφορήσουν στις προσπάθειές τους. 
• Τους δυσκόλεψαν οι ιστοσελίδες του Βρετανικού Μουσείου στην αγγλική γλώσσα, 

όμως, με την αγαστή συνεργασία ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες και τα εμπόδια.  
• Η διδάσκουσα καθηγήτρια έμεινε ευχαριστημένη από τη συνεργασία των μαθητών 

και από το τελικό αποτέλεσμα., που δικαίωσε τις προσδοκίες της. Τα παιδιά επιδει-
κνύοντας θάρρος, γνώσεις, κριτική ικανότητα και πειθώ μπόρεσαν να συντάξουν το 
δικό τους κείμενο, υποστηρίζοντας τις δικές τους απόψεις. 

Βασικές μορφές αξιολόγησης που προτείνονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία και μπο-
ρούν να ληφθούν υπόψη στο διδακτικό σχεδιασμό, παράλληλα με τις τεχνικές και τα 
εργαλεία εφαρμογής τους είναι :  

• Διαγνωστική αξιολόγηση. Έχει στόχο να «διαγνώσει» ο εκπαιδευτικός τις προϋπάρ-
χουσες γνώσεις κι εμπειρίες των μαθητών στο γνωστικό αντικείμενο που θα διδα-
χθούν, αλλά και τις ελλείψεις και «αδυναμίες» τους γι’ αυτό τοποθετείται κυρίως στην 
αρχή της διδασκαλίας. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από ερωτήσεις – απαντή-
σεις, τεστ, καταιγισμό ιδεών, συζητήσεις.  

• Διαμορφωτική αξιολόγηση. Εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, προκει-
μένου να «ανατροφοδοτηθεί» ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής για την πορεία της μά-
θησης. Στη σύγχρονη διδακτική έχει δεσπόζουσα θέση, καθώς δίνει τη δυνατότητα να 
ελέγξουμε και να βελτιώσουμε τη διδασκαλία, ενώ αυτή εξελίσσεται. Εστιάζει, δη-
λαδή, στο να βελτιώσει τη μάθηση παρά να μετρήσει το τελικό αποτέλεσμα, την επί-
δοση, του μαθητή (Σοφού, 2013). Επειδή, μάλιστα, έχει στόχο τη βελτίωση της μάθη-
σης, ονομάζεται και «αξιολόγηση για τη μάθηση». Η «αξιολόγηση για τη μάθηση» 
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στηρίζεται στη θεωρία του εποικοδομισμού (κονστρουκτιβιστική) η οποία υποστηρί-
ζει ότι «ο μαθητής είναι αυτός που οικοδομεί τη γνώση. 

• Τελική αξιολόγηση (summative) ή Αξιολόγηση της μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί είναι 
εξοικειωμένοι με την αξιολόγηση αυτή, που αφορά στην «επίδοση» του μαθητή, στο 
«τελικό αποτέλεσμα» και αποδίδεται με έναν βαθμό. Στοχεύει να «αποτιμήσει» τη 
μάθηση στο τέλος μιας συγκεκριμένης περιόδου (π.χ. στο τέλος μιας ενότητας, στο 
τέλος του τριμήνου, στο τέλος του έτους). Η έμφαση στην περίπτωση αυτή δίδεται στη 
συνολική πρόοδο του μαθητή σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος σπουδών. 
Η αξιολόγηση της μάθησης βοηθά, ταυτόχρονα, τον εκπαιδευτικό να προγραμματίσει 
στο μέλλον τη διδασκαλία του και να θέσει νέους στόχους. Τα δεδομένα από την α-
ξιολόγηση της μάθησης μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να ενημερώσει τους γονείς 
του μαθητή (Βασιλεία Καλοκύρη, Αλέξης Κόκκος, Ιωσήφ Φραγκούλης. Σχεδιασμός 
διδακτικών ενοτήτων).  
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Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διδακτική διαδικασία http://b-epipedo.cti.gr 

Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Πολιτισμού www.culture.gr  

Δικτυακός τόπος του Βρετανικού Μουσείου www.britishmuseum.org  

Δικτυακός τόπος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού www.ime.gr  

Δικτυακός τόπος του Hot Potatoes : https://hotpot.uvic.ca/  

Δικτυακός τόπος του Γ. Σαλονι-
κίδη: http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/edu_scenarios.htm  

Δικτυακός τόπος του Β. Μισαηλίδη : http://users.chal.sch.gr/misailidis/  
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Ξετυλίγοντας το μύθο του Μηχανισμού των Αντικυθήρων - Διδακτικό σενάριο 

Μαυρουδής Λιούτας  
Φυσικός M.Sc. 

 mavrlioutas@sch.gr 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου στο πλαίσιο ερευνητικών ερ-
γασιών (project) και διαθεματικών εργασιών λαμβάνοντας υπόψη το διαθεματικό χα-
ρακτήρα που έχει η μελέτη του μηχανισμού των Αντικυθήρων. Η μελέτη του περίφη-
μου μηχανισμού αντλεί υλικό από την επιστήμη της Αστρονομίας, της Φυσικής, της 
Αρχαιολογίας, της Ιστορίας, των Μαθηματικών και από τον τομέα της Μηχανολογίας 
και της Πληροφορικής. Ο συνδυασμός των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων, γίνε-
ται στο πλαίσιο διδασκαλίας που βασίζεται στη χρήση της Ιστορίας της Επιστήμης. 
Μέσω των δραστηριοτήτων, η επαφή με τα γεγονότα και τις ιστορίες γύρω από τη με-
λέτη του μηχανισμού τους διευκολύνει στο να κατανοήσουν τη μεθοδολογία της επι-
στήμης και να γνωρίσουν τους τρόπους και τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι μελε-
τητές του παρελθόντος προκειμένου να ελέγξουν και να εξελίξουν τις θεωρίες τους[1]. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ναυάγιο – Γρανάζια – Εκλείψεις – Αγώνες – Τομογράφος 

Προαπαιτούμενες Γνώσεις 

Είναι επιθυμητό οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίζουν χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέ-
ρειες τα αστρονομικά φαινόμενα που περιγράφονται στο διδακτικό σενάριο. Η γνώση 
της αγγλικής γλώσσας θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη σε ορισμένα σημεία όπως και η ε-
κτέλεση απλών μαθηματικών υπολογισμών, ενώ η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ και 
την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο κρίνεται απαραίτητη. 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Το διδακτικό σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί σε δύο διδακτικές ώρες στο εργαστήριο 
πληροφορικής χωρίζοντας τους μαθητές σε δυάδες, εξασφαλίζοντας ότι τουλάχιστον 
ένας μαθητής ή μαθήτρια κάθε ομάδας μπορεί να χειρίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό 
τον υπολογιστή. Εναλλακτικά, το διδακτικό σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί με την 
χρήση ενός υπολογιστή και βιντεοπροβολέα σε σχολική αίθουσα που διαθέτει πρό-
σβαση στο διαδίκτυο. Οι χρησιμοποιούμενοι υπολογιστές θα πρέπει να διαθέτουν κα-
τάλληλο λογισμικό για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο και ήχου, κάτι που στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις δε χρειάζεται ειδική μέριμνα. Κατά τη διάρκεια των δραστη-
ριοτήτων στα φύλλα εργασίας, ορισμένες από τις προβολές θα πραγματοποιούνται 
μόνο από τον εκπαιδευτικό, ώστε να υπάρχει συντονισμός των ομάδων και διασφάλιση 
της ομαλής ροής των δραστηριοτήτων. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι μαθητές εργάζο-
νται στις ομάδες τους ανεξάρτητα. 
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Διδακτικοί στόχοι 

Οι διδακτικοί στόχοι που επιδιώκουμε να επιτευχθούν μέσα από το διδακτικό σενάριο 
για το μηχανισμό των Αντικυθήρων, μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες[2]: 

A) Γνώσεις με τις οποίες επιδιώκεται οι μαθητές: 
α1) Να συσχετίζουν δεδομένα με σκοπό να εξάγουν συμπεράσματα. 
α2) Να κάνουν προβλέψεις με βάση τα δεδομένα που διαθέτουν. 
α3) Να ανακαλούν πρότερες γνώσεις ή εμπειρίες. 
α4) Να περιγράφουν τις λειτουργίες του μηχανισμού. 
α5) Να ερμηνεύουν το λόγο ύπαρξης των ενδείξεων αστρονομικών και κοινωνικών φαι-
νόμενων που παρουσίαζε ο μηχανισμός. 
α6) Να αναγνωρίζουν ομοιότητες στη λειτουργία του μηχανισμού με θεωρίες που διατυ-
πώθηκαν πολλούς αιώνες αργότερα. 
α7) Να διακρίνουν τα όρια χρήσης συγκεκριμένων ερευνητικών πρακτικών. 
α8) Να διαπιστώσουν ότι η μετάβαση στη νέα γνώση ενδέχεται πολλές φορές να συνο-
δεύεται από επιστημονικές “διαμάχες” μεταξύ των ερευνητών. 
α9) Να αποκτήσουν μεταγνωστικές ικανότητες. 

Β) Ικανότητες με τις οποίες επιδιώκεται οι μαθητές: 
β1) Να παρατηρούν και να αξιολογούν τα δεδομένα με τα οποία έρχονται σε επαφή. 
β2) Να αναγνωρίζουν μεθόδους έρευνας και τα απαιτούμενα για αυτές όργανα. 
β3) Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο. 
β4) Να αναπτύσσουν δεξιότητες στη χρήση λογισμικών. 
β5) Να αναπτύσσουν ικανότητες σε διαδικασίες ελέγχου μεταβλητών. 
β6) Να χειρίζονται προσομοιώσεις με βάση τις οδηγίες χρήσης τους. 
β7) Να εξοικειωθούν με τη χρήση μοντέλων και προσομοιώσεων. 

Γ) Στάσεις με τις οποίες επιδιώκεται οι μαθητές: 
γ1) Να αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στην επιστήμη και να αναγνωρίζουν ότι α-
ποτελεί μέρος του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι. 
γ2) Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες. 
γ3) Να ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στη χρήση της 
τεχνολογίας και τις επιπτώσεις της στον πολιτισμό. 
γ4) Να ενισχυθεί το πνεύμα της συνεργατικότητας, της ανταλλαγής απόψεων και της κρι-
τικής αποδοχής ή απόρριψης των αντιλήψεων των άλλων. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου θα γίνει στο πλαίσιο διδασκαλίας που βασίζεται 
στη χρήση της Ιστορίας της Επιστήμης. Το σενάριο εστιάζει στην κατανόηση των λει-
τουργιών του περίφημου μηχανισμού των Αντικυθήρων και στις μεθόδους που χρησι-
μοποιήθηκαν ώστε να επιβεβαιωθούν οι λειτουργίες αυτές. Οι μαθητές θα έρθουν σε 
επαφή με πρωτογενές ιστορικό υλικό, όπως κείμενα των μελετητών του μηχανισμού, 
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περιγραφές των μέσων και των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν από τους μελετητές 
στη διάρκεια της ερευνητικής τους δραστηριότητας και θα παρακολουθήσουν την εξέ-
λιξη της ερμηνείας των λειτουργιών του μηχανισμού μέσα από τις επιστημονικές “δια-
μάχες” μεταξύ των μελετητών[3]. Μέσω των δραστηριοτήτων, η επαφή με τα γεγονότα 
και τις ιστορίες γύρω από τη μελέτη του μηχανισμού των Αντικυθήρων θα τους διευ-
κολύνει στο να κατανοήσουν τη μεθοδολογία της επιστήμης και να γνωρίσουν τους 
τρόπους και τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι μελετητές του παρελθόντος προκει-
μένου να ελέγξουν και να εξελίξουν τις θεωρίες τους[1]. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
κατά την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου, είναι να τροφοδοτεί με κατάλληλο μα-
θησιακό υλικό  τους μαθητές και τις μαθήτριες, οι οποίοι με τη βοήθεια των φύλλων 
εργασίας επιδιώκεται να επιτύχουν τους διδακτικούς στόχους που προαναφέρθηκαν. 

Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας – Ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου 

(1η διδακτική ώρα) 

Η έναρξη του διδακτικού σεναρίου σηματοδοτείται από την παρουσίαση μιας προσο-
μοίωσης του μηχανισμού χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως πληροφορία για αυτόν. 
Στη φάση αυτή επιδιώκεται η πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών, αφού η όλη 
παρουσίαση καλύπτεται από ένα σύννεφο μυστηρίου γύρω από το περίεργο αυτό κα-
τασκεύασμα. Το κλίμα αυτό συντηρούν οι ερωτήσεις α, β, γ και δ της δραστηριότητας 
«Ένα παράξενο αντικείμενο». Η ανάγνωση του αποσπάσματος από την εφημερίδα, με 
κείμενο τελείως ασυνήθιστο, έχει σκοπό να κατευθύνει τη σκέψη των μαθητών στο να 
συνδυάσουν δεδομένα, φαινομενικά ασύνδετα στις ερωτήσεις ε, στ, ζ και η (διδακτικοί 
στόχοι α1, α3 και β1).  Καλούνται να προβλέψουν το γεγονός ότι ο προσομοιωμένος 
μηχανισμός, σχετίζεται με μία ανακάλυψη στις αρχές του αιώνα και να ελέγξουν στη 
συνέχεια την πρόβλεψή τους με βάση το κείμενο που ακολουθεί και αποκαλύπτει την 
ιστορία ανακάλυψης του μηχανισμού των Αντικυθήρων (διδακτικός στόχος α2). Μέσα 
από το επόμενο κείμενο οι μαθητές καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι ο μηχανισμός 
αυτός είναι η μοναδική απόδειξη για την ύπαρξη παρόμοιων μηχανισμών στην αρχαι-
ότητα, για τους οποίους μάλιστα υπάρχουν γραπτές αναφορές σε αρχαία κείμενα. Η 
περιέργεια των μαθητών συνεχίζει να κεντρίζεται με ερωτήματα σχετικά με το τι έδει-
χνε ο μηχανισμός με το πέρασμα στη δραστηριότητα «Γνωριμία με το μηχανισμό» που 
ακολουθεί και έχει σκοπό τη γνωριμία με τις λειτουργίες του. Με τις ερωτήσεις θ, ι, ια 
και ιβ καλούνται οι μαθητές να ανακαλέσουν γνώσεις που πιθανόν έχουν ή να αναζη-
τήσουν πληροφορίες, κυρίως από το διαδίκτυο (διδακτικός στόχος β3), σχετικά με ορι-
σμένες λέξεις που αναγράφονται στο μηχανισμό. Οι πληροφορίες που θα αντλήσουν οι 
μαθητές συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο μηχανισμός είχε αστρονομική και ημερολογιακή 
χρήση και επιδείκνυε το χρόνο διεξαγωγής αρχαίων ελληνικών αγώνων. Μία σημα-
ντική λειτουργία του μηχανισμού είναι ασφαλώς και η πρόβλεψη των ηλιακών και των 
σεληνιακών εκλείψεων, που επιδιώκεται να διαπιστώσουν οι μαθητές στα ερώτημα ιγ 
αφού διαβάσουν το καθοδηγητικό κείμενο που προηγείται του ερωτήματος. Στη συνέ-
χεια της δραστηριότητας με τα δύο επόμενα ερωτήματα ιδ και ιε, επιχειρείται η ανα-
γνώριση της ομοιότητας της λειτουργίας του μηχανισμού που περιγράφει την κίνηση 
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της Σελήνης, με το 2ο Νόμο του Κέπλερ που διατυπώθηκε 15 αιώνες μετά και γίνεται 
έγκαιρα γνωστός στους μαθητές με παρέμβαση του καθηγητή (συνδυασμός διδακτικών 
στόχων α2, α3 και α6). Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με την προβολή ενός βίντεο 
που συνοψίζει όλα όσα παρακολούθησαν οι μαθητές στην 1η διδακτική ώρα και απα-
ντώνται ερωτήματα που θέτουν οι μαθητές στον υπόλοιπο διδακτικό χρόνο. Στους μα-
θητές μοιράζεται για επεξεργασία στο σπίτι, το 1ο Φύλλο Αξιολόγησης το οποίο έρχε-
ται να ελέγξει το πόσο ικανοποιήθηκαν οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν εξαρχής. Στο 
Φύλλο Αξιολόγησης, η 1η εργασία έχει χαρακτηριστικά αυτοαξιολόγησης (διδακτικός 
στόχος α9) και συνδυάζεται με έλεγχο επίτευξης του διδακτικού στόχου γ2. Με τη 2η 
και την 3η εργασία επιδιώκεται ο έλεγχος επίτευξης των διδακτικών στόχων α4 και α5, 
ενώ η 4η εργασία έχει το χαρακτήρα αυτοαξιολόγησης (διδακτικός στόχος α9). 

(2η διδακτική ώρα) 

Η γενική κατεύθυνση των δραστηριοτήτων της 2ης διδακτικής ώρας είναι η γνωριμία 
με τις μεθόδους, τις τεχνικές και την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη 
του μηχανισμού των Αντικυθήρων. Οι μαθητές έρχονται στην πράξη, σε επαφή με τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ερευνητές κατά την προσπάθεια τους να μελετήσουν 
το μηχανισμό, χωρίς να χρειαστεί να παρέμβουν σε αυτόν. Πιο συγκεκριμένα, με τη 
δραστηριότητα «Μία πρώτη ματιά στο μηχανισμό» στο 2ο φύλλο εργασίας, στις ερωτή-
σεις α, β, γ και δ ο μαθητής γίνεται ένας μικρός ερευνητής που μελετά το μηχανισμό 
και βρίσκεται αντιμέτωπος με αντικειμενικές δυσκολίες (διδακτικός στόχος α7). Στη 
δραστηριότητα «Μία βαθιά ματιά στο μηχανισμό», το επεξηγηματικό κείμενο που ακο-
λουθεί, δείχνει το δρόμο για την υπερπήδηση των εμφανιζόμενων δυσκολιών (ερωτή-
σεις ε και στ) και ταυτόχρονα θέτει έναν προβληματισμό (ερώτηση ζ), πολύ χαρακτη-
ριστικό στη μελέτη της Ιστορίας των Επιστημών, σχετικά με τη μετάβαση στη νέα 
γνώση (διδακτικοί στόχοι α8, β2 και γ3). Με τη  δραστηριότητα «Προσομοιώσεις» οι 
μαθητές εισάγονται στον κόσμο των εικονικών χώρων εργασίας, μέσω της προσομοί-
ωσης της λειτουργίας του μηχανισμού. Η χρήση των προσομοιώσεων ενισχύει τη μά-
θηση και υποστηρίζει την εφαρμογή της στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό 
(διδακτικοί στόχοι β4, β5 και β6). Με την ερώτηση η ελέγχεται ο βαθμός εξοικείωσης 
των μαθητών με τη χρήση μοντέλων ή προσομοιώσεων και στις ερωτήσεις  θ και ι 
διερευνάται ο ρόλος της τεχνολογίας στη μελέτη των φαινομένων (διδακτικός στόχος 
β7). Η 2η διδακτική ώρα ολοκληρώνεται με ερωτήματα που θέτουν οι μαθητές και α-
παντώνται στον υπόλοιπο διδακτικό χρόνο. Στους μαθητές μοιράζεται για επεξεργασία 
στο σπίτι, το 2ο Φύλλο Αξιολόγησης. Η 1η εργασία αποσκοπεί στον έλεγχο επίτευξης 
των διδακτικών στόχων α7 και β2. Με τη 2η εργασία ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης του 
συνδυασμού των διδακτικών στόχων α7, γ1 και γ3, Η 3η εργασία έχει το χαρακτήρα 
αυτοαξιολόγησης (διδακτικός στόχος γ2). Τέλος, τονίζεται ότι η ομαδική εργασία που 
υπάρχει στις περισσότερες από τις δραστηριότητες έχει ως κύριο σκοπό της την ενί-
σχυση του πνεύματος της συνεργατικότητας, της ανταλλαγής απόψεων και της κριτι-
κής αποδοχής ή απόρριψης των αντιλήψεων των άλλων (διδακτικός στόχος γ4). 
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Συμπεράσματα από την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου 

Το παραπάνω διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2012 – 2013 στο 
πλαίσιο του μαθήματος «Στοιχεία Αστρονομίας & Διαστημικής» σε μαθητές της Β΄ τά-
ξης του 4ου ΓΕΛ Νίκαιας. Μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού σεναρίου ακολού-
θησε συζήτηση με τους μαθητές διάρκειας μίας διδακτικής ώρας στην οποία οι μαθητές 
εξέφρασαν την έκπληξη, τον θαυμασμό και το δέος απέναντι στο καταπληκτικό τέ-
χνημα της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. Πολλοί μαθητές ομολόγησαν ότι δυσκολεύ-
τηκαν να πεισθούν ότι πράγματι ο μηχανισμός μπορούσε να επιτελέσει όλες τις λει-
τουργίες που παρουσιάστηκαν. Η έκπληξή τους ήταν ακόμη μεγαλύτερη όταν κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης έμαθαν και για αρκετές άλλες ακόμα λειτουργίες που δεν ήταν 
δυνατόν να συμπεριληφθούν στο διδακτικό σενάριο. Η πλειοψηφία των μαθητών απά-
ντησε πως θα ήθελε στο μέλλον να συνεχίσει να ενημερώνεται για τον μηχανισμό των 
Αντικυθήρων και για την έρευνα γύρω από αυτόν που δεν σταματά, ενώ ομόφωνα α-
πάντησε πως το μάθημα έγινε περισσότερο ελκυστικό με την προσθήκη του σεναρίου. 
Η αξιολόγηση μέσα από τα φύλλα εργασίας αποκάλυψε ότι το διδακτικό σενάριο ενερ-
γοποίησε περισσότερους μαθητές σε σχέση με άλλες εργασίες που είχαν τεθεί στη διάρ-
κεια της χρονιάς στο συγκεκριμένο μάθημα και ενέπνευσε σε απίστευτο βαθμό ορισμέ-
νους από αυτούς που εργάστηκαν με ζήλο και αφοσίωση. 

Φύλλο Εργασίας 1ης διδακτικής ώρας 

«Ένα παράξενο αντικείμενο» (Ατομική εργασία – Διάρκεια 20΄) 

Παρατηρήστε προσεκτικά το βίντεο που προβάλλεται ΕΔΩ[Ι–1] και προσπαθήστε να 
απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 

α) Τι πιστεύετε ότι είναι το αντικείμενο που παρακολουθήσατε στο βίντεο; 

β) Πότε πιστεύετε ότι αυτό το αντικείμενο, η λειτουργία του οποίου προσομοιώνεται 
στο βίντεο, κατασκευάστηκε; 

γ) Ποια πιστεύετε ότι είναι η χρησιμότητα του αντικειμένου αυτού; 

δ) Έχετε παρατηρήσει ποτέ κάποιο ανάλογο κατασκεύασμα, ή έχετε παρατηρήσει ποτέ 
κάτι που να μοιάζει σε αυτό; 

Στη συνέχεια διαβάστε προσεκτικά τα επόμενα δύο αποκόμματα από την εφημερίδα 
«Σκρίπ»[Ι–2]και απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα: 
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ε) Έχετε ξανακούσει ποτέ για αυτή την εφημερίδα; 

στ) Ποτέ εκτιμάτε ότι έχει γραφτεί αυτό το άρθρο; 

ζ) Μπορεί να συνδέεται το άρθρο αυτό με το αντικείμενο στο βίντεο που παρακολου-
θήσατε; 

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο που ακολουθεί, το οποίο προέρχεται από Έκθεση του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 7/12/2009 και 25/1/2010, 
και απαντήστε στο ερώτημα που ακολουθεί: 

“Τη Μεγάλη Τρίτη του 1900, σφουγγαράδες από τη Σύμη ανακάλυψαν ένα ναυάγιο ρω-
μαϊκού πλοίου κοντά στην ακτή των Αντικυθήρων. Λίγους μήνες μετά, το ελληνικό κράτος 
οργάνωσε την πρώτη στα διεθνή χρονικά ενάλια αρχαιολογική αποστολή, με τη συνδρομή 
πλοίων του Βασιλικού Ναυτικού και με δύτες τους σφουγγαράδες. Το ναυάγιο χρονολο-
γείται στο 80-60 π.Χ. περίπου, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου του είναι παλαιότερο 
(2ος αιώνας π.Χ.). Μεταξύ των ευρημάτων που ανασύρθηκαν ήταν και ένα μπρούτζινο 
αντικείμενο μικρών διαστάσεων με ευδιάκριτα πάνω του γρανάζια και επιγραφές, το ο-
ποίο χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 2ου αιώνα π.Χ. Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, 
όπως επικράτησε να λέγεται το ιδιαίτερο αυτό αντικείμενο φυλάσσεται και εκτίθεται στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας.” 

η) Με δεδομένο ότι τα αποσπάσματα που διαβάσετε προηγουμένως προέρχονται από 
την εφημερίδα «Σκρίπ», που εκδόθηκε στις 21 Μαΐου του 1902, συμφωνείτε με όσα 
συμπληρώσατε στα ερωτήματα β) και ζ); Σχολιάστε τα συμπεράσματά σας.  

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων ανασύρθηκε από το βυθό της θάλασσας, στον οποίο 
παρέμεινε για περίπου 2000 χρόνια! Αφού ήρθε στο φως και παρέμεινε μερικούς μήνες 
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, η επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα 
και οι συνθήκες φύλαξης του, δεν απέτρεψαν τη θραύση του σε κομμάτια, θραύσματα 
όπως τα λέμε συνηθέστερα. Με τον τρόπο αυτό αποκαλύφθηκε η σύνθετη δομή του. 
Πρέπει να τονιστεί ότι καμία γραπτή ένδειξη για το μηχανισμό δεν υπάρχει. Στο έργο 
του Ρωμαίου πολιτικού και δικανικού ρήτορα Κικέρωνα “M. Tulli Ciceronis De Natura 
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Deorum Ad M. Brutum Liber Secundus”[Ι–3], μαθαίνουμε για έναν μηχανισμό παραπλή-
σιας λειτουργίας που μας οδηγεί στα ίχνη της παράδοσης στην κατασκευή μηχανισμών 
που άφησε πίσω του ο Αρχιμήδης, αλλά και στους πιθανούς υποψήφιους δημιουργούς 
του μηχανισμού που έζησαν στη Ρόδο[4]: τον μεγάλο αστρονόμο της αρχαιότητας Ίπ-
παρχο και τον μεγάλο φιλόσοφο Ποσειδώνιο. Τι είναι όμως ο μηχανισμός αυτός; Τι 
ακριβώς μπορεί να έδειχνε; 

«Γνωριμία με το μηχανισμό» (Ομαδική εργασία – Διάρκεια 20΄) 

Παρακάτω παρουσιάζεται η μπροστά όψη του θραύσματος C του μηχανισμού. Παρα-
τηρήστε τις δύο περιοχές που τονίζονται με τον κόκκινο κύκλο. Στο θραύσμα αυτό 
αναγράφονται οι λέξεις ΠΑΧΩΝ (πάνω αριστερά) και ΠΑΥΝΙ (κάτω δεξιά). Για να 
δείτε τι ακριβώς περιγράφουν αυτές οι λέξεις ενεργοποιήστε τον σύνδεσμο ΕΔΩ[Ι–4]. 

 

θ) Καταγράψτε τη σημασία των λέξεων αυτών. 

  Από την πρώτη στιγμή έγινε αντιληπτό ότι ο μηχανισμός των Αντικυθήρων έ-
φερε πάνω του επιγραφές, κάτι σαν εγχειρίδιο χρήσης. Η ανάγνωση ορισμένων από 
αυτές έγινε μετά από εντατική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν 
στο περιοδικό Nature στις 30 Νοεμβρίου του 2006, στο τεύχος 444[5]: 
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ι) Προσπαθήστε να εντοπίσετε στις παραπάνω επιγραφές όσες περισσότερες λέξεις α-
ναγνωρίζετε και χρησιμοποιείτε ακόμη και σήμερα. 

ια) Συζητήστε στην ομάδα σας σε ποιο θεματικό πεδίο εντάσσονται αυτές οι λέξεις και 
καταγράψτε τα συμπεράσματά σας. 

Στην πίσω όψη του μηχανισμού των Αντικυθήρων μπορεί να διαβάσει κανείς τις λέξεις 
ΙΣΘΜΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ, ΝΕΜΕΑ, ΝΑΑ, και ΠΥΘΙΑ. Αναγνωρίζετε τη σημασία αυτών 
των λέξεων; Αν όχι, μεταβείτε ΕΔΩ[Ι–5] για να δείτε τη σημασία αυτών των λέξεων: 

ιβ) Να καταγράψετε αυτό που βρήκατε ότι αντιπροσωπεύουν αυτές οι λέξεις. 

Στην πίσω όψη του μηχανισμού υπάρχουν ημερολόγια που αναφέρονται σε συγκεκρι-
μένους αστρονομικούς κύκλους που είναι γνωστοί ήδη από τα μέσα της πρώτης χιλιε-
τίας π.Χ. και την Αστρονομία των Βαβυλωνίων. Ο κύκλος του Σάρου είναι η περίοδος 
που επαναλαμβάνονται οι εκλείψεις κάθε 223 συνοδικούς μήνες (συνοδικός μήνας ο-
νομάζεται ο χρόνος που χρειάζεται ώστε η Σελήνη να περάσει από όλες τις φάσεις της 
και έχει διάρκεια 29,53 ημέρες). Ο χρόνος που μεσολαβεί ώστε να πραγματοποιηθούν 
τρεις κύκλοι του Σάρου ονομάζεται κύκλος του Εξελιγμού και έχει διάρκεια 54 έτη και 
1 μήνα. Ο κύκλος του Μέτωνος έχει διάρκεια 19 έτη και προσδιορίζει το σημείου του 
ουρανού στο οποίο η Σελήνη θα βρεθεί στην ίδια θέση του ουρανού με την ίδια φάση[6]. 

ιγ) Συζητήστε στην ομάδα σας, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι αυτά τα ημερολόγια των 
αστρονομικών κύκλων υπάρχουν πάνω στο μηχανισμό των Αντικυθήρων. 

Ο Ξενοφών Μουσάς, Αστροφυσικός και Αναπληρωτής καθηγητής στο Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο βιβλίο του “Ο Μηχανισμός των Αντικυθή-
ρων – Πίναξ (Ο αρχαιότερος υπολογιστής και αστρονομικό όργανο)” αναφέρει χαρα-
κτηριστικά: 

“Η μεγαλύτερη έκπληξη που είχαμε τολμώ να πω ότι ήταν η ανακάλυψη ότι ο σχεδιαστής 
και ο κατασκευαστής του αρχαίου αστρονομικού οργάνου και υπολογιστή, έχει κατασκευ-
άσει το μηχανισμό που κινεί τη Σελήνη με τέτοιο τρόπο που… …να κινείται η Σελήνη 
ανισοταχώς ώστε στο περίγειο να κινείται ταχύτερα από ό,τι στο απόγειο και μάλιστα η 
επιβατική ακτίνα, δηλαδή η ακτίνα που συνδέει το κέντρο της Γης με το κέντρο της Σε-
λήνης, να διαγράφει ίσα εμβαδά σε ίσους χρόνους.” 

Συζητήστε στην ομάδα σας και απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα: 

ιδ) Η προσομοίωση της κίνησης της Σελήνης φέρνει στο νου μία θεωρία πλανητικών 
κινήσεων που διατυπώθηκε περίπου 15 αιώνες αργότερα. Ποια είναι αυτή; 

ιε) Πως πιστεύετε ότι επιτεύχθηκε η προσομοίωση της κίνησης της Σελήνης χωρίς να 
είναι γνωστή η θεωρία αυτή την εποχή εκείνη; 
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Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για τον περίφημο μηχανισμό των Αντικυθήρων 
(NVP3D.com – Hublot©), ΕΔΩ[Ι–6]. 

Αξιολόγηση 1ου μέρους 

1) Να γράψετε μία μικρή παράγραφο στην οποία θα αναφερθείτε στα σημεία που σας 
προξένησαν τη μεγαλύτερη εντύπωση κατά την παρουσίαση του μηχανισμού των Α-
ντικυθήρων. 

2) Ποια σπουδαία αστρονομικά και κοινωνικά φαινόμενα είχε τη δυνατότητα να προ-
βλέψει με τη λειτουργία του ο μηχανισμός των Αντικυθήρων; 

3) Να σχολιάσετε το γεγονός ότι ο μηχανισμός των Αντικυθήρων “αφιέρωνε” μεγάλο 
μέρος της πίσω όψης του στην παρουσίαση των παραπάνω φαινομένων. 

4) Στην παρακάτω αύξουσα κλίμακα, να σημειώσετε το πόσο καλά πιστεύετε ότι έχετε 
καταλάβει τις λειτουργίες που επιτελούσε ο μηχανισμός των Αντικυθήρων: 

Καθόλου           Λίγο           Μέτρια           Καλά           Πολύ καλά  

Φύλλο Εργασίας 2ης διδακτικής ώρας 

«Μία πρώτη ματιά στο μηχανισμό» (Ατομική εργασία – Διάρκεια 10΄) 

Οι πρώτες προσπάθειες ερμηνείας των λειτουργιών του μηχανισμού έγιναν αποκλει-
στικά μέσω της κατ΄ ιδίαν παρατήρησης ή μέσω φωτογραφιών. Με βάση αυτές τις α-
πλές μεθόδους, τον Ιούνιο του 1959 δημοσιεύεται στο περιοδικό Scientific American  
το άρθρο – σταθμός του Derek J. De Solla Price, καθηγητή του Πανεπιστημίου του 
Yale στο Κονέκτικατ της Αμερικής, “An Ancient Greek Computer”[7],[Ι–7], μία ολοκλη-
ρωμένη και εμπεριστατωμένη παρουσίαση του μηχανισμού των Αντικυθήρων. Τα βή-
ματα της πρωτοποριακής αυτής έρευνας καλείστε να ακολουθήσετε και εσείς τώρα ερ-
γαζόμενοι με την ακόλουθη εικόνα. Προσπαθήστε να εκτιμήσετε τον αριθμό των δο-
ντιών στο γρανάζι του σχήματος, εάν σας δίνεται ότι η γωνία με το κόκκινο χρώμα 
είναι 30ο: 

 

2137

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

https://www.youtube.com/watch?v=8qf9unNDtsM


α) Πόσα δόντια εκτιμάτε ότι έχει το γρανάζι; Πως τα υπολογίσατε; 

β) Πιστεύετε ότι η παραπάνω μέθοδος είναι ακριβής; 

γ) Ποιες δυσκολίες νομίζετε ότι παρουσιάζονται εργαζόμενοι με βάση την παραπάνω 
μέθοδο; 

δ) Έχετε να προτείνετε μεθόδους, χωρίς να επέμβετε στο μηχανισμό, βάσει των οποίων 
θα αντλήσετε πληροφορίες για τη δομή στο εσωτερικό του και θα καταμετρήσετε τον 
αριθμό των γραναζιών που φαίνεται ότι χρησιμοποιεί ο μηχανισμός; 

«Μία βαθιά ματιά στο μηχανισμό» (Ομαδική εργασία – Διάρκεια 15΄) 

Η έρευνα για το μηχανισμό των Αντικυθήρων δε θα μπορούσε να συνεχιστεί χωρίς τη 
συνδρομή της τεχνολογίας. Διαβάζουμε από το βιβλίο του Χρήστου Λάζου[8], “ο Υπο-
λογιστής των Αντικυθήρων”: “Ο καθηγητής Πράις συνέχισε τις προσπάθειες του για αρ-
κετά χρόνια… …μέχρι το 1971, όταν σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις 
ακτίνες – γ για να ραδιογραφήσει το εσωτερικό των διαβρωμένων τμημάτων του μηχα-
νισμού. Στην προσπάθεια του αυτή βοηθήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Πυρηνικής Ε-
νέργειας «Δημόκριτος» και τον Χαράλαμπο Καράκαλο, πυρηνικό φυσικό που συνέβαλε 
αποφασιστικά στην έρευνα του Σόλα Πράις. Η βοήθεια και συμμετοχή του Καράκαλου 
αφορούσε στην προετοιμασία των ραδιογραφιών – γ και κατόπιν μιας σειράς ραδιογρα-
φιών – Χ.” 

Η αρχή της εφαρμογής μιας σειράς από καινοτόμες τεχνολογίες είχε ήδη γίνει. Η κο-
ρύφωση του έργου του Price επιτυγχάνεται με το μνημειώδες έργο του, “Gears From 
The Greeks”, στο οποίο καταγράφονται όλα τα καινούρια δεδομένα από το εσωτερικό 
του μηχανισμού και διατυπώνονται νέες ερμηνείες για τη λειτουργία του. Η σκυτάλη 
των ερευνών περνά στον Michael Wright, έφορο του Μουσείου Επιστημών του Λον-
δίνου και τον Allan Bromley, καθηγητή της Επιστήμης Υπολογιστών, που μέσω τρισ-
διάστατων απεικονίσεων με ακτίνες – Χ, υιοθέτησαν ένα μοντέλο που παρουσίαζε δια-
φοροποιήσεις σε σχέση με αυτό του Price, όπως γρανάζια που δεν συνεργάζονταν με-
ταξύ τους με τον τρόπο που είχε προταθεί, άξονες ελαφρώς μετατοπισμένους και δια-
φορετικές ερμηνείες για το ρόλο του εμπρόσθιου πάνω δίσκου[9]. Το Φθινόπωρο του 
2005 ξεκίνησε την έρευνα, η ομάδα του Προγράμματος Έρευνας για το μηχανισμό των 
Αντικυθήρων[Ι–8], που απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς ερευνητές Ελληνικών και ξένων 
Πανεπιστημίων και πλαισιώνεται από διεθνούς φήμης εταιρίες που προσφέρουν υψη-
λής τεχνολογίας ερευνητικό εξοπλισμό. Οι εργασίες του Προγράμματος Έρευνας αντι-
κατέστησαν μεγάλο μέρος της πίσω όψης του μοντέλου του Wright και μία νέα σειρά 
από σημαντικές διαφοροποιήσεις και ταυτόχρονα διαφορετικές ερμηνείες διατυπώθη-
καν, σε μία εκ θεμελίων διαφορετική προσέγγιση των λειτουργιών του. Η εφαρμογή 
του υψηλής τεχνολογίας ερευνητικού εξοπλισμού απέδωσε θεαματικά αποτελέσματα. 
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Τα αποτελέσματα αυτά μπορείτε και εσείς να τα αξιολογήσετε, μπαίνοντας στην καρ-
διά του μηχανισμού. Παρακάτω σας δίνεται λεπτομέρεια από την ψηφιακή ραδιογρα-
φία του θραύσματος Α που έλαβε ο τομογράφος της X-Tek στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Αθήνας, στις 13 Οκτωβρίου 2005[Ι–9]: 

 

ε) Μετρήστε τα δόντια που υπάρχουν στον κυκλικό τομέα του παραπάνω γραναζιού 
που ποτέ δεν έχει έρθει στο φως! 

στ) Να συζητήσετε στην ομάδα σας, το εάν θεωρείτε καθοριστική τη συνδρομή της 
τεχνολογίας στην πρόοδο των ερευνών για το μηχανισμό των Αντικυθήρων. 

ζ) Πιστεύετε ότι οι διαφορετικές απόψεις και οι διχογνωμίες μεταξύ των ομάδων έρευ-
νας, συνέβαλαν στην πρόοδο των ερευνών για το μηχανισμό των Αντικυθήρων; 

«Προσομοιώσεις» (Ομαδική εργασία – Διάρκεια 15΄) 

Στην ιστοσελίδα του καθηγητή Μάνου Ρουμελιώτη ΕΔΩ[Ι–10], στο Πανεπιστήμιο της 
Μακεδονίας, με ειδικότητα στην Αρχιτεκτονική Ψηφιακών Συστημάτων, υπάρχουν 
δύο προσομοιώσεις του μηχανισμού των Αντικυθήρων. Τις προσομοιώσεις έγραψε στη 
γλώσσα προγραμματισμού C++, ο Φοίβος Ασημακόπουλος. Η μία βασίζεται στο μο-
ντέλο του Price και η άλλη στα πρόσφατα αποτελέσματα του Προγράμματος Έρευνας 
για το μηχανισμό των Αντικυθήρων. Οι προσομοιώσεις έχουν σχεδιαστεί χωρίς ιδιαί-
τερη λεπτομέρεια για τις σχετικές διαμέτρους των γραναζιών και τις θέσεις των αξόνων 
τους. Όμως οι αριθμοί των δοντιών και η λειτουργία τους είναι ακριβής. 

Για να μεταφορτώσετε τις προσομοιώσεις επιλέξτε τον σύνδεσμο ΕΔΩ[Ι–11] και στη 
συνέχεια αποθηκεύστε το αρχείο “AntiMechSim_v0.93” στον υπολογιστή σας. Αφού 
αποσυμπιέσετε τα αρχεία μεταβείτε στο φάκελο “new_v0.93” και απλά φορτώστε την 
εφαρμογή “antikythera-new_v0.93”. Οι οδηγίες χρήσης της εφαρμογής είναι οι ακό-
λουθες: 
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Πλήκτρο  Λειτουργία 

0 έως 9   Ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής 

~   Περιστροφή του μηχανισμού 

Z ή X ή C / z ή x ή c Στροφή των δεικτών δεξιόστροφα / αριστερόστροφα 

r ή R   Επανεκκίνηση του μηχανισμού 

Space   Λειτουργία σε βηματισμούς 

t ή T   Προσθέτει ή αφαιρεί τις πλάκες στο μηχανισμό 

+ ή –   Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του μηχανισμού 

↑, ↓, ←, ή →  Μετακίνηση που μηχανισμού πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά 

Φροντίστε όμως το πληκτρολόγιό σας να έχει ενεργοποιημένους τους αγγλικούς χαρα-
κτήρες! Επίσης με τη βοήθεια του ποντικιού, με αριστερό κλικ και σύρσιμο του δείκτη 
περιστρέφετε τον μηχανισμό, με δεξιό κλικ και σύρσιμο του δείκτη μετακινείτε τον 
μηχανισμό και με κεντρικό κλικ και σύρσιμο του δείκτη μεγεθύνετε ή σμικραίνετε τον 
μηχανισμό. Διασκεδάστε με την προσομοίωση και στη συνέχεια συζητήστε στην ο-
μάδα σας και έπειτα απαντήστε στα ερωτήματα που ακολουθούν: 

η) Πιστεύετε ότι η παραπάνω προσομοίωση μπορεί εν μέρει να βοηθήσει στην κατα-
νόηση των λειτουργιών του μηχανισμού των Αντικυθήρων; 

θ) Γνωρίζετε άλλες περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση προσομοιώσεων και μοντέλων; 

ι) Σε ποιες περιπτώσεις φαντάζεστε ότι υπάρχει η ανάγκη χρήσης προσομοιώσεων και 
μοντέλων; 

Αξιολόγηση 2ου μέρους 

1) Nα περιγράψετε την εξέλιξη των τεχνικών μελέτης και έρευνας του μηχανισμού των 
Αντικυθήρων που χρησιμοποίησαν οι επιστήμονες, από την πρώτη στιγμή που έγινε 
αντιληπτό το θαυμάσιο αυτό τέχνημα. 

2) Στην περίπτωση του μηχανισμού των Αντικυθήρων η εφαρμογή καινοτόμων τεχνο-
λογιών έδωσε τεράστια ώθηση στις έρευνες προάγοντας τη γνώση και τον πολιτισμό 
γενικότερα. 
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   2Α) Μπορείτε να εντοπίσετε και να καταγράψετε τα σημεία εκείνα στο 2ο Φύλλο 
Εργασίας που να δείχνουν την αλλαγή που επέφερε στις έρευνες η εφαρμογή των νέων 
τεχνολογιών; 

   2Β) Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών προάγει πάντα τη γνώση και τον πολιτισμό;  

3) Στην παρακάτω αύξουσα κλίμακα, να σημειώσετε το πόσο θα θέλατε στο μέλλον να 
διαβάσετε ξανά θέματα που αφορούν στο μηχανισμό των Αντικυθήρων, ή να παρακο-
λουθήσετε την έρευνα γύρω από αυτόν που είναι σε εξέλιξη: 

Καθόλου           Λίγο           Αρκετά           Πολύ           Πάρα πολύ  

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Seroglou, F. – Koumaras, P., The Contribution of the History of Physics in Physics 
 Education, Science & Education 10 (153 – 172), Kluwer Academic Publishers 
 Netherlands 2001, σ. 161 

Σταυρίδου, Ε., Διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών – Σύγχρονες 
 τάσεις και οι επιπτώσεις τους στη διδακτική πράξη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 
 3 Π.Σ.Εισ.», Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, Τόμος Β: Ειδικό Μέρος, ΠΕ 04  
 Φυσικών Επιστημών, Μάιος 2011 

Σκορδούλης, Κ., Η Συμβολή της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας της Φυσικής στη 
 Διδασκαλία της Φυσικής, Επτά σταγόνες ωκεανό της γνώσης… και στην 
 εκπαίδευση, Ε.Ε.Φ., Εκδόσεις Ελάτη, Αθήνα 2004, σ. 11–22 

Marchant, J., Decoding the Heavens – A 2000-Year-Old Computer and the 
 Century-Long Search to Discover Its Secrets, Da Capo Press, 
 Cambridge 2009, p.266 

Freeth, T. et al., Decoding the Ancient Greek Astronomical Calculator Known as  
 the Antikythera Mechanism, Nature, Nature Publishing Group, Vol. 444, 
 November 2006 

Μουσάς, Ξ., Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων – «ΠΙΝΑΞ» – Ο   αρχαιότερος 
 υπολογιστής και Αστρονομικό Όργανο, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα 
 2011, σ. 75 και σ. 121 

Price, D.J. De S., An Ancient Greek Computer, Scientific American, Inc.,  
 June 2009 

Λάζος, Χ., Ο Υπολογιστής των Αντικυθήρων – Μηχανισμοί με Διαφορικό 
 Γρανάζι, Αίολος, Αθήνα 1994, σ. 41 
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Wright, M.T. – Bromley, A.G., Towards a New Reconstruction of the 
 Antikythera Mechanism, ed. Paipetis, S.A., Proc. Conf., Extraordinary
 Machines and Structures in Antiquity (Ancient Olympia, August 2001), 
  Peri Technon, Patras 2003, pp. 81 – 94 

Δικτυακές αναφορές 

Massimo Mogi Vicentini (προσομοίωση του μηχανισμού των Αντικυθή-
ρων) http://www.youtube.com/watch?v=6nNkxmq0U8I 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων Και Περιοδικού Τύ-
που: http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html 

Τhe Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/nd2.shtml#34 

Egyptian calendar – Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_calendar 

Νέμεα – Βικιπαί-
δεια: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%BC%CE%B5%C
E%B1 

Παρουσίαση του μηχανισμού των Αντικυθήρων (NVP3D.com – Hub-
lot©):      https://www.youtube.com/watch?v=8qf9unNDtsM 

Άρθρο του Derek J. de Solla Price στο περιοδικό Scientific 
American:      http://www.mlahanas.de/Greeks/SCAMKythera.htm 

Πρόγραμμα Έρευνας για το μηχανισμό των Αντικυθήρων: http://www.antikythera-
mechanism.gr/el 

Πρώην Επίσημη ιστοσελίδα της Χ-
Tek:     http://www.xtekxray.com/applications/antikythera_radiograph.html 

Ιστοσελίδα του Μάνου Ρουμελιώτη: http://www.etl.uom.gr/mr/index.php 

Προσομοίωση του μηχανισμού των Αντικυθή-
ρων:   http://www.etl.uom.gr/mr/Antikythera/AntiMechSim_v0.93.zip 
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Ο "κύκλος" και η "φιλοσοφία" της γεωμετρίας. 
Διδακτική πρόταση για μαθητές της Β΄ Λυκείου 

Θανασούλια Γεωργία,1 Γάκης Παναγιώτης,2 Αφράτης Γεώργιος3 

1 Εκπαιδευτικός ΠΕ03, M.Sc, 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Διδάκτορας, 3 Σχολικός Σύμβου-
λος ΠΕ03, Διδάκτορας 

geothanas@sch.gr, gakis@sch.gr, gafratis@sch.gr  

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αφορά την περιγραφή μιας διδακτικής πρότασης που απευθύνε-
ται σε μαθητές της Β΄ Λυκείου. Στόχος της εκπαιδευτικής αυτής δραστηριότητας είναι 
η ενεργοποίηση του μαθητή, προκειμένου να διαμορφώσει μια στάση “ερευνητή”, εκ-
μεταλλευόμενος τις δυνατότητες εποπτείας και πειραματισμού που παρέχει ένας Η/Υ. 
Επιπλέον προσεγγίζει μια καινοτόμα πλευρά της γνωστικής πραγματικότητας: αυτή της 
διαθεματικής διδασκαλίας. Με αφόρμηση την επιστήμη της φιλοσοφίας οι μαθητές συ-
νειδητοποιούν τη σχέση της φιλοσοφίας με τα μαθηματικά, όπως επίσης και το γεωμε-
τρικό τριγωνισμό που κυριαρχεί στην καθημερινότητα της αρχαίας Ελλάδας, στην τέ-
χνη και στην ποίηση (εν προκειμένω στην κωμωδία). Οι μαθητές συνειδητοποιούν την 
παρουσία μαθηματικών κανόνων στην καθημερινότητά τους. Οι μαθητές ανακαλύ-
πτουν και διαπιστώνουν τη σχέση των περιμέτρων εγγεγραμμένων και περιγεγραμμέ-
νων κανονικών πολυγώνων με το μήκος της περιφέρειας του κύκλου. Για την υλοποί-
ηση αυτής της δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Geogebra, μια ελεύθερη 
και πολλών πλατφόρμων εφαρμογή στη διδασκαλία των μαθηματικών σε όλα τα επί-
πεδα της εκπαίδευσης, η οποία ενσωματώνει Γεωμετρία, Άλγεβρα, πίνακες, γραφή-
ματα και Λογισμό. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο σχεδια-
σμού και εφαρμογής της δραστηριότητας, στη συνέχεια δίνεται η μαθηματική προσέγ-
γιση του προβλήματος και τέλος η παρουσίαση της πορείας διδασκαλίας σε συνθήκες 
τάξης. 

Λέξεις - Κλειδιά: αριθμός π, ‘γεωμετρία’ της σκέψης 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη μεταβιομηχανική εποχή διακρίνεται για την εξέλιξη της κοινωνικής συμ-
βίωσης, την αύξηση των αναγκών και των απαιτήσεων, τον επιταχυνόμενο ρυθμό εξέ-
λιξης της τεχνολογίας και, γενικότερα, για τη συνθετότητα της ζωής. Ένα από τα βα-
σικά χαρακτηριστικά της σημερινής κοινωνίας που κατέχει πρωταρχική θέση στην ορ-
γάνωση των προηγμένων χωρών είναι η ειδίκευση. Μέσω αυτής ο άνθρωπος προσδοκά 
να παρακολουθήσει το ρυθμό της ανάπτυξης της τεχνολογίας και να αντεπεξέλθει στις 
απαιτήσεις του σύγχρονου πολιτισμού. Η ειδίκευση θεωρείται αναγκαία και αναπόφευ-
κτη διαδικασία ζωής για την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης. και φτάνει μέχρι 
τις μέρες μας. Μια τέτοια προσέγγιση όμως οδηγεί στην πνευματική μονομέρεια και 
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“σκοτώνει” την ευαισθησία και τη φαντασία ανθρώπου. Επίσης περιορίζει τη δεκτικό-
τητα του ανθρώπου, στενεύει τους πνευματικούς του ορίζοντες, αμβλύνει την κριτική 
του ικανότητα και τον οδηγεί σε αδυναμία αυτοέκφρασης. 

Tο μοντέλο που κυριαρχεί στο εκπαιδευτικό μας σύστημα βασίζεται κυρίως στην αυ-
τοτελή διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, μοντέλο που δεν εξασφα-
λίζει την απαιτούμενη “εσωτερική συνοχή” τους και την “ενιαία οριζόντια ανάπτυξη 
των περιεχομένων” τους. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) πρέπει να συν-
δεθούν οριζόντια με τρόπο που να εξασφαλίζεται η επεξεργασία θεμάτων από πολλές 
οπτικές γωνίες, ώστε να “φωτίζονται πολυπρισματικά” και να αναδεικνύεται η γνώση 
που περιέχουν καθώς και η σχέση της με την πραγματικότητα. 

Οι σύγχρονες παιδαγωγικές προτάσεις αναπροσαρμόζονται βάσει των απαιτήσεων και 
των προβλημάτων της κοινωνίας. Ως εκ τούτου μια νέα μέθοδος διδασκαλίας έρχεται 
να αποτελέσει την καινοτομία της γνωστικής πραγματικότητας: η διαθεματική προσέγ-
γιση της γνώσης. Με τον όρο “Διαθεματικότητα” επισημαίνεται η ανάγκη να εξεταστεί 
από το μαθητή πιο εύκολα το “προς μάθηση” αντικείμενο (θέμα) και να εξασφαλιστεί 
η διαφορετική του θεώρηση και οι διαφορετικές πορείες προσέγγισης (Θεοδωρόπου-
λος, 2004). Πιο συγκεκριμένα ως “Διαθεματική προσέγγιση” ορίζεται η πολύπλευρη 
διερεύνηση και μελέτη ενός θέματος που άπτεται πολλών γνωστικών αντικειμένων 
(Θεοδωρόπουλος, 2004).  

Οι νέες παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους που στηρίζονται στη διεπιστημονική 
συνεργασία και στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης θεωρούν αναγκαίο τον πει-
ραματισμό και τη διερεύνηση στη μαθησιακή διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο προσδο-
κούν ότι θα ξεπεραστούν παραδοσιακές αντιλήψεις και “στεγανά” και θα υποστηριχθεί 
παράλληλα η ανάπτυξη του νέου τρόπου σκέψης που απαιτούν οι νέες επιστημονικές 
και κοινωνικές εξελίξεις. Στην περίπτωση αυτή μάθηση δε σημαίνει κυρίως μετάδοση 
γνώσεων, αλλά το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των γεγονότων μέσα στο περιβάλ-
λον του ανθρώπου. Το σχολείο μετατρέπεται σε μαθητοκεντρικό, κοινωνιοκεντρικό 
και βιωματικό, με όλους τους συντελεστές του συμμέτοχους, ένας χώρος ελκυστικός 
και όχι μόνο χώρος στερεότυπης διδασκαλίας, χώρος καλλιέργειας της δημιουργικότη-
τας του μαθητή (Αλαχιώτης, 2002). Το μάθημα με αυτή την προσέγγιση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί είτε στο πλαίσιο των διακριτών μαθημάτων του σχολικού προγράμ-
ματος ή να ενσωματωθεί σε ένα διαθεματικό, αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (Μα-
τσαγγούρας, 2002). 

Η διαθεματική προσέγγιση έχει τις ρίζες της τόσο στην Προοδευτική Αγωγή που άν-
θισε στις Η.Π.Α. κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα όσο και στο Σχολείο Εργασίας 
που κυριάρχησε στην Ευρώπη κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου και στηρίχτηκε σε 
παιδαγωγικές θέσεις που ανέλυσαν οι παιδαγωγοί Rousseau, Pestalozzi και Froebel 
(Τζάνη, 2004). Στην Ελλάδα ο όρος διαθεματικότητα συναντάται στο νέο πρόγραμμα 
σπουδών του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Το 
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ΔΕΠΠΣ, διατηρώντας τα διακριτά μαθήματα, εμπεριέχει ποικίλους τρόπους συσχέτι-
σης της γνώσης σε δύο άξονες, τον κάθετο και τον οριζόντιο. Ο πρώτος αντιστοιχεί 
στον επιθετικό προσδιορισμό “Ενιαίο” και ο δεύτερος στον επιθετικό προσδιορισμό 
“Διαθεματικό”. 

Η θεωρία “κατασκευής της γνώσης ”ή “κονστρουκτιβισμός”(constructivism) βασίζεται 
στην αναπτυξιακή θεωρία του επιστημολόγου Jean Piaget και αποτελεί την πιο σύγ-
χρονη και αποδεκτή θεωρία γύρω από τη μάθηση και τη διδασκαλία (Τουμάσης Μ. 
1992). Ο κονστρουκτιβισμός, όπως εφαρμόστηκε στη διδασκαλία των Μαθηματικών, 
εστίασε σχεδόν αποκλειστικά στις διαδικασίες με τις οποίες οι μαθητές ενεργά θα κα-
τασκευάζουν τη δική τους Μαθηματική πραγματικότητα (Cobb, P., Wood, T. & 
Yackel, E., 1991). Ο δάσκαλος των μαθηματικών θα πρέπει μέσα από κατάλληλα σχε-
διασμένες διδακτικές καταστάσεις να δώσει τη δυνατότητα στο μαθητή να κατασκευ-
άσει τη γνώση. Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να βασίζεται πάνω σε ενεργητικές με-
θόδους μάθησης, να κεντρίζει το ενδιαφέρον του μαθητή και να τον βοηθά να “οπτικο-
ποιήσει” τις υπό διαπραγμάτευση έννοιες και σχέσεις. Έτσι θα ενεργοποιήσει το μα-
θητή στο να διαμορφώσει μια στάση “ερευνητή”: να κάνει εικασίες και να τις επαλη-
θεύει χρησιμοποιώντας προηγούμενες γνώσεις, να προσπαθήσει να γενικεύσει τα απο-
τελέσματα των “δοκιμών”, να μοντελοποιήσει. O δάσκαλος των Μαθηματικών, βασι-
ζόμενος στην ευρετική μεθοδολογία του Polya, (Polya G. (1991). Πώς θα το λύσω)μπο-
ρεί να διαιρέσει το πρόβλημα σε απλούστερα προβλήματα και μέσα από επιμέρους 
ερωτήσεις να δημιουργήσει μαθησιακό περιβάλλον μέσα από το οποίο ο μαθητής να 
μπορεί να ανακαλύψει τη δομή του προβλήματος και τη σχέση των μερών με το όλο. 

Η ανάπτυξη της υπολογιστικής τεχνολογίας μας παρακινεί να τη χρησιμοποιούμε ολο-
ένα και περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικά στη διδασκαλία των Μα-
θηματικών, η χρήση των Η/Υ επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις 
μαθηματικές έννοιες, διευκολύνει τον πειραματισμό και την εξερεύνηση, δημιουργεί 
θετικές στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά, ενισχύει την εποπτεία και, μέσα από την 
“οπτικοποίησή” τους, βοηθάει στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία κάποιων εννοιών 
(Τουμάσης, 2003). Χρειάζεται όμως μια ισορροπημένη χρήση των Η/Υ στη διδασκα-
λία και στη μάθηση των Μαθηματικών. Ορισμένες δεξιότητες χειρισμού συμβόλων 
“με μολύβι και χαρτί” είναι σημαντικές για τη μαθησιακή διαδικασία και ισορροπία 
σημαίνει κατάλληλη δόση του “νοερού” και της σύγχρονης τεχνολογίας σε καθημερινή 
βάση. Η τεχνολογία μας προσφέρει την ευκαιρία να τραβήξουμε το μάθημα των Μα-
θηματικών μακριά από την παραδοσιακή ρουτίνα, αναμορφώνοντας το περιεχόμενο 
και την παιδαγωγική του διάσταση, δίνοντάς του νέα πνοή. Θα είμαστε αδικαιολόγητοι 
αν δεν την αξιοποιήσουμε (Τουμάσης, 2003). Το Geogebra ανήκει στην κατηγορία των 
λογισμικών πολλαπλών αναπαραστάσεων δίνει τη δυνατότητα προσέγγισης της γνώση 
με ενδιαφέρον τρόπο, εμπεριέχοντας και την παιγνιώδη μάθηση. 

Είναι ένα ελεύθερο δυναμικό λογισμικό για τη διδασκαλία των μαθηματικών που ενώ-
νει τη γεωμετρία, την άλγεβρα και το λογισμό. Υπάρχουν δύο όψεις χαρακτηριστικές 
του GeoGebra: Μια έκφραση στο παράθυρο άλγεβρας αντιστοιχεί σε ένα αντικείμενο 
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στο παράθυρο γεωμετρίας και αντίστροφα. Έτσι οι μαθητές μπορούν να εργάζονται σε 
καθένα από τα παράθυρα και να παρατηρούν τα αποτελέσματα των δράσεών τους στο 
άλλο.  

Η σύνδεση της γεωμετρίας με τη φιλοσοφία και την τέχνη αποτέλεσε τη βάση για το 
σχεδιασμό της διαθεματικής προσέγγισης του μαθήματός μας. Με αφόρμηση τους πιο 
πάνω προβληματισμούς και ορμώμενοι και από το διαθεματικό πλαίσιο σπουδών σχε-
διάστηκε από δύο εκπαιδευτικούς (ΠΕ03 και ΠΕ02) ένα μάθημα με αυτή τη φιλοσοφία 
για ένα τμήμα μαθητών της Β΄ Λυκείου (25 μαθητές). Η υλοποίηση της δραστηριότη-
τας ολοκληρώθηκε σε δύο διδακτικές ώρες και διεξήχθη στο εργαστήριο της πληροφο-
ρικής. Η πορεία που ακολουθήθηκε είναι αυτή της ομαδοσυνεργατικής - ανακαλυπτι-
κής μάθησης (εργασία σε ομάδες 2 ή 3 ατόμων – καθοδηγούμενη ανακάλυψη). Ο ρόλος 
των εκπαιδευτικών ήταν συμβουλευτικός, καθοδηγητικός, εποπτικός, απηύθυναν κα-
τάλληλες ερωτήσεις στις ομάδες και αν έκριναν απαραίτητο βοηθούν ομάδες που υ-
στερούσαν και διαχειρίζονταν το χρόνο έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά με-
ταξύ των σταδίων επεξεργασίας των διαφόρων ομάδων.  

Αναγκαιότητα διαθεματικής μάθησης 

Άξονες του προβληματισμού μας ήταν οι παρακάτω: 

1. Η ‘υπερπληροφόρηση’ των μαθητών από ετερόκλητα στοιχεία θέτει σε δοκιμασία τις 
νοητικές τους δομές και τον τρόπο της σκέψης τους. Ως εκ τούτου προσεγγίζουν μο-
νοδιάστατα τους τομείς του επιστητού με εμφανή τη δυσκολία να επεξεργαστούν, να 
κρίνουν και να κατανοήσουν τον όγκο της πληροφόρησης. 

2. Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα απαιτεί τη συνεργασία επιστημονικών ειδικοτήτων 
που φαινομενικά χαρακτηρίζονται ως “άσχετοι” μεταξύ τους. Υπάρχουν μάλιστα πα-
νεπιστημιακά τμήματα που έχουν εντάξει στο ερευνητικό τους πεδίο τέτοιες συνεργα-
σίες (π.χ. υπολογιστική γλωσσολογία). 

3. Η ιεράρχηση διδασκομένων μαθημάτων και η εξειδίκευση(μαθήματα κατεύθυνσης- 
γενικής παιδείας) οδηγεί στην αντίληψη ότι τα διδασκόμενα αντικείμενα λειτουργούν 
ανταγωνιστικά μεταξύ τους παραμερίζοντας βασικές παιδαγωγικές λειτουργίες. 

4. Η τόνωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των μαθητών μέσα από τη συ-
νεργασία τους είναι στοιχείο που οφείλει να επιδιώκει το σύγχρονο σχολείο. 

5. Η εξοικείωση των μαθητών στη διατύπωση συμπερασμάτων και κριτικής σκέψης 
πρέπει να αποτελούν στοιχεία της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε αναγκαίο τον πειραματισμό σε νέες παι-
δαγωγικές και διδακτικές μεθόδους που θα στηρίζονται στη διεπιστημονική συνεργα-
σία και στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Με αυτό τον τρόπο θεωρούμε ότι 
αυξάνονται οι πιθανότητες να ξεπεραστούν παραδοσιακές αντιλήψεις και “στεγανά”. 

 

2146

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Στόχοι διδασκαλίας 

Ο σχεδιασμός της διαθεματικής διδασκαλίας αποσκοπούσε στους παρακάτω στόχους: 

Γνωστικοί στόχοι: 
• Να ορίζουν, να διατυπώνουν ένα πρόβλημα από μια εξωμαθηματική περιοχή με 

μαθηματική σκέψη, 
• να ανακαλύψουν σχέσεις μεταξύ των Μαθηματικών και άλλων γνωστικών περιο-

χών του προγράμματος σπουδών, 
• να υπολογίσουν το μήκος του κύκλου με τη βοήθεια μιας προσεγγιστικής διαδικα-

σίας, 
• να γνωρίσουν την ιδιαίτερη φύση του αριθμού π καθώς και στοιχεία της ιστορίας 

του. 
Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

• η προώθηση της συνεργατικής μάθησης και επικοινωνίας, 
• η ενθάρρυνση στο διάλογο και στην επικοινωνία. 

Στόχοι σε επίπεδο στάσεων: 
• η σύνδεση φαινομενικά ‘άσχετων’ επιστημονικών ειδικοτήτων, 
• η άρση της ιεράρχησης διδασκομένων μαθημάτων και ακύρωση του ανταγωνι-

σμού τους, 
• η τόνωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης τους μέσα από τη συνερ-

γασία, 
• η εξοικείωση στη διατύπωση συμπερασμάτων και ανάπτυξη κριτικής σκέψης α-

πέναντι σε “ετερόκλητες” πληροφορίες. 

Πορεία διδασκαλίας 

Η αφόρμηση γίνεται από την επιστήμη της φιλοσοφίας. Αρχικά τίθενται στους μαθητές 
προβληματισμοί για τη σχέση της φιλοσοφίας με τα μαθηματικά (και ειδικότερα τη 
γεωμετρία). Με σύντομη αναδρομή επισημαίνεται στους μαθητές η αλληλεξάρτηση 
των δύο όρων και αναλύονται οι διαφορές και ομοιότητες τους.  
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Εικόνα 1.  Η Σχολή των Αθηνών 

 

Στη συνέχεια οι μαθητές διαπιστώνουν το γεωμετρικό τριγωνισμό που κυριαρχεί στις 
θέσεις των αρχαίων μνημείων και πόλεων. . (π.χ. απόσταση Δήλου από Ασκληπιείο Κω 
και Επιδαύρου).. Γίνεται επίσης αναφορά στον πίνακα του Ραφαέλο (Εικόνα 1) και 
στην κρυφή γεωμετρία που κυριαρχεί σε αυτόν. Κέντρο του πίνακα είναι ο κύκλος 
βάσει του οποίου γίνεται σαφής ο λόγος “Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω”..Κύκλος κυ-
ριαρχεί και στο σωκρατικό “Ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα” όπως επίσης και στους “Όρνιθες” 
του Αριστοφάνη, όπου ο Μέτωνας προσπαθεί να τετραγωνίσει τον κύκλο. Ο Μέτω-νας 
εμφανίζεται στον Πεισέταιρο, ιδρυτή της Νεφελοκοκκυγυίας, για να βοηθήσει στο σχε-
διασμό της νέας πόλης, με τη βεβαιότητά του ότι γνωρίζει πώς να … τετραγωνίσει τον 
κύκλο! Οι μαθητές οδηγούνται στο δίλημμα: “ζούμε σε έναν κόσμο που καθορίζεται 
από σταθερούς μαθηματικούς κανόνες που ο άνθρωπος ανακάλυψε και κατέγραψε ή εί-
ναι τα μαθηματικά μια ανθρώπινη κατασκευή η οποία υποστηρίζει τις δημιουργίες μας;” 
Είναι η γνώση εκείνη που νομοθετεί και δημιουργεί την πραγματικότητα που βιώ-
νουμε; 

Η εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 αξιοποιεί αυτούς τους προβληματισμούς της τάξης στο πε-
ριβάλλον του εκπαιδευτικού λογισμικού Geogebra και οι μαθητές με κατάλληλα φύλλα 
εργασίας οδηγούνται στη διαπίστωση-ανακάλυψη της σχέσης των περιμέτρων εγγε-
γραμμένων και περιγεγραμμένων κανονικών πολυγώνων με το μήκος της περιφέρειας 
του κύκλου. Η ανακάλυψη αυτή αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον κάθε μαθητή 
για έρευνα και να οδηγήσει στην ανακάλυψη νέων δρόμων για τη μελέτη αντικειμένων 
και καταστάσεων.  

Περιγραφή των βημάτων διδασκαλίας 

Βήμα 1ο:. Τίθεται στους μαθητές ο προβληματισμός για τη σχέση φιλοσοφίας και μα-
θηματικών. Στη διαλογική συζήτηση που γίνεται αναλύεται με γεωμετρικό σχήμα το 
σωκρατικό ρητό: “Ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα”. Οι μαθητές συνδέουν το σωκρατικό ρητό 
με το γεωμετρικό σχήμα του κύκλου. Πιο συγκεκριμένα ότι περιέχεται εντός του κύ-
κλου είναι η γνώση που κατέχει ο άνθρωπος και ότι εκτός η γνώση που δεν κατέχει. 
Κατά συνέπεια όσο το εμβαδό του κύκλου μεγαλώνει τόσο περισσότερο συνειδητο-
ποιεί ο άνθρωπος το μέγεθος της γνώσης που δε γνωρίζει. Με τη διασύνδεση αυτή οι 
μαθητές αναμένεται να κατανοήσουν καλύτερα το βάθος της σκέψης του φιλοσόφου.  

Βήμα 2ο: Οι μαθητές παρατηρούν το γεωμετρικό τριγωνικό που κυριαρχούσε σε αρχαία 
μνημεία και πόλεις . Οι μαθητές παρατηρούν τους χάρτες που προβάλλονται και ο εκ-
παιδευτικός τους επισημαίνει το γεωμετρικό αυτό τριγωνισμό (για παράδειγμα ότι η 
Ελευσίνα απέχει 100 στάδια από την Αθήνα όσο ακριβώς και από τα Μέγαρα). Οι μα-
θητές αναμένεται να προβληματιστούν για το γεγονός ότι οι θέσεις των πόλεων, των 
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ναών και των λατρευτικών χώρων φαίνεται να είναι για κάποιο άγνωστο λόγο υπολο-
γισμένες, με μαθηματικά συστήματα! Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται δε στο-
χεύει στη διατύπωση απάντησης, αλλά στην ενίσχυση του προβληματισμού των μαθη-
τών και στην ανακάλυψη της γεωμετρίας που κρύβεται πίσω από τον πολιτισμό. 

 

 

Βήμα 3ο: Οι μαθητές παρατηρούν τον πίνακα “Σχολή των Αθηνών του Ραφαέλο”. Στον 
πίνακα αυτό απεικονίζεται η ονομαστή στην αρχαιότητα φιλοσοφική Σχολή της Αθή-
νας, μέσα στην οποία φιλόσοφοι, επιστήμονες και ποιητές της αρχαιότητας αναζητούν 
την αλήθεια μέσω του διαλόγου. Με την καθοδήγηση των καθηγητών συνδέουν τα 
πρόσωπα του πίνακα με γεωμετρικά σχήματα (τρίγωνα, διχοτόμους γωνιών, κύκλο) και 
ανακαλύπτουν την κρυφή γεωμετρία του πίνακα και κατά συνέπεια την κυριαρχία του 
ρητού: “Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω” και στην τέχνη. Οι μαθητές αναμένεται να πα-
ρατηρήσουν ένα γενικό ημικυκλικό καθορισμό που κυριαρχεί στον πίνακα (με κέντρο 
τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη), και τη θαυμαστή γεωμετρική διασύνδεσή τους (και 
άρα της φιλοσοφίας) με την ιστοριογραφία, τα μαθηματικά, τη ρητορική, το λόγο και 
το έργο. (Εικόνα 2) 

Βήμα 4ο : Οι μαθητές διαβάζουν απόσπασμα από τους Όρνιθες του Αριστοφάνη (Αρι-
στοφάνη, Όρνιθες, στ. 992-1009) που οι πρωταγωνιστές προσπάθησαν να τετραγωνί-
σουν τον κύκλο. Εργάζονται σε ομάδες και σχεδιάζουν μια θεατρική παρουσίαση του 
αποσπάσματος. Ο εκπαιδευτικός καλεί μία ή δύο ομάδες να αναπαραστήσουν στους 
συμμαθητές τους το δραματοποιημένο διάλογο του σχετικού κειμένου χρησιμοποιώ-
ντας το γνώμονα και το διαβήτη.  

Βήμα 5ο: Θέτουμε το εξής ερώτημα: “αν ονομάσουμε r την ακτίνα ενός κύκλου ποιος 
είναι ο τύπος που γνωρίζετε για τον υπολογισμό του μήκους της περιφέρειας του;” 

Εικόνα 2.  Η Σχολή των Αθηνών 
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Εικόνα 3: μήκος κύκλου .ggb(Μαθητές) 

Βήμα 6ο: Ζητείται από τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο geogebra στον Η/Υ τους 
“μήκος κύκλου .ggb (Μαθητές) (Εικόνα 3) στον Η/Υ τους και δώσουν κατάλληλες τι-
μές στο δρομέα n ,για να κατασκευαστεί εγγεγραμμένα και περιγεγραμμένα κανονικά 
πολύγωνα με αριθμό πλευρών της επιλογή σας που όμως σταδιακά αυξάνει.(πχ. 4,6 , 
8, 12, 24,48,…). Κατόπιν ζητείται από τους μαθητές να παρατηρήσουν ποια από τα 
υπολογιζόμενα μεγέθη μεταβάλλονται, ποια παραμένουν σταθερά και να συμπληρώ-
σουν με τα αριθμητικά στοιχεία του προβλήματος τους παρακάτω πίνακες: 

Εγγεγραμμένα  
Αρ. Πλευρών Περίμετρος (Π) Μήκος κύκλου Διάµετρος (D) Π/D 
6     
12     
24     
48     
96     

Πίνακας 1: Πίνακας με τα αριθμητικά στοιχεία του προβλήματος 

Περιγεγραμμένα  
Αρ. Πλευρών Περίμετρος (Π΄) Μήκος κύκλου Διάµετρος (D) Π΄/D 
6     
12     
24     
48     
96     

Πίνακας 2: Πίνακας με τα αριθμητικά στοιχεία του προβλήματος 

Για συντόμευση της εργασίας χωρίζονται οι μαθητές σε ομάδες και ανατίθεται σε κάθε 
ομάδα η συμπλήρωση μιας ή περισσοτέρων γραμμών στους Πίνακες 1 και 2.  
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Βήμα 7ο: Ζητείται από τους μαθητές να εντοπίσουν τη σχέση μεταξύ των περιμέτρων 
των εγγεγραμμένων, των περιγεγραμμένων κανονικών πολυγώνων και του μήκους της 
περιφέρειας του κύκλου. Τέλος ζητείται από τους μαθητές να συμπεράνουν εμπειρικά 
ποια είναι η σχέση που συνδέει το μήκος του κύκλου L με το μήκος της διαμέτρου του 
κύκλου D. 

Βήμα 8ο: Με τη βοήθεια ενός έτοιμου αρχείου στο περιβάλλον της εφαρμογής του 
Geogebra γίνεται ο έλεγχος και η ερμηνεία των συμπερασμάτων. Το πρόγραμμα δίνει 
τη δυνατότητα στο μαθητή να μπορέσει να δει τη δυναμική μεταβολή των μεγεθών 
περίμετρος πολυγώνου και μήκος κύκλου και την αριθμητική προσέγγιση του μήκους 
του κύκλου από τη τιμή των περιμέτρων των εγγεγραμμένων και περιγεγραμμένων πο-
λυγώνων όσο ο αριθμός των πλευρών τους αυξάνει. 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σχέδιο μαθήματος δεν αποτελεί μόνο μια καινοτομία 
στο παραδοσιακό πλαίσιο της διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας των Μαθημα-
τικών αλλά φιλοδοξεί να έχει και ευρύτερες επιρροές. Συγκεκριμένα επιτρέπει μια βιω-
ματική σύνδεση της αλγεβρικής σχέσης και της γεωμετρικής αναπαράστασης των πα-
ραπάνω εννοιών και φιλοδοξεί να συμβάλει στη βελτίωση της στάσης των μαθητών 
απέναντι στα Μαθηματικά και στη διαδικασία προσέγγισής τους αλλά και στη συνει-
δητοποίηση της θέσης ότι τα Μαθηματικά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διε-
ρεύνησης 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 (στο πλαίσιο της τάξης) και βέβαια να στηρίζονται σε 
επιστημονική τεκμηρίωση. Η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων αναμένεται να διευ-
κολύνει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα αναμένεται να οδηγηθούν 
οι μαθητές σε συνδέσεις τόσο των μαθηματικών με το πολιτισμικό περιβάλλον μέσα 
στο οποίο παράγονται όσο και της διατήρησης και προόδου του πολιτισμού με το επί-
πεδο ανάπτυξης των μαθηματικών.  

Βήμα 9ο: Στους μαθητές δίνονται εργασίες όπως ο σχηματισμός μουσικής με τον α-
ριθμό π ή ο σχηματισμός ποιήματος με λέξεις που έχουν ίσο αριθμό συλλαβών με τον 
αριθμό π. Τόσο η μουσική όσο και το ποίημα δημιουργούνται σε σχέση με το δεκαδικό 
του μέρος και το κάθε δεκαδικό ψηφίο του π). 

Βήμα 10ο: Στο βήμα αυτό θα γίνει η γενίκευση των αποτελεσμάτων. Εδώ υπάρχει μια 
ενδιαφέρουσα ανατροπή: Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει μια σύντομη ιστορική ανα-
δρομή για τον αριθμό π, τη μέθοδο εξάντλησης του Αρχιμήδη για τον υπολογισμό του 
καθώς και τη συνεχή προσπάθεια των μαθηματικών παγκοσμίως έως και σήμερα για 
τον υπολογισμό όλο και περισσότερων ψηφίων του.  

Η αξιολόγηση της παραπάνω διδασκαλίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε τρείς 
άξονες: 
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• τη διαμορφωτική αξιολόγηση που θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της διδασκα-
λίας μέσω της παρατήρησης και του ενδιαφέροντος των μαθητών, μέσω των ε-
ρωτήσεων τους και γενικότερα μέσω παρατήρησης της εργασίας τους στην ομάδα,  

• την αξιοποίηση των διαδικτυακών διευθύνσεων και λογισμικών προκειμένου 
οι μαθητές να συλλέξουν πληροφορίες, να παράγουν υλικό και να το παρουσιά-
σουν στους συμμαθητές τους, 

• την τελική αξιολόγηση με τη χρήση ερωτηματολογίων που θα δοθεί τόσο στους 
μαθητές που συμμετείχαν στη διδασκαλία όσο και στους εκπαιδευτικούς που την 
παρακολούθησαν. 

Συμπεράσματα 

Κλείνοντας αυτή τη συνοπτική περιγραφή της καινοτόμου δράσης και κάνοντας μια 
τελική αποτίμηση της εφαρμογής της, θα μπορούσε αναμφίβολα να εξαχθεί το συμπέ-
ρασμα ότι η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης αποτελεί ελκυστικό τρόπο διδασκα-
λίας τόσο για τους μαθητές όσο και για τους διδάσκοντες. Θεωρούμε ότι μια διδασκα-
λία βασισμένη στη διαθεματικότητα επηρεάζει τον τρόπο σκέψης των μαθητών και 
τους επιτρέπει να εκφράζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια και ευελιξία. Επιπλέον το γνω-
στικό υπόβαθρο που είχαν τη δυνατότητα να κατακτήσουν οι μαθητές ήταν υψηλό, 
καθώς διευρύνθηκαν οι ορίζοντες της μαθηματικής σκέψης επειδή τους δόθηκε η δυ-
νατότητα να συνδέσουν την επιστήμη των μαθηματικών με τη φιλοσοφία και άρα την 
ανθρώπινη σκέψη. Επίσης οι μαθητές που παρακολουθούσαν θεωρητική κατεύθυνση 
έγιναν πιο δεκτικοί στην προσέγγιση της μαθηματικής σκέψης, συνειδητοποιώντας ότι 
τα μαθηματικά βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με τη φιλοσοφία και τη λογική.  

Για τους διδάσκοντες η διδασκαλία αυτή απετέλεσε μια νέα εμπειρία που πραγματικά 
απόλαυσαν και χάρηκαν μέσα από το μοίρασμα της κοινής αγάπης των Μαθηματικών 
και της Φιλοσοφίας με τους μαθητές τους και της αλληλεπίδρασης που προήλθε από 
αυτήν. Μια τέτοια διδασκαλία τοποθετεί τους μαθητές στο κέντρο διδακτικής διαδικα-
σίας, σέβεται και υποστηρίζει τη δημιουργική επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετε-
χόντων και διευρύνει τις δυνατότητες της προσωπικής τους έκφρασης.  

Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια παρατηρήθηκε ότι η αξιο-
λόγηση αυτής της διδασκαλίας από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς προσεγγίζε-
ται από διαφορετικές σκοπιές και με ποικίλους στόχους, ανάλογα με τα ιδιαίτερα εν-
διαφέροντα των ομάδων που κάνουν την αξιολόγηση. 

Ως εκ τούτου οι μαθητές σχεδόν ομόφωνα έκριναν ότι η διδασκαλία διήγειρε το ενδια-
φέρον τους περισσότερο από το «τυπικό» μάθημα. Βρήκαν ελκυστική την αφόρμηση 
που δόθηκε από το φιλόλογο και θεώρησαν ως πλεονέκτημα της διδασκαλίας το γεγο-
νός ότι είδαν ένα άλλο πλαίσιο μάθησης. Ο ρόλος του οπτικοακουστικού υλικού εκτι-
μήθηκε ως εξίσου σημαντικός. 
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Για τους εκπαιδευτικούς μέτρο και κριτήριο για την αξιολόγηση της διδασκαλίας ήταν 
οι στόχοι που ετέθησαν αρχικά και οι οποίοι κατά την άποψή τους ικανοποιήθηκαν 
πλήρως. Παρατήρησαν τις ενέργειες των μαθητών στις δραστηριότητες που συμμετεί-
χαν και έκριναν ότι έχουν κατανοήσει τις έννοιες του μαθήματος. Παράλληλα εκτιμή-
θηκε ότι η διαθεματικότητα της διδασκαλίας βοήθησε στην ανάπτυξη μιας προσπά-
θειας κατάκτησης της γνώσης από διαφορετικές οπτικές γωνίες, με αποτέλεσμα μαθη-
τές της θεωρητικής να προσεγγίζουν ευκολότερα, σε σχέση με τη παραδοσιακή διδα-
σκαλία, μαθηματικές έννοιες και οι μαθητές της θετικής τις φιλοσοφικές προτάσεις 

Η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε και στη συζήτηση που ακολούθησε μετά το μάθημα με-
ταξύ όσων παρακολούθησαν τη διδασκαλία. Τη συζήτηση διεύθυνε ο αρμόδιος σχολι-
κός σύμβουλος των Μαθηματικών ο οποίος οργάνωσε και την παρακολούθηση της 
διδασκαλίας. Τη διδασκαλία παρακολούθησαν η σχολική σύμβουλος των φιλολόγων, 
η διευθύντρια του σχολείου στο οποίο πραγματοποιήθηκε, εκπαιδευτικοί των κλάδων 
ΠΕ03 και ΠΕ02 του παραπάνω σχολείου, καθώς και εκπαιδευτικοί αντίστοιχων ειδι-
κοτήτων από άλλα δύο όμορα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί σχολίασαν το βιωματικό στοι-
χείο της διδασκαλίας (ανακάλυψη γνώσης, διασύνδεση επιστημών, ευχάριστο κλίμα 
τάξης) επισημαίνοντας παράλληλα ότι η διδασκαλία ανταποκρίθηκε σε μεγαλύτερο 
βαθμό από ότι η παραδοσιακή διδασκαλία τόσο σχετικά με τη διδακτική αποτελεσμα-
τικότητα, (π.χ. το κατά πόσον οι μαθητές έμαθαν με αποτελεσματικό τρόπο) όσο και 
με το βαθμό ή το ρυθμό ανταπόκρισης των μαθητών (κατά πόσον καλύπτονται οι ανά-
γκες των μαθητών και πόσο γρήγορα συμβαίνει κάτι τέτοιο). Κατά τη συζήτηση υπήρ-
ξαν ερωτήσεις σχετικές με την βαθμολογία των μαθητών στα συγκεκριμένα καθώς και 
σε άλλα μαθήματα και έγινε σαφές ότι η επιτυχία της διδασκαλίας δεν εξαρτάται από 
την υψηλή επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά ή τη φιλοσοφία, δεδομένου ότι στη 
διδασκαλία συμμετείχε ομάδα μαθητών με ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στις επιδό-
σεις τους. Από την ανταλλαγή απόψεων και θέσεων προέκυψε ότι η επιτυχία της διδα-
σκαλίας επιτρέπει τη συνέχεια και επέκτασή της στο χώρο της φιλοσοφίας των μαθη-
ματικών ή ακόμη και στη διασύνδεση μαθηματικών και λογοτεχνίας.  
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users.sch.gr/atmatzidis/aa_pps/Sxoli_ton_Athinon_tou_Raffaello.pps: Η Σχολή των Α-
θηνών - Εκπαιδευτικοί  

http://www.geogebra.org: Το GeoGebra είναι ένα λογισμικό δυναμικών μαθηματικών 
για όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Φόρμα Αξιολόγησης Διαθεματικής διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς  
Θέλουμε την γνώμη σας για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το μάθημα!  
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να μας πείτε σε ποια σημεία χρειάζεται βελτί-
ωση και ποια σημεία είναι σωστά και πρέπει να παραμείνουν.  
1. Η διαθεματική διδασκαλία - όπως οργανώθηκε - διήγειρε το ενδιαφέρον το μαθη-

τών περισσότερο από ‘τυπικό’ μάθημα; 
ΝΑΙ……  ΟΧΙ……… 

2. Οι σκοποί του μαθήματος συμπίπτουν με αυτά που διδάχθηκαν στην τάξη; 
ΝΑΙ……  ΟΧΙ……… 

3. Οι δραστηριότητες στην τάξη ήταν καλά σχεδιασμένες; Τι θα θέλατε να παρατη-
ρήσετε (θετικά ή αρνητικά); 

ΝΑΙ……  ΟΧΙ……… 
4. Βοήθησε η αφόρμηση που δόθηκε στους μαθητές από το φιλόλογο (αν ναι σε ποιο 

τομέα); 
5. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το σημαντικότερο πλεονέκτημα της διδασκαλίας 

(εφόσον υπάρχει); 
6. Τι έχετε να προτείνετε για τη βελτίωση της συγκεκριμένης διδασκαλίας; Ποιο θε-

ωρείτε ότι ήταν, κατά τη γνώμη σας, το σημαντικότερο μειονέκτημα της διδασκα-
λίας (εφόσον υπάρχει); 

Σας ευχαριστούμε 
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Ο ρεαλισμός στη μεταπολεμική πεζογραφία. Ένα σενάριο διδασκαλίας με την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ για τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου 

Κούκης Νικόλαος  
Φιλόλογος, MEd 

koukisn@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση περιγράφει διεξοδικά ένα σενάριο διδασκαλίας με την αξιοποί-
ηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για το μάθημα 
των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου. Το συγκεκριμένο σενάριο 
έχει διάρκεια τεσσάρων διδακτικών ωρών, εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του πρώ-
του τετραμήνου της σχολικής χρονιάς 2013-2014 και έχει ως θέμα τον ρεαλισμό. Για 
την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα θεωρητικά κείμενα, 
δύο πεζά λογοτεχνικά έργα, ένα από το σχολικό εγχειρίδιο των Κειμένων Νεοελληνι-
κής Λογοτεχνίας της Β΄ και ένα από το αντίστοιχο της Γ΄ Λυκείου και η διαδικτυακή 
πλατφόρμα edmodo. Μέσω του σεναρίου επιδιώχθηκε οι μαθητές να αποκτήσουν τη 
δεξιότητα να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά του ρεαλισμού σε πεζά λογοτεχνικά κεί-
μενα.  

Λέξεις - Κλειδιά: Σενάριο διδασκαλίας, Τ.Π.Ε., Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,  

Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2013-2014 και στο πλαίσιο συνεργασίας με 
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στην Πράξη «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας 
εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε Τ.Π.Ε. και δημιουργία εκπαιδευτικών σενα-
ρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαί-
δευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
ομάδα φιλολόγων συνέταξε και εφάρμοσε εκπαιδευτικά σενάρια για το μάθημα των 
Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για τη Γ΄ Λυκείου. Ένα από τα σενάρια αυτά, 
με τίτλο «Ο ρεαλισμός στη μεταπολεμική πεζογραφία», συντάχθηκε και στη συνέχεια 
εφαρμόστηκε από τον δημιουργό της παρούσας εισήγησης. Βασική επιδίωξη του σε-
ναρίου ήταν οι μαθητές, αρχικά, να έλθουν ξανά σε επαφή με τα στοιχεία του ρεαλι-
σμού που μελέτησαν σε προηγούμενη τάξη, στη συνέχεια, να μελετήσουν κάποια νέα 
θεωρητικά κείμενα που αφορούν τα χαρακτηριστικά του ρεαλισμού όπως ανιχνεύεται 
στη μεταπολεμική πεζογραφία και τέλος, να ασκηθούν στον εντοπισμό των χαρακτη-
ριστικών αυτών σε επιλεγμένο πεζό λογοτεχνικό έργο της περιόδου αυτής. Η δεξιότη-
τα της ανίχνευσης των χαρακτηριστικών του ρεαλισμού σε κείμενο της μεταπολεμι-
κής πεζογραφίας επιτεύχθηκε μέσα από την εργασία σε ομάδες και με τη συνδρομή 
των Τ.Π.Ε.. 

Θεωρητικό πλαίσιο σύνταξης του σεναρίου 

Σημείο αναφοράς της εφαρμογής υπήρξε η επιδίωξη να έλθουν οι μαθητές εκ νέου σε 
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επαφή με στοιχεία του ρεαλισμού που μελέτησαν κατά τη διάρκεια της Β΄ Λυκείου. 
Αφού έγινε αυτή η πρώτη «υπενθύμιση» με ενεργό συμμετοχή των μαθητών, πραγ-
ματοποιήθηκε η μελέτη θεωρητικών κειμένων περί των χαρακτηριστικών του ρεαλι-
σμού στη μεταπολεμική πεζογραφία. Ακολούθησε η εξάσκηση των μαθητών στον 
εντοπισμό των χαρακτηριστικών του ρεαλισμού σε πεζό λογοτεχνικό κείμενο αυτής 
της περιόδου. Η εργασία σε ομάδες και η συνδρομή των Τ.Π.Ε. υπήρξαν οι άξονες 
στους οποίους κινήθηκε η παρούσα εφαρμογή. 

Το γεγονός ότι λογοτεχνικά κείμενα με στοιχεία ρεαλιστικής γραφής φιλοξενούνται 
στα σχολικά εγχειρίδια τόσο της Β΄, όσο και της Γ΄ Λυκείου ωθεί τον κάθε διδάσκο-
ντα εκπαιδευτικό του μαθήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας να δώσει 
έμφαση στην κατάκτηση από τους μαθητές της δεξιότητας να εντοπίζουν τα χαρα-
κτηριστικά του ρεαλισμού σε πεζά κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ανάμεσα 
στις δεξιότητες των μαθητών της Γ΄ Λυκείου, για τη μελέτη των κειμένων της μετα-
πολεμικής πεζογραφίας, είναι και η δεξιότητα εντοπισμού των χαρακτηριστικών γνω-
ρισμάτων του ρεαλισμού. Η πεζογραφία ως υποσύνολο της ενότητας της μεταπολεμι-
κής και σύγχρονης λογοτεχνίας στο σχολικό εγχειρίδιο των Κειμένων Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας της εν λόγω τάξης περιλαμβάνει πολλά προτεινόμενα προς μελέτη κεί-
μενα. 

Ένας βασικός στόχος της εφαρμογής της διδακτικής πρότασης, που αφορά τις γνώ-
σεις για τον κόσμο, ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές, με αφετηρία και σημείο αναφοράς 
το λογοτεχνικό κείμενο, τα θέματα που προβληματίζουν και ταλανίζουν τους πολίτες 
της κατοχικής και μεταπολεμικής Ελλάδας. 

Σε επίπεδο γνώσεων για τη λογοτεχνία επιδιώχθηκε να γνωρίσουν οι μαθητές τα χα-
ρακτηριστικά του ρεαλισμού της μεταπολεμικής πεζογραφίας και να αντιληφθούν τη 
σχέση που έχει το λογοτεχνικό έργο με τη συγκεκριμένη κοινωνία και εποχή κατά την 
οποία δημιουργείται. 

Τέλος, σε επίπεδο δεξιοτήτων υπηρετήθηκε ο στόχος να εντοπίζουν οι μαθητές τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ρεαλισμού σε κείμενα της μεταπολεμικής πεζογρα-
φίας, καθώς και να αποκτήσουν τη δεξιότητα της συμμετοχής στη διαδικτυακή εκ-
παιδευτική πλατφόρμα edmodo. 

Το σενάριο αυτό, όπως και όλα τα σενάρια διδασκαλίας επιδιώκει να καταλάβει έναν 
συγκεκριμένο χώρο στο πεδίο της εκπαίδευσης και να συμβάλλει στη «διαμόρφωση 
της υποκειμενικότητας των εκπαιδευτικών και στην εκπαιδευτική αλλαγή» (Κελε-
πούρη & Χοντολίδου, 2012, σελ. 60).   

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

Η διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές  
«από σθεναρή αντίσταση στην ενσωμάτωση της καινοτομίας και της χρήσης των 
Τ.Π.Ε.» (Αποστολίδου, 2012, σελ. 4). Επομένως, η παραγωγή σεναρίων με προσανα-
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τολισμό την ενεργητική εμπλοκή των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία αυτού του μαθήματος 
αποτελεί πάντα μια πρόκληση για κάθε εμπλεκόμενο. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. οδή-
γησε σε κινητοποίηση των μαθητών στο πλαίσιο της διερεύνησης, επιλογής και αξιο-
ποίησης υλικού από διαδικτυακές πηγές, καθώς και στην εξοικείωσή τους με ανοικτά 
περιβάλλοντα μάθησης.  

Το σενάριο εφαρμόστηκε με τη συνδρομή του διαδικτυακού περιβάλλοντος edmodo. 
Το περιβάλλον  edmodo είναι μια αποκλειστικά διαδικτυακή εφαρμογή/πλατφόρμα, η 
οποία επιτρέπει τη δωρεάν εγγραφή σε εκπαιδευτικούς και τους δίνει τη δυνατότητα 
να δημιουργούν ομάδες εργασίας στις οποίες μπορούν να εγγράφονται οι μαθητές, 
επίσης δωρεάν. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της εν λόγω πλατφόρμας είναι ότι οι 
μαθητές που εγγράφονται δε χρειάζεται να έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 
Ένα ακόμη θετικό χαρακτηριστικό είναι ότι το περιβάλλον είναι πολύ φιλικό στη 
χρήση για έναν μέτρια εξοικειωμένο με τις νέες τεχνολογίες χρήστη και οι μαθητές 
γρήγορα κατανοούν τη δομή και τη λειτουργία του. Στην περίπτωσή μας, η γνωριμία 
με το περιβάλλον edmodo τους εισήγαγε στην έννοια της εξ αποστάσεως ασύγχρονης 
εκπαίδευσης. Οι μαθητές συνεργάστηκαν μέσω της πλατφόρμας αυτής για την υλο-
ποίηση των δραστηριοτήτων, αντάλλαξαν απόψεις και έλαβαν ανατροφοδότηση. 

Σημαντική, ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., υπήρξε, επίσης, η επιλογή υπερσυν-
δέσεων που οδήγησαν τους μαθητές στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου και 
μάλιστα στα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος βοηθά τους 
μαθητές να δουν μέσα από διαφορετική οπτική γωνία το «σχολικό εγχειρίδιο», καθώς 
συγκρίνουν, εκούσια ή ακούσια, τη συμβατική του μορφή με τη νέα ψηφιακή μορφή 
του, στην οποία τα χαρακτηριστικά διάδρασης δίνουν τη δυνατότητα να επιλέγουν 
μόνοι τους, σε ένα βαθμό, τη διαδρομή της μαθησιακής τους πορείας. 

Παρουσίαση της πορείας εφαρμογής του σεναρίου 

Η εφαρμογή του σεναρίου ξεκίνησε στο εργαστήριο Πληροφορικής με τον εκπαιδευ-
τικό να εμπλέκει τους μαθητές σε συζήτηση με θέμα το ρεαλισμό. Ζητήθηκε από τους 
μαθητές να θυμηθούν ένα συγκεκριμένο κείμενο από την προηγούμενη χρονιά και με 
αυτό ως σημείο αναφοράς να ανιχνεύσουν/θυμηθούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του ρεαλισμού. Για να διευκολυνθεί η πορεία των μαθητών προς τη γνώση ο εκπαι-
δευτικός σημείωσε τα στοιχεία, που οι μαθητές σταδιακά επεσήμαναν στον πίνακα 
του εργαστηρίου Πληροφορικής.  

Αφού καταγράφηκαν τα στοιχεία αυτά, οι μαθητές κλήθηκαν να μελετήσουν σε ομά-
δες το υλικό που ήταν αναρτημένο στην πλατφόρμα edmodo, κρατώντας σημειώσεις 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε αρχείο προγράμματος επεξεργασίας κειμένου. Μετά  
τη μελέτη και βάσει των αναρτημένων στο edmodo οδηγιών, οι μαθητές εισήλθαν ως 
ομάδα στη διαδικτυακή εφαρμογή https://bubbl.us και τοποθετώντας στο πλαίσιο α-
φετηρίας τη λέξη «ρεαλισμός» δημιούργησαν εννοιολογικούς χάρτες με βάση τα θε-
ωρητικά κείμενα που είχαν μελετήσει, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1. Κάποιες ο-
μάδες στηρίχτηκαν αποκλειστικά στα κείμενα και επέλεξαν την πρακτική της «αντι-
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γραφής» και «επικόλλησης» ενώ κάποιες άλλες προσπάθησαν να συνθέσουν περισ-
σότερο επιμελημένα κείμενα. Μετά τη ολοκλήρωση σύνθεσης των εννοιολογικών 
χαρτών, οι ομάδες έκαναν εξαγωγή τους ως εικόνα (εντολή export) και τους αποθή-
κευσαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Οι εργασίες (παραδοτέα της εφαρμογής) των μαθητών έγιναν όλες σε ομάδες. Η καλ-
λιέργεια της συνεργασίας των μαθητών και η εμπλοκή τους με ενεργητικό τρόπο στη 
μαθησιακή διαδικασία αποτέλεσε μια από τις βασικές επιδιώξεις της παρούσας διδα-
κτικής προσέγγισης, κάτι που «εξασφαλίζεται με αβίαστο τρόπο στα πλαίσια της ο-
μαδοσυνεργατικής διδασκαλίας» (Ματσαγγούρας, 1995, σελ. 14). Η υιοθέτηση της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, ωστόσο, σηματοδοτεί για τον εκπαιδευτικό έναν 
διαφορετικό ρόλο από τον παραδοσιακό. Έτσι, σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής της 
διδακτικής πρότασης ο εκπαιδευτικός συμμετείχε πολύ διακριτικά ως έμπειρος σύμ-
βουλος, που βοηθούσε τους μαθητές να εντοπίσουν τις πηγές και, όταν του ζητήθηκε, 
βοήθησε τους μαθητές να διευκρινίσουν σημεία σύγχυσης. Ακόμη, στις ελάχιστες 
περιπτώσεις που οι ομάδες παρουσίασαν προβλήματα συνεργασίας ή δήλωσαν αδυ-
ναμία να ξεπεράσουν τα όποια ερευνητικά προβλήματα, ο εκπαιδευτικός δεν ανέλαβε 
να λύσει τα προβλήματα αυτά αλλά υπέδειξε πιθανούς τρόπους επίλυσής τους (Μα-
τσαγγούρας, 1995, σελ. 113).  

Η επιλογή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας προκρίθηκε, επίσης, γιατί 
«έχει εμφανή πλεονεκτήματα, τα οποία αφορούν την επίδοση των μαθητών στον α-
καδημαϊκό τομέα, την ενίσχυση της κοινωνικής τους μάθησης, την ανάπτυξη θετικών 
στοιχείων στην προσωπικότητά τους και την αλλαγή στάσεων και συμπεριφοράς» 
(Χατζηδήμου, 2011, σελ. 32). Προκειμένου οι μαθητές να κινητοποιηθούν, ώστε να 
καθορίσουν σε ένα βαθμό την πορεία αυτομάθησής τους μέσα από την αλληλεπίδρα-
σή τους στις ομάδες εργασίας τους,  ο εκπαιδευτικός από τη μια συντόνισε τη συζή-
τηση με τις ομάδες εργασίας των μαθητών και από την άλλη προσπάθησε να εμπλέξει 
όλα τα μέλη των ομάδων στις δραστηριότητες, αποφεύγοντας τον καθοδηγητικό και 
κατευθυντικό ρόλο που συχνά επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί. 

 

Εικόνα 1: Screenshot με το περιβάλλον edmodo της εφαρμογής 
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Στο τέλος της πρώτης διδακτικής ώρας ο εκπαιδευτικός ζήτησε από τους μαθητές να 
ξαναδιαβάσουν από το σχολικό εγχειρίδιο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
της Β΄ Λυκείου το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Πατέρα στο σπίτι», για 
να θυμηθούν λεπτομέρειές του και να εντοπίσουν στοιχεία ρεαλισμού σε αυτό. Για 
όσους μαθητές δεν είχαν στην κατοχή τους το σχολικό εγχειρίδιο των Κειμένων Νεο-
ελληνικής Λογοτεχνίας της προηγούμενης τάξης δόθηκε η δυνατότητα να το βρουν 
στο διαδίκτυο, μέσα από τον υπερσύνδεσμο που είχε ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα 
edmodo. Επίσης, ζητήθηκε από τους μαθητές να κρατήσουν σημειώσεις, τις οποίες θα 
επεξεργάζονταν ως ομάδα, για να διευκολυνθεί η συμμετοχή στη συζήτηση που θα 
γινόταν στο πλαίσιο της επόμενης διδακτικής ώρας. 

Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα, ο εκπαιδευτικός έδειξε με τον video projector στον 
πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας τους εννοιολογικούς χάρτες που είχαν δημιουργή-
σει οι ομάδες για το ρεαλισμό ταυτόχρονα με τη φωτογραφία του πίνακα των χαρα-
κτηριστικών του ρεαλισμού στην ηθογραφία, όπως αυτά είχαν καταγραφεί από τη 
συζήτηση με τους μαθητές. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους μαθητές να συγκρίνουν 
τα χαρακτηριστικά του ρεαλισμού στην ηθογραφία με τα χαρακτηριστικά του ρεαλι-
σμού στην μεταπολεμική πεζογραφία με βάση τους εννοιολογικούς χάρτες που κατα-
σκεύασαν και να εντοπίσουν κοινά σημεία ή/και διαφορές.  

Μετά τη συζήτηση ο εκπαιδευτικός με τη βοήθεια του video projector έδειξε στους 
μαθητές τους υπερσυνδέσμους που βρίσκονται στη σελίδα του συγκεκριμένου λογο-
τεχνικού αποσπάσματος στο «Ψηφιακό Σχολείο/Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» στην 
ενότητα «Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)». Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί «κατευθύ-
νουν» στη σελίδα του ΠΟΘΕΓ που περιλαμβάνει ένα κριτικό κείμενο (Αφιέρωμα 
στον Αλέξανδρο Κοτζιά, Στεργιόπουλος Κώστας, «Ο Αλέξανδρος Κοτζιάς και η 
«Πολιορκία»») και σε ένα παράλληλο κείμενο του Δ. Χατζή.  Ακόμη, παρουσίασε 
στους μαθητές έναν ακόμη υπερσύνδεσμο από τη σελίδα της Εισαγωγής στο Ψηφιακό 
Σχολείο που «κατευθύνει» σε ένα αφιέρωμα από τις Επτά Ημέρες της Καθημερινής 
της εποχής του λογοτεχνικού έργου. Τέλος, ξαναέδειξε στους μαθητές τον υπερσύν-
δεσμο στο κάτω μέρος των σελίδων του «Ψηφιακού Σχολείου» που οδηγεί στο λεξικό 
της Κοινής Ελληνικής της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και τους προέτρεψε να 
ανατρέχουν σε αυτό, όταν έχουν άγνωστες λέξεις.  

Ακολούθησε η ανάγνωση του αποσπάσματος από το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου 
Κοτζιά «Η πολιορκία», που βρίσκεται στο σχολικό εγχειρίδιο και δόθηκε χρόνος στις 
ομάδες, για να εντοπίσουν κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα ρεαλισμού στο από-
σπασμα. Για να γίνει πιο συγκεκριμένη η αναζήτηση αυτή ο εκπαιδευτικός ζήτησε 
από τους μαθητές να συγκρίνουν το κείμενο του Κοτζιά με το διήγημα του Αλ. Πα-
παδιαμάντη «Πατέρα στο σπίτι» και να εντοπίσουν τις ομοιότητες/διαφορές στα δυο 
κείμενα ως προς τον ρεαλισμό. Έπειτα, τους πρότεινε να ανατρέξουν στα αρχικά συ-
μπεράσματα που ήδη προβάλλονταν στον πίνακα με τον video projector, για να δουν 
αν αυτά επιβεβαιώνονται και σε ποιο βαθμό. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο εκπαιδευτι-
κός επέμεινε να κρατούν σημειώσεις οι μαθητές, για να τις καταθέσουν κατά την ε-
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πόμενη διδακτική ώρα στο edmodo υπό μορφή συζήτησης. 

Η επόμενη συνάντηση με τους μαθητές έλαβε χώρα στο εργαστήριο πληροφορικής 
του σχολείου. Με σημείο αναφοράς  τις σημειώσεις που κράτησαν κατά τη διάρκεια 
της προηγούμενης διδακτικής ώρας, άρχισαν έναν διάλογο σε επίπεδο ομάδων, εντός 
του διαδικτυακού περιβάλλοντος edmodo, με θέμα τη σύγκριση του ηθογραφικού δι-
ηγήματος του Παπαδιαμάντη με το απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Κοτζιά, ως 
προς τα χαρακτηριστικά του ρεαλισμού. Για μια ακόμη φορά ο εκπαιδευτικός ανέφε-
ρε ότι οι αναρτήσεις των μαθητών έπρεπε να είναι γραμμένες με τρόπο τεκμηριωμέ-
νο. Τέλος, προτάθηκε στους μαθητές να συνεχίσουν το διαδικτυακό τους διάλογο  και 
ασύγχρονα, μέχρι την επόμενη συνάντηση. Αυτό ήταν εφικτό, καθώς όλοι οι μαθητές 
είχαν λογαριασμό στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και η συμμετοχή στη δημόσια συζή-
τηση θα μπορούσε να είναι ατομική. 

Η τελευταία συνάντηση με τους μαθητές στο πλαίσιο της παρούσας εφαρμογής 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διδασκαλίας, όπου οι μαθητές τοποθέτησαν τα θρα-
νία ανά ομάδα, χωρίς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο εκπαιδευτικός με τη βοήθεια του 
video projector παρουσίασε στην ολομέλεια της τάξης τη συζήτηση που διεξήχθη κα-
τά την προηγούμενη διδακτική ώρα εντός της πλατφόρμας edmodo. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της ώρας έγινε συζήτηση για να καταγραφούν/ανιχνευθούν οι απόψεις των μα-
θητών για τη δραστηριότητα στην οποία πήραν μέρος στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός ζήτησε από τους μαθητές να θυμη-
θούν τις συζητήσεις που έγιναν μεταξύ τους για το ρεαλισμό κατά τη διάρκεια της 
πρώτης και δεύτερης διδακτικής ώρας και να κάνουν μια σύγκριση αυτών των συζη-
τήσεων με τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της 
τρίτης διδακτικής ώρας μέσω της πλατφόρμας του edmodo. Οι μαθητές, όπως είχαν 
κάνει και κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, διατύπωσαν θετικές απόψεις υπέρ 
της διδασκαλίας της λογοτεχνίας με τη συνδρομή των Τ.Π.Ε. και δήλωσαν πως τους 
άρεσε ο διαδικτυακός διάλογος.  

Για την εφαρμογή του σεναρίου δε δημιουργήθηκαν Φύλλα εργασίας για τους μαθη-
τές. Ακολουθήθηκε ακριβώς η διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω και τα παραδο-
τέα των εργασιών των μαθητών ορίστηκαν από τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής εντός της αίθουσας διδασκαλίας ή εντός του εργαστηρίου πληροφορι-
κής. Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής ο εκπαιδευτικός είχε ως γνώμονα ένα πλάνο 
εργασιών, το οποίο παρατίθεται στη συνέχεια. 

1η διδακτική ώρα, Εργαστήριο Πληροφορικής: - Συζήτηση με τους μαθητές για το 
edmodo και τα εργαλεία Web2.0./ - Συζήτηση για το ρεαλισμό με αφορμή κείμενο/α 
που έχουν διδαχτεί οι μαθητές κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς (ρεαλι-
σμός στην ηθογραφία)./ - Οι μαθητές επισκέπτονται την ενότητα στο edmodo με τίτ-
λο «Ο ρεαλισμός στη μεταπολεμική πεζογραφία» και ακολουθούν τις οδηγίες που 
δίνονται εκεί / - Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη από τους μαθητές (ρεαλισμός στη 
μεταπολεμική πεζογραφία)/ - Ανάθεση μελέτης ενός διδαγμένου ηθογραφικού κειμέ-
νου της περασμένης χρονιάς. 
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2η διδακτική ώρα, Αίθουσα διδασκαλίας: - Σύγκριση ρεαλισμού στην ηθογραφία με 
ρεαλισμό στη μεταπολεμική πεζογραφία/ - Περιήγηση στο Ψηφιακό Σχολείο, σύνδε-
ση λογοτεχνικού έργου με την εποχή του/ - Ανάγνωση του αποσπάσματος από το μυ-
θιστόρημα του Αλέξανδρου Κοτζιά «Πολιορκία»/ - Εντοπισμός από τους μαθητές 
στοιχείων ρεαλισμού στο απόσπασμα/ - Συζήτηση (σύγκριση) για τα στοιχεία ρεαλι-
σμού στα συγκεκριμένα αποσπάσματα. 

3η διδακτική ώρα, Εργαστήριο Πληροφορικής: - Δημόσια συζήτηση των μαθητών 
(ομάδων) στο  edmodo για τα στοιχεία ρεαλισμού που ανά ομάδα εντόπισαν στα κεί-
μενα/ - Ενθάρρυνση των μαθητών για συνέχιση της δημόσιας συζήτησης και ασύγ-
χρονα από το σπίτι τους. 

4η διδακτική ώρα, Αίθουσα διδασκαλίας: - Συζήτηση στην ολομέλεια για την εμπει-
ρία της συμμετοχής στη δημόσια συζήτηση edmodo. Ανάδειξη συναισθημάτων, ε-
ντυπώσεων, στάσεων των μαθητών. Αναστοχασμός επί της διαδικασίας/ - Σύγκριση 
των συζητήσεων δια ζώσης και της συζήτησης που διεξήχθη διαδικτυακά, ανάδειξη 
σκέψεων των μαθητών. 

Συμπεράσματα από την εφαρμογή του σεναρίου 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή πραγματοποιήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.  Η δη-
μιουργία ομάδας σε περιβάλλον edmodo θα μπορούσε να αντικατασταθεί σε πιθανή 
μελλοντική εφαρμογή είτε από κάποια ψηφιακή τάξη σε περιβάλλον moodle είτε από 
ένα wiki, πάντα με την προοπτική της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων μαθητών 
και της ανατροφοδότησης που λαμβάνουν μέσα από τη συζήτηση που διεξάγεται σε 
αυτού του είδους τις πλατφόρμες. Η επιλογή και χρήση της πλατφόρμας edmodo στη 
συγκεκριμένη περίπτωση πραγματοποιήθηκε κυρίως λόγω ενός σημαντικού προτερή-
ματος της συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής, της φιλικότητας χρήσης από τους 
μαθητές. 

Η εφαρμογή του σεναρίου συνέβαλε σημαντικά στην απόκτηση της θεωρητικής κα-
τάρτισης των μαθητών όσον αφορά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ρεαλισμού, 
ώστε να γίνεται ευκολότερη η ανίχνευση στην πράξη των χαρακτηριστικών αυτών 
εντός ενός πεζού κειμένου. 

Σημειώσεις του συντάκτη:  

Στο παραπάνω κείμενο το αρσενικό γραμματικό γένος (π.χ. οι μαθητές) περιλαμβάνει 
και το θηλυκό για λόγους οικονομίας και αποφυγής επαναλήψεων. 

Το διδακτικό σενάριο, που περιγράφεται εδώ, θα βρίσκεται αναρτημένο, στην πλήρη 
ανάπτυξή του, στο αποθετήριο «Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά 
μαθήματα» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η διατύπωση σε χρόνο μέλλοντα ο-
φείλεται στο γεγονός ότι κατά τη χρονική στιγμή της συγγραφής της παρούσας εισή-
γησης η συγκεκριμένη Βάση Δεδομένων βρίσκεται υπό κατασκευή και διαμόρφωση. 
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Ο σεισμός στην προσχολική εκπαίδευση: Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. 

Μάνου Αγγελική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

Δρ., M.Sc. στις Επιστήμες της Αγωγής 
angmanou@gmail.com 

Κανιά Αγγελική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60.50 
angelkania@hotmail.com 

 Περίληψη 

Ο Εγκέλαδος από την εποχή της μυθολογίας, δημιουργεί στον άνθρωπο δέος, φόβο και 
ανασφάλεια. Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές προσχολι-
κής ηλικίας και στοχεύει στην εξοικείωση με το φυσικό φαινόμενο του σεισμού, την 
ομαλή εισαγωγή των μαθητών στο θέμα και την ψυχολογική τους προετοιμασία, ώστε 
να ενεργήσουν κατάλληλα σε περίπτωση σεισμού, δηλαδή με «αντισεισμική συνείδηση 
και συμπεριφορά». Η εμπλοκή των Τ.Π.Ε. στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία 
συνδράμει, ως εκπαιδευτικό εργαλείο, στην υποστήριξη της ενεργητικής μάθησης των 
μαθητών με παιγνιώδη τρόπο, ενισχύοντας τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε, προσχολική ηλικία, σεισμός.  

Εισαγωγή 

Οι μαθητές προσχολικής ηλικίας εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους, είτε θετικά είτε 
αρνητικά έντονα, λόγω έλλειψης κριτικής σκέψης και ικανότητας διαχείρισης. Σε πε-
ρίπτωση σεισμικής δόνησης, κατά την ώρα του μαθήματος στο νηπιαγωγείο, υπάρχει 
αυξημένη πιθανότητα αντίδρασης των μαθητών με λανθασμένους χειρισμούς, καθώς ο 
σεισμός με τα συνακόλουθά του (δόνηση - βοή) προκαλεί φόβο ενδεχομένως και πα-
νικό. Ως εκ τούτου, πρέπει σε προσεισμική περίοδο, να γίνεται ενημέρωση μαθητών, 
προκειμένου να γίνουν βίωμα βασικοί κανόνες αυτοπροστασίας και προστασίας σε ε-
πίπεδο ομάδας αναφορικά με το σεισμό. Η εκπαίδευση για απόκτηση «αντισεισμικής 
συνείδησης και συμπεριφοράς» στην προσχολική ηλικία, για να είναι αποτελεσματική 
και να μειωθούν αντιδράσεις φόβου θα πρέπει να γίνεται βιωματικά, με παιγνιώδη 
τρόπο κι όχι «καθέδρας» (Κεχαγιάς, 2012). Στην παρούσα πρόταση διδασκαλίας επι-
στρατεύονται οι δυνατότητες των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, που α-
σκούν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην προσχολική αγωγή, καθώς 
εκλαμβάνονται από τους μαθητές ως παιχνίδι. Με την εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία δίνεται προστιθέμενη αξία στα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα και ταυ-
τόχρονα εμπλουτίζεται το μαθησιακό περιβάλλον. Αναπτύσσονται δραστηριότητες 
που ευνοούν την επικοινωνία, την ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση και προω-
θείται η ομαδοσυνεργατικότητα (Ματσαγγούρας, 2008). 

 

 

Σχεδιάζοντας διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. 
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Στη βιβλιογραφία με τον όρο Τ.Π.Ε. (τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας), ο-
ριοθετούνται γενικά τα τεχνολογικά μέσα που διευκολύνουν τη μετάδοση της πληρο-
φορίας μέσω διαφόρων μορφών αναπαράστασης (εικόνα, ήχος, βίντεο, σύμβολα) και 
αποτελούν φορείς μετάδοσης της πληροφορίας (Μάνεσης, 2009). Τούτο προϋποθέτει 
αξιοποίηση ανοικτών διερευνητικών λογισμικών καθώς και τεκμηριωμένη ένταξή τους 
στη διδακτική πράξη με τη βοήθεια σεναρίων στα οποία αναφέρονται οι δραστηριότη-
τες των μαθητών με χρήση Τ.Π.Ε. (ΥΠΕΠΘ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008). Μέσα 
από δραστηριότητες, οι οποίες έχουν πραγματικό νόημα για τα ίδια τα παιδιά, ο υπο-
λογιστής ως εργαλείο, αξιοποιείται με σκοπό να παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία 
για διερευνητικό και δημιουργικό παιχνίδι (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 
2002). Παράλληλα, εκτός από την απόκτηση της νέας γνώσης, ενδυναμώνονται οι δε-
ξιότητες, δημιουργούνται διαθεματικές και διεπιστημονικές συνδέσεις και αναπτύσσε-
ται  μια ευρύτερη κοινότητα μάθησης. 

Η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου από τον εκπαιδευτικό με Τ.Π.Ε., προϋποθέ-
τει την προσέγγιση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου και το σχε-
διασμό κατάλληλων δραστηριοτήτων, ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη 
μαθησιακή διαδικασία. Κατά τη σχεδίαση τέτοιων σεναρίων, θα πρέπει να λογίζεται 
ότι δεν θα πρέπει οι δραστηριότητες να γίνονται μέσω υπολογιστή, εφόσον μπορούν 
να υλοποιηθούν χωρίς τη χρήση του. Η δημιουργία σεναρίων δεν αφορά μόνο στη ορ-
γάνωση μιας σειράς δραστηριοτήτων βάση ενός ή περισσοτέρων λογισμικών, αλλά συ-
νιστά διείσδυση στην εκπαιδευτική διαδικασία και ανάλυση των εν δυνάμει εκπαιδευ-
τικών μεθόδων και στρατηγικών. Η ευελιξία του σεναρίου θα πρέπει να επιδέχεται πα-
ρέμβαση από μαθητές και εκπαιδευτικούς και η δημιουργική του χρήση, να έχει δυνα-
τότητα επέκτασης σε διάφορες θεματικές και προσαρμογή στο δυναμικό κάθε τμήμα-
τος με ανάλογο βαθμό δυσκολίας-ευκολίας (Παπανικολάου, Κ. Γουλή, Ε. & Μακρή, 
Αικ., 2012). Η συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις φάσεις προσέγγισης της γνώσης 
προσφέρει συναισθήματα αυτοεκτίμησης και διάθεση για δράση και δημιουργικότητα.  

Διδακτικό Σενάριο 

Το εκπαιδευτικό σενάριο εντάσσεται στα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 
(Αγωγής Υγείας), απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής (νήπια - προνήπια) και είναι 
συμβατό με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς του Α.Π.Σ & Δ.Ε.Π.Π.Σ για το νηπια-
γωγείο (2003). Επιχειρείται διαθεματική - διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, κα-
θώς και εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η απαραίτητη υλικοτε-
χνική υποδομή για την υλοποίηση του σεναρίου είναι ένας υπολογιστής με σύνδεση 
στο Διαδίκτυο καθώς και εκπαιδευτικά λογισμικά. Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο σε-
νάριο, χρησιμοποιούνται λογισμικά γενικής χρήσης και περιβάλλοντα μάθησης μέσω 
διαδικτύου, όπως: α) επεξεργαστής κειμένου (Word), όπου διευκολύνει όλα τα επίπεδα 
των μαθητών, με δυνατότητες πολυτροπικότητας, β) παρουσίασης (Power point), που 
κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, γ) kidspiration (σύστημα εννοιολογικής χαρτο-
γράφησης), δ) μηχανές αναζήτησης (Google) για εύρεση εικόνων και πληροφοριών και 
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ε) οπτικοποίησης (Google Earth), όπου παρέχεται η δυνατότητα παρουσίασης δορυφο-
ρικών εικόνων μεγάλης ευκρίνειας της Γης. Χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικά βίντεο, 
μουσικά ακούσματα σχετικά με το θέμα, φωτογραφίες, πίνακες αναφοράς, έντυπες πη-
γές και φύλλα εργασίας, εναλλακτικά, ως υποστηρικτικό διδακτικό υλικό. Το σενάριο 
στηρίζεται στη συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη, που οδηγεί στη δημιουργία 
ενός γόνιμου και φιλικού για όλους τους εμπλεκόμενους, μαθησιακού περιβάλλοντος 
(Ράπτης & Ράπτη, 2000), με εμπλοκή των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. Η πρό-
ταση διδασκαλίας ακολουθεί τις αρχές και τους στόχους των προγραμμάτων σπουδών 
του Νέου Σχολείου (2011), στηρίζεται στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ενθαρρύ-
νει τον ενεργό ρόλο του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία με την υποστήριξη του/της 
εκπαιδευτικού. Τα νήπια διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν συνεργατικά 
τη νέα γνώση. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο νηπιαγωγείο συμβάλλει σε: α) κατανόηση 
και οικοδόμηση νέων εννοιών, β) ενίσχυση παρατηρητικότητας και μνήμης, γ) αντί-
ληψη της σχέσης αιτίας και αποτελέσματος, δ) ανάπτυξη συμβολικής σκέψης, ε) συ-
σχέτιση αφηρημένου - συγκεκριμένου, στ) πειραματισμό και διαδικασία επίλυσης προ-
βλημάτων (Γενικό Μέρος ΙΤΥ, 2002). 

Διδακτική προσέγγιση και τεχνικές 

Η διδακτική προσέγγιση του προγράμματος βασίζεται στο Α.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο 
και στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Ακολουθείται η προσέγγιση, όπου ο/η νηπιαγω-
γός προτείνει τη διερεύνηση του θέματος αφού προηγουμένως έχει σχεδιάσει την πο-
ρεία υλοποίησής του, τη χρονική διάρκεια και έχει προσδιορίσει τους μαθησιακούς 
στόχους που θα κατακτήσουν τα παιδιά. Εμπλέκονται δραστηριότητες απ’ όλες τις 
γνωστικές περιοχές που αναφέρονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ (2003) για το νηπιαγωγείο, όπως: 

• Παιδί και Γλώσσα,  
• Παιδί και Μαθηματικά,  
• Παιδί και Περιβάλλον, 
• Παιδί και Δημιουργία – Έκφραση,  
• Παιδί και Πληροφορική.  

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια περίπου πέντε μήνες και εντάσσεται στο πλαίσιο των Προ-
γραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση Αγωγής Υγείας. Ορίζεται 
συγκεκριμένη ημέρα αφιερωμένη στη θεματολογία του σεισμού. Ο ρόλος του/της νη-
πιαγωγού είναι εμψυχωτικός, υποστηρικτικός και συνεργατικός ανάλογα με τις ανά-
γκες και το ενδιαφέρον των μαθητών. Το σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες διάρ-
κειας 10-25 λεπτών, με ευελιξία αυξομείωσης χρόνου. Χρησιμοποιούνται διάφορες εκ-
παιδευτικές τεχνικές, όπως: Συζήτηση στην ολομέλεια, καταιγισμός ιδεών (Ξανθάκου, 
1998), ελεύθερος διάλογος, εργασία στην ολομέλεια, ατομικά ή εργασία σε ολιγομελείς 
ομάδες. Η διδασκαλία είναι μαθητοκεντρική, έχει μικτή μορφή (ερωτοαποκριτική, ε-
παγωγική-διαλογική, παρωθητική), ώστε οι μαθητές να έχουν ενεργό ρόλο (Ματσαγ-
γούρας, 2008).  

2165

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Προϋποθέσεις 

Αρχικά οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται σε θέματα αυτοπροστασίας σε περίπτωση 
σεισμού. Όσον αφορά τους μαθητές που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο σενάριο είναι 
ήδη εξοικειωμένοι με τον υπολογιστή, ο οποίος χρησιμοποιείται ως εργαλείο ενίσχυσης 
της δημιουργικότητας, επικοινωνίας, και καλλιέργειας τεχνολογικού εγγραμματισμού. 
Για να κατανοήσουν οι μαθητές τη χρησιμότητά του είναι σκόπιμο: α) να χρησιμο-
ποιείται στην τάξη για την ικανοποίηση πραγματικών αναγκών και επίλυση προβλη-
μάτων σε ένα πλαίσιο που έχει νόημα για τους ίδιους, β) στη διάρκεια ανάπτυξης θε-
ματικών προσεγγίσεων ή σχεδίων εργασίας να δίνονται πολλές ευκαιρίες για αναζή-
τηση πληροφοριών, εικόνων και εκτύπωσης των μαθητικών έργων, γ) να συνειδητο-
ποιούν πως ο υπολογιστής είναι μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία 
του αλλά μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για παιχνίδι και ψυχαγωγία 
(http://users.sch.gr/nikbalki), δ) να αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες του υπολογι-
στή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη, ηχεία, εκτυπωτής) αλλά και τον 
υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα, με περιφερειακές συσκευές για συγκεκριμένους σκο-
πούς (εκτυπωτής για εκτύπωση, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για προβολή, επεξερ-
γασία και αποθήκευση φωτογραφιών), ε) να αντιλαμβάνονται ότι όλες οι συσκευές 
Τ.Π.Ε. (υπολογιστής, διαδραστικός πίνακας, ψηφιακές συσκευές για φωτογράφιση, η-
χογράφηση, βιντεοσκόπηση, προγραμματιζόμενα παιχνίδια), έχουν βασικές λειτουρ-
γίες και ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες εντολές. 

Διδακτικός Σκοπός και Στόχοι 

Σκοπός του σεναρίου είναι: η υιοθέτηση «αντισεισμικής συμπεριφοράς και συνείδη-
σης» μέσω της απόκτησης γνώσεων για το φυσικό φαινόμενο του σεισμού. Επιμέρους 
στόχοι: 

Μαθησιακοί: Μέσα από την προτεινόμενη διδασκαλία, αναμένεται, οι μαθητές: 

• Να εξοικειωθούν με τις φυσικές καταστροφές. 
• Να ενημερωθούν για τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας πριν, κατά και μετά τη 

διάρκεια ενός σεισμού. 
• Να συνεργάζονται σε ομάδες με σεβασμό στις απόψεις - εργασία των άλλων.  
• Να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες προφορικά και με ψηφιακά μέσα. 
• Να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, θετικά και αρνητικά. 
• Να προσανατολίζονται στο χώρο, κάνοντας σωστές επιλογές. 
• Να σκέπτονται κριτικά, να παρατηρούν και να καταγράφουν. 
• Να εξελίσσουν γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Επίπεδο στάσεων - αξιών: Με το πέρας του προγράμματος αναμένεται οι μαθητές:  

• Να ακολουθούν κανόνες ασφαλείας και να χρησιμοποιούν ασφαλή μέσα. 
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• Να δημιουργήσουν λειτουργικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, προσαρμοσμένο στις 
ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου χώρου. 

• Να ανταποκρίνονται σε απροειδοποίητες ασκήσεις ετοιμότητας. 
• Να αποκτήσουν «αντισεισμική συνείδηση και συμπεριφορά». 

Τεχνολογικοί στόχοι: Με τη χρήση των Τ.Π.Ε., οι μαθητές επιδιώκεται: 

• Να γνωρίζουν τη σωστή χρήση του υπολογιστή για τη δική τους ασφάλεια και να 
αυτονομηθούν σταδιακά στη χρήση των Τ.Π.Ε. 

• Να εντοπίζουν, να γράφουν γράμματα κι αριθμούς στο πληκτρολόγιο, να κινούν 
το ποντίκι παρατηρώντας την κίνηση του δείκτη στην οθόνη, να τοποθετούν το 
δείκτη του ποντικιού σε συγκεκριμένη θέση στην οθόνη. 

• Να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να εκτελέσουν παιχνίδια εξερεύνη-
σης και επίλυσης απλών προβλημάτων αποκτώντας δεξιότητες χειρισμού λογι-
σμικού γενικής χρήσης (σχεδίασης και επεξεργασίας, αναπαραγωγής, καταγρα-
φής ήχου, εικόνας, βίντεο). 

• Να εξοικειώνονται με βασικές ενέργειες οργάνωσης και διαχείρισης αρχείων και 
φακέλων (εκκίνηση προγράμματος, άνοιγμα αρχείου, επιλογή, αποθήκευση, δια-
γραφή, εκτύπωση, αντιγραφή, δημιουργία), κατά τη χρήση λογισμικών ή διάφο-
ρων αρχείων (ήχου, φωτογραφίας).  

• Να αναζητούν πληροφορίες σε διάφορες μορφές (κείμενο, εικόνες, βίντεο, ήχο) 
σε υπολογιστές ή στο διαδίκτυο με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού, να οργανώ-
νουν, επεξεργάζονται και να παρουσιάζουν τα έργα τους. 

• Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με χρήση διαδικτύου (γραπτή, ηχητική ή 
επικοινωνία μέσω εικόνας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 

Παρουσίαση Σεναρίου 

Πρώτη φάση: Κατά την αρχική φάση, οι εκπαιδευτικοί διερευνούν προηγούμενες ε-
μπειρίες και γνώσεις των μαθητών και σχεδιάζουν με βάση αυτές το επόμενο βήμα. 
Δίνεται προσοχή στις έννοιες και αφιερώνεται χρόνος στην επεξεργασία-κατανόησή 
τους, ώστε να συνδεθεί η καινούρια γνώση με την προσωπική τους εμπειρία και να 
επιτευχθεί αλλαγή στη στάση τους σχετικά με σεισμούς - φυσικές καταστροφές. Δια-
τυπώνονται αρχικές υποθέσεις και καταγράφονται οι πρώτες εκτιμήσεις. Από το διαδί-
κτυο, συλλέγεται κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό και οργανώνεται η διδασκαλία σύμ-
φωνα με τα γνωστικά αντικείμενα. Ενισχυτικά προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε οι μα-
θητές να εισαχθούν ομαλά στη θεματική, λειτουργούν τα ακόλουθα: α) βίντεο κινου-
μένων σχεδίων, β) διαφημιστικό σποτ του ΟΑΣΠ 
(http://www.oasp.gr/video_page/2555), γ) οπτικοακουστικό υ-
λικό http://racce.nhmc.uoc.gr/opt/vid/video.html, δ) παρουσιάσεις 
powerpoint http://racce.nhmc.uoc.gr/opt/powerponts/ppts.html. Παρουσιάζεται μέσω 
βιντεοπροβολέα το e-book για τους σεισμούς: http://bo-racce.nhmc.uoc.gr/. Οι μαθητές 
εξοικειώνονται σταδιακά με ερευνητικές διαδικασίες και χωρίζονται σε τρεις ομάδες: 
ομάδα «πριν», ομάδα «κατά» και ομάδα «μετά» τη διάρκεια ενός σεισμού (Ο.Α.Σ.Π., 
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2000). Προβάλλεται σχετικό βίντεο (http://kids.oasp.gr/thalis/house_quake/info.html) 
και οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν και να καταγράψουν τις διαφορές του 
«πριν», «κατά» και «μετά». Πραγματοποιείται άσκηση σεισμού και γίνεται αναφορά 
στη Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών (13 Οκτωβρίου). 

Δεύτερη φάση: Εκπαιδευτικοί και μαθητές επανεξετάζουν τις έννοιες προκειμένου να 
εντοπίσουν και να επεξεργαστούν γνωστικά κενά και εμπόδια, επαναδιατυπώνουν ε-
ρωτήματα προκειμένου να συστηματοποιήσουν τη σκέψη και την έρευνά τους (πριν, 
κατά και μετά το σεισμό) και αποφασίζουν από κοινού για δράσεις και δραστηριότητες. 
Υποστηρίζεται η εργασία των μαθητών σε ομάδες που διευκολύνει τη διαπραγμάτευση 
και την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών σε συλλογικό επίπεδο με έμφαση στην ποιότητα 
των μαθησιακών εμπειριών. Οι μαθητές ενθαρρύνονται: α) να ζητούν βοήθεια ο ένας 
από τον άλλο, β) να εκφράζουν τις απόψεις τους, γ) να μοιράζονται τις ευθύνες, σύμ-
φωνα με το μοντέλο «ομαδικής διερεύνησης» (Slavin, 2006). Το θέμα του σεισμού, 
περιέχει μία πληθώρα εννοιών οι οποίες είναι άγνωστες στους μαθητές προσχολικής 
ηλικίας και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οργα-
νώνονται «μικρομαθήματα» (mini lessons) (http://bo-
racce.nhmc.uoc.gr/files/items/9/940/odigies_balitsas_ell_web.pdf, ) για την εμπέδωση 
των εννοιών. Η οπτικοποίηση των προβληματισμών που διατυπώνονται από τους μα-
θητές, μέσω καταιγισμού ιδεών, γίνεται με χαρτογράφηση, ως ακολούθως: 

 

Εικόνα 1. Περιβάλλον kidspiration 

Αναζητούνται στο διαδίκτυο, μύθοι, ποιήματα, τραγούδια και παραμύθια που σχετίζο-
νται με το θέμα. Η αναζήτηση μας οδηγεί: α) στο κήπο των Βερσαλλιών στη Γαλλία, 
όπου βρίσκεται το άγαλμα του Εγκέλαδου. Οι μαθητές παρακολουθούν σχετικές εικό-
νες, ακούν το μύθο και αποφασίζουν να κατασκευάσουν τον «Εγκέλαδο της τάξης 
τους» (ολομέλεια), β) στο μουσικό κομμάτι ΗΜΙΣΚΟΥΜΠΡΙΑ - ΣΕΙΣΜΟΣ, «ΦΙΛΑ-
ΡΑΚΟ ΜΗ ΣΕ ΠΙΑΝΕΙ ΠΑΝΙΚΟΣ» 
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(https://www.youtube.com/watch?v=zIS0GItfJS4) και αποφασίζεται μια ομάδα να 
δραματοποιήσει το τραγούδι, μία ομάδα να το ζωγραφίσει σε έντυπο χαρτί και η τρίτη 
να το ζωγραφίσει με το πρόγραμμα «Ζωγραφική» στον υπολογιστή. Η ομάδα «ξεση-
κώνεται», μειώνονται οι αντιδράσεις φόβου που δημιουργεί το θέμα του σεισμού και 
διαμορφώνεται θετική στάση, γ) στα ποιήματα «Όταν γίνεται σεισμός μην σε πιάνει 
πανικός» (http://edonipiagogeio.blogspot.gr/2013/10/blog-post_14.html), «Ο σεισμός» 
(https://www.pinterest.com/pin/517069600940353280/). Οι μαθητές ενθαρρύνονται 
στην απαγγελία των ποιημάτων και ζωγραφίζουν εικόνες στον υπολογιστή και σε 
χαρτί. Στο πλαίσιο του προγράμματος, καλούνται στο σχολείο: α) οι “Σαμαρείτες” του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για παρουσίαση μέτρων προστασίας από το σεισμό και 
παροχή πρώτων βοηθειών, β) ο υπεύθυνος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τα σχο-
λικά προγράμματα προς ενημέρωση των μαθητών στα μέτρα αντισεισμικής προστα-
σίας μέσα και έξω από το σπίτι και το σχολείο, καθώς και στο ρόλο της Πυροσβεστικής 
και των ΕΜΑΚ. Οι μαθητές αναγνωρίζουν και γράφουν τα τηλέφωνα εκτάκτου ανά-
γκης (166, 100, 199), ενθαρρύνονται να μάθουν να δίνουν σωστές πληροφορίες ως 
προς το σημείο που βρίσκονται, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της μηχανής οπτικοποί-
ησης Google Earth, καθώς και να περιγράφουν το είδος ανάγκης στην οποία έχουν 
περιέλθει. 

 

Εικόνα 2. Περιβάλλον Google maps 

Γίνεται ενημέρωση των γονέων για το πρόγραμμα του σεισμού που υλοποιείται και 
ζητείται η εμπλοκή τους στη δημιουργία «σακιδίου του σεισμού». Κάθε γονιός ανα-
λαμβάνει να σταλούν στο σχολείο τα απαραίτητα υλικά που θα αποτελέσουν τον εξο-
πλισμό του «σακιδίου». Δημιουργούνται δύο ομάδες: α) ομάδα «καταγραφής – παρα-
λαβής υλικών», όπου οι μαθητές με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών γράφουν τα υλικά 
που έχουν παραλάβει και φωτογραφίζουν τους συμμαθητές τους κατά την ώρα εφοδια-
σμού του σακιδίου, και β) ομάδα «υπενθύμισης υλικών» που υπολείπονται προς συ-
γκέντρωση. Ολοκληρώνεται ο εξοπλισμός του σακιδίου και τοποθετείται σε εμφα-
νές/κοντινό προς την έξοδο σημείο. Δίνονται φύλλα εργασίας, στα οποία οι μαθητές 
καλούνται να αποφασίσουν για τα σωστά αντικείμενα που πρέπει να έχουν μαζί τους 
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μετά από ένα σεισμό, τον εξοπλισμό του σακιδίου, τη σωστή ακολουθία εικόνων τή-
ρησης κανόνων κατά τη διάρκεια ενός σεισμού στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος γίνονται παύσεις για ανακεφαλαίωση, ανάδειξη των ενδιαφερόντων ση-
μείων και επεξήγηση των δύσκολων εννοιών. Σχεδιάζεται, με τη βοήθεια του κειμενο-
γράφου Word, σκαρίφημα του σχολείου και συζητείται στην ολομέλεια ο τρόπος αντί-
δρασης μετά το σεισμό (πώς γίνεται η έξοδος από το χώρο, ποιο το σημείο συγκέντρω-
σης), το οποίο και αναρτάται σε εμφανές σημείο στο σχολείο και ταυτόχρονα γίνεται 
κοινοποίηση στους γονείς. Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τη διαδρομή προς το χώρο κα-
ταφυγής με τους μαθητές σε χαρτί του μέτρου και στη συνέχεια αποτυπώνεται σε ηλε-
κτρονική μορφή και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις των 
γονέων. 

Τρίτη φάση: Πραγματοποιείται η πρώτη επίσημη Άσκηση Ετοιμότητας, προκειμένου 
να διαπιστωθεί αν οι μαθητές έχουν αποκτήσει αντισεισμική συνείδηση. Η άσκηση α-
φορά την αυτοπροστασία στην τάξη κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης, την εκ-
κένωση των αιθουσών διδασκαλίας και γενικότερα του κτιρίου, αμέσως μετά το σει-
σμό, καθώς και την ασφαλή παραμονή στο προαύλιο ή τη μετάβαση των μαθητών σε 
κάποιο άλλο χώρο καταφυγής, εάν το προαύλιο του σχολείου δεν πληροί τις απαραί-
τητες προϋποθέσεις (Ο.Α.Σ.Π., 2009). Επιλέγονται, κατάλληλα φύλλα εργασίας που 
καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα, και δημιουργείται το «βιβλίο του σεισμού», 
που περιλαμβάνει ποιήματα, τραγούδια, εικόνες ακολουθίας, τεστ αξιολόγησης γνώ-
σεων για εμπέδωση αντισεισμικής συμπεριφοράς. Ακολουθεί απροειδοποίητη άσκηση 
σεισμού για διερεύνηση «αντισεισμικής ετοιμότητας και επάρκειας» των μαθητών. Το 
πρόγραμμα ολοκληρώνεται με παρουσίαση των ομαδικών έργων (κατασκευές στην 
τάξη, σακίδιο) και του ατομικού («βιβλίο σεισμού») στους γονείς.  

Προεκτάσεις 

Κάθε πρόταση διδασκαλίας – διδακτικό σενάριο, θα πρέπει να αποτελεί πρόταση αξιο-
ποίησης για κάθε εκπαιδευτικό με ανάλογες τροποποιήσεις σύμφωνες με την ηλικία, 
τις ικανότητες και τα γνωστικά ενδιαφέροντα των μαθητών. Η παρούσα πρόταση διδα-
σκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε τάξεις του δημοτικού σχολείου με κατάλλη-
λες προσαρμογές και χρήση διαφόρων λογισμικών, καθώς η γνώση για τα φυσικά φαι-
νόμενα και τις φυσικές καταστροφές, τα συναισθήματα που προκαλούν και ο τρόπος 
αντιμετώπισής τους, δεν έχουν ηλικιακούς περιορισμούς. 

Αξιολόγηση 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ακολουθείται η διαμορφωτική αξιολόγηση και 
στο τέλος η τελική αξιολόγηση. Η πολυτροπικότητα των καταγραφών αποτελεί τρόπο 
αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο/η εκπαιδευτικός παρατηρεί τις ομάδες 
και καταγράφει σε ημερολόγιο τα σχόλια και τις ερωτήσεις των μαθητών και ό,τι αξιο-
λογεί ως σημαντικό και οι μαθητές αντίστοιχα ενημερώνουν το portfolio του σεναρίου. 
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Η τελική αξιολόγηση γίνεται μέσα από τις τελικές παρατηρήσεις του/της εκπαιδευτι-
κού, τις απροειδοποίητες ασκήσεις σεισμού καθώς και από «τεστ αξιολόγησης» γνώ-
σεων, που δίνεται στους μαθητές. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, μέσω ανα-
στοχασμού των δραστηριοτήτων, διαπιστώνεται πως ο γενικός σκοπός και οι επιμέρους 
στόχοι επιτυγχάνονται. Ως προς τους μαθησιακούς στόχους, οι μαθητές αισθάνονται 
τη χαρά της δημιουργίας και συνεργάζονται με χαρά για την παρουσίαση του έργου 
τους. Το ενδιαφέρον τους διατηρείται αμείωτο καθώς το πρόγραμμα ενθαρρύνει την 
εμπλοκή σε διεργασία διαρκούς διαπραγμάτευσης ιδεών και δράσεων. Σε επίπεδο στά-
σεων – αξιών, οι μαθητές ακολουθούν κανόνες ασφαλείας και χρησιμοποιούν ασφαλή 
μέσα, έχοντας υιοθετήσει «αντισεισμική συνείδηση και συμπεριφορά». Ως προς τους 
τεχνολογικούς στόχους, οι μαθητές επεξεργάζονται και καταγράφουν τις αποκτηθείσες 
γνώσεις με διάφορους σημειωτικούς τρόπους. Χρησιμοποιούν μια ποικιλία πηγών πλη-
ροφόρησης (βιβλία, ψηφιακές πηγές, διαδίκτυο), καταγράφουν και παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα της διερεύνησής τους με δημιουργία κατασκευής, εικαστικών έργων, 
παρουσίαση PowerPoint, δραματοποίηση, ψηφιακά παιχνίδια. Αναπτύσσεται συνεργα-
τικότητα μαθητών – εκπαιδευτικών, καλλιεργείται υγιής αλληλεπίδραση σχολείου – 
οικογένειας, προωθείται η συνεργασία των εκπαιδευτικών και διαμορφώνεται θετικό 
κλίμα στη σχολική κοινότητα. 

Συμπεράσματα 

Η χρήση λογισμικών γενικής χρήσης και περιβαλλόντων μάθησης μέσω διαδικτύου, 
αναδεικνύει τη συμβολή των Τ.Π.Ε στη μαθησιακή διαδικασία της προσχολικής ηλι-
κίας. Οι νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους ενι-
σχύουν και εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την καθιστούν πολυτροπική 
λόγω των εργαλείων που διαθέτουν, διευρύνοντας τον παραδοσιακό τρόπο διδασκα-
λίας. Μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές οικοδομούν τη νέα γνώση βιω-
ματικά, δουλεύουν με ευχαρίστηση κι εκφράζουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. 
Ο/Η εκπαιδευτικός κινητοποιεί τους μαθητές για δράση και γίνεται αρωγός στην προ-
σπάθεια προσέγγισης της γνώσης. Ο ρόλος του/της είναι καθοριστικός καθώς συνερ-
γάζεται, διαμεσολαβεί και διευκολύνει την όλη μαθησιακή διαδικασία. Καλλιεργείται 
θετική στάση των μαθητών προς τις νέες τεχνολογίες, υλοποιούνται με επιτυχία οι δι-
δακτικοί στόχοι, προωθείται η προσωπική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των 
μαθητών. Πέρα από τα γνωστικά οφέλη, οι μαθητές υποστηρίζονται και καθοδηγούνται 
ώστε να αναπτύσσουν «δεξιότητες του 21ου αιώνα», ενισχύοντας την άποψη του Papert 
(1993), πως «η τεχνολογία θα επαναστατικοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται 
και μαθαίνει ο άνθρωπος».  
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Ο χαμαιλέοντας και το τσακάλι της Σάμου 
Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε 

Τσαμήτρου Ιφιγένεια 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

ifigeneiatsamitrou@hotmail.com 

Παρουσίαση δραστηριοτήτων - Σχεδιασμός δραστηριοτήτων 

Τίτλος δραστηριότητας: « Ο χαμαιλέοντας και το τσακάλι της Σάμου». 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία Ε΄ Τάξη, Ενότητα «Η χλωρίδα και η 
πανίδα της Ελλάδας», Περιβαλλοντική Αγωγή 

Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται: Οι δραστηριότητες που περιγράφονται 
παρακάτω υλοποιήθηκαν από μαθητές της Ε΄ δημοτικού. Μπορούν όμως να γίνουν και 
από μαθητές της ΣΤ΄ ή μικρότερων τάξεων στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης, ενός 
προγράμματος περιβαλλοντικής αγωγής ή της Μελέτης Περιβάλλοντος. 

Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα και το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προ-
γραμμάτων σπουδών: Οι δραστηριότητες στις οποίες ενεπλάκησαν οι μαθητές είναι 
απόλυτα συμβατές με το κεντρικό σκοπό της διδασκαλίας του μαθήματος. Η Γεωγρα-
φία είναι ενταγμένη στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και μετατρέπεται σε αυ-
τοτελές μάθημα μόνο στις τελευταίες δύο τάξεις. Στο ΔΕΠΠΣ της Μελέτης Περιβάλ-
λοντος τονίζεται ο ρόλος του μαθητή ως ερευνητή και περιγράφεται ο σκοπός του μα-
θήματος που είναι: « η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στά-
σεων, που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε 
κάποιο βαθμό να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις 
του φυσικού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώ-
πινη δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο, με τρόπο ώστε να οδηγείται στη συνει-
δητοποίηση των πλεονεκτημάτων και της ανάγκης για την αειφόρο ανάπτυξη του πλα-
νήτη (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, σελ.306)». 

Στο ΑΠΣ της Γεωγραφίας ανάμεσα στους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος αναγρά-
φονται και: 

− Η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον και η παρατήρηση της γεωγραφικής κατα-
νομής των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων τους. 

− Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων που αναπτύσσονται με-
ταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και ων ανθρώπων. 

− Η αναγνώριση της σημασίας που έχει η ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος 
(ΦΕΚ 304Β/13-03-2003, σελ.474). 
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Τέλος για το πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης διαθεματικών δραστηριοτήτων 
Ευέλικτη Ζώνη, τα θέματα περιβάλλοντος (φυσικού και κοινωνικού), καθώς και η γνω-
ριμία με το τοπικό περιβάλλον αποτελούν προτεινόμενες ενδεικτικές περιοχές με τις 
οποίες μπορούν να ενασχοληθούν οι μαθητές με το δάσκαλό τους (ΦΕΚ 304Β/13-03-
2003, σελ. 619. - Για την παιδαγωγική σημασία της Ευέλικτης Ζώνης όπως αναλύεται 
στην εισαγωγή του Γενικού μέρους βλ. ΦΕΚ 304Α/13-03-2003.)  

Υλικοτεχνική υποδομή:  
− Ικανοποιητικός αριθμός Η/Υ, ώστε να μπορούν να εργαστούν οι μαθητές σε ολιγομε-

λείς ομάδες. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό (όπως στη συγκεκριμένη διδασκαλία) οι δρα-
στηριότητες μπορούν να γίνουν στην αίθουσα διδασκαλίας με υπολογιστή και προβο-
λικό.  

− Πρόσβαση στο διαδίκτυο 
− Τα βιβλία της Γεωγραφίας της Ε΄ τάξης των μαθητών. 

Οργάνωση διδασκαλίας: Η τάξη αποτελείται από 15 μαθητές, οι οποίοι χωρίστηκαν 
σε τέσσερις ομάδες. Οι δυο ομάδες ασχολήθηκαν με το τσακάλι και οι άλλες δύο με το 
χαμαιλέοντα. Η επιλογή του ζώου από τις ομάδες έγινε μετά από κλήρωση. 

Στόχοι των δραστηριοτήτων: Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να κατα-
κτηθούν οι ακόλουθοι διδακτικοί στόχοι: 

− να αποκτήσουν οι μαθητές θετική στάση απέναντι στην ανάγκη διατήρησης του 
φυσικού περιβάλλοντος, 

− να αποβάλλουν σταδιακά τη λανθασμένη αντίληψη περί «χρησίμων» και μη φυ-
τικών και ζωικών ειδών και να κατανοήσουν την ενότητα του φυσικού κόσμου, 

− να γνωρίσουν οι μαθητές ζώα της περιοχής του που απειλούνται με εξαφάνιση 
και να πληροφορηθούν για τα μέτρα προστασίας τους. 

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών: Θεμελιώδεις έννοιες που 
προσεγγίζονται είναι «απειλούμε να είδη», «χλωρίδα», «πανίδα». Οι μαθητές θα πρέπει 
να μπορούν να καταγράφουν και να περιγράφουν ορισμένα είδη της πανίδας της χώρας 
μας. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση η/υ και να έχουν έρθει σε 
μια πρώτη επαφή με το πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων. 

Κατηγορία Λογισμικού: Για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι απαραίτητα: 

− Η σύνδεση στο διαδίκτυο. 
− Μηχανή αναζήτησης Κατά την αναζήτηση δείξαμε στους μαθητές πώς να χρησι-

μοποιούν τους λογικούς τελεστές ΚΑΙ, Η΄, ώστε να κάνουν πιο αποτελεσματική 
και πλήρη την πρόσβαση τις αιτούμενες πληροφορίες. Χρησιμοποιώντας το εργα-
λείο με περιορισμούς τους βοηθάμε να σκεφτούν κριτικά πάνω στο αντικείμενο 
της έρευνας (Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών – 
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Τεύχος 2α : Κλάδος ΠΕ70 ΕΑΙΤΥ- Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης 
(ΤΕΚ) σελ. 81, 2010, Πάτρα). 

− Ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια ελεύθερης πρόσβασης (Βικιπαίδεια), η οποία παρά τα 
όποια προβλήματα εγκυρότητας ή πληρότητας της παρεχόμενης πληροφορίας 
μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στο σχεδιασμό της παρουσίασης. 

− Λογισμικό γενικής χρήσης- λογισμικό παρουσίασης (Microsoft powerpoint). 
Πρόκειται για πολυμεσικό και υπερμεσικό εργαλείο διαχείρισης πληροφοριών. 
Πρόσφατες έρευνες κάνουν λόγο για την αποτελεσματικότητα των εργαλείων πα-
ρουσίασης και τη θετική επίδρασή τους στην εκπαίδευση, κυρίως όσον αφορά το 
ενδιαφέρον ή το κίνητρο που αναπτύσσεται μέσα στην τάξη (Στο ίδιο, σελ. 72.). 
Τα λογισμικά παρουσίασης εκτός από τη σχετικά εύκολη διαχείριση κειμένου και 
εικόνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την εποικοδομηστική/ κοινω-
νικοπολιτισμική προσέγγιση. Η δημιουργία υπερμέσων ενθαρρύνει τη χρήση πολ-
λαπλών τρόπων αναπαράστασης (εικόνα, ήχος, κίνηση και βίντεο) σε αντίθεση 
με την παραδοσιακή εκπαίδευση που χαρακτηρίζεται από λογοκεντρισμό (Ν. 
Μπαλκίζας, Κατάλογος εργαλειών για τα σενάρια στο http://users.sch.gr/nikbalk 
(ημερομηνία προσπέλασης 3/5/2015).) .Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το λογισμικό 
παρουσίασης βοηθάν τους μαθητές να οργανώσουν πληροφορίες και να οικοδο-
μήσουν γνώσεις, ακόμη και να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο αξιολόγησης. 

Εκτιμώμενη διάρκεια: Τρεις διδακτικές ώρες. 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων-Διδακτική προσέγγιση 

Προοργανωτής: Στα πλαίσια της αξιολόγησης- ανατροφοδότησης της διδακτικής ενό-
τητας 22 του βιβλίου της Γεωγραφίας της Ε΄τάξης «Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλά-
δας» οι μαθητές αποφάσισαν σε συνεργασία με το δάσκαλό τους να ασχοληθούν με τα 
σπάνια και προστατευόμενα είδη του τόπου τους και συγκεκριμένα με το χαμαιλέοντα 
και το τσακάλι. Πρότειναν να δημιουργήσουν κάποιο πληροφοριακό υλικό το οποίο θα 
το έδειχναν μετά σε μαθητές άλλων τάξεων με στόχο να τους ευαισθητοποιήσουν πάνω 
στο θέμα. 

«Αναζήτηση και καταγραφή πληροφοριών στο διαδίκτυο για το χαμαιλέοντα και 
το τσακάλι» 

1η -2η διδακτική ώρα- 1η δραστηριότητα 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες. Οι δύο πρώτες ομάδες ασχολήθηκαν με 
το τσακάλι και οι άλλες δύο με το χαμαιλέοντα. Οι ομάδες εναλλάξ χρησιμοποιήσαν 
τον υπολογιστή της τάξης και αξιοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης έψαξαν πληροφο-
ρίες για το ζώο που τους ενδιέφερε. Ενδεικτικά επισκέφτηκαν τη βικιπαίδεια, διάφορες 
σελίδες περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος καθώς και την ακόλουθη ιστοσελίδα του 
Αρκτούρου: 
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www.arcturos.gr 

Οι μαθητές επέλεξαν τις πληροφορίες που έκριναν σημαντικές και απαραίτητες και τις 
κατέγραψαν σε ένα φύλλο εργασίας που τους είχε δοθεί από την αρχή με σκοπό να τους 
βοηθήσει τις οργανώσουν και να τις ταξινομήσουν. Επιπλέον αφιερώθηκαν λίγα λεπτά 
από κάθε ομάδα για την εύρεση και αποθήκευση φωτογραφιών και εικόνων των ζώων 
που αξιοποίησαν μετά στη δημιουργία της παρουσίασης.  

 Τέλος η ολομέλεια της τάξης μέσα από την ακόλουθη ιστοσε-
λίδα http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=50165 διά-
βασε τους στίχους του ποιήματος «Ο χαμαιλέων» του Οδυσσέα Ελύτη.  

Φύλλο εργασίας: 

Το φύλλο εργασίας χρησίμευσε ως κατάλογος αποδελτίωσης των πληροφοριών που θα 
συνέλεξαν οι μαθητές. 

«Δημιουργία παρουσίασης για το χαμαιλέοντα και το τσακάλι της Σάμου» 

2η δραστηριότητα 

3η διδακτική ώρα 

Στη τρίτη διδακτική ώρα κάθε ομάδα έφτιαξε με το λογισμικό παρουσίασης από του-
λάχιστον δύο διαφάνειες για το κάθε ζώο (κείμενο και εικόνα) αξιοποιώντας τις εικόνες 
και τις πληροφορίες που θα είχαν συλλέξει από το διαδίκτυο. Έπειτα είδαν την παρου-
σίαση ολοκληρωμένη και έκαναν τις απαραίτητες διορθώσεις όπου κρίθηκε απαραί-
τητο. 

Σύντομη αξιολόγηση 

Οι μαθητές ανταποκρίνονταν θετικά στις σχεδιασμένες δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησής τους. Το σημείο στο οποίο συνάντησαν δυσκολία είναι στη χρήση του λο-
γισμικού παρουσίασης, το οποίο δεν είχαν ξαναδουλέψει. Στο σημείο αυτό χρειάστηκε 
πρακτική βοήθεια από την εκπαιδευτικό της τάξης, για να ολοκληρωθεί η παρουσίαση. 
Το αποτέλεσμα όμως ικανοποίησε τους μαθητές, οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν για τα 
ζώα της περιοχής τους που απειλούνται με εξαφάνιση. Τέλος, η πρώτη δραστηριότητα 
είχε σχεδιαστεί για μία διδακτική ώρα, όμως δεν ήταν αρκετή για να μπορέσουν να 
δουλέψουν αποτελεσματικά όλες οι ομάδες, έτσι αφιερώθηκε και δεύτερη διδακτική 
ώρα. 
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Οι μαθητές ως παραγωγοί πληροφοριών.  
Μια εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη Μελέτη της Δ΄ Δημοτικού 

Τζιάβας Αριστείδης 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. 

aritziavas@sch.gr 

Γιούφκας Χαράλαμπος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία συνδέει δυο μαθησιακά αντικείμενα  τη φιλαναγνωσία και τις 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) με στόχο την γνωριμία  των 
μαθητών της τετάρτης (Δ΄) Δημοτικού με τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Με εργαλεία το 
βιβλίο Τα αστέρια της Ευρώπης και τις Νέες Τεχνολογίες οι μαθητές: α) αναζήτησαν 
πληροφορίες στο διαδίκτυο, β) ανακάλυψαν  στοιχεία για τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. 
(πρωτεύουσες, πληθυσμό, θέση στο χάρτη, σημαίες, αξιοθέατα κλπ) γ) έφτιαξαν παι-
χνίδι σχετικό με τις χώρες της Ευρώπης, δ) δημιούργησαν ψηφιακό υλικό (ψηφιακή 
ταινία, χάρτη της Ευρώπης με τις σημαίες). Με στόχο να επιτευχθούν τα μέγιστα ο-
φέλη από την εκπαιδευτική παρέμβαση οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, 
διαθεματικά και η αίθουσα διδασκαλίας απέκτησε ένα θερμό και ενθουσιώδες κλίμα  
Τέλος, οι μαθητές μέσα από συνεντεύξεις για την αξιολόγηση του προγράμματος πα-
ραδέχτηκαν ότι ευχαριστήθηκαν το ταξίδι της γνώσης και ένιωσαν ιδιαίτερα χαρού-
μενοι όταν είδαν τη δουλειά τους αναρτημένη στο διαδίκτυο. 

Λέξεις - Κλειδιά: Φιλαναγνωσία, Τ.Π.Ε., Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εισαγωγή 

Η φιλική σχέση με το βιβλίο και η φιλαναγνωσία γενικότερα, που θα αναπτυχθεί και 
θα καλλιεργηθεί στα πρώτα χρόνια της (σχολικής) ζωής, έχει μεγάλες πιθανότητες να 
διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, μεγιστοποιώντας έτσι τα ο-
φέλη της.  

Η τεχνολογία έχει μεταβάλλει τον κόσμο με ραγδαίους ρυθμούς, δημιουργώντας νέες 
ανάγκες, νέες σχέσεις και νέους κώδικες επικοινωνίας. Καθώς η τεχνολογική εξέλιξη 
εισχωρεί σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως επιστήμες, οι-
κονομία, παραγωγή, καλές τέχνες, θα ήταν αδύνατον να μην επιδράσει και στην εκ-
παίδευση. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το Διαδίκτυο και το εκπαιδευτικό λογισμικό 
που αναπτύσσεται αποτελούν νέα εργαλεία αλλά και προκλήσεις για τον εκπαιδευτι-
κό και το μαθητή καθώς εισάγουν νέους ρόλους και διαμεσολαβούν την διαδικασία 
μετάδοσης και απόκτησης της γνώσης.  

Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα κρίθηκε απαραίτητη λόγω της συμμετοχής 
της χώρας μας στην ευρωπαϊκή ένωση τόσο γεωγραφικά, όσο και πολιτικά-θεσμικά. 
Η συγκεκριμένη θεματική αφενός θα φέρει τους μαθητές σε επαφή με το λογοτεχνικό 

2180

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



βιβλίο και αφετέρου  θα γνωρίσουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παραπάνω 
σκέψεις αποτέλεσαν το έναυσμα για την παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση.  

Η εκπαιδευτική παρέμβαση  πραγματοποιήθηκε στην Τετάρτη τάξη του 8ου Δημοτι-
κού Σχολείου Βύρωνα. Η τάξη έχει 21 μαθητές (11 αγόρια και 10 κορίτσια).  

Η εκπαιδευτική παρέμβαση είναι απόλυτα συμβατή με το σχολικό Αναλυτικό Πρό-
γραμμα. Ο κεντρικός άξονας της εκπαιδευτικής παρέμβασης αναφέρεται στη παρα-
γωγή προφορικού και γραπτού λόγου που αποτελεί το σκοπό του μαθήματος της 
γλώσσας σύμφωνα με το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών της Ελ-
ληνικής γλώσσας για το δημοτικό σχολείο. Η εκπαιδευτική παρέμβαση μπορεί να δο-
θεί διαθεματικά στα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας, της Αισθητικής Αγωγής και 
των Νέων Τεχνολογιών. 

Η οργάνωση της τάξης έχει πάρει τη μορφή: εργασία σε ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, 
οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις  ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων και μία ομάδα 
των πέντε (5). Οι μαθητές, είχαν αρκετές γνώσεις γύρω από τη χρήση του λογισμικού 
επεξεργαστή κειμένου (Word) καθώς και των λογισμικών χρησιμοποιήθηκαν (Wiki, 
Prezi, PowerPoint, Voki, Movie maker). Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα διδασκαλίας καθώς και στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου ώστε οι 
μαθητές (δύο – δύο) είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε Η/Υ που έχουν τη δυνατότητα 
σύνδεσης με λογισμικά γενικής χρήσης και περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού 
καθώς και  με δυνατότητα σάρωσης, εκτύπωσης.  

Η εκπαιδευτική παρέμβαση αρχικά είχε σχεδιαστεί για έξι (6) διδακτικά δίωρα, αλλά 
τελικά διήρκεσει δέκα (10) διδακτικά δίωρα και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 
Θρησκευτικών, της Ευέλικτης ζώνης, των ΤΠΕ καθώς και της Αισθητικής Αγωγής 
(Εικαστικά και Μουσική).  

Διδακτικοί στόχοι 

Οι διδακτικοί στόχοι της εκπαιδευτικής παρέμβασης μπορούν να διακριθούν σε τρεις 
ομάδες 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Παραγωγή λόγου (προφορικού, γραπτού) 
• Γνωριμία με  τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  
• Ανάπτυξη εικαστικής έκφρασης μαθητών  
• Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και φαντασίας μαθητών 
• Καλλιέργεια φιλαναγνωσίας 
• Ψυχαγωγία μαθητών 
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Αν ανατρέξουμε στα Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ., ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας του 
μαθήματος της Γλώσσας είναι ο μαθητής να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως κώδικα ε-
πικοινωνίας, αλλά και ως σύστημα σκέψης, για να ανακαλύπτει και να κατανοεί νέες 
γνώσεις και εμπειρίες και να ικανοποιεί έτσι τις πρακτικές, συναισθηματικές, πνευ-
ματικές και κοινωνικές του ανάγκες. Παράλληλα, ο μαθητής χρησιμοποιεί την ανα-
γνωστική του ικανότητα ως γενική δεξιότητα μάθησης αξιοποιώντας την στα άλλα 
μαθήματα και στον κοινωνικό του χώρο αναζητώντας, αξιολογώντας, επιλέγοντας 
και αξιοποιώντας τη πληροφορία. Στη συνέχεια, ο μαθητής διαμορφώνει κριτική 
στάση απέναντι στο βιβλίο και γίνεται σταδιακά ένας ανεξάρτητος και επαρκής ανα-
γνώστης, που χαίρεται την ανάγνωση.  

Η γραφή και η παραγωγή γραπτού λόγου έχουν σκοπό να αναπτυχθεί αφενός η ικα-
νότητα του μαθητή να επικοινωνεί γραπτά με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, 
χρησιμοποιώντας τη μορφή και το ύφος που αρμόζει σε κάθε περίσταση επικοινωνίας 
και αφετέρου η ικανότητα να οργανώνει τη σκέψη του και να συστηματοποιεί τη 
βιωματική και σχολική γνώση με όργανο το γραπτό λόγο. Τα παραπάνω θα οδηγή-
σουν στην  ανάπτυξη αυτοπεποίθησης για τις συγγραφικές του δυνατότητες και την 
απόλαυση της διαδικασίας σύνθεσης κειμένου. 

Τα εικαστικά μαθήματα να καλλιεργούν η δημιουργικότητα των μαθητών, η παραγω-
γή καλλιτεχνικού έργου και η συμμετοχή τους στις εικαστικές τέχνες αφού οι μαθητές 
πειραματίζονται και αξιοποιούν τις δυνατότητές τους στο χειρισμό απλών υλικών και 
μέσων δημιουργώντας εικαστικά έργα.  

Η μουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και 
της προσωπικότητας των μαθητών, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις δραστη-
ριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης.  

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

• να αναλύουν και να συνθέτουν πληροφορίες. 
• να εντοπίζουν και να αξιολογούν τις πληροφορίες που χρειάζονται με τη χρή-

ση διάφορων πηγών πληροφόρησης γλωσσικών και μη. 
• Να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές πηγές ώστε να οργανώνουν, να διευρύνουν και 

να διαχέουν τη γνώση στην σχολική και ευρύτερη τοπική κοινωνία. 

Στην εποχή της  ραγδαίας εξέλιξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επι-
κοινωνίας (ΤΠΕ),  της 

 
αύξησης του όγκου των γνώσεων και της γρήγορης 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. Ο υπολογιστής καθίσταται διεπιστημονικό εργαλείο προσέγ-
γισης της γνώσης.  
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Η εκπαίδευση στις ΤΠΕ, μέσα από την κριτική επεξεργασία των προσλαμβανόμενων 
πληροφοριών, αποτελεί εργαλείο για την απόκτηση πλούσιας πολιτισμικής και επι-
στημονικής γνώσης, για την εξασφάλιση της διά βίου εκπαίδευσης και για την προα-
γωγή της εξατομικευμένης εκπαίδευσης.   

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• να προωθούν τη συνεργατική μάθηση και επικοινωνία. 
• να ενθαρρύνονται στο διάλογο και την επιχειρηματολογία. 
• να καλλιεργούν την ικανότητα λήψης αποφάσεων. 
• να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις. 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση προσεγγίζει συνδυαστικά τις θεωρίες μάθησης. Δίνει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να κατασκευάζουν τη γνώση με το δικό τους τρόπο, ενερ-
γητικά (εποικοδομισμός Piaget), να ανακαλύπτουν τη γνώση (κανόνες, αρχές, ανά-
πτυξη δυνατοτήτων) μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, όπου ο εκπαιδευτικός 
έχει το ρόλο του εμψυχωτή, του καθοδηγητή, ενώ η μάθηση δημιουργείται από την 
αλληλεπίδρασή τους με τους συμμαθητές τους με την υλοποίηση κοινών δραστηριο-
τήτων (κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις).  

Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την εκπαιδευτική παρέμβαση είναι η ομαδοσυνερ-
γατική, η ανακαλυπτική και η μέθοδος project. 

Οι ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να ορ-
γανώνουν και να καταγράφουν τις σκέψεις τους, να τις συνθέτουν, να τις κρίνουν και 
να τις εκφράζουν μέσα από την παρουσίασή τους. Χρησιμοποιούνται τόσο λογισμικά 
γνωστικών αντικειμένων όσο και λογισμικά γενικής χρήσης: 
Λογισμικό Word  
Ιστοεξερεύνηση Web quest 
Λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων PowerPoint 
Λογισμικό Movie Maker 
Web 2.0 Tools Prezi 
Web 2.0 Tools Voki 
Web 2.0 Tools Wiki 

Φάσεις διεξαγωγής της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Α΄ φάση – Ανάγνωση κειμένου 

Με αφορμή την ενότητα στο μάθημα των θρησκευτικών Εργαζόμαστε για την ενότητα 
όλων οι μαθητές συζήτησαν για τις αξίες της αλληλεγγύης, δικαιοσύνης, συνεργα-
σίας, αλληλοβοήθειας. Οι μαθητές με τη βοήθεια του δασκάλου έπαιξαν το παιχνίδι 
με τα κουβάρια. Χρησιμοποίησαν τρία κουβάρια διαφορετικού χρώματος (κίτρινο, 
πράσινο, γκρι) και τα πετούσαν στους συμμαθητές τους κρατώντας ένα κομμάτι του 
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κουβαριού και λέγοντας το όνομα ενός φίλου τους. Με αυτό τον τρόπο δημιούργησαν 
ένα ιστό αράχνης. Με αυτό το βιωματικό παιχνίδι συνειδητοποίησαν την αξία της ε-
νότητας της συνεργασίας. Στη συνέχεια οι μαθητές έρχονται σε επαφή μ’ ένα λογοτε-
χνικό βιβλίο. Ο τίτλος του βιβλίου είναι Τα Αστέρια της Ευρώπης της Λήδας Βαρ-
βαρούση. Το συγκεκριμένο βιβλίο επιλέχτηκε γιατί είναι ένα σύντομο και ευχάριστο 
ανάγνωσμα κατάλληλο για την ηλικία των μαθητών. Επιπρόσθετα, το βιβλίο διαποτί-
ζεται από τις αξίες-αρχές στις οποίες στηρίχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν, γίνε-
ται μια σύντομη νοηματική επεξεργασία με συζήτηση για πιθανές δυσκολίες και απο-
ρίες. Οι μαθητές γράφουν στο πίνακα τους βασικούς ήρωες της ιστορίας, βρίσκουν 
τις σχέσεις μεταξύ των ηρώων και σκιαγραφούν  τους χαρακτήρες τους. Έπειτα, οι 
μαθητές, κατά ομάδες, βρίσκουν τις αξίες-αρχές που  διαφαίνονται στο κείμενο τις 
οποίες καταγράφουν στον πίνακα και συζητούν την αξία τους για το άτομο και ευρύ-
τερα για ο κράτος. Στη συνέχεια, καλούνται να αναδιηγηθούν την  ιστορία. Στη φάση 
αυτή δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν επιχειρήματα, διάλογο και 
να μπορέσουν να εκφράσουν και να  επικοινωνήσουν σωστά τις σκέψεις τους.  

Τη δεύτερη ώρα οι μαθητές με παραίνεση του δασκάλου αποφασίζουν να συνθέσουν 
μια δική τους ιστορία. Αναζητούν τα δομικά στοιχεία της ιστορίας τα πρόσωπα, τον 
τόπο τον χρόνο. Μέσα στη τάξη επικράτησε μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ 
των μαθητών για την πολύπλοκη διαδικασία επίλυσης μιας σειράς προβλημάτων, που 
γεννά η σύνθεση μιας ιστορίας κατανοώντας και εμβαθύνοντας στα αφηγηματικά 
στοιχεία που είναι: το χωροχρονικό πλαίσιο, τα πρόσωπα, οι κατάστασεις, οι ρόλοι 
των προσώπων, οι αντιδράσεις του ήρωα. Οι ομάδες συνέθεσαν ιστορίες και επέλε-
ξαν την καλύτερη. Στο παράρτημα υπάρχουν η ιστορία που επιλέχτηκε.  

Β’ Φάση  - Γνωριμία με την Ε.Ε. 

Με αφορμή τη ανάγνωση του βιβλίου οι μαθητές θέλησαν να γνωρίσουν τις χώρες 
που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ιστορία της Ε.Ε. και άλλα στοιχεία. Αυτό 
πραγματοποιήθηκε παρακολουθώντας ένα PowerPoint με θέμα : Γνωριμία με την 
Ε.Ε. Οι μαθητές στη συνέχεια αναζήτησαν μέσω του διαδικτύου από συγκεκριμένες 
ιστοσελίδες: http://europa.eu/abouteu/countries/index_el.htm, http://europa.eu/about-
eu/eu-history/index_el.htm, http://europa.eu/index_el.htm, http://europa.eu/kids-
corner/index.htm, που είχε υποδείξει ο δάσκαλος πληροφορίες για τα κράτη – μέλης 
της Ε.Ε. (Ιστοεξερεύνηση) Έπαιξαν διαδικτυακά παιχνίδια από την ιστοσελίδα: 
http://europa.eu/europago/games/memory/memory.jsp?language=el. 

Γ΄ Φάση  - Επέκταση - Αξιοποίηση των γνώσεων 

Οι μαθητές σχεδιάζουν τις σημαίες των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης και παίζουν 
το παιχνίδι: Βρες τη χώρα. Στη συνέχεια φτιάχνουν στο υπολογιστή το χάρτη με τις 
σημαίες με τη χρήση του Prezi. Οι μαθητές ανάρτησαν στο Wiki της τάξης τους σε-
λίδες με πληροφοριακό υλικό για τις χώρες της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, χωρίστηκαν 
σε τρεις ομάδες.  Η κάθε ομάδα ανέλαβε μια ομάδα χωρών της Ε.Ε.. Οι ομάδες των 
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χωρών ήταν: Βόρειες, Κεντρικές και Νότιες. Η κάθε σελίδα περιλαμβάνει πίνακα με 
τις χώρες τις πρωτεύουσες τις σημαίες και τη γλώσσα. Ιδιαίτερα για τη γλώσσα χρη-
σιμοποιήθηκε το Voki για να ηχογραφηθεί η λέξη καλημέρα στην αντίστοιχη γλώσ-
σα.  

Δ΄ Φάση – Ολοκλήρωση 

Οι μαθητές φτιάχνουν, με τη καθοδήγηση του δασκάλου, ένα βίντεο χρησιμοποιώ-
ντας το λογισμικό Movie Maker.  Το βίντεο περιλαμβάνει α) εικόνες από αξιοθέατα 
των ευρωπαϊκών χωρών, που βρήκαν οι μαθητές στην αναζήτηση τους στο διαδίκτυο 
και β) μουσικά κομμάτια των παραπάνω χωρών που αναζήτησαν οι μαθητές με την 
βοήθεια της καθηγήτριας της Μουσικής στο Διαδίκτυο. Οι μαθητές «μπήκαν» στο 
περιβάλλον του Movie Maker και άρχισαν να πειραματίζονται. Η ενέργεια αυτή αν 
και δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολη ήταν ευχάριστη και κινητοποίησε όλους τους μαθητές. 
Οι μαθητές, με τη βοήθεια του καθηγητή της Πληροφορικής, διερεύνησαν τα εφέ που 
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ώστε να τελειοποιήσουν την ταινία τους. Έγραψαν 
το τίτλο της ταινίας, τους συμμετέχοντες και αφού ολοκλήρωσαν την παραγωγή του 
βίντεο, παρακολούθησαν την προβολή της ψηφιακής ταινίας. Οι μαθητές είχαν την 
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη συγγραφέα του βιβλίου Τα αστέρια της Ευρώ-
πης Λήδας Βαρβαρούση ώστε να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το τρόπο γραφής 
ενός βιβλίου.  Παράλληλα, η συγγραφέας είχε την ευκαιρία να θαυμάσει το εκπαιδευ-
τικό υλικό που δημιούργησαν οι μαθητές κατα τη διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμ-
βασης. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές παρουσίασαν την εκπαιδευτική 
παρέμβαση στους μαθητές των άλλων τμημάτων του σχολείου και στους γονείς. Η 
μαθητική κοινότητα παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ταινία που δη-
μιούργησαν οι μαθητές καθώς και την δραματοποίηση της ιστορίας που έγραψαν οι 
μαθητές.  

Η εκπαιδευτική παρέμβαση μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορες παραλλαγές και να 
εμπλουτιστεί. Καταρχήν, προωθεί τη δημιουργική γραφή σε ομάδες και μπορεί να 
επεκταθεί στην παραγωγή λόγου, κάθε είδους κειμένου αφηγηματικού, περιγραφικού, 
κ.α. Καλλιεργεί τη δεξιότητα αυτοέκφρασης των μαθητών ιδιαίτερα όταν οι μαθητές 
εργάζονται ομαδοσυνεργατικά.  

Αξιολόγηση 

1. Διαμορφωτική 

Στη διάρκεια εφαρμογής της παρέμβασης τα κυριότερα προβλήματα που εμφανίστη-
καν αφορούσαν τη λειτουργία των ομάδων καθώς και την εξοικείωση των μαθητών 
με τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν. Αν και  οι μαθητές συγκρότησαν οι ίδιοι τις 
ομάδες, τούς ζητήθηκε από την αρχή ο καταμερισμός των εργασιών, δηλ. ποιος θα 
πραγματοποιούσε την κάθε δραστηριότητα ο οποίος καταμερισμός δεν τηρήθηκε α-
φενός λόγω της ισχυρής προσωπικότητας κάποιων μαθητών, που συγκρούστηκαν μέ-
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σα στην ίδια ομάδα, και αφετέρου λόγου του ενθουσιασμού τους ποιος θα πρωτοκα-
θίσει μπροστά στον Η/Υ. Τα προβλήματα αυτά ξεπεράστηκαν με τη παρέμβαση του 
δασκάλου ορίζοντας υπεύθυνους σε κάθε ομάδα. Μάλιστα από εκεί και πέρα όλα λει-
τούργησαν ικανοποιητικά. Ο χρόνος  που πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση ξεπέρασε 
τον αρχικό σχεδιασμό, επειδή απαιτήθηκε χρόνος για την εξοικείωση των μαθητών με 
λογισμικά όπως το Prezi, και Movie Maker. Ο δάσκαλος σε όλη την εκπαιδευτική 
παρέμβαση ήταν ο «ενορχηστρωτής των δραστηριοτήτων που θα υποβοηθούνται από 
τον υπολογιστή» (Ράπτης Α. Ράπτη Α., Η πληροφορική στην Εκπαίδευση (Παιδαγωγι-
κή προσέγγιση), Αθήνα 1996, σ. 72).  

2. Τελική 

Στο τέλος της εκπαιδευτικής παρέμβασης  ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μαθη-
τών και του δασκάλου ώστε να αξιολογηθεί  η παρέμβαση. Οι μαθητές έκριναν και  
αξιολόγησαν το έργο τους, την επιτυχία των στόχων, καθώς και το πόσο μεθοδικά και 
συντονισμένα δραστηριοποιήθηκαν, Οι ίδιοι οι μαθητές επισήμαναν τις θετικές τους 
εντυπώσεις από όλη την διαδικασία καθώς και από την εφαρμογή των λογισμικών, 
που τους έδωσαν τη δυνατότητα να επιτύχουν τους γνωστικούς στόχους που είχαν 
τεθεί από την αρχή. Oι μαθητές εντυπωσιάστηκαν με την ενασχόληση τους με λογι-
σμικά όπως το Voki, Prezi, Movie Maker. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω α-
παντήσεις των μαθητών: 

− Μ1: «Συνεργαστήκαμε για να φτιάξουμε κάτι όμορφο. Μου άρεσε αυτό που κάναμε 
με το Voki » 

− Μ2: «Υπήρχε υπέροχη συνεργασία, συμμετείχα σε όλα και τα κάναμε όλα με τη θέ-
ληση μας» 

− Μ3: «Ήταν διασκεδαστικό το παιχνίδι με τα κουβάρια .και συνεργάστηκα με τους 
συμμαθητές μου! Επίσης ένας παραπάνω λόγος για να πειραματιστούμε και να 
γράψουμε με φαντασία αυτή την πανέμορφη ιστορία» 

− Μ4: « Ήταν μια καινούργια εμπειρία για μένα. Μου άρεσε στο Voki το ψάξιμο για 
να συμπληρώσω τους πίνακες στο Wiki» 

− Μ5: « Μου άρεσε το ότι φτιάχναμε το κάθε χαρακτήρα ανάλογα με τη χώρα» 

Από τις απαντήσεις συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από την όλη 
διαδικασία γιατί τη θεώρησαν πρωτότυπη, και τους έδινε την ευκαιρία να συνεργα-
στούν με τους συμμαθητές τους. Πράγματι, έδρασαν με ευχαρίστηση και συνεργά-
στηκαν με υποδειγματικό τρόπο. Οι αντιδράσεις των μαθητών αποτυπώθηκαν στο 
ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπλήρωσαν οι μαθητές στο τέλος της παρέμβασης.  

Συμπεράσματα 

H εκπαιδευτική παρέμβαση πέτυχε τους στόχους που είχαν τεθεί. Οι μαθητές γνώρι-
σαν, ανακάλυψαν τις χώρες της Ε.Ε. με ένα ευχάριστο βιωματικό και δημιουργικό 
τρόπο. Οι μαθητές ανέπτυξαν υπευθυνότητα, αλληλοσεβασμό, αλληλοβοήθεια  και 
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ομαδοσυνεργατική διάθεση, που ασφαλώς επηρέασε θετικά το επίπεδο  κοινωνικο-
ποίησής τους. Μέσα από όλες αυτές τις εμπειρίες τα παιδιά συνειδητοποίησαν τις δυ-
νατότητες και τις ικανότητες που είχαν να διατυπώνουν  προτάσεις,  να συζητούν ο-
μαδικά, να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις  και να επιχειρηματολογούν. Οι μαθητές 
ευχαριστήθηκαν ιδιαίτερα με το ότι η εργασία τους θα γινόταν γνωστή μέσω του δια-
δικτύου.  
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Διδακτικό σενάριο με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στο νηπιαγωγείο 
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Περίληψη 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αποτελεί μέρος της διαθεματικής προσέγγισης 
που υλοποιήθηκε στην τάξη με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στόχος ήταν να διευρύ-
νουν και να εμπλουτίσουν τα παιδιά τις γνώσεις τους για τις πεταλούδες και τις νυ-
χτοπεταλούδες, χρησιμοποιώντας κατάλληλα λογισμικά. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
στο σύνολο των δραστηριοτήτων του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου αντανακλά 
τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική και μαθησιακή δια-
δικασία του νηπιαγωγείου, προάγοντας έτσι την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της 
συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των μικρών παιδιών και ενισχύοντας παράλλη-
λα τις εμπειρίες μάθησής τους μέσα στο νηπιαγωγείο. 

Λέξεις – Κλειδιά: Πεταλούδες, νυχτοπεταλούδες, προσχολική εκπαίδευση, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του 
προγράμματος της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β΄ επιπέδου για την αξιοποίηση και 
εφαρμογή των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη διδα-
κτική πράξη.  Η ανάπτυξη και η συγγραφή του προτεινόμενου σεναρίου καθώς και η 
επιλογή των εκπαιδευτικών λογισμικών στηρίχτηκε στο επιμορφωτικό υλικό για την 
επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου και περιλαμβάνει το σύνολο των 
διδακτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αξιοποίηση και 
την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Ο τίτλος του διδακτικού σεναρίου 
είναι: «Όμορφος κόσμος μαγικός με πεταλούδες και νυχτοπεταλούδες» και απευθύνεται 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο εντάσσεται στη διαθεματική προσέγγιση, όπως 
αναφέρεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο (2003). Το βασικό γνωστικό αντικεί-
μενο από το οποίο αντλεί στόχους το σενάριο αφορά την γνωστική περιοχή Παιδί και 
Περιβάλλον, καθώς έχει κεντρικό θεματικό άξονα τις πεταλούδες και τις νυχτοπετα-
λούδες. Παράλληλα, η επεξεργασία του θέματος διαχέεται στις ακόλουθες γνωστικές 
περιοχές: Παιδί και Δημιουργία − Έκφραση, Παιδί και Μαθηματικά, Παιδί και 
Γλώσσα, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών. 
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Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 

Για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου, τα παιδιά έχουν ήδη αρκετές γνώσεις 
σχετικά με τις πεταλούδες και τις νυχτοπεταλούδες, καθώς έχουν υλοποιηθεί διαθε-
ματικές δραστηριότητες αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Τα παιδιά έχουν απο-
κτήσει γνώσεις σχετικά με τα δυο αυτά έντομα, μπορούν να ξεχωρίζουν τις πεταλού-
δες από τις νυχτοπεταλούδες και έχουν αντιληφθεί πως πρόκειται για δυο διαφορετι-
κά έντομα.  

Από την πλευρά της χρήσης των Τ.Π.Ε., τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με βασικές λει-
τουργίες του υπολογιστή (ενεργοποίηση − απενεργοποίηση υπολογιστή, εκκίνηση 
λογισμικών, χρήση πληκτρολογίου − ποντικιού, λειτουργία «σύρε και άφησε»). 

Εκτιμώμενη διάρκεια και Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο είχε διάρκεια 12 διδακτικές ώρες. Εδώ πρέπει να 
αναφέρουμε ότι η γνωριμία και η ενασχόληση των παιδιών στον υπολογιστή έχει ήδη 
εφαρμοστεί σε προηγούμενη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
Οι δραστηριότητες του σεναρίου και η εφαρμογή τους στην τάξη δεν υπερβαίνουν τα 
σαράντα πέντε λεπτά, ωστόσο αυξάνονται ή μειώνονται ανάλογα με το ενδιαφέρον 
των παιδιών. 

Το διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου 
και εντάσσεται στη μεθοδολογία της θεματικής προσέγγισης, όπως αυτή ορίζεται από 
το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003). Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) στη θεματική προσέγγιση 
ο/η νηπιαγωγός έχει επιλέξει το θέμα και έχει οργανώσει τους μαθησιακούς στόχους 
και την εκτιμώμενη διάρκεια που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίησή τους.   

Εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών 

Οι πρότερες γνώσεις των παιδιών για τις πεταλούδες και τις νυχτοπεταλούδες: (α) 
Γνωρίζουν τι είναι οι πεταλούδες και οι νυχτοπεταλούδες. (β) Είναι ικανά να περι-
γράψουν τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στις πεταλούδες και τις νυχτοπετα-
λούδες. (γ) Μπορούν να περιγράψουν το σχήμα, το χρώμα και γενικότερα τη μορφή 
των δυο αυτών εντόμων. 

Οι αναπαραστάσεις των μαθητών και οι πιθανές δυσκολίες της σκέψης τους: (α) Δυ-
σκολεύονται ίσως να κατανοήσουν τα στάδια εξέλιξης των δυο αυτών εντόμων. (β) 
Δυσκολεύονται μερικές φορές στην αναγνώριση της συμμετρίας. 

Σκοπός και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Ο σκοπός του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου είναι τα παιδιά να αναπτύξουν δε-
ξιότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, ως εργαλείων έκφρασης ιδεών και πα-
ραγωγής έργων, ώστε να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά 
με τις πεταλούδες και τις νυχτοπεταλούδες. 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
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− Να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις πεταλούδες και τις νυχτοπεταλούδες. 
− Να συζητήσουν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα αναφορικά με τις ομοιότητες 

και τις διαφορές ανάμεσα στις πεταλούδες και τις νυχτοπεταλούδες. 
− Να ομαδοποιούν και να ταξινομούν λαμβάνοντας υπόψη ανάλογα κριτήρια (χρώμα 

− μέγεθος). 
− Να σχεδιάζουν το συμμετρικό ενός σχήματος ως προς τον άξονα συμμετρίας του. 
− Να εκφραστούν δημιουργικά και ελεύθερα, μέσα από τα εικαστικά, καλλιεργώντας 

έτσι την αισθητική τους αντίληψη. 

Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. 
− Να αξιοποιήσουν κατάλληλα τις Τ.Π.Ε. μέσω της αναζήτησης πληροφοριών στο 

διαδίκτυο, να τις οργανώνουν, να τις επεξεργάζονται και να τις παρουσιάζουν. 
−  Να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο, να αναγνωρίζουν τις Τ.Π.Ε. ως μέσο για 

ψυχαγωγία, εργασία και αλληλεπίδραση. 
− Να παράγουν πολυτροπικές πληροφορίες. 
− Να αναπτύξουν και να παράγουν ιδέες με τη χρήση ψηφιακών μέσων. 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
− Να συνεργάζονται σε ομάδες με κοινούς στόχους και επιδιώξεις. 
− Να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται για την παραγωγή κοινού έργου. 

Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή  

Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 
διδακτικού σεναρίου είναι η εξής: (α) H γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογιστή της τά-
ξης, ο οποίος παράλληλα διαθέτει φυλλομετρητή με σύνδεση στο διαδίκτυο. Στον η-
λεκτρονικό υπολογιστή έχουν ήδη εγκατασταθεί τα απαραίτητα λογισμικά. (β) Φορη-
τός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop). 

Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει: (α) εποπτικό υλικό με εικόνες για τις πεταλούδες 
και τις νυχτοπεταλούδες, (β) πληροφοριακά και λογοτεχνικά κείμενα για τις πεταλού-
δες και τις νυχτοπεταλούδες, (γ) χαρτί του μέτρου, μαρκαδόροι, υλικά κατασκευών. 

Επίσης, τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του διδακτικού σενα-
ρίου είναι τα εξής: 

− Υπηρεσία διαδικτύου και διαμοιρασμού οπτικοακουστικού υλικού YouTube. Αποτε-
λεί ένα δημοφιλή δικτυακό τόπο, ο οποίος επιτρέπει την αποθήκευση, την αναζήτη-
ση, την αναπαραγωγή και το διαμοιρασμό οπτικοακουστικού υλικού. 

− Web 2.0 εργαλείο δημιουργίας διαδραστικής αφίσας Glogster. Πρόκειται για ένα 
συνεργατικό εργαλείο μάθησης, ανοιχτού κώδικα που δίνει τη δυνατότητα σε μαθη-
τές και εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν δωρεάν διαδραστικές − πολυτροπικές α-
φίσες. Διαθέτει ένα ελκυστικό και πλούσιο περιβάλλον και επιτρέπει το σχεδιασμό 
διαδραστικών αφισών με την εισαγωγή κειμένου, εικόνων, φωτογραφιών, ήχου, βί-
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ντεο και ειδικών εφέ. Οι πολλαπλές σχεδιαστικές του δυνατότητες ευνοούν τις συ-
νεργατικές μορφές μάθησης και τη δόμηση της γνώσης των παιδιών τόσο σε ατομι-
κό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.  

− Λογισμικό γενικής χρήσης − δημιουργίας παρουσίασης (MS Power Point). Πρόκει-
ται για ένα λογισμικό με πολυμεσικές και υπερμεσικές εφαρμογές που επιτρέπει την 
προετοιμασία και την παρουσίαση ενός εγγράφου, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει 
κείμενο, εικόνα, βίντεο και ήχο. Η χρήση του λογισμικού δημιουργίας παρουσιάσε-
ων ενθαρρύνει την οργάνωση των πληροφοριών από τα παιδιά και την οικοδόμηση 
των γνώσεων τους. 

− Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration. Είναι κατάλληλο για την 
κατασκευή εννοιολογικών χαρτών και η προστιθέμενη αξία του αφορά στη συνει-
σφορά του στην εκπαιδευτική διαδικασία ως μέσο για την οργάνωση του περιεχομέ-
νου κάποιου μαθήματος από τον/την εκπαιδευτικό, ως εποπτικό μέσο παρουσίασης 
υλικού στους μαθητές, ως εργαλείο αξιολόγησης, ως εργαλείο ανάδυσης και κατα-
γραφής των αναπαραστάσεων των μαθητών. 

− Λογισμικό έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας Tux Paint. Πρόκειται για 
ένα ελεύθερο πρόγραμμα ζωγραφικής κατάλληλο για παιδιά προσχολικής και πρώ-
της σχολικής ηλικίας με εύχρηστη διεπαφή, διασκεδαστικά εφέ ήχου, πληθώρα σχε-
δίων καθώς και ποικιλία εργαλείων σχεδίασης, τα οποία βοηθούν τη δημιουργικό-
τητα των παιδιών. Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δημιουργήσουν 
και να συνθέσουν εικόνες, να τις τροποποιήσουν, να τις ανασυνθέσουν, να τις ε-
μπλουτίσουν και να πειραματιστούν χωρίς φόβο. 

− Λογισμικό έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας Revelation Natural Art. 
Παρέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων κατάλληλων για ζωγραφική και απλή επεξεργα-
σία κειμένων, με την προσθήκη έτοιμων σχεδίων (στάμπες) ή βασικών γεωμετρικών 
σχημάτων (γραμμές, κύκλους, ορθογώνια, ελλείψεις, πολύγωνα), που τα παιδιά συ-
μπληρώνουν με το κατάλληλο χρώμα ή με το επιθυμητό μοτίβο. Επιπλέον, τα παιδιά 
μπορούν να ταξινομήσουν, να περιστρέψουν, να τροποποιήσουν, να μεγεθύνουν και 
να χρωματίσουν αντίστοιχα τις εικόνες. Το περιβάλλον του λογισμικού είναι αρκετά 
ευχάριστο και ελκυστικό για εικαστικές δραστηριότητες από τα μικρά παιδιά, καθώς 
ενισχύει την καλλιτεχνική τους διάθεση για πρωτότυπες δημιουργίες και συνθέσεις. 

− Εφαρμογή σε περιβάλλον Web 2.0 Jigsaw planet. Πρόκειται για μια ελεύθερη ιστο-
σελίδα στην οποία δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να δημιουργήσουν και να συν-
θέσουν πάζλ διαδικτυακά με διαβαθμιζόμενα επίπεδα ευκολίας − δυσκολίας. Η συ-
γκεκριμένη εφαρμογή προσφέρει πλούτο εικόνων και σχεδίων σε μορφή πάζλ με ε-
ντυπωσιακούς χρωματισμούς που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών. 

− Λογισμικό αξιολόγησης Hot Potatoes, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα δημιουρ-
γίας ασκήσεων διαφόρων μορφών. Αποτελεί ουσιαστικά ένα πακέτο πέντε συγγρα-
φικών εργαλείων, το οποίο παρέχει στον/στην  εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να δη-
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μιουργεί διαφορετικού τύπου διαδραστικές ασκήσεις για διάφορες θεματικές περιο-
χές του αναλυτικού προγράμματος, με τη μορφή ιστοσελίδων (html).  

Οργάνωση της τάξης 

Η οργάνωση της τάξης μπορεί να πάρει τις παρακάτω μορφές: (α) Εργασία σε ομάδες: 
η οργάνωση της τάξης γίνεται σε οχτώ ομάδες των δύο παιδιών ανά ομάδα. Η δη-
μιουργία των ομάδων γίνεται από το/τη νηπιαγωγό σε συνεργασία με τα παιδιά. Κατά 
τη δημιουργία των ομάδων, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθη-
τής σε κάθε ομάδα που να είναι εξοικειωμένος με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. (β) 
Ατομική εργασία: κατά την υλοποίηση της θεματικής προσέγγισης, τα παιδιά δη-
μιουργούν ατομικές εργασίες με βάση το σχεδιασμό του διδακτικού σεναρίου. 

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τ.Π.Ε. συνδυάζουν ομαδοσυνεργατικές  δραστηριό-
τητες ώστε να προωθείται η συμμετοχή όλων των παιδιών. Επίσης, πρέπει να ανα-
φερθεί πως όταν μια ομάδα εργάζεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι υπόλοιπες 
ομάδες ασχολούνται με συμβατικές δραστηριότητες στα τραπεζάκια εργασίας. Επί-
σης, ο ρόλος του/της νηπιαγωγού είναι υποστηρικτικός, καθοδηγητικός και εμψυχω-
τικός. Ο/Η νηπιαγωγός ενημερώνει αναλυτικά τα παιδιά και δίνει σαφείς οδηγίες α-
ναφορικά με το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων, τους στόχους αλλά και τα επιδιω-
κόμενα αποτελέσματα.  

Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές 

Θεωρητική προσέγγιση 
Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο στηρίζεται σε εποικοδομηστικές και  κοινω-
νικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Οι εποικοδομηστικές προσεγγίσεις αναγνωρίζουν 
πως τα παιδιά έχουν γνώσεις πριν την είσοδο τους στο σχολείο και χρειάζονται πλέον 
περαιτέρω βοήθεια με σκοπό να οικοδομήσουν νέες γνώσεις πάνω σε αυτές που ήδη 
έχουν κατακτήσει. Έτσι εμπλέκονται ενεργά στην οικοδόμηση των γνώσεων τους. Οι 
κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν την κοινωνικοπολιτισμική αλλη-
λεπίδραση και τις συνεργατικές δραστηριότητες με απώτερο στόχο τις αυθεντικές 
μαθησιακές καταστάσεις (Κόμης, 2004).   

Μεθοδολογική προσέγγιση 
Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου χρησιμοποιεί την ομαδοσυνεργατική προ-
σέγγιση, η οποία στηρίζεται στη θεωρία του εποικοδομισμού. Σύμφωνα με τον 
Piaget, η ανάπτυξη της λογικής και επιστημονικής σκέψης του παιδιού είναι μια εξε-
λικτική διαδικασία με διάφορα στάδια. Αρχίζει με την υπόθεση ότι ο κάθε μαθητής 
κατασκευάζει τη γνώση με το δικό του τρόπο, ενεργητικά, και δεν αποτελεί απλά έ-
ναν παθητικό υποδοχέα πληροφοριών και γνώσεων. Επομένως ο μαθητής πρέπει να 
μαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα, το οποίο να 
δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αλληλεπιδρά μαζί του (Ματσαγγούρας, 2000). 

Διδακτική προσέγγιση με Τ.Π.Ε. 
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Η προστιθέμενη αξία του εκπαιδευτικού σεναρίου με τη χρήση των Τ.Π.Ε. έγκειται 
στο γεγονός ότι παρέχεται στους μαθητές ένα πολυμεσικό περιβάλλον, μέσα στο ο-
ποίο τα παιδιά οικοδομούν γνώσεις που έχουν νόημα για αυτά. Τα εκπαιδευτικά λογι-
σμικά που χρησιμοποιούνται ενισχύουν την επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομά-
δας, ενθαρρύνουν τη διερευνητική και συνεργατική μάθηση και ενεργοποιούν το εν-
διαφέρον και την προσωπική εμπλοκή του κάθε παιδιού.  

Συγκρίνοντας το συμβατικό τρόπο διδασκαλίας με τη διδασκαλία με τη χρήση των 
Τ.Π.Ε. διαπιστώνεται ότι η χρήση των προαναφερόμενων λογισμικών ενθαρρύνει την 
ενεργό συμμετοχή των παιδιών και εμπλουτίζει τη γνώση τους καθώς συνιστούν ι-
σχυρά γνωστικά εργαλεία στη διάθεση τους.  

Φύλλα εργασίας 

Στην προσχολική αγωγή και στο νηπιαγωγείο ιδιαίτερα απουσιάζει ο συγκεκριμένος 
όρος και η συνακόλουθη εφαρμογή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως «φύλλα 
εργασίας» μπορούμε να θεωρήσουμε όλα τα απαραίτητα υλικά και τις γραπτές ή 
προφορικές οδηγίες που δίνει ο/η νηπιαγωγός στα παιδιά, ώστε να πραγματοποιήσουν 
μια δραστηριότητα. Όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά σε κάθε δραστηριό-
τητα του διδακτικού σεναρίου. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων του διδακτικού σεναρίου 

Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας 

Δραστηριότητα 1 

Κατά την υλοποίηση της διαθεματικής προσέγγισης για τις πεταλούδες και τις νυχτο-
πεταλούδες, ο/η νηπιαγωγός παρουσιάζει στα παιδιά το πληροφοριακό κείμενο «Πε-
ταλούδες και νυχτοπεταλούδες» από το ένθετο της εφημερίδας Καθημερινή − Οι ε-
ρευνητές πάνε παντού. Μετά την ανάγνωση του, τα παιδιά συζητούν και εκφράζουν 
τις απόψεις τους σχετικά με αυτά που έμαθαν από το κείμενο και τις νέες γνώσεις που 
αποκόμισαν.  

Δραστηριότητα 2 

Ολοκληρώνοντας την ανάγνωση του πληροφοριακού κείμενου, ο/η νηπιαγωγός προ-
χωράει στην ανίχνευση των πρότερων γνώσεων και των αναπαραστάσεων των παι-
διών για τις πεταλούδες και τις νυχτοπεταλούδες. Οι απόψεις των παιδιών καταγρά-
φονται σε χαρτί του μέτρου και παρουσιάζονται στην ολομέλεια. Στη συνέχεια, τα 
παιδιά ανά ζευγάρια, δημιουργούν ένα εννοιολογικό χάρτη με τη χρήση λογισμικού 
εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration) αποτυπώνοντας έτσι τις σχετικές τους 
γνώσεις. 
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Εικόνα 1: Εννοιολογικός χάρτης με τη χρήση του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογρά-
φησης Kidspiration. 

Δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου 

Δραστηριότητα 1 

Ο/Η νηπιαγωγός παρουσιάζει στα παιδιά χάρτινες πεταλούδες και νυχτοπεταλούδες 
με διαφορετικό χρώμα και μέγεθος. Τα παιδιά καλούνται να κάνουν ομαδοποίηση − 
ταξινόμηση λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα κριτήρια. Στη συνέχεια, με τη 
χρήση του λογισμικού Natural Revelation Art, τα παιδιά σε ζευγάρια καλούνται να 
ομαδοποιήσουν τις πεταλούδες και τις νυχτοπεταλούδες με κριτήριο το χρώμα τους. 
Στην βιβλιοθήκη εικόνων του λογισμικού έχουν εισαχθεί σκόπιμα αντίστοιχες εικόνες 
από το/τη νηπιαγωγό. Τα παιδιά με τη χρήση του ποντικιού και της τεχνικής του «σύ-
ρε και άσε» μεταφέρουν στους αντίστοιχους χρωματιστούς κύκλους τις πεταλούδες 
και τις νυχτοπεταλούδες. 

 

Εικόνα 2: Ομαδοποιήσεις στο λογισμικό έκφρασης και δημιουργίας Natural Revelation 
Art. 
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Δραστηριότητα 2 

Τα παιδιά αναζητούν εικόνες στη μηχανή αναζήτησης Google για τις πεταλούδες και 
τις νυχτοπεταλούδες με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του/της νηπιαγωγού και τις 
αποθηκεύουν σε ήδη υπάρχοντα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Στη συνέχεια ανοίγουν το λογισμικό γενικής χρήσης − δημιουργίας πα-
ρουσιάσεων και τοποθετούν σε διαφάνειες τις αποθηκευμένες εικόνες των πεταλού-
δων και των νυχτοπεταλούδων. Κάθε ομάδα, που αποτελείται και από ένα νήπιο, α-
ναλαμβάνει να γράψει ένα τίτλο για κάθε διαφάνεια. Όλες οι ομάδες ανατρέχουν σε 
πίνακα αναφοράς που έχει δοθεί από το/τη νηπιαγωγό, ώστε να γράψουν με ευκολία 
τους τίτλους των διαφανειών. 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, τα παιδιά στην ολομέλεια της τάξης πα-
ρακολουθούν την παρουσίαση που δημιούργησαν, σχολιάζουν τις εικόνες που έβαλαν 
και αναφέρουν τις εντυπώσεις τους. 

Δραστηριότητα 3 

Ο/Η νηπιαγωγός μοιράζει στα παιδιά φίλτρα του καφέ, σύρμα πίπας, γλωσσοπίεστρα  
και μαρκαδόρους στα τραπεζάκια εργασίας. Τα παιδιά φτιάχνουν πεταλούδες με τα 
παραπάνω υλικά και διακοσμούμε την τάξη μας με τις κατασκευές τους. Στη συνέ-
χεια προτρέπει τα παιδιά να φτιάξουν τις πεταλούδες τους με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 
και πιο συγκεκριμένα με το λογισμικό Natural Revelation Art ώστε να αντιληφθούν 
παράλληλα την έννοια της συμμετρίας. Τα παιδιά σε ζευγάρια σχεδιάζουν τις πετα-
λούδες τους χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία του λογισμικού. 

      

Εικόνα 3: Σχεδιάζοντας συμμετρικά πεταλούδες. 

Δραστηριότητα 4 

Ο/Η νηπιαγωγός διαβάζει στα παιδιά στην ολομέλεια της τάξης το πληροφοριακό βι-
βλίο «O κύκλος της ζωής: από την κάμπια στην πεταλούδα». Με κατάλληλες ερωτή-
σεις τα παιδιά βοηθούνται να παρουσιάσουν τις πληροφορίες που πήραν σχετικά με 
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τον κύκλο ζωής της πεταλούδας. Στη συνέχεια, αναζητούν στην υπηρεσία διαδικτύου 
και διαμοιρασμού οπτικοακουστικού υλικού Youtube, με την υποστήριξη του/της νη-
πιαγωγού, κάποιο σχετικό βίντεο για τον κύκλο ζωής της πεταλούδας και το παρακο-
λουθούν. Επιστρέφοντας στην ολομέλεια γίνεται συζήτηση για να επαληθεύσουμε 
αυτά που διαβάσαμε στο βιβλίο αλλά και αυτά που είδαμε στο σχετικό βίντεο.  

Κατόπιν, ο/η νηπιαγωγός προτείνει στα παιδιά τη δημιουργία μιας αφίσας που να α-
πεικονίζει τον κύκλο της πεταλούδας με τη χρήση του Web 2.0 εργαλείου Glogster. 
Τα παιδιά σε ζευγάρια συνθέτουν σιγά-σιγά την αφίσα, επιλέγοντας το φόντο, τις α-
ντίστοιχες φωτογραφίες και τις λεζάντες. Κατά τη διάρκεια δημιουργίας της αφίσας 
συμβουλεύονται παράλληλα τα οπτικοποιημένα σύμβολα της εργαλειοθήκης του 
Glogster που έχουν δημιουργηθεί από το/τη νηπιαγωγό. Με την ολοκλήρωση της α-
φίσας, ο/η νηπιαγωγός προτείνει την προσθήκη του σχετικού βίντεο που παρακολού-
θησαν προηγουμένως στο You tube. 

 

Εικόνα 4: Αφίσα με τον κύκλο ζωής της πεταλούδας στο Glogster. 

Δραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου 
Δραστηριότητα 1 

Τα παιδιά, με τη χρήση του λογισμικού έκφρασης και δημιουργίας Tux Paint, δη-
μιουργούν ατομικές συνθέσεις με θέμα τις πεταλούδες και τις νυχτοπεταλούδες. Στις 
σφραγίδες που περιέχει η εργαλειοθήκη του λογισμικού έχουν προστεθεί σκόπιμα 
από το/τη νηπιαγωγό εικόνες πεταλούδων και νυχτοπεταλούδων ώστε να χρησιμο-
ποιηθούν από τα παιδιά στις ψηφιακές ζωγραφιές τους.        
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Εικόνα 5: Νυχτοπεταλούδες με τη χρήση του λογισμικού έκφρασης και δημιουργίας Tux 
paint. 

Δραστηριότητα 2 

Ο/Η νηπιαγωγός παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης την διαδικτυακή εφαρμογή 
δημιουργίας πάζλ Jigsaw planet. Αναφέρει στα παιδιά πως με τη συγκεκριμένη εφαρ-
μογή μπορούν να συνθέσουν πάζλ με τη χρήση του διαδικτύου στον υπολογιστή και 
εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας της. Τα παιδιά σε ζευγάρια κάθονται στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και αναζητούν στη μπάρα πλοήγησης της εφαρμογής εικόνες − πάζλ με 
πεταλούδες και νυχτοπεταλούδες. Η αναζήτηση γίνεται με αγγλικούς χαρακτήρες από 
πίνακα αναφοράς που έχει δημιουργήσει ο/η νηπιαγωγός ενώ παράλληλα ρυθμίζεται 
ο βαθμός δυσκολίας με την τροποποίηση του αριθμού των κομματιών του πάζλ (8 
κομμάτια) λαμβάνοντας έτσι υπόψη με αυτό τον τρόπο τη μαθησιακή ετοιμότητα του 
κάθε παιδιού.  

Δραστηριότητα αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου 

Δραστηριότητα 1 

Ο/Η νηπιαγωγός για να αξιολογήσει τις γνώσεις των παιδιών έχει δημιουργήσει με το  
λογισμικό αξιολόγησης Hotpotatoes (α) ένα παιχνίδι γνώσεων και (β) μια άσκηση 
αντιστοίχησης. Τα παιδιά σε ζευγάρια (νήπιο-προνήπιο) καλούνται να συμπληρώσουν 
τις λέξεις που λείπουν σε ένα πληροφοριακό κείμενο που έχει δημιουργηθεί. Ο/Η νη-
πιαγωγός διαβάζει μία μία πρόταση από το κείμενο και τα παιδιά συμπληρώνουν τη 
λέξη που λείπει, αντιγράφοντας από καρτέλες που υπάρχουν μπροστά τους. Το κείμε-
νο που δημιουργήθηκε στο λογισμικό HotPotatoes αναφέρεται στις διαφορές και στις 
ομοιότητες ανάμεσα σε πεταλούδες και νυχτοπεταλούδες. Στη συνέχεια, στην άσκη-
ση αντιστοίχισης τα παιδιά καλούνται να αντιστοιχίσουν το όνομα ενός διάσημου ζω-
γράφου με τον σχετικό πίνακα που δημιούργησε με θέμα τις πεταλούδες.  
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Εικόνα 6: Συμπληρώνοντας τα κενά στις προτάσεις. 

 

Εικόνα 7: Αντιστοιχίζοντας το όνομα του ζωγράφου με τον πίνακά του. 

Αξιολόγηση 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο είχε ως κεντρικό άξονα την αξιοποίηση και χρή-
ση των Τ.Π.Ε., στη διδακτική πράξη, ως ένα σημαντικό εργαλείο της μαθησιακής 
διαδικασίας και της κατάκτησης της γνώσης. Τα παιδιά συζήτησαν με το/τη νηπιαγω-
γό και μεταξύ τους, συνεργάστηκαν και αλληλεπίδρασαν. Έμαθαν να χρησιμοποιούν 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να αξιοποιούν τα αντίστοιχα λογισμικά, με αποτελε-
σματικότητα και με ασφάλεια, πάντοτε βέβαια με την ενθάρρυνση, την καθοδήγηση 
και την συνεχή επίβλεψη του/της νηπιαγωγού. Παρατήρησαν, πειραματίστηκαν, ακο-
λούθησαν και εκτέλεσαν απλές εντολές και οδηγίες. Κατανόησαν τη σημασία του η-
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λεκτρονικού υπολογιστή και των Τ.Π.Ε. ως μέσων ψυχαγωγίας, εργασίας και αλλη-
λεπίδρασης. Τα παιδιά συμμετείχαν σε κάθε δραστηριότητα με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 
με ευχαρίστηση και ενθουσιασμό. Εμπλούτισαν σε μεγάλο βαθμό τις γνώσεις και τις 
προϋπάρχουσες εμπειρίες τους σχετικά με τις πεταλούδες και τις νυχτοπεταλούδες 
καθώς αξιοποιήθηκε ποικιλία λογισμικών και ψηφιακών εφαρμογών. 

Ο σκοπός και οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου ικανοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. 
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αναδύθηκε και διαμορφώθηκε μέσα από τα εν-
διαφέροντα, τις ιδέες και τις ερωτήσεις των παιδιών. Τα παιδιά ήταν ήδη εξοικειωμέ-
να με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ως αναπόσπαστου και σημαντικού ερ-
γαλείου της διδακτικής πράξης, αφού από την αρχή του σχολικού έτους είχαν έρθει 
σε επαφή και είχαν γνωρίσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ως γνωστικό εργαλείο και 
μέσο. Η πλειοψηφία των λογισμικών και τα αντίστοιχα ψηφιακά περιβάλλοντα ήταν 
ευχάριστα για τα παιδιά χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες.  
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Περίληψη 

Με το παρόν διδακτικό σενάριο οι μαθητές καλούνται να προσεγγίσουν την ιδιόρρυθμη 
Καβαφική ποίηση και τη Νέα Αθηναϊκή Σχολή (1880-1922) μέσα από μια διερευνητική 
μαθησιακή διεργασία και να παράγουν ένα ηλεκτρονικό λεύκωμα λογοτεχνίας, που να 
περιέχει επεξεργασμένα και διασταυρωμένα στοιχεία από την ποίηση του Κ. Καβάφη 
(με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλους ποιητές) υπογραμμίζοντας τα ιδιαίτερα στοι-
χεία γραφής του (υπαινικτικότητα, λεπτή ειρωνεία, πεζολογικός τόνος, ιδιότυπη 
γλώσσα, αντιποιητικές λέξεις, συμβολισμός, ρεαλισμός) και στη συνέχεια να το αναρ-
τήσουν στο wiki της τάξης τους, στο "Εν Λευκώ" αλλά και στο διαδικτυακό τόπο is-
suu.com ως διαδικτυακό βιβλίο. Απώτερος σκοπός είναι οι μαθητές να ανιχνεύσουν 
την πολυσημία της ποίησης και τη δυνατότητα πολλαπλής ανάγνωσης των δημιουργη-
μάτων της στοιχείο, που θα τους οδηγήσει σταδιακά στην αισθητική απόλαυση που 
ουσιαστικά αποτελεί και το τελικό κέρδος των μαθητών από τη Λογοτεχνία. Η συγκέ-
ντρωση όλων των στοιχείων για το τελικό παραγόμενο προϊόν επιχειρείται μέσω της 
σφαιρικής προσέγγισης και συγκριτικής μελέτης αντιπροσωπευτικών ποιημάτων του 
δημιουργού. 

Λέξεις - Κλειδιά: Καβάφης, Όσο μπορείς, συμμετοχικές διδακτικές πρακτικές 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Νεοελληνική Λογοτεχνία,  Νεοελληνική γλώσσα 
και έκφραση. Χρόνος εφαρμογής: Μάιος 2014 και Μάιος 2015 (Διάρκεια: 8 ώρες) 
Χώρος: α) Φυσικός χώρος: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής,  αίθουσα 
προβολών και β) Εικονικός χώρος: Wiki της τάξης (Εν λευκώ),  ιστοσελίδα του σχο-
λείου, διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα: issuu.com 

Προϋποθέσεις υλοποίησης για τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές:  
− Εξοικείωσή τους με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και αυξημένη πρωτοβουλία 

και ευελιξία για δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ  
− Ευχέρεια στη χρήση της ασύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας wiki  
− Εξασφάλιση συνεχόμενου δίωρου μαθήματος  
− Εξοικείωση τους με τα δικτυακά εργαλεία και τους διαδικτυακούς ιστoτόπους που θα 

χρειαστεί να ανατρέξουν κατά την πορεία της εργασίας τους  
− Ικανοποιητική γνώση συγκεκριμένων λογισμικών και προγραμμάτων του Η/Υ 

 Προϋποθέσεις υλοποίησης ως προς την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου:  
− Εργαστήριο πληροφορικής με 7-8 τουλάχιστον Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο και η-

χεία, αίθουσα προβολών με Η/Υ και βιντεοπροβολέα.  
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− Προεγκατεστημένα προγράμματα Η/Υ και εκπαιδευτικά λογισμικά  

Εισαγωγή - σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Το παρόν σενάριο έχει ως βασικό στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές τον Αλεξανδρινό 
ποιητή, τη Νέα Αθηναϊκή Σχολή, να κατανοήσουν τον πολύπλευρο χαρακτήρα της ποί-
ησης, να εξοικειωθούν με την ιδιόρρυθμη ποίηση του Καβάφη, να εμβαθύνουν στα 
νοήματά αναπτύσσοντας ανώτερες πνευματικές δεξιότητες (ανάλυσης, σύνθεσης, α-
ξιολόγησης) συνειδητοποιώντας τη διαχρονικότητα των προβληματισμών που εκφρά-
ζονται και διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ποίηση. 

Η επιλογή του προς εξέταση κειμένου συμπληρώνεται και με άλλα έργα του ποιητή με 
απώτερο σκοπό οι μαθητές σταδιακά να καταστούν ικανοί να διερευνούν έχοντας 
πρώτα θέσει κριτήρια αξιοπιστίας και εγκυρότητας των στοιχείων που εντοπίζουν, να 
αντλούν πληροφορίες από έγκριτες ιστοσελίδες, να συγκρίνουν και να διασταυρώνουν 
τις πληροφορίες τους και να καταλήγουν σε τελικά συμπεράσματα μέσα από μια δια-
δικασία ανάλυσης, σύνθεσης και αναδόμησης.  

Στην παραπάνω κατάκτηση ασφαλώς θα συμβάλει αποφασιστικά όχι μόνο η μετωπική 
διδασκαλία, που θα εφαρμοστεί με εισήγηση μόνο στην αρχική παρουσίαση του περιε-
χομένου και της στοχοθεσίας της συγκεκριμένης ενότητας, αλλά και άλλες συμμετοχι-
κές διδακτικές πρακτικές, όπως οι ερωταποκρίσεις, ο καταιγισμός ιδεών και η χαρτο-
γράφηση εννοιών-εννοιολογικός χάρτης. Με τις διδακτικές αυτές πρακτικές επιδιώκε-
ται η ενεργοποίηση των μαθητών, η προαγωγή της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους και η 
δημιουργία κλίματος διαλόγου. Ασφαλώς, θα ακολουθηθεί και η ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία που προφέρει απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, 
είτε σύγχρονης είτε ασύγχρονης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας wiki. Με την ομαδο-
συνεργατική μέθοδο οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις, ενεργοποιούνται, συμμετέ-
χουν με αποτέλεσμα το μάθημα να γίνεται πιο ελκυστικό και στο σύνολό τους οι μα-
θητές να κατακτούν περισσότερους "γραμματισμούς".  

Μέσα σε ένα τέτοιο παιδαγωγικό κλίμα ενισχύεται η μάθηση αφού ενοποιείται και συ-
γκροτείται σε ένα ενιαίο σύνολο παλαιών και νέων γνώσεων (αρχή εποικοδομισμού-
Piaget). Μέσα από αυτήν την αναδιάταξη και την αναδόμηση των νοητικών δομών του 
μαθητή επιτυγχάνεται και η ανακαλυπτική μάθηση (Bruner), εφόσον το παιδί ανακα-
λύπτει σταδιακά νέες πλευρές του προς εξέταση αντικειμένου.  

Καίριος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού που βοηθά το μαθητή να διαχειριστεί κατάλ-
ληλα τη νέα γνώση. Εμψυχώνει τα παιδιά, τα υποστηρίζει, τα καθοδηγεί και τα ενθαρ-
ρύνει να αναπτύξουν την αυτονομία τους. Ο εκπαιδευτικός γνωρίζοντας ότι η μάθηση 
συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια (γλώσσα, στερεό-
τυπα, αντιλήψεις..)και ουσιαστικά δημιουργείται μέσα από την αλληλεπίδραση του α-
τόμου με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές καταστάσεις και μέσω της 
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υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων, προωθεί την εμπλαισιωμένη μάθηση και ενεργο-
ποιεί και τη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης του κάθε μαθητή Vygotsky (εφόσον 
βοηθά το μαθητή να εξερευνήσει το εσωτερικό δυναμικό του που βρίσκεται σε εν δυ-
νάμει λανθάνουσα κατάσταση εξέλιξης). Οι κοινωνιογνωστικές και κοινωνιοπολιτι-
σμικές θεωρίες υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση και συνδέονται με μια νέα γενιά 
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που χρησιμοποιούνται και στο παρόν σενάριο και που 
αξιοποιούν τις δυνατότητες των εργαλείων Web 2.0 και των πολυμέσων. Η αξιοποίηση 
των ΤΠΕ εξασφαλίζει τη δυνατότητα δημιουργίας κειμένων απλών και πολυτροπικών 
ατομικά και ομαδικά, γεγονός που οξύνει και τις πνευματικές δεξιότητες των μαθητών 
(αναζήτηση, αξιολόγηση, επιλογή, ανάλυση, σύνθεση , παρουσίαση των πληροφο-
ριών). Όλα αυτά προετοιμάζουν το σημερινό μαθητή για αυριανό πολίτη συμβάλλο-
ντας στην απόκτηση της μεταγνώσης και καθιστώντας το παιδί ικανό να καταλαβαίνει 
τι βήματα πρέπει να ακολουθήσει κάθε φορά για να πετύχει το στόχο του.  

Σκοπός του σεναρίου είναι ο μαθητής να αποδυθεί το ρόλο του παθητικού δέκτη και 
αναμεταδότη της ήδη υπάρχουσας γνώσης και να μετασχηματιστεί σταδιακά σε δη-
μιουργό νέας γνώσης με περαιτέρω δυνατότητες εξέλιξης και με την ικανότητα να ε-
λέγχει σφαιρικά, να συγκρίνει όλα τα δεδομένα, να κρίνει αντικειμενικά, να διερευνά 
βαθύτερα και να διατυπώνει λογικά επιχειρήματα που να αιτιολογούν τη θέση που λαμ-
βάνει κάθε φορά για το εκάστοτε θέμα. Ο μαθητής του σήμερα και πολίτης του αύριο 
οφείλει να είναι ενεργά σκεπτόμενος και βαθιά προβληματισμένος. 

Στόχοι και συνδυασμός τους 

1. Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής:  
− να σφυρηλατήσουν μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα θεμελιώδεις αξίες και δικαιώ-

ματα, όπως η αξιοπρέπεια, η αγωνιστικότητα, η κοινωνική υπευθυνότητα, ο σεβα-
σμός της ετερότητας, η δικαιοσύνη, η ελευθερία  

− να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα των θεμάτων της ποίησης και να συνειδητοποιή-
σουν ότι τα θέματα αυτά αντικατοπτρίζουν τους ποικίλους κοινωνικούς, πολιτικούς 
και ιδεολογικούς προβληματισμούς του ανθρώπου. 

− να κινητοποιηθούν και να προβληματιστούν για τα θέματα ζωής και συμπεριφοράς 
που θίγονται στο έργο αμφισβητώντας και αναθεωρώντας απόψεις που "εξευτελίζουν 
την ανθρώπινη ζωή". 

2. Γνώσεις για τη Λογοτεχνία:  
−  να γνωρίσουν οι μαθητές τα βασικά χαρακτηριστικά της Νέας Αθηναϊκής Σχολής 

(1880-1922) και την ιδιότυπη Καβαφική ποίηση και να εντοπίσουν σε διάφορα έργα 
του βασικά χαρακτηριστικά της ποίησής του. 

−  να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο έργο μέσα από τη ζωή του ποιητή και να το συ-
γκρίνουν με άλλα έργα του κατονομάζοντας ομοιότητες στη γραφή τους. 

−  να ασκηθούν στην συνεργατική παραγωγή λόγου με τη δημιουργία διαφορετικών 
κειμενικών ειδών (άρθρο, κείμενο συγκριτικής ανάλυσης, επιχειρηματολογικό κεί-
μενο, βιογραφικό σημείωμα) υιοθετώντας την κατάλληλη γλώσσα και ύφος 
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−  να εξομαλύνουν τη γλωσσική ορολογία και να κατανοήσουν τη στενή σχέση μορφής 
και περιεχομένου του ποιητικού έργου αξιοποιώντας εξωκειμενικά στοιχεία, όπως 
βιογραφικά και εργογραφικά, για την ερμηνεία του κειμένου 

−  να κατανοήσουν τη στάση του ποιητή έναντι διαφόρων κοινωνικών θεμάτων, αφού 
το λογοτεχνικό κείμενο αναπαριστά την πραγματικότητα 

−  να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση ποίησης και εποχής και να κατανοήσουν πως 
η ποίηση ως μορφή Τέχνης (όπως και η ζωγραφική ή η μουσική) αποτελεί πηγή 
έμπνευσης αλλά και μέσο έκφρασης των προβληματισμών του ανθρώπου  

3. Γραμματισμοί: 
− να πειραματίζονται με τις δυνατότητες ορθής χρήσης της γλώσσας και τους συνειρ-

μούς παράγοντας το προσωπικό τους γραπτό έργο (γλωσσικός γραμματισμός)  
− να θέτουν συγκεκριμένους στόχους και να προσπαθούν για την υλοποίησή τους αυ-

τενεργώντας και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες. 
− να εξοικειωθούν με τα νέα ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης, με την ομαδοσυνεργα-

τική διαδικασία και να αυτενεργήσουν συμβάλλοντας και οι ίδιοι στην παραγωγή 
νέας γνώσης  

− να αναπτύξουν την ικανότητα να αναζητούν, να επιλέγουν κριτικά και να αξιοποι-
ούν κατάλληλα πληροφορίες από το διαδίκτυο (ψηφιακός, κριτικός γραμματισμός) 
και στη συνέχεια να αναρτούν τις εργασίες τους στο wiki (περιβάλλον που λειτουρ-
γεί και ως εργαλείο ανατροφοδότησης όλων των μαθητών (νέοι γραμματισμοί) 

− να συνειδητοποιήσουν τους περιορισμούς των ψηφιακών μέσων και να ασκηθούν 
σε νέους τρόπους οργάνωσης και παρουσίασης της γνώσης  

− να εξοικειωθούν με τη μορφή του ψηφιακού κειμένου και την πολυτροπικότητα των 
ιστοσελίδων (συμπληρωματική σχέση όλων των σημειωτικών πόρων - οριζόντια 
ανάγνωση της οθόνης - read the world not the word)  

− να αναπτύξουν τη δεξιότητα της μεταγνώσης (έλεγχος όλων των παραμέτρων πριν 
την τελική επιλογή της πληροφορίας και την εξαγωγή συμπεράσματος) 

− να μπορούν να ενεργοποιούν τις γενικότερες ιστορικές , κοινωνικές, πολιτικές και 
άλλες γνώσεις τους, έτσι ώστε να φωτίζουν και τις άδηλες πλευρές του κειμένου  

− να αποκτήσουν κριτική στάση έναντι των πραγμάτων ως αποτέλεσμα μιας σύνθετης 
κατανόησης κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων καλλιεργώντας την ευαι-
σθησία και το αισθητικό τους κριτήριο 

− να πραγματοποιούν αξιολόγηση του έργου τους με σαφή κριτήρια. 

Διδακτικές πρακτικές και μέσα 

Το παρόν σενάριο αξιοποιεί μια ποικιλία διδακτικών μεθόδων για να επιτύχει την ου-
σιαστική μετάδοση της γνώσης ενεργοποιώντας και εμπλέκοντας άμεσα τους μαθητές. 
Αρχικά, αξιοποιείται η μετωπική διδασκαλία με τη μορφή εισήγησης, που εφαρμόζεται 
μόνο κατά την αρχική παρουσίαση του περιεχομένου και της στοχοθεσίας της συγκε-
κριμένης θεματικής ενότητας, για να μεταδοθούν συγκροτημένες γνώσεις και πληρο-
φορίες σε σύντομο χρόνο και να εισαχθούν ομαλά οι μαθητές στο θέμα. Στη συνέχεια, 
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αξιοποιούνται οι ερωταποκρίσεις που προωθούν την αυτενέργεια των παιδιών παρακι-
νώντας σε σκέψη και δημιουργώντας κλίμα εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και συμμετο-
χής αναπτύσσοντας ταυτόχρονα με την ανατροφοδότηση και την κριτική ικανότητα και 
την προφορική έκφραση, ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming), απαραίτητος για συ-
νειρμική ανάκληση πρότερων γνώσεων των μαθητών για τον Καβάφη αλλά και γιατί 
προσδίδει ενεργητικό ρυθμό στην εκπαιδευτική διεργασία, ενισχύει την ελεύθερη και 
απρόσκοπτη έκφραση των μαθητών, αναπτύσσει τη δημιουργική φαντασία των παι-
διών και αξιοποιεί προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα 
και τον σεβασμό στις απόψεις των άλλων και η χαρτογράφηση εννοιών - εννοιολογικός 
χάρτης που αναπτύσσει τη δημιουργική σκέψη και καλλιεργεί την κριτική ικανότητα 
των μαθητών, ενισχύει το πνεύμα συνεργασίας, ενδυναμώνει τη μνήμη και συγκροτεί 
σε ενιαίο σύνολο τις νέες και τις προϋπάρχουσες γνώσεις. Επιπρόσθετα , οι μαθητές 
μπορούν να διενεργήσουν και βιβλιογραφική έρευνα, αφού είναι εξοικειωμένοι με το 
διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες. Με τον τρόπο αυτό μαθαίνουν να ερευνούν, να ε-
ντοπίζουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το θέμα τους (Καβάφης, ζωή και έργο), να 
τις επεξεργάζονται, να τις ερμηνεύουν συνδυαστικά και να επιλέγουν κριτικά (ψηφια-
κός, κριτικός γραμματισμός).  

Ασφαλώς, ακολουθείται και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία που εξασφαλίζει ουσια-
στική ανταλλαγή απόψεων, αφού οι μαθητές διερευνούν, ανταλλάσσουν γνώμες, αξιο-
λογούν και αναδιαμορφώνουν αντιλήψεις και στάσεις. Η μέθοδος αυτή αναπτύσσει το 
συναίσθημα της ευθύνης για την παραγωγή του συλλογικού αποτελέσματος και ταυτό-
χρονα καλλιεργεί και την αξιολογική ικανότητα των μαθητών μέσα από τις διαδικασίες 
της ετεροαξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κυρίως καθοδηγητικός και συμβουλευτικός. Παρεμ-
βαίνει ως διαμεσολαβητής κατευθύνοντας τα παιδιά (αρχή κατευθυνόμενης αυτενέρ-
γειας) ή θέτοντας ερωτήματα για επίλυση αποριών. Παρακινεί τους μαθητές να αυτε-
νεργήσουν αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, τους ενθαρρύνει να πειραματιστούν κατα-
νοώντας πως η έρευνα είναι βασικό εργαλείο για το τελικό τους αποτέλεσμα, τους κα-
θοδηγεί διακριτικά και όχι παρεμβατικά και δημιουργεί τις κατάλληλες μαθησιακές 
συνθήκες, ώστε να αναπτύξουν την αυτονομία τους και να παράγουν οι ίδιοι νέα 
γνώση. Διευκολύνει την προσπάθεια των παιδιών να ανακαλύψουν και να επεξεργα-
στούν αυτήν τη νέα γνώση (ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση) και στη συνέχεια 
τα βοηθά να την ανασυνθέσουν συνεργατικά οικοδομώντας την στις προϋπάρχουσες 
γνώσεις τους (εποικοδομητική μάθηση).  

 Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο, Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το διδακτικό αυτό σενάριο ακολουθεί το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για 
τη Λογοτεχνία και στα μέσα και τη μέθοδο διδασκαλίας που προτείνεται να υιοθετη-
θούν κατά την υλοποίησή του και στους στόχους που επιδιώκει να επιτύχει. Κεντρικός 
άξονας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την Καβαφική ποίηση και να αποτυπώσουν όσα 
έμαθαν με τις νέες τεχνολογικές μεθόδους αξιοποιώντας ποικιλοτρόπως τις ΤΠΕ και 
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τα εργαλεία του Web.2. Οι στόχοι αυτοί συνδέονται και με το ΑΠΣ αλλά και με τη 
διαφορετική προσέγγιση της γνώσης στα πλαίσια του Νέου Σχολείου που είναι ανοικτό 
στην κοινωνία, και ευνοεί την ενεργητική εμπλοκή του μαθητή στην εκπαιδευτική δια-
δικασία χειραφετώντας τον και καθιστώντας τον αυτόνομο άτομο, υπεύθυνο και συν-
δημιουργό του εκπαιδευτικού υλικού. 

Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

Το σενάριο βασίζεται στη χρήση και δημιουργική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 
που κινητοποιούν τους μαθητές ωθώντας τους στη διερεύνηση, στην κριτική και επι-
λεκτική αναζήτηση πληροφοριών, στην αξιοποίηση υλικού από διαδικτυακές πηγές και 
στην εξοικείωσή τους με ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης. Η επαφή τους με το ανοικτό 
συνεργατικό περιβάλλον του wiki, λειτουργώντας ως εικονικός χώρος συνάντησης, συ-
νεργασίας, ανατροφοδότησης και ανταλλαγής απόψεων θα τους εισάγει στην έννοια 
της διεύρυνσης του σχολικού χώρου και χρόνου, καθώς θα τους εξασφαλίσει την ευ-
καιρία της εξ αποστάσεως επικοινωνίας και θα τους εξοικειώσει με τη διαδικασία α-
νάρτησης των εργασιών τους στο χώρο αυτό βοηθώντας τους να αναπτύξουν νέους 
γραμματισμούς μέσα σε αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, οι 
μαθητές θα εξοικειωθούν με την παραγωγή γραπτού λόγου μέσω του word, με τη δια-
δικασία δημιουργίας παρουσιάσεων με το λογισμικό Παρουσίασης (powerpoint) και 
θα έρθουν σε επαφή και με άλλα πολυμεσικά εργαλεία (παρακολούθηση βίντεο, ακρό-
αση απαγγελίας ή μελοποίησης ποιημάτων από το you tube, δημιουργία εννοιολογικού 
χάρτη με το πρόγραμμα Cmap tools...). Όλα αυτά θα προωθήσουν τον ψηφιακό και 
κριτικό γραμματισμό των μαθητών, εφόσον θα κληθούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, 
να συνεργαστούν, να παράγουν πολυτροπικά κείμενα, να αναζητήσουν ερμηνείες λέ-
ξεων σε συμφραστικά λεξικά και τελικά να παραδώσουν ένα ομαδικό έργο αναδεικνύ-
οντας την κριτική τους σκέψη ως πολίτες του κόσμου. Κύριος παράγοντας επιτυχίας 
του σκοπού αυτού θα είναι και η μετατόπιση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού, αφού 
καλείται πλέον με τις Νέες Τεχνολογίες να συμπορευτεί με τη νέα κειμενική πραγμα-
τικότητα των μαθητών του και να εντάξει στη διδασκαλία του τα νέα ψηφιακά και 
συνεργατικά περιβάλλοντα εκμεταλλευόμενος στο έπακρο την προστιθέμενη αξία τους 
και τις δυνατότητες τους. Με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών οι μαθητές κα-
τανοούν ότι το τελικό παραγόμενο υλικό είναι αποτέλεσμα της ομάδας και ότι συνδια-
μορφώνεται από όλους.  

Περιγραφή του σεναρίου 

Αρχίζοντας ο εκπαιδευτικός κάνει μια σύντομη εισήγηση για να παρουσιάσει τα βα-
σικά στοιχεία της Νέας Αθηναϊκής Σχολής και στη συνέχεια ως αφόρμηση βάζει στα 
παιδιά να ακούσουν την απαγγελία του συγκεκριμένου ποιήματος. Σκοπός είναι η κι-
νητοποίηση της σκέψης τους, η σύνδεση με την προϋπάρχουσα γνώση και η ένταξη 
των νέων στοιχείων σε ένα δομημένο όλο. Στη συνέχεια, αφού προηγηθεί μια σύντομη 
γλωσσική εξομάλυνση τυχόν άγνωστων λέξεων, με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών 
ο εκπαιδευτικός ρωτάει τους μαθητές "Ποιες νομίζουν πως είναι οι καταστάσεις που 
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εξευτελίζουν την ανθρώπινη ζωή;". Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εκφραστούν ελεύ-
θερα και αυθόρμητα και οι ιδέες τους καταγράφονται στον πίνακα από τον εκπαιδευ-
τικό χωρίς ο ίδιος να παρεμβαίνει ούτε και να σχολιάζει. Στο σημείο αυτό είναι πρό-
σφορο να αρχίσει μια συζήτηση μεταξύ των μαθητών με συντονιστή τον καθηγητή ο 
οποίος με ερωτήσεις καθοδηγούμενης αυτενέργειας προσπαθεί να εμπλέξει ενεργητι-
κότερα τα παιδιά στις έννοιες του ποιήματος και να εμβαθύνουν στους συλλογισμούς 
και τους προβληματισμούς που θέτει. Οι μαθητές μαθαίνουν να συζητούν, να απαντούν 
τεκμηριωμένα και να συγκροτούν τη σκέψη τους αναλύοντας , συνθέτοντας και αξιο-
λογώντας και τις απόψεις των συμμαθητών τους. Ακολούθως, χωρίζονται σε έξι ομάδες 
των 4-5 παιδιών (ανάλογα και με τις δεξιότητες που έχουν στο χειρισμό του η/υ) και 
διανέμονται φύλλα εργασίας (έντυπα αλλά και ηλεκτρονικά),που θα τα επεξεργαστούν 
στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου και θα τα παρουσιάσουν στην ολομέλεια 
στο τέλος. Οι μαθητές θα χρειαστεί να κάνουν μια βιβλιογραφική έρευνα στο διαδί-
κτυο για να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον ποιητή, τη ζωή και το έργο του, ώστε να 
συμπληρώσουν τεκμηριωμένα όσα ζητούνται στα φύλλα εργασίας. Επιλέγουν τις σω-
στές πληροφορίες μετά από έλεγχο, σύγκριση, διασταύρωση και αξιολόγησή τους. Στό-
χος είναι να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και να μάθουν να δημιουργούν εν-
νοιολογικούς χάρτες και να παρουσιάζουν με λογισμικό power point τις εργασίες τους. 
Το τελευταίο διδακτικό δίωρο οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης το 
έργο τους (με power point ή διαφορετικά) και σύντομα αναπτύσσουν προφορικά όλα 
όσα έμαθαν εστιάζοντας στα σημαντικότερα στοιχεία. Παράλληλα, το υλικό κάθε ο-
μάδας διανέμεται φωτοτυπημένο στις υπόλοιπες ενώ έχει ήδη αναρτηθεί στο wiki της 
τάξης για εξοικονόμηση χρόνου.  

Φύλλο εργασίας για την 1η ομάδα 
Αποστολή σας είναι να αναζητήσετε και να παρουσιάσετε σε powerpoint τα βασικά 
χαρακτηριστικά των έργων του Καβάφη, που αν και χρονολογικά ανήκει στους ποιητές 
της Νέας Αθηναϊκής σχολής, ωστόσο η ποίησή του εντάσσεται στο Μοντερνισμό και 
ακολουθεί πολλά γνωρίσματα του Συμβολισμού. Αφού εξετάσετε τα ποιήματα που σας 
δίνονται, να εντοπίσετε σε αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που συνθέτουν 
την ιδιότυπη ποιητική σύνθεση του Καβάφη και να εστιάσετε στη θεματολογία, στη 
νοηματική αλληλουχία και συνοχή που υπάρχει ή όχι, στη χρήση στίξης, στα σύμβολα 
που χρησιμοποιεί και στο ρόλο τους, στην ιδιόρρυθμη γλώσσα που υιοθετείται στα 
αντίστοιχα έργα και στο στιχουργικό σύστημα που επιλέγεται και ακολουθείται από 
τον ποιητή. Μην ξεχνάτε ότι με το ταξίδι μας στην ιδιότυπη Καβαφική ποίηση έχουμε 
σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρονικό Λεύκωμα Λογοτεχνίας το οποίο να εμπε-
ριέχει βασικά στοιχεία της ζωής και του έργου του, το οποίο στη συνέχεια να το αναρ-
τήσουμε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας αλλά και στο διαδικτυακό τόπο issuu.com 
ως διαδικτυακό βιβλίο. Για να βοηθηθείτε στην έρευνά σας να μελετήσετε από το βι-
βλίο της Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου τα εξής έργα του Καβάφη που ακολουθούν το Μο-
ντερνισμό με στοιχεία του Συμβολισμού: Ιθάκη, σελ. 430, Περιμένοντας τους βαρβά-
ρους, σελ. 427, Όσο μπορείς, ανεβασμένο στο wiki, Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον, σελ. 
434, Η σατραπεία, σελ. 432, Αλεξανδρινοί Βασιλείς, σελ. 435, Ηγεμών εκ Δυτικής Λι-
βύης, σελ. 438 και Νέοι Σιδώνος 400 μ Χ., σελ. 440. 
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Στη συνέχεια, να προβληματιστείτε για την θεατρικότητα και τη δραματικότητα που 
έχουν τα έργα του Καβάφη, τον πεζολογικό τους τόνο και την ελαφριά Καβαφική ει-
ρωνεία που διαπνέουν. Όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια 
συμπληρωματική παρουσίαση power point ή prezi την οποία στη συνέχεια να αναρτή-
σετε στο wiki της τάξης. Αν θέλετε, μπορείτε να διανθίσετε την παρουσίασή σας και 
με εικόνες και φωτογραφίες από το αρχείο του Καβάφη ή από άλλες ιστοσελίδες , που 
να αποδίδουν το περιεχόμενο των ποιημάτων του. Στη διάθεσή σας προς αξιοποίηση 
έχετε και τις εξής διευθύνσεις:  
1. Επίσημος δικτυακός τόπος του Αρχείου Καβάφη: http://www.kavafis.gr/ 
2. ΠΟ.Θ.Ε.Γ: http://www.potheg.gr/WriterDetails.aspx?id=7711180&lan=1 
3. ΤΟ ΒΗΜΑ, Γνώμες: http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=150978  
4. Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού: http://www.snhell.gr/anthology/writers.asp 
5. Λίστα των ποιημάτων του Καβάφη: http://cavafis.compupress.gr/index3.htm 
Ωστόσο, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση ως προς τη σχολή την οποία εκπρο-
σωπεύει ο Καβάφης, να αναζητήσετε στους κάτωθι δικτυακούς τόπους τα βασικά χα-
ρακτηριστικά της Νέας Αθηναϊκής Σχολής και τα γνωρίσματα της ιδιότυπης Καβαφι-
κής ποίησης και να συμπληρώσετε τον πίνακα, τον οποίο μπορείτε και να τον εντάξετε 
στο τελικό παραγόμενο λεύκωμα λογοτεχνίας. Τελικά ο Καβάφης ανήκει στη Νέα Α-
θηναϊκή Σχολή; 
− http://el.wikipedia.org  και   http://www.kavafis.gr/ 
− http://www.greek-language.gr/ 
− http://cavafis.compupress.gr/houzouri.htm και www.snhell.gr  
− http://www.e-yliko.gr/htmls/glossa/diktibibl/filogkavf1.aspx 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΝΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 
ΚΑΒΑΦΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 

Φύλλο εργασίας για την 2η ομάδα 
Συνεχίζοντας τη μελέτη σας για τον Καβάφη να αποδώσετε σε μορφή παρουσίασης 
power point ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ποιητή συμπεριλαμβάνοντας βα-
σικά στοιχεία από τη ζωή και το έργο του. Μπορείτε να συμπεριλάβετε εικόνες και 
φωτογραφίες του ίδιου, του τόπου που γεννήθηκε και έδρασε αλλά και ό, τι άλλο νο-
μίζετε πως θα κάνει πιο παραστατική την παρουσίασή σας. Να προβληματιστείτε γι τη 
μοναχικότητα που διέκρινε τον ποιητή στη ζωή του και για το κατά πόσο αυτή αποτυ-
πώθηκε και στα έργα του. Την εργασία σας να την αναρτήσετε και αυτή στο wiki για 
να είναι πιο ολοκληρωμένη η άποψη που θα σχηματίσουν και οι υπόλοιπες ομάδες για 
τον ποιητή και το έργο του. Πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τις ιστοσελίδες: 
− http://cavafis.compupress.gr/bio3.htm και -  http://el.wikipedia.org/ 
− http://www.onassis.gr/onassis-magazine/issue-58/kavafis-files (Ίδρυμα Ωνάση) 
− http://inno.ekppanou.gr/cavafis/?page_id=184 (εργασία μαθ. Καμπά, β΄ γ/σίου) 
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Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τα αποσπάσματα αυτά από το you  tube σχε-
τικά με το σπίτι του Αλεξανδρινού ποιητή: 
− http://www.youtube.com/watch?v=SS4yxnPw5xw 
− http://www.youtube.com/watch?v=NLx4DwCB3Oc 
− http://paragoges.pi.ac.cy/?video=411 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου)  

Φύλλο εργασίας για την 3η ομάδα 
Προσπαθώντας να προσεγγίσετε ερμηνευτικά το ποίημα να παρακολουθήσετε την προ-
βολή ταινίας μικρού μήκους από το Διαπολιτισμικό γυμνάσιο Αθηνών με βιντεοπρο-
βολέα και laptop (http://www.sgt.gr/gr/multimedia/20,28,617). Στη συνέχεια να συν-
δυάσετε τα στοιχεία αυτά με στοιχεία από την προσωπική ζωή του ποιητή και τις ε-
μπειρίες που τον διαμόρφωσαν και να συνθέσετε ένα σύντομο κείμενο στον επεξεργα-
στή κειμένου, όπου θα παρουσιάζετε την άποψή σας για τη στάση ζωής που προτείνει 
στο έργο του. Εναλλακτικά, μπορείτε να το παρουσιάσετε και σε λογισμικό power 
point. Βιογραφικά του στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στους εξής δικτυακούς τό-
πους: 
− www.snhell.gr  και http://cavafis.compupress.gr/houzouri.htm  
− http://users.sch.gr/olpaizi/autosch/joomla15/index.php/arxeiakes-phges (αρχεία -> 

λογοτεχνία)  και http://www.kavafis.gr/ 

Φύλλο εργασίας για την 4η ομάδα 
Να αναζητήσετε ελεύθερα στο You Tube απαγγελίες και μελοποιήσεις των ποιημάτων 
του Καβάφη. Αφού τις ακούσετε με προσοχή, να εξετάσετε αν αποδίδουν το ιδιότυπο 
ύφος της Καβαφικής ποίησης. Να συνθέσετε τις απαγγελίες ορισμένων ποιημάτων που 
προτιμάτε και να τις ανεβάσετε ως αρχείο ήχου στο wiki της τάξης δημιουργώντας ένα 
ξεχωριστό φάκελο. Ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά δίνονται οι ακόλουθες απαγγελίες 
και μελοποιήσεις ορισμένων ποιημάτων του Καβάφη: 
− Όσο μπορείς (Στρατηγός): http://www.youtube.com/watch?v=hjutm5fSDVM 
− Ιθάκη (Λαμπέτη): http://www.youtube.com/watch?v=1aFTuH1lwjM 
− Σατραπεία (Σαββίδης): http://www.youtube.com/watch?v=8uzTErxnLTI 

Φύλλο εργασίας για την 5η ομάδα 
Ένα από τα αντιπροσωπευτικά ποιήματα του Καβάφη που έχει μεγάλη απήχηση σε 
πολλούς ανθρώπους είναι το: Όσο μπορείς (αναρτημένο στο wiki., στο φάκελο: Κα-
βάφης). Ωστόσο, στο συγκεκριμένο ποίημα χρησιμοποιούνται ιδιόρρυθμες λέξεις. Να 
προσπαθήσετε να εξομαλύνετε γλωσσικά το ποίημα ανατρέχοντας για πληροφορίες 
στα ηλεκτρονικά λεξικά που δίνονται στη συνέχεια. Να εξηγήσετε τη σημασιολογική 
τους λειτουργία και να επιλέξετε από τις σημασίες που θα βρείτε την πλέον κατάλληλη 
για τις κάτωθι λέξεις: 
http://www.komvos.edu.gr και http://latistor.blogspot.gr/2010/09/blog-post_16.html 
http://www.greek-language.gr (Νέα Ελληνική , Εργαλεία, Ηλεκτρονικά Λεξικά, Λε-
ξικό κοινής Νεοελληνικής Τριανταφυλλίδη) 
− εξευτελίζεις:________________________________________ 
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http://www.komvos.edu.gr/
http://latistor.blogspot.gr/2010/09/blog-post_16.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html


− συνάφεια:________________________________________ 
− εκθέτοντας:________________________________________ 
− συναναστροφών:________________________________________ 
− φορτική:________________________________________ 

Στη συνέχεια, να δημιουργήσετε έναν πίνακα στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου 
με τις βαθύτερες έννοιες που θίγει στο έργο του καταγράφοντάς τες και να αποκωδικο-
ποιήσετε τα μηνύματα του έργου και να εξασκώντας την ικανότητα ανάλυσης, σύνθε-
σης και αξιολόγησης των διαθέσιμων πληροφοριακών στοιχείων. Τί εννοεί ο Καβάφης 
με τους στίχους:  
 "Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις 
  τούτο προσπάθησε τουλάχιστον 
  όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις" 

Προσπαθήστε να εμβαθύνετε στο εννοιολογικό περιεχόμενο του ίδιου έργου και να 
εντοπίσετε τη διαχρονικότητα που υπάρχει κάνοντας προεκτάσεις στις κοινωνικές εκ-
δηλώσεις αλλά και τις συνήθειες του σύγχρονου ανθρώπου που εξευτελίζουν τη ζωή 
μας και στη συνέχεια να εφαρμόσετε την Χαρτογράφηση εννοιών και να δημιουργή-
σετε έναν εννοιολογικό χάρτη με κεντρική έννοια "τον ευτελισμό της ανθρώπινης 
ζωής" και με επιμέρους κόμβους "τα αίτια, τις συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπι-
σης της κατάστασης αυτής". Να προσέξετε να είναι σαφείς οι μεταξύ τους συνδέσεις. 
Θα σας βοηθήσει το λογισμικό: Cmap tools, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο σταθμό 
εργασίας της ομάδας σας. Υλικό μπορείτε να αντλήσετε και από τις εξής ιστοσελίδες: 
− http://latistor.blogspot.gr/2010/09/blog-post_16.html 
− http://www.alphafm.gr/archives/39443 
− http://stavrochoros.pblogs.gr/2008/10/o-renos-apostolidhs-sholiazei-kabafh-.html 
− http://ser.pblogs.gr/tags/diabrotiki-allotriosi-gr.html 

Φύλλο εργασίας για την 6η ομάδα 
Ολοκληρώνοντας τη μελέτη του ρεύματος του Συμβολισμού και της ποιητικής γραφής 
του Καβάφη μπορείτε να επισκεφτείτε τις κάτωθι ιστοσελίδες και αφού διαβάσετε τα 
ποιήματα "Ιθάκη", "Περιμένοντας τους βαρβάρους" και "Απολείπειν ο Θεός Αντώ-
νιον" να προβείτε σε μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ αυτών και του "Όσο μπορείς" 
εντοπίζοντας τις συμβουλές που δίνει και βάσει αυτών να συγγράψετε στον επεξεργα-
στή κειμένου ένα επιχειρηματολογικό κείμενο 300 λέξεων σχετικά με τη στάση ζωής 
που θα πρέπει να υιοθετούμε ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις.  
− http://www.kavafis.gr/poems/list.asp?cat=1 
− http://cavafis.compupress.gr/index3.htm και - http://www.snhell.gr 
− http://www.e-yliko.gr/htmls/glossa/diktibibl/filogkavf1.aspx 

Μην ξεχνάτε: Το τελικό παραγόμενο υλικό θα ενσωματωθεί στο ηλεκτρονικό λεύκωμα 
λογοτεχνίας που θα συνδημιουργήσει η τάξη σας για να το αναρτήσει στην ιστοσελίδα 

2209

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://latistor.blogspot.gr/2010/09/blog-post_16.html
http://www.alphafm.gr/archives/39443
http://stavrochoros.pblogs.gr/2008/10/o-renos-apostolidhs-sholiazei-kabafh-.html
http://ser.pblogs.gr/tags/diabrotiki-allotriosi-gr.html
http://www.kavafis.gr/poems/list.asp?cat=1
http://cavafis.compupress.gr/index3.htm
http://www.snhell.gr/
http://www.e-yliko.gr/htmls/glossa/diktibibl/filogkavf1.aspx


του σχολείου σας και να το δημοσιεύσει στον διαδικτυακό τόπο issuu.com ως διαδι-
κτυακό βιβλίο. 

Δραστηριότητα κοινή για όλες τις ομάδες 

Όλες οι ομάδες ανταποκριθήκατε στις αποστολές σας επάξια! Ήρθε λοιπόν η ώρα να 
ενώσετε σε κοινό φάκελο τις εργασίες σας, ώστε να δημιουργήσετε το Ηλεκτρονικό 
Λεύκωμα Λογοτεχνίας για την ιστοσελίδα του σχολείου και για το δικτυακό τόπο is-
suu.com. Μπορείτε να αξιολογήσετε την πορεία της ομάδας σας αλλά και των υπόλοι-
πων ομάδων με βάση το φύλλο αξιολόγησης που ακολουθεί που παρακαλείσθε να το 
συμπληρώσετε με ειλικρίνεια. Να απαντήσετε με ειλικρίνεια στα κάτωθι ερωτήματα 
με: Καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ. 

Ερωτήσεις: 
1. Εξασκηθήκατε στην έρευνα και αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, στον έ-

λεγχο, στη διασταύρωση και στην τελική επιλογή τους ; 
2. Αξιοποιήσατε κατάλληλα τις δυνατότητες των ψηφιακών εφαρμογών και των ηλε-

κτρονικών περιβαλλόντων εργασίας που σας προτάθηκαν ; 
3. Η ομάδα σας συνεργάστηκε ικανοποιητικά και ανταποκρίθηκε στους στόχους της; 
4. Θεωρείτε ότι η ομαδοσυνεργατική διαδικασία και η χρήση των νέων τεχνολογιών 

κατέστησε το μάθημα πιο ενδιαφέρον και ενθάρρυνε την εμπλοκή σας σε αυτό ; 
5. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες στο χειρισμό των ψηφιακών μέσων ; 
6. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας με τον τρόπο αυτό προσεγγίζει καλύτερα την ύλη 

και εξασφαλίζει περισσότερη ελευθερία στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε ε-
σείς με την ποίηση και τη μάθηση γενικότερα;  

Αν θέλετε, μπορείτε ελεύθερα να συμπληρώσετε ό, τι άλλο νομίζετε πως θα χρειαζόταν 
για περαιτέρω βελτίωση του μαθήματος.  

Βιβλιογραφία 

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης 
Επιμόρφωσης (Γενικό και Ειδικό Μέρος) 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου, βιβλίο καθηγητή 

Πρόγραμμα σπουδών για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία Λυκείου 

Συμμετοχικές Διδακτικές τεχνικές στη Σύγχρονη Εκπαίδευση, θέματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, ISBN 978-618-80751-1-5 , Βασάλα Παρασκευή.  

Σχολικά εγχειρίδια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου 
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Όψεις του ρομαντισμού στη λογοτεχνία και τις τέχνες τον 19ο αιώνα 

Σαμαρά Δέσποινα 
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, M.Ed. 

samaradesp@googlemail.com 

Περίληψη 

Το διδακτικό αυτό σενάριο είναι μία πρόταση διδασκαλίας 4 ωρών για το λογοτεχνικό 
κίνημα του ρομαντισμού, στo πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
στην Α΄ Λυκείου και ειδικότερα της δεύτερης διδακτικής ενότητας «Παράδοση και 
μοντερνισμός στην νεοελληνική ποίηση» με αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Με τις στοχευμένες δραστηριότητες των 
πέντε διαφορετικών φύλλων εργασίας επιτυγχάνεται η διαθεματικότητα των ποιητικών 
έργων με άλλα γνωστικά αντικείμενα (Εικαστικά, Νεοελληνική Γλώσσα, Μουσική, 
Ιστορία). Η διδακτική αυτή προσέγγιση οδηγεί τους μαθητές μέσα από τη 
διερευνητική, εποικοδομητική και ομαδοσυνεργατική μέθοδο στην πρόσληψη 
προσωπικού νοήματος και στη δημιουργία πολυτροπικών έργων σε αυθεντικές 
επικοινωνιακές περιστάσεις. Η πρόταση αυτή διδασκαλίας διευρύνει την 
«επικοινωνία» των μαθητών με τα εξεταζόμενα έργα και προσφέρει τη δυνατότητα όχι 
μόνο να απολαύσουν οι μαθητές την ποίηση αλλά και να προσεγγίσουν την τέχνη 
ολιστικά με τη βοήθεια των ψηφιακών εργαλείων και δικτυακών περιβαλλόντων.  

Λέξεις - Κλειδιά: ρομαντισμός, Τ.Π.Ε., εικαστικές τέχνες, δημιουργικότητα, ολιστική 
προσέγγιση.  

Εισαγωγή 

Βασικός σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου είναι «η κριτική 
αγωγή στον σύγχρονο πολιτισμό» (ΦΕΚ B,1562/27-06-11, σ. 21068). Σύμφωνα με το 
νέο πρόγραμμα σπουδών τα λογοτεχνικά κείμενα απεγκλωβίζονται από 
προκατασκευασμένα ερμηνευτικά σχήματα καθώς το σύγχρονο σχολείο εναντιώνεται 
στο πνεύμα της ομοιομορφίας. Η διδασκαλία λοιπόν στοχεύει στην ενεργοποίηση των 
μαθητών μέσα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και στην «ολική έκφραση» 
του μαθητή: γνωστική, ψυχοκινητική και συναισθηματική. Οι μαθητές αποκτούν 
ενεργό ρόλο ως νοηματοδότες των λογοτεχνικών κειμένων καθώς επεξεργάζονται τα 
έργα αυτά μέσα από πολλαπλές αναπαραστάσεις του γνωστικού αντικειμένου και 
παράγουν προσωπικό λόγο με χρήση των Τ.Π.Ε.. Η σημασία των νέων τεχνολογιών 
έγκειται στο ότι επιτρέπουν την εμφάνιση πολύ διαφορετικών τρόπων εμπλοκής, 
συσχέτισης και επικοινωνίας με τη χρήση νέων πολυτροπικών επικοινωνιακών μέσων 
και την κριτική ερμηνεία των μηνυμάτων τους (Kalantzis & Cope, 2009). Βαθύτερος 
στόχος λοιπόν του εξωστρεφούς και με ευρωπαϊκή προοπτική «ψηφιακού σχολείου» 
του 21ου αιώνα είναι η παροχή ευρύτερης παιδείας, η οποία όχι μόνο προσφέρει γνώσεις 
αλλά και καλλιεργεί στάσεις και πολλές δεξιότητες στους μαθητές. Η ολιστική αυτή 
προσέγγιση συμβάλλει αποτελεσματικά στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων 
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προσωπικοτήτων ικανών να προσαρμόζονται στις συνεχείς αλλαγές του κοινωνικού 
περιβάλλοντος.  

Ταυτότητα του σεναρίου 

Το σενάριο αυτό αποτελεί μία διδακτική πρόταση 4 ωρών για το λογοτεχνικό κίνημα 
του ρομαντισμού. Εντάσσεται στη Θεματική ενότητα: «Παράδοση και Μοντερνισμός 
στην νεοελληνική ποίηση (διάρκεια 24 ώρες) στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου, όπως προβλέπεται από το νέο 
Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου (ΦΕΚ 8 1562/27-6-
2011, Άρθρο 6/σελ. 21075. Το σενάριο αυτό δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη στην τάξη. H 
υλοποίηση του προϋποθέτει τα ακόλουθα: Οι μαθητές κατά το προηγούμενο διάστημα 
να έχουν εξοικειωθεί με την ομαδοσυνεργατική διαδικασία και με τα εργαλεία web2.0. 
Η πρώτη γνωριμία των μαθητών με τον ρομαντισμό έγινε στα μαθήματα Ιστορία και 
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην Γ΄ Γυμνασίου. Το δεδομένο αυτό 
διευκολύνει το σχεδιασμό υλοποίησης αυτής της διδακτικής πρότασης. Ο 
προσδιορισμός του γνωστικού επιπέδου των μαθητών και η διερεύνηση των αναγκών 
τους αποτελούν την αρχική αξιολόγηση. Θα μπορούσε επίσης πριν την υλοποίηση του 
σεναρίου να δοθεί ως συμπληρωματικό υλικό cd με βιβλιογραφία έντυπη και 
ηλεκτρονική για επίσκεψη αξιόλογων ιστότοπων.  

Επιδιωκόμενοι στόχοι 

Γνωστικοί: 1) Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τα χαρακτηριστικά του ρομαντισμού στην 
ποίηση και στις άλλες τέχνες και να είναι ανοικτοί στην πολυσημία της τέχνης 2) Να 
κατανοήσουν τη σχέση αυτού του λογοτεχνικού κινήματος με την εποχή του 3) Να 
γνωρίσουν το ρόλο που έπαιξε ο ρομαντισμός στην εξέλιξη της τέχνης, της ιστορίας 
και του πολιτισμού 4) Να διευρυνθεί το πολιτιστικό υπόβαθρο των μαθητών με την 
προσφορά γνώσεων και την καλλιέργεια της αισθητικής εμπειρίας, ώστε να 
διαμορφώσουν προσωπική ερμηνεία για τα έργα τέχνης 5) Να καλλιεργήσουν την 
κριτική, αναλυτική και συνθετική ικανότητα.  

Παιδαγωγικοί: 1) Να αναπτυχθεί η ομαδική συνεργασία, επικοινωνία, αλληλεπίδραση 
και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών μέσα σε ένα περιβάλλον ίσων 
ευκαιριών για όλους 2) Να καλλιεργηθεί η ευαισθησία και εκλέπτυνση του αισθητικού 
τους γούστου 3) Να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση και η αυτενέργεια 
τους 4) Να οδηγηθούν στην πρόσληψη των κειμένων και των εικαστικών έργων μέσω 
της διερευνητικής μάθησης 5) Να εξοικειωθούν με νέους τρόπους οργάνωσης και 
παρουσίασης της γνώσης. 

Στόχοι ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών: 1) Να προστεθούν νέοι τρόποι 
ερεθισμού και ενίσχυσης του ενδιαφέροντος των μαθητών για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της μαθητικής αδιαφορίας 2) Να μεγιστοποιηθεί ο ψηφιακός και κριτικός 
γραμματισμός τους σε ανοικτά, ελκυστικά περιβάλλοντα μάθησης μέσω της 
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αναζήτησης, επιλογής και αξιολόγησης υλικού από το διαδίκτυο 3) Να 
χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία για την παραγωγή αυθεντικού λόγου καθώς και 
πολυτροπικών έργων 4) Να αξιοποιήσουν τα πολυμέσα για την αισθητική απόλαυση 
αντιπροσωπευτικών έργων του ρομαντισμού και για τη μεγιστοποίηση της 
ερμηνευτικής προσέγγισή τους. 

Μέθοδοι διδασκαλίας 

Σύντομη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, ερωταποκρίσεις, η oμαδοσυνεργατική μέθοδος, 
η μέθοδος της διαθεματικής προσέγγισης, η διερευνητική-ανακαλυπτική μέθοδος που 
βασίζεται στην παρατήρηση και την αναζήτηση, η γνωστική-εποικοδομητική καθώς οι 
μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες προκειμένου να συνδυαστεί η προϋπάρχουσα 
γνώση με τη νέα, η δραματοποίηση και η βιωματική μέθοδος. 

Περιεχόμενο και χρονοπρογραμματισμός της διδασκαλίας - Η πορεία εφαρμογής 

Α΄ Φάση: 2 ώρες στο εργαστήριο πληροφορικής:  

Η πρώτη διδακτική ώρα ξεκινά με μία σύντομη εισήγηση (διάρκεια 03΄) του 
εκπαιδευτικού με την οποία γνωστοποιούνται στους μαθητές οι στόχοι του σεναρίου. 
Στη συνέχεια προβάλλεται το ακόλουθο video: http://goo.gl/vrdtr3 (έως 11.41΄). 
Επιδιώκεται μέσω της οπτικοποίησης να γίνει καλύτερα αντιληπτό από τους μαθητές 
το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται ο ρομαντισμός, οι αιτίες εμφάνισής 
του, τα χαρακτηριστικά του κινήματος και σημαντικοί εκπρόσωποί του. Στη συνέχεια 
ακολουθεί η μέθοδος του καταιγισμού ιδεών (διάρκεια 10΄) για να ενεργοποιηθεί το 
ενδιαφέρον των μαθητών, να προβληματιστούν σχετικά με το εξεταζόμενο αντικείμενο 
και για να γίνει ανάκληση και σύνδεση με την προηγούμενη γνώση από το Γυμνάσιο. 
Ακολουθούν ερωτοαπαντήσεις, όπως: i) Ποιο ήταν το κοινωνικό, πολιτικό και 
πνευματικό περιβάλλον της εποχής; ii) Ποιες συνθήκες ευνόησαν την εμφάνιση του 
Ρομαντισμού κατά τον 19ο αιώνα; iii) Ποιο καλλιτεχνικό κίνημα προηγήθηκε και σε τι 
διαφέρει με τον ρομαντισμό; iv) Πως συνδέεται η ελληνική επανάσταση του 1821 με 
τον ρομαντισμό; (διάρκεια 10΄). 

Στη συνέχεια οι μαθητές εμπλέκονται σε μία διαδικασία διερεύνησης και συνεργατικής 
μάθησης με τη δημιουργία ομάδων εργασίας και τη συμπλήρωση 5 διαφορετικών 
φύλλων εργασίας, τα οποία συνδυάζουν τον κλασικό με τον ψηφιακό γραμματισμό 
(διάρκεια 55΄). Τα φύλλα δίνονται και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. 
Ακολουθώντας τη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομητισμού, σε όλες τις ομάδες θα 
συμμετέχουν μαθητές διαφορετικών επιδόσεων, ώστε να υπάρχει ανομοιογένεια. 
Αναλαμβάνουν συγκεκριμένους και διακριτούς ρόλους (χειριστής ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, συντονιστής, γραμματέας, διαμεσολαβητής). Οι ρόλοι αυτοί μπορεί να 
μην είναι αυστηρά προκαθορισμένοι, αλλά υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής. Κατά τη 
διάρκεια της εργασίας των μαθητών γίνεται η διαμορφωτική αξιολόγηση. Ο 
εκπαιδευτικός περιφέρεται ανάμεσα στις ομάδες, δίνοντας επεξηγήσεις και 
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διευκρινίσεις για να διευκολυνθεί η αποκωδικοποίηση της καλλιτεχνικής γλώσσας και 
βοηθάει στη συνέχιση της έρευνας, όταν απαιτείται. Στο παρόν σενάριο η λογοτεχνία 
συνδέεται με την Ιστορία και τα Εικαστικά και γίνεται διαθεματική προσέγγιση του 
εξεταζόμενου καλλιτεχνικού κινήματος. Έτσι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν μία πιο σφαιρική εικόνα των γνωστικών αυτών αντικειμένων 
(Ματσαγγούρας, 2002, 48).  

Στην πρώτη ομάδα «o ρομαντισμός στην Ευρωπαϊκή λογοτεχνία» και στη δεύτερη 
ομάδα «ο ρομαντισμός στην ελληνική λογοτεχνία» οι μαθητές παρουσιάζουν τα 
χαρακτηριστικά του ρομαντισμού, τα εντοπίζουν στα ποιήματα που τους δίνονται και 
δημιουργούν ένα δικό τους πολυμεσικό ανθολόγιο ποιημάτων ή ένα ποίημα. Στην τρίτη 
ομάδα «ο ρομαντισμός στις εικαστικές τέχνες» οι μαθητές μέσω της ανάλυσης 
αντιπροσωπευτικών έργων τέχνης ασκούν την κριτική ικανότητα τους με την 
αποκωδικοποίηση των συμβόλων και προβαίνουν σε πολλαπλές ερμηνείες. Έτσι η 
σκέψη τους γίνεται πιο αναλυτική και οδηγούνται σε μία πολυδιάστατη θέαση του 
κόσμου. Επίσης επιτυγχάνεται η δημιουργική έκφραση τους μέσα από τα δικά τους 
εικαστικά έργα και το θεατρικό παιχνίδι. Στην τέταρτη ομάδα «ο ρομαντισμός και η 
ελληνική επανάσταση του 1821» χρησιμοποιούνται πίνακες ως αποτελεσματική πηγή 
για την κριτική προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων της εξεταζόμενης χρονικής 
περιόδου. Επειδή οι μαθητές εμπλέκονται συναισθηματικά κατά την προσέγγιση των 
εικαστικών έργων διευκολύνεται η ενσυναίσθηση τους και ανακαλύπτουν οι ίδιοι την 
ιστορική γνώση μέσω της σύνθεσης των ιστορικών γεγονότων. Η πέμπτη ομάδα «ο 
ρομαντισμός στη μουσική» εντοπίζει τα χαρακτηριστικά του ρομαντισμού στη 
μουσική, τα χρονικά όρια του και τους κυριότερους εκπροσώπους του. Με τη χρήση 
των πολυμέσων στις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας η εκπαιδευτική 
δραστηριότητα γίνεται πιο ενδιαφέρουσα, τονίζεται ο ενεργητικός ρόλος του μαθητή 
και δημιουργούνται νέοι σημειωτικοί πόροι επιτρέποντας έτσι την ποίηση να συνομιλεί 
με τις τέχνες. Επίσης με τη βιωματική μέθοδο και τη δραματοποίηση στις 
δραστηριότητες αυτές επιτυγχάνεται η ολική έκφραση των μαθητών καθώς 
αναπτύσσεται σφαιρικά η προσωπικότητα τους με την καλλιέργεια της 
συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης τους.  

Μαθησιακές αρχές και Διδακτικές αρχές του σεναρίου 

Η εργασία σε ομάδες και η ανάληψη ρόλων από τους μαθητές μεταθέτει την πρωτο-
βουλία της μάθησης από το δάσκαλο στο μαθητή και ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως 
οργανωτής της κοινής μαθησιακής διαδικασίας (Κοσσυφάκη, 2006). Ο μαθητής είναι 
ένα αυτεξούσιο άτομο με προσωπική σκέψη και διαρκή ικανότητα επιλογής ερεθισμά-
των από το περιβάλλον του και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία ολοκληρωμένη προ-
σωπικότητα με την οποία ερχόμαστε σε διάλογο (Αποστολίδου, 1999). Η συνανά-
γνωση και η συνεργατική γραφή των ομάδων ανταποκρίνονται στη θεωρία του κοινω-
νικού εποικοδομισμού (Vygotsky, 1978). Η συνεργατική μάθηση δίνει σε όλους τους 
μαθητές πολλές δυνατότητες συμμετοχής και συντελεί στην τόνωση της αυτοπεποίθη-
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σης τους. Επίσης εκδηλώνεται μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους άλλους, το οποίο ενι-
σχύει τα κίνητρα για μάθηση, εξασφαλίζονται πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς και 
μειώνεται το άγχος των μαθητών (Κογκούλης, 1994). Στο παρόν σενάριο έχουν επίσης 
εφαρμογή οι βασικές αρχές του Bruner για την ανακαλυπτική μάθηση. Με τη μέθοδο 
αυτή οι μαθητές ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση βιώνοντας τη χαρά της ενεργητικής 
συμμετοχής στην οικοδόμηση της γνώσης καθώς το ενδιαφέρον τους για το εξεταζό-
μενο αντικείμενο είναι το καλύτερο κίνητρο μάθησης (Bruner, 1962). Επίσης η ανακα-
λυπτική μάθηση ενισχύει την άσκηση υψηλού επιπέδου γνωστικών ικανοτήτων και 
καλλιεργεί την αναλυτική σκέψη (Bruner, 1962). Σε αυτή τη διδακτική πρόταση χρη-
σιμοποιούνται τα ψηφιακά εργαλεία για να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών (Νι-
κολαΐδου, 2009) αλλά και για να εκφράζουν πιο εύκολα τα αισθήματα και τις σκέψεις 
τους και να διευρύνουν την κριτική, αναλυτική και συνθετική ικανότητα τους. Ταυτό-
χρονα τα εργαλεία αυτά καθίστανται αποτελεσματικός τρόπος δραστηριοποίησης της 
προϋπάρχουσας γνώσης. Επίσης η παροχή της πληροφορίας με περισσότερα από ένα 
μέσα μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να προσφέρει καλύτερο μα-
θησιακό αποτέλεσμα.  

Η αισθητική εμπειρία που αποκτούν οι μαθητές μέσω της τέχνης συμβάλλει αποτελε-
σματικά στην ανάπτυξη της φαντασίας τους (Dewey, 1934). Η ερμηνεία των έργων 
τέχνης, επειδή απαιτεί πολύπλοκες λειτουργίες της σκέψης, συντελεί στην καλλιέργεια 
της κριτικής σκέψης τους (Eisner, 2002, 35). Η όραση επίσης παίζει σημαντικό ρόλο 
στη διαδικασία της μάθησης, επειδή η όραση και η σκέψη είναι αλληλένδετες λειτουρ-
γίες (Arnheim, 1999). «Οι τέχνες λειτουργούν ως άγκυρα για τις αισθήσεις» γιατί βοη-
θούν στην εστίαση σε μία συγκεκριμένη κατάσταση (Perkins, 1994, 83). Μέσω της 
τέχνης συνειδητοποιεί ο θεατής τα χαρακτηριστικά του υπόβαθρου μίας κατάστασης 
και «οι οπτικές μορφές που δημιουργεί τον βοηθούν να εκφράσει την ταυτότητα του’’ 
(Chapman, 1993, 23). Τα εικαστικά έργα που συνοδεύουν τα ποιητικά κείμενα συμ-
βάλλουν στο να εμβαθύνουν οι μαθητές όχι μόνο στην κατανόηση του εαυτού τους 
αλλά και των γύρω τους με τρόπο ολιστικό (Wick, 2000). Οι βιωματικές μέθοδοι επί-
σης ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης με προ-
σωπικό ενδιαφέρον δίνοντας έμφαση στην ενεργητική μάθηση (Βοσνιάδου, 2006) και 
στη δραστηριοποίηση κινήτρων μάθησης (Lee, 2002).  

B΄ Φάση: Παρουσίαση των εργασιών στο εργαστήριο πληροφορικής και Τελική 
αξιολόγηση (2 ώρες):  

Κατά τη διάρκεια της τρίτης ώρας οι μαθητές παρουσιάζουν τις δραστηριότητες τους. 
Ακολουθεί συζήτηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, με στόχο τη διόρθωση 
κάποιων σημείων μέσω της ανατροφοδότησης της πληροφορίας. Η ανατροφοδότηση 
βοηθά σημαντικά στον επανασχεδιασμό του σεναρίου. Αξιολογείται το αν 
επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι, ο βαθμός επίτευξης της συνεργατικής εργασίας, η 
ικανότητα σύνθεσης απόψεων, το παραγόμενο τελικό προϊόν και η αποτίμηση από τους 
ίδιους τους μαθητές. Η τελική αξιολόγηση γίνεται λοιπόν με τα εξής: i) 
Αυτοαξιολόγηση του μαθητή με ερωτηματολόγιο ii) αξιολόγηση κάθε ομάδας από τις 
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υπόλοιπες iii) η αξιολόγηση των μαθητών από τον καθηγητή με συγκεκριμένα κριτήρια 
iv) η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Το υλικό από τις δραστηριότητες των 
μαθητών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της τάξης, η οποία θα αποτελέσει ένα μέσο 
επικοινωνίας με μαθητές άλλων σχολείων, ώστε να δημιουργηθεί μία εικονική 
αναγνωστική κοινότητα. 

Επέκταση του σεναρίου:  

Θα μπορούσε να γίνει ευρύτερη διαθεματική προσέγγιση συνδέοντας το κίνημα του 
ρομαντισμού με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα, Κοινωνιολογία, 
Θρησκευτικά, Φιλοσοφία, Θεατρολογία και Ιστορία. Επίσης σχεδιάζεται επέκταση του 
σεναρίου σε project διάρκειας 18 ωρών με ενδεικτικό θέμα: «Ο Ρομαντισμός στην 
λογοτεχνία και στις εικαστικές τέχνες των Ευρωπαϊκών χωρών».  

Συμπεράσματα- Κριτική: 

Στο σενάριο αυτό υπάρχει ποικιλία δραστηριοτήτων, οι οποίες συνάδουν με τους 
στόχους που τέθηκαν και αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των μαθητών για εξατομίκευση 
της γνώσης, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα-κλίσεις τους. Αξιοποιούνται τα σύγχρονα 
τεχνολογικά μέσα, γιατί ενεργοποιούν το ενδιαφέρον και παρακινούν στην έρευνα. Οι 
μαθητές εξοικειώνονται σε ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης, αποκτούν 
ψηφιακή ευχέρεια, ασκούν την κριτική τους ικανότητα, συνεργάζονται 
αποτελεσματικά και προετοιμάζονται για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Για να 
επιτευχθεί η ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών η πορεία της διδακτικής πρότασης 
ακολουθεί το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο, καθώς αναδεικνύονται οι ιδέες των 
μαθητών και εμπλουτίζονται. Η παρατήρηση έργων τέχνης και η αποκωδικοποίηση 
των συμβόλων ενισχύει την κριτική και δημιουργική σκέψη των μαθητών και καθιστά 
τη σκέψη τους πιο αναλυτική με ποικίλες συνδέσεις: κοινωνικοπολιτικές, προσωπικές, 
αισθητικές κ.α. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις θεωρίες για την πολυπλοκότητα της 
νοημοσύνης (Gardner, 1993) μέσω των δραστηριοτήτων επιδιώκεται η καλλιέργεια 
διαφορετικών ειδών νοημοσύνης, ώστε να επιτυγχάνεται η σφαιρική ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του μαθητή. 

Φύλλα εργασίας 

Φύλλο εργασίας 1: Ο Ρομαντισμός στην Ευρωπαϊκή λογοτεχνία 

1. α) Με βάση τις πληροφορίες του video που είδατε και τα και τα σχόλια στο λήμμα 
«ρομαντισμός» στο λεξικό λογοτεχνικών όρων: http://goo.gl/nAEcZR να 
χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό εργαλείο: http://www.wordle.net/ και να κάνετε ένα 
συννεφόλεξο με τα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού ρομαντισμού. 

β) Να βρείτε τα χαρακτηριστικά του ρομαντισμού στο ποίημα του Λαμαρτίν, 
«Φθινόπωρο»: http://goo.gl/6yxhzD και «Σελήνη» του Σέλλευ: http://goo.gl/GWrrrJ 
και να καταγράψετε τα σχόλια σας στο σημειωματάριο www.titanpad.com. 
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 2. Να δημιουργήσετε με το διαδικτυακό εργαλείο: www.inspiration.com έναν 
εννοιολογικό χάρτη με φράσεις που παραπέμπουν στα αίτια εμφάνισης του 
ρομαντισμού.  

3. Με το διαδικτυακό εργαλείο: www.timeglider.com να δημιουργήσετε μία 
χρονογραμμή, στην οποία θα σημειώσετε τη χρονική αφετηρία του κινήματος του 
ρομαντισμού και τους βασικούς εκπροσώπους του.  

4. Κάνοντας χρήση του λογισμικού Centennia να δείξετε σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες 
εμφανίζεται ο ρομαντισμός και με ποιους εκπροσώπους. 

Εργασία για το σπίτι: Να δημιουργήσετε ένα ανθολόγιο με αντιπροσωπευτικά 
ποιήματα της Ευρωπαϊκής ποίησης του ρομαντισμού, χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό 
εργαλείο: www.padlet.com. Ενδεικτικά δίνεται ο ακόλουθος ιστότοπος για αναζήτηση 
ποιημάτων: http://www.poetseers.org/the-romantics/. Εναλλακτικά: Να συνθέσετε ένα 
μικρό ποίημα με χαρακτηριστικά του ρομαντισμού. 

Φύλλο εργασίας 2: Ο Ρομαντισμός στην Ελληνική λογοτεχνία 

1.α) Αφού αναζητήσετε υλικό στο διαδίκτυο να δημιουργήσετε με το διαδικτυακό 
εργαλείο: www.tagul.com ένα συννεφόλεξο με τα χαρακτηριστικά του ελληνικού 
ρομαντισμού.  

β) Σας δίνεται το ποίημα του Βηλαρά: «Σαν πεταλούδα στη φωτιά»: 
http://goo.gl/MUzddf. Ποια χαρακτηριστικά του ρομαντισμού εντοπίζετε στο ποίημα; 
Να τα καταγράψετε στο σημειωματάριο: http://primarypad.com/. 

2. Ποια χαρακτηριστικά της δημοτικής ποίησης και της κρητικής λογοτεχνίας μπορείτε 
να διακρίνετε στο παραπάνω ποίημα; Να τα καταγράψετε στο σημειωματάριο σας: 
http://primarypad.com/. 

3. Να παρέμβετε στο ποίημα του Βηλαρά και να του δώσετε μοντέρνο χαρακτήρα 
αλλάζοντας τη μορφή του (π. χ κατάργηση της ομοιοκαταληξίας και των διστίχων). 

4. Να δημιουργήσετε με το διαδικτυακό εργαλείο www.timerime.com μία 
χρονογραμμή, στην οποία θα σημειώσετε το πότε εμφανίζεται ο ρομαντισμός στην 
Ελλάδα και ποιοι είναι οι εκπρόσωποι του; 

Εργασία για το σπίτι: Να δημιουργήσετε ένα ανθολόγιο με αντιπροσωπευτικά 
ποιήματα της ελληνικής ποίησης του ρομαντισμού, κάνοντας χρήση του διαδικτυακού 
εργαλείου: www.padlet.com. Εναλλακτικά: Να συνθέσετε ένα μικρό ποίημα με 
χαρακτηριστικά του ρομαντισμού. 

Φύλλο εργασίας 3: Ο ρομαντισμός στις εικαστικές τέχνες 
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1.α) Να βρείτε τα χαρακτηριστικά του ρομαντισμού στη ζωγραφική (θεματολογία, 
χρώμα, περιγράμματα, φωτοσκιάσεις, κινήσεις μορφών) και να τα καταγράψετε στο 
συνεργατικό περιβάλλον www.wikispaces.com. 

β)Αφού ακούσετε τη μελοποίηση του ποιήματος του Κάλβου, «Ηφαίστεια» (Μουσική: 
Μ. Θεοδωράκης) http://goo.gl/JoUOMY και παρατηρήσετε τον πίνακα του Delacroix: 
«H σφαγή της Χίου» http://goo.gl/HUKtB0 (εικ. 6, σ. 9) στη συνέχεια στο 
σημειωματάριο wiki να σχολιάσετε σε μία παράγραφο τον αντίκτυπο που είχε η σφαγή 
αυτή στην Ευρώπη. 

2. Να αυτοσχεδιάσετε μία αναπαραστατική αφήγηση σε πρώτο ενικό πρόσωπο, όπου 
ο αφηγητής είναι ένα από τα απεικονιζόμενα πρόσωπα στον πίνακα του Delacroix «Η 
σφαγή της Χίου». Εναλλακτικά μπορεί να γίνει θεατρικό παιχνίδι με μουσική και 
φωτισμό. 

3. Να συγκρίνετε προφορικά τον πίνακα του Delacroix «Η ελευθερία οδηγεί το λαό» 
http://goo.gl/8Bdk4F με τον πίνακα του David «Ο όρκος των Ορατίων» 
http://goo.gl/FFShba. Τι συμπεράσματα προκύπτουν από τη σύγκριση των έργων 
αυτών;  

4.Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τον πίνακα «Η σχεδία της Μέδουσας» του Ζερικώ: 
http://goo.gl/jaG6st και δείτε το απόσπασμα από το video (από 0.45 έως 3.13) 
http://goo.gl/htdM7U α) να σχολιάσετε στο wiki σας την κίνηση των μορφών του 
πίνακα στο πάνω και στο κάτω μέρος της σχεδίας και τις σχέσεις των μορφών μεταξύ 
τους β) Να παρουσιάσετε προφορικά το πώς νιώθετε βλέποντας τον πίνακα.  

Εργασία για το σπίτι: Να δημιουργήσετε μία εικονική γκαλερί αντιπροσωπευτικών 
εικαστικών έργων του ρομαντισμού ή δικών σας, κάνοντας χρήση του διαδικτυακού 
εργαλείου: www.padlet.com. Ενδεικτικά μπορείτε να περιηγηθείτε στην πλατφόρμα 
Google art project: http://goo.gl/3DYz7D ή αλλού.  

Φύλλο εργασίας 4: Ο ρομαντισμός και η ελληνική επανάσταση του 1821  

1. Αφού ακούσετε το απόσπασμα «Πειρασμός» του έργου Δ. Σολωμού «Ελεύθεροι 
Πολιορκημένοι» https://www.youtube.com/watch?v=6TLEXeOo-rc να βρείτε τα 
χαρακτηριστικά του ρομαντισμού στο κείμενο αυτό και να τα καταγράψετε στο 
σημειωματάριο: www.titanpad.com. 

 2. Αφού παρατηρήσετε τους πίνακες: «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του 
Delacroix: http://goo.gl/lMQTdQ, «Η αυτοθυσία» του Lansac: http://goo.gl/Nw03Al, 
«Οι Σουλιώτισσες» του Scheffer: http://goo.gl/e8Oumu να απαντήσετε προφορικά στα 
ακόλουθα ερωτήματα: α) Πώς σχετίζεται η ζωγραφική του ρομαντισμού με την 
ελληνική επανάσταση του 1821; β) Ποια χαρακτηριστικά ήθελε να προβάλλει ο 
ρομαντισμός σε σχέση με την επανάσταση αυτή;  
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3. Ποιους συμβολισμούς μπορείτε να διακρίνετε στον πίνακα του Delacroix «Η Ελλάδα 
στα ερείπια του Μεσολογγίου»; Να καταγράψετε τις σκέψεις σας στο σημειωματάριο 
www.titanpad.com. 

4. Τι είναι η αρχή των εθνοτήτων και πώς σχετίζονται η αρχή των εθνοτήτων, η 
Γαλλική Επανάσταση και ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ με τον ρομαντισμό; 
Να απαντήσετε προφορικά. 

Εργασία για το σπίτι: κάνοντας χρήση του διαδικτυακού εργαλείου www.padlet.com 
να δημιουργήσετε μία εικονική γκαλερί από πίνακες ξένων και ελλήνων ζωγράφων που 
απεικονίζουν θέματα από την ελληνική επανάσταση. Υπάρχουν και σύγχρονοι 
ζωγράφοι, πχ ο Κινέζος Γιούε Μιντζούν, οι οποίοι εμπνέονται ακόμη από το γεγονός. 
Στον εικονικό αυτό τοίχο που θα δημιουργηθεί μπορείτε να προσθέσετε και 
αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα. 

Φύλλο εργασίας 5: Ο ρομαντισμός στη μουσική  

1. Αφού ακούσετε δύο χαρακτηριστικά έργα του ρομαντισμού, τη «Σονάτα του 
Σεληνόφωτος» του Μπετόβεν http://goo.gl/ps3qA και τη σύνθεση του Σοπέν 
«Fantasie-Impromptu, Op. 66: http://goo.gl/qB4pAH να περιγράψετε προφορικά τα 
συναισθήματα που σας προκάλεσε το άκουσμα των έργων αυτών. 

2.Αφού περιηγηθείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες: http://goo.gl/zQC6A & 
http://goo.gl/mwvUnO να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά της μουσικής κατά την 
περίοδο του ρομαντισμού καθώς και τα μουσικά είδη που καλλιεργήθηκαν τότε. Να 
καταγράψετε τα συμπεράσματά σας στο σημειωματάριο: http://primarypad.com/. 

3. Να δημιουργήσετε στο διαδικτυακό εργαλείο: www.tagul.com/ ένα συννεφόλεξο, με 
τα ονόματα των κυριότερων εκπροσώπων της ρομαντικής περιόδου στη μουσική.  

4. Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο: http://goo.gl/gmyvgN να απαντήσετε στα 
ακόλουθα ερωτήματα: α) Τι σημαίνει εθνικές σχολές στη μουσική; β) Πώς σχετίζεται 
η αρχή των εθνοτήτων με την εμφάνιση του ρομαντισμού στη μουσική; Να 
καταγράψετε τα συμπεράσματα σας στο σημειωματάριο: http://primarypad.com/.  

Εργασία για το σπίτι: Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο www.glogster.com 
να δημιουργήσετε μία πολυμεσική αφίσα με το δικό σας μουσικό μανιφέστο του 
ρομαντισμού. Εναλλακτικά: με το διαδικτυακό εργαλείο: www.moviemaker.com να 
δημιουργήσετε μία σύντομη ταινία μικρού μήκους με τα βασικότερα γνωρίσματα του 
ρομαντισμού στη μουσική και τα ονόματα μουσικών που επηρεάστηκαν από το 
συγκεκριμένο κίνημα. 
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Med "Σπουδές στην Εκπαίδευση", ΕΑΠ. 
angelikipat@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η συνεχώς αυξανόμενη ανάπτυξη της τεχνολογίας και η είσοδός της στην καθημερι-
νή ζωή γονέων και παιδιών τα τελευταία χρόνια τονίζει την ανάγκη της αποτελεσμα-
τικής της αξιοποίησης και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση νέων τεχνολογιών, 
ως ειδικό πλέον τμήμα των επίσημων παιδαγωγικών προγραμμάτων, καθιστά τον υ-
πολογιστή ένα ελκυστικό επιστημονικό εργαλείο μάθησης στην πραγματικότητα των 
μικρών παιδιών, πρακτικό, ευχάριστο και γνωστό στη χρήση για τα περισσότερα από 
αυτά. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται δραστηριότητες από ένα διδακτικό 
σενάριο με θέμα «Ανακύκλωση», οι οποίες διασυνδέουν τις νέες τεχνολογίες με την 
ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής αγωγής στη σχολική βαθμίδα του Νηπιαγωγείου 
και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου. Θα γίνει θεωρητική σύνδεση των 
Τ.Π.Ε. με την προσχολική ηλικία και την Περιβαλλοντική Αγωγή και θα ακολουθή-
σει αναφορά στη θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση του διδακτικού σεναρίου. 
Θα περιγραφούν δύο ενδεικτικές δραστηριότητες από το διδακτικό σενάριο πλαισιω-
μένες με φωτογραφικό υλικό. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Περιβαλλοντική Αγωγή, Ανακύκλωση, Νηπιαγωγείο. 

Εισαγωγή 

Στις ανεπτυγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες έχει συγκεντρώ-
σει το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον των ερευνητών ο ιδιαίτερα ελκυστικός μαθησιακός 
ρόλος των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δεδομένου ότι διευκολύνει την επι-
κοινωνία δια του Η.Υ. και τη συνεργασία με τους άλλους. Ως Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών) χαρακτηρίζονται οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την 
επεξεργασία και τη μετάδοση μιας ποικιλίας μορφών αναπαράστασης της πληροφο-
ρίας (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο), αλλά και τα μέσα που είναι φορείς αυτών των 
μηνυμάτων (Βασίλα, 2013). Οι Τ.Π.Ε. διεκδικούν έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο 
στα εκπαιδευτικά πράγματα, με την προοπτική ότι μπορούν να συμβάλλουν ουσια-
στικά στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Βέβαια αυτό προϋποθέτει την 
επαρκή υλικοτεχνική υποδομή, όπως: εργαστήρια Η.Υ. στα σχολεία, τεχνικά συνερ-
γεία, συντήρηση και αναβάθμιση των μηχανημάτων, θεσμικό πλαίσιο και παιδαγωγι-
κό σύστημα που να ευνοούν τις Τ.Π.Ε., κατάλληλο διδακτικό υλικό για κάθε σχολική 
βαθμίδα, πολύ καλά καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και σχολική ηγεσία που 
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να χρησιμοποιεί, να προωθεί και να υποστηρίζει τις νέες τεχνολογίες (Δαγδιλέλης, 
2005). 

Συνυπολογίζοντας ότι στις μέρες μας το μόνο που μένει σταθερό είναι πλέον η αλλα-
γή, η οποία είτε σκόπιμη είτε φυσική είναι το ίδιο αναπόφευκτη και αναγκαία (Waks, 
2007), γίνεται κατανοητό ότι οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορί-
ας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη το σχολείο να μαθαίνει πώς να προβλέπει και 
πώς να διαμορφώνει τη μελλοντική του πορεία, προκειμένου να μπορεί να προσαρμό-
ζεται και να επιβιώνει στις αλλεπάλληλες οικονομικοκοινωνικές και πολιτικές αλλα-
γές, που επηρεάζουν και προσδιορίζουν τη λειτουργία του (Στυλιανίδης, 2008). Μά-
λιστα, οι Everard & Morris (1999) αναμένουν από τους εκπαιδευτικούς να προκαλούν 
οι ίδιοι τις αλλαγές να συμβούν, να διαχειρίζονται υπεύθυνα τους πόρους, να αναζη-
τούν τη διαρκή βελτίωση, να προάγουν την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία, 
να συνεργάζονται με τους άλλους και να είναι πρόθυμοι να αποδίδουν τον καλύτερο 
εαυτό τους σε ό,τι κι αν κάνουν.  

Στο πλαίσιο αυτό της αλλαγής, τα μικρά παιδιά έρχονται καθημερινά σε επαφή με μία 
σειρά από εμπειρίες που συνδέονται με προγραμματισμούς και αυτοματισμούς και 
είναι σε θέση να γνωρίζουν συσκευές που διαθέτουν μικροεπεξεργαστές (Δαφέρμου, 
Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2007). Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η πρόκληση της 
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση δημιουργώντας νέα δεδομένα, 
απεριόριστες ευκαιρίες στη διδασκαλία και διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης των 
μελλοντικών στρατηγικών μάθησης (Στυλιανίδης, 2008). Στις δυτικές κοινωνίες, ο 
«τεχνολογικός εγγραματισμός» είναι αναμενόμενο να στρέφεται προς την εισαγωγή 
των μικρών παιδιών σε πολιτισμικές πρακτικές που συνδέονται με τις νέες τεχνολογί-
ες. Άλλωστε, την τελευταία δεκαετία, Η.Υ. και πρόσθετες ηλεκτρονικές συσκευές 
έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία σε πολλές πε-
ριοχές της χώρας μας (Δαφέρμου κ.ά., 2007). Στόχος της εισήγησης αυτής είναι να 
παρουσιάσει δύο ενδεικτικές δραστηριότητες από την υλοποίηση ενός διδακτικού σε-
ναρίου με χρήση Τ.Π.Ε. στην προσχολική αγωγή και να καταδείξει ότι ο Η.Υ. ενσω-
ματώνεται με άνεση στην καθημερινή μαθησιακή πρακτική ως ένα διαφορετικής και 
ειδικής ποιότητας παιδαγωγικό εργαλείο. 

Οι Τ.Π.Ε. στο νηπιαγωγείο  και στην περιβαλλοντική αγωγή 

 Παρά τους αρχικούς προβληματισμούς και τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν για την 
αναπτυξιακή καταλληλότητα της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο, 
σχετικά με την ενδεχόμενη αρνητική ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μι-
κρών παιδιών και την αδυναμία τους να αποκτήσουν πραγματικές εμπειρίες μέσω του 
Η.Υ. (Βασίλα, 2013), την απάντηση δίνει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών 
για το Νηπιαγωγείο, γνωστό ως ΔΕΠΠΣ. «Ο υπολογιστής και τα μέσα που τον συνο-
δεύουν, πέρα από τη χρησιμότητά τους ως εργαλεία διεκπεραίωσης καθημερινών ερ-
γασιών, ανατρέπουν την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
συμβάλλουν στην καλλιέργεια μιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης, διευκολύνοντας 
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ευέλικτους και ενεργητικούς τρόπους μάθησης και αναπτύσσοντας νέες στάσεις και 
δεξιότητες» (ΔΕΠΠΣ, 2003).  

Ο Η.Υ., αν αξιοποιηθεί σε κατάλληλα οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον, μπορεί να 
ενθαρρύνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών, προωθώντας την κοινωνικοποί-
ησή τους, καθώς εργάζονται σε μικρές ομάδες ανά δύο ή τρία μπροστά στον υπολογι-
στή. Πρόσθετα, βοηθά στην ενίσχυση της ευελιξίας της σκέψης και της δημιουργικό-
τητάς τους και συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους για επίλυση προβλη-
μάτων. Άλλωστε στον Η.Υ. τα παιδιά αναπτύσσουν μεταξύ τους προφορική επικοι-
νωνία υψηλού επιπέδου και γενικά αλληλεπιδράσεις που συχνά είναι πολύ πιο προ-
χωρημένες από εκείνες που εκδηλώνουν, όταν εμπλέκονται σε πιο παραδοσιακές και 
συμβατικές παιγνιώδεις δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα τα παζλ ή οι κατα-
σκευές με οικοδομικό υλικό (Δαφέρμου κ.ά., 2007).  

Πρόσθετα, όπως σε κάθε παιδαγωγικό εργαλείο, η επίδραση του παιδαγωγικού μέσου 
(εδώ του Η.Υ.) εξαρτάται αν θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών από τον τρόπο 
με τον οποίο το αντιλαμβάνεται και το χρησιμοποιεί ο παιδαγωγός (Καλμπουρτζής, 
2014). Ο εκπαιδευτικός αξιοποιώντας τον Η.Υ. θετικά, μπορεί να βοηθήσει τους μα-
θητές του να αναπτύξουν την αυτονομία τους μέσω αυτού με το να τους ωθεί στη συ-
νεχή λήψη πρωτοβουλιών και επιλογών, στην προσεκτική παρατήρηση και στον πει-
ραματισμό, στον εμπλουτυσμό των γνώσεών τους σχετικά με τα διάφορα γνωστικά 
αντικείμενα. Ο Η.Υ. μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια κινήτρων για τη μάθηση, 
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων για αυτενέργεια, στην πρόληψη των μαθησιακών 
σχολικών δυσκολιών (Δαφέρμου, 2007) ή και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση 
και εξομάλυνση των ήδη διεγνωσμένων. 

Ειδικότερα στην Περιβαλλοντική Αγωγή, οι Τ.Π.Ε. μέσα από μία σειρά καλά οργα-
νωμένων δράσεων είναι δυνατόν να υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία και να 
βοηθήσουν τα παιδιά να υιοθετήσουν μία περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά και 
να συνεργαστούν για έναν κοινό σκοπό που να έχει νόημα για τα ίδια. Οι Κόκκοτας 
& Πήλιουρας (2004) αναφέρουν ότι οι μαθητές δραστηριοποιούνται πιο ενεργητικά 
σε περιβαλλοντικά θέματα, όταν εμπλέκονται και οι νέες τεχνολογίες. Κι αυτό γιατί 
οι Τ.Π.Ε. προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε σχετικές πηγές με την υπό μελέτη έν-
νοια και παρέχουν τη δυνατότητα προσομοίωσης και οπτικοποίησης εννοιών και ει-
κόνων, που βοηθούν στην καλύτερη δυνατή κατανόηση του θέματος.  

Θεωρητική - Μεθοδολογική προσέγγιση 

H ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σεναρίου στηρίζεται στη θεωρία του Eποικο-
δομισμού (Constructivism-J. Piaget), σύμφωνα με την οποία η μάθηση δε μεταδίδε-
ται, αλλά είναι μία διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης, που εδράζεται σε 
προγενέστερες γνώσεις. O Piaget τόνισε ότι ο δάσκαλος δεν έχει τον κύριο ρόλο και ο 
μαθητής δεν περιορίζεται σε παθητική αποδοχή των όσων ακούει. Η διδασκαλία στη-
ρίζεται στην ενεργητική συνεργασία διδασκόντων και διδασκομένων και στη δη-
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μιουργική σύμπραξή τους με στόχο την κατάκτηση της γνώσης. Η δε ανάπτυξη του 
μαθητή, δε σταματά ποτέ (Beilin, 1995). Tο διδακτικό σενάριο στηρίζεται και στις 
Kοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις του Vygotsky και των απογόνων του, όπου η γνώ-
ση θεωρείται ως το αποτέλεσμα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των ατόμων με το 
περιβάλλον τους. Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες, οι παράγοντες που εμπλέκονται στη 
μαθησιακή διαδικασία, είναι τα γνωστικά εργαλεία που διαμεσολαβούν, η αλληλεπί-
δραση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και το κοινωνικοπολιτισμικό περι-
βάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα η διαδικασία της μάθησης. Το περιβάλλον εμφανί-
ζεται στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και παίζει τον ρόλο όχι των 
συνθηκών της ανάπτυξης αλλά της πηγής της (Wertsch & Tulviste, 1995). Μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, διδακτικά εργαλεία και μέθοδοι, περιβάλλον της τάξης και αντικείμενα 
διδασκαλίας, αποτελούν παράγοντες της διαδικασίας μάθησης και έχουν σχέση αμφί-
δρομης αλληλεπίδρασης. 

Επιδιώκεται η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, μέσω της ανακάλυψης, του πει-
ραματισμού (της δοκιμής, της επαλήθευσης ή της διάψευσης) και της διερεύνησης 
(Bruner, ανακαλυπτική μάθηση). Οι μαθητές συνεργάζονται (ομαδοκεντρική  διδα-
σκαλία και μάθηση), συζητούν, αναλύουν, διατυπώνουν απορίες, επιλύουν προβλή-
ματα (solving problem), μέσα από τη διαρκή γνωστική, κοινωνική και συναισθηματι-
κή τους αλληλεπίδραση. Η συνεργασία στα πλαίσια της μικρής ομάδας αποκτά τέτοια 
δυναμική, που παρέχει στα μέλη της τις δυνατότητες να ξεπεράσουν τα όρια των ατο-
μικών τους ικανοτήτων κι έτσι η μάθηση προκύπτει μέσα από διαδικασίες τις οποίες 
χαρακτηρίζουν η διαπραγμάτευση, η συλλογικότητα και η αμοιβαιότητα (Ματσαγ-
γούρας, 2003). Οι μαθητές ασκούνται και προσαρμόζονται σε έναν δημοκρατικό και 
συνεργατικό τρόπο ζωής, ο οποίος δεν παραβλέπει τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηρι-
στικά της ξεχωριστής προσωπικότητας κάθε μαθητή. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται δυ-
νατή και η ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότη-
τες (ΑΜΕΑ) στο σχολικό πλαίσιο. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία καθιστά τη συ-
νύπαρξη φυσιολογικό γεγονός σε μία κανονική τάξη. 

Σύμφωνα με τον D. Ausubel (νοηματική-προσληπτική μάθηση) η διδασκαλία μέσω 
Η.Υ. είναι έμμεση και ευνοεί την κριτική και δημιουργική σκέψη των νηπίων, μέσω 
του εντοπισμού των προβλημάτων και την επίλυση αυτών. Στη νοηματική μάθηση η 
νέα γνώση επιτυγχάνεται με τη διαδικασία που εμπεριέχει την αφομοίωση, την κατη-
γοριοποίηση και τη συνδυαστική μάθηση, όπου η νέα ιδέα είναι ισάξια με την παλιό-
τερη και συνδυάζεται με αυτήν προσθετικά. Προϋποθέσεις για να επισυμβεί η μάθη-
ση είναι να υπάρχει ήδη κάποια γνωστική δομή, να υπάρχει ενσυνείδητη ετοιμότητα 
του μαθητή, να δημιουργούνται κίνητρα, να υπάρχουν σημεία σύνθεσης στο ήδη υ-
πάρχον γνωστικό υπόβαθρο και ο μαθητής να έχει επαρκές λειτουργικό και νοητικό 
υπόβαθρο. Η θεωρία υποστηρίζει ότι η αποστήθιση είναι η μάθηση εννοιών που δεν 
μπορούν να ενταχτούν σε κανένα προϋπάρχον γνωστικό σχήμα και ξεχνιούνται εύκο-
λα, γι’ αυτό καλό είναι να αποφεύγεται (Παρούτσας, χ.χ.).  
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Ο Bruner υποστήριξε τη θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης, η οποία συνιστά μία 
ποιοτική  αφομοίωση και αναπροσαρμογή συνδυαστικά των θεωριών του Piaget, του 
Vygotsky και του Maslow. Βασική του θέση είναι ότι η γνώση προκύπτει από την 
πράξη του μαθητή με τη μορφή της ενεργητικής διαδικασίας επεξεργασίας των πλη-
ροφοριών από εκείνον (Piaget),  είναι όμως στη βάση της κοινωνική (Vygotsky) και 
είναι πάντοτε σε αλληλεπίδραση με τα κίνητρά του (Maslow). (Παπαδοπούλου, χ.χ.). 
Οι μαθητές ανακαλύπτουν αρχές ή αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω του πειραματισμού 
και της πρακτικής. Ο βασικός ρόλος του παιδαγωγού είναι να μην παρέχει έτοιμες 
γνώσεις στα παιδιά, αλλά να δημιουργεί προβληματικές καταστάσεις, που ωθούν τους 
μαθητές στην ενεργητική προσωπική εμπλοκή τους για την ανακάλυψη της γνώσης. 
Την ίδια στιγμή, λειτουργεί ως σύμβουλος και εμψυχωτής της διαδικασίας και καλ-
λιεργεί την εμπιστοσύνη του παιδιού στον εαυτό του, ώστε να αντιμετωπίζει επιτυχη-
μένα τις δυσκολίες στη μάθησή του. Ενθαρρύνει τη συνεργασία των μαθητών και 
φροντίζει το κλίμα στην τάξη να είναι ευχάριστο και δημιουργικό. Τα λάθη των παι-
διών δεν εκλαμβάνονται ως αποτυχίες, αλλά αξιοποιούνται ως ευκαιρίες για μάθηση. 
Ο εκπαιδευτικός σύμφωνα με τη θεωρία του Bruner γνωρίζει και κατανοεί ότι οποιο-
δήποτε γνωστικό αντικείμενο είναι δυνατόν να διδαχθεί σε οποιονδήποτε μαθητή με 
έναν κατάλληλο τρόπο για το επίπεδο της κατανόησής του (Παπαδοπούλου, χ.χ.). 
Δηλαδή το παιδί μπορεί να μάθει ο,τιδήποτε σε οποιαδήποτε ηλικία, αρκεί να βρούμε 
τον τρόπο να του το πούμε στη γλώσσα που καταλαβαίνει. 

Στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου γίνεται προσπάθεια 
να οργανώνονται δραστηριότητες που λαμβάνουν υπ΄όψιν τους διαφορετικούς τύπους 
νοημοσύνης (Η. Gardner), ώστε να συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας των παιδιών. Η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης υποστηρίζει ότι 
κάθε άνθρωπος διαθέτει οκτώ είδη νοημοσύνης (γλωσσική, μαθηματική, μουσική, 
χωρική, σωματική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική και φυσιοκρατική), που είναι συν-
δυασμένα με διαφορετικό τρόπο, ώστε να δημιουργούν ένα ιδιαίτερο προφίλ νοημο-
σύνης για τον καθένα. Οι Τ.Π.Ε. υποστηρίζουν τη Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύ-
νης του Η. Gardner, γιατί δίνουν βαρύτητα στην καλλιέργεια των αληθινών κλίσεων 
και των ιδιαίτερων ικανοτήτων κάθε παιδιού, αξιοποιώντας και τις πρότερες εμπειρίες 
της ζωής του, ώστε το παιδί να έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει το δυναμικό του ως 
προς τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει. Επομένως, προσαρμόζεται η διδασκαλία, ώστε 
να επιτευχθεί η ανάδειξη της προσωπικής μοναδικότητας κάθε μαθητή-παιδιού μέσα 
από τους οκτώ τύπους νοημοσύνης και το σχολείο γίνεται στην πράξη και στην ουσία 
πιο δίκαιο και πιο δημοκρατικό (Καζταρίδου, χ.χ.). 

Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται είναι τμήμα ενός καινοτόμου προγράμματος 
περιβαλλοντικής αγωγής με θέμα την Ανακύκλωση, που σκοπεύει στη σύνδεση των 
παιδιών με το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον τους. Οι δράσεις διεξάγονται 
στο νηπιαγωγείο στη «Γωνιά του Η/Υ» με τους κανόνες της. Στο δημοτικό σχολείο οι 
δραστηριότητες εφαρμόζονται στο εργαστήριο των Η/Υ. Η οργάνωση των μαθητών 
γίνεται σε ανομοιογενείς ομάδες (ως προς τις φιλίες, τις δυνατότητες και τις γνώσεις 
τους) των 2-4 ατόμων. Στο τέλος κάθε δράσης οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέ-
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σματα της εργασίας τους στην ολομέλεια. Η εκπαιδευτικός έχει τον ρόλο της συντο-
νίστριας και εμψυχώτριας των ομάδων. Λειτουργεί καθοδηγητικά όποτε χρειάζεται, 
παρεμβαίνει ως βοηθός της ομάδας όταν της ζητηθεί και λειτουργεί ενισχυτικά στην 
ενότητα των μελών κάθε ομάδας, ενορχηστρώνοντας με διακριτικό τρόπο τη μαθη-
σιακή διαδικασία. 

Στην πρώτη δραστηριότητα, αξιοποιείται το λογισμικό Jigsaw puzzle creator, λογι-
σμικό έκφρασης, δημιουργίας και επικοινωνίας, ανοικτού τύπου. Πρόκειται για εργα-
λείο γραφικών γενικής χρήσης με πολλαπλές σχεδιαστικές δυνατότητες. Παρέχει τη 
δυνατότητα και έναν εύκολο τρόπο φωτογραφίες ή άλλες εικόνες (π.χ. πίνακες ζω-
γραφικής, έργα τέχνης των παιδιών κτλ.) να μετατρέπονται στην οθόνη σε παζλ πολ-
λών ή λίγων κομματιών.  

Η προστιθέμενη αξία του λογισμικού Jigsaw είναι ότι αποτελεί μία συνεργατική μορ-
φή διδασκαλίας, η οποία επιδρά θετικά στη μείωση των συγκρούσεων μέσα στη σχο-
λική τάξη και κατ’ επέκταση και στα μαθησιακά αποτελέσματα (Wenglinsky, 2000). 
Η καινοτομία του Jigsaw είναι ότι αμβλύνει τα πειθαρχικά προβλήματα και τις συ-
γκρουσιακές καταστάσεις μεταξύ των παιδιών, γιατί η αυξημένη δραστηριότητα και 
το ενδιαφέρον που δημιουργεί περιορίζουν στο ελάχιστο τα κρούσματα απειθαρχίας, 
επιθετικής ή αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Επίσης, προσφέρει ευκαιρίες διατομικής 
επικοινωνίας και κινητοποιεί το σύνολο των μαθητών, δυνατών και αδύναμων γνω-
στικά, προσφέροντάς τους ίσες ευκαιρίες μάθησης και τονώνοντας την αυτοεκτίμηση 
των παιδιών, κυρίως των αδύναμων μαθησιακά (Ματσαγγούρας, 2002). 

Στη δεύτερη δραστηριότητα χρησιμοποιείται το λογισμικό έκφρασης και δημιουργι-
κότητας Tux Paint για τη δημιουργία αφίσας από τα παιδιά. Πρόκειται για ελεύθερο 
λογισμικό, ανοικτού τύπου, που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αποδώσουν 
εικόνες χειριζόμενα εργαλεία ζωγραφικής, οπότε και ενισχύεται ο οπτικός εγγραμμα-
τισμός τους. Το συγκεκριμένο λογισμικό δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δημιουρ-
γήσουν και να συνθέσουν εικόνες, να τις τροποποιήσουν, να τους δώσουν φως και 
χρώμα, να αλλάξουν τις διαστάσεις τους. Μπορούν να πειραματιστούν χωρίς τον φό-
βο ότι θα τσαλακώσουν τις εργασίες τους ή ότι θα τις καταστρέψουν, κάτι που θα συ-
νέβαινε αν καλούνταν να κάνουν μία εργασία με εικόνες από χαρτί, όπως είναι το κο-
λάζ (Γιαννολούδης, 2010).  

Η προστιθέμενη αξία του λογισμικού Tux Paint είναι ότι μέσα από τη δημιουργία και 
τη σύνθεση εικόνων, αφυπνίζεται η δημιουργικότητα και ενθαρρύνεται η προσωπική 
έκφραση των παιδιών με τη μορφή πολυσύνθετων αναπαραστάσεων. Αναπτύσσονται 
οι δεξιότητες της σύνθεσης, σύγκρισης, οργάνωσης και γενίκευσης των δεδομένων. 
Το λογισμικό αυτό ανήκει στα συστήματα έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικό-
τητας και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων παιδιών μικρών ηλικιών. Είναι δυνα-
μικό λογισμικό διεπαφής και συνεργασίας των χρηστών, αλλά και διαμοιρασμού ερ-
γασιών και παραγώγων πρωτοβουλιών (Ρήγας, χ.χ.). 
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Η προστιθέμενη αξία και των δύο λογισμικών που χρησιμοποιούνται είναι ότι δίνουν 
στα παιδιά τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πλούσιο υλικό και διαφορετικής 
ποιότητας ερεθίσματα. Τα παρακινούν να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν μόνα 
τους στοιχεία γνώσης, να αξιολογήσουν διαφορετικά ψηφιακά περιβάλλοντα και να 
αυτενεργήσουν, να ψυχαγωγηθούν και να επικοινωνήσουν με σύγχρονους τρόπους. Η 
προστιθέμενη αξία των δύο λογισμικών είναι το ότι μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλα 
τα γνωστικά αντικείμενα και ότι παρέχουν στο μαθητή ένα πολυμεσικό περιβάλλον, 
μέσα από το οποίο οικοδομεί γνώσεις που έχουν νόημα γι’ αυτόν δημιουργώντας ει-
κονικές αναπαραστάσεις συνδέοντάς τις με την υπό μελέτη έννοια (στην προκειμένη 
περίπτωση την Ανακύκλωση). Τα λογισμικά αυτά επιδρούν θετικά στη στάση των 
μαθητών για το σχολείο, ενισχύουν την αυτοπεποίθηση κάθε μαθητή, την ομαδικότη-
τα και τη συνεκτικότητα μεταξύ του συνόλου των μαθητών και μειώνουν τα επίπεδα 
άγχους για τη σχολική τους απόδοση (Σολομωνίδου, 2006). 

Στόχοι δραστηριοτήτων 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο, οι στόχοι είναι να αναγνωρίζουν τα παιδιά το σήμα 
της Ανακύκλωσης, να μάθουν να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς κάδους ανακύ-
κλωσης που υπάρχουν. Επίσης, να αναπτύξουν γνώσεις για τις δυνατότητες και τις 
ωφέλειες που μάς προσφέρει στη ζωή μας και να αποκτήσουν θετικές στάσεις και 
συμπεριφορές σχετικά με το περιβάλλον. Ως προς τη δημιουργία και έκφραση οι στό-
χοι είναι να παρατηρούν το ανθρωπογενές περιβάλλον, να αναπτύσσουν ιδέες και συ-
ναισθήματα και να δημιουργούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας νέους τρόπους έκ-
φρασης και εικονικής αναπαράστασης. Πρόσθετα, να διερευνούν τις δυνατότητες που 
μας δίνει η τεχνολογία για επεξεργασία, τροποποίηση και δημιουργία νέων εικόνων 
και να εξοικειώνονται με τον οπτικό εγγραμματισμό. 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία οι στόχοι είναι να εκφράζουν τα παιδιά τις ιδέες 
τους, να εργάζονται σε ομάδες, να αναγνωρίσουν τη συμβολή της ομαδικής εργασίας 
στην παραγωγή κοινού έργου και να αναδειχθεί η δυναμική του διαλόγου. Να επικοι-
νωνούν και να συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας τους ανταλλάσσοντας ιδέες και 
προτάσεις και να αναπτύσσουν έτσι εναλλακτικές στρατηγικές προσέγγισης και επί-
λυσης προβλημάτων. Να αναπτύξουν συλλογική και προσωπική ευθύνη ως μέλη μιας 
ομάδας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Να αποκτήσουν την ικανότητα να εκθέ-
τουν την ομαδική εργασία τους στην ολομέλεια της τάξης. Να αποκτήσουν δυνατότη-
τες λήψης αποφάσεων. Να κινητοποιήσουν τις δεξιότητες της κριτικής και δημιουρ-
γικής σκέψης. Να εκφράζονται εναλλακτικά και με νέους τρόπους, μέσα από τεχνο-
λογικού τύπου εικαστικές δημιουργίες. Να σέβονται τις απόψεις και την εργασία των 
άλλων. 

Ως προς την πληροφορική, οι στόχοι είναι να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχα-
νή που βοηθάει τον άνθρωπο στην καθημερινή εργασία του και που μπορεί να τον 
χρησιμοποιήσει ως πηγή γνώσης, ως παιχνίδι και ως μέσο διασκέδασης. Να αποκτή-
σουν δεξιότητες και αξιοποίησης χειρισμού ποικίλων λογισμικών. Να αναπτύξουν τη 
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λεπτή τους κινητικότητα (χρήση πληκτρολογίου και ποντικιού) και να ενισχύσουν 
την παρατηρητικότητά τους (παρατήρηση λεπτομερειών στην οθόνη, αναγνώριση 
σημείων σε εικόνα).  

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

1η δραστηριότητα: «Φτιάχνουμε παζλ με το λογισμικό Jigsaw». 

Ειδικότερος Στόχος: η σύνθεση ενός παζλ με θέμα «Ανακύκλωση και Τέχνη». Κάθε 
παιδί ενθαρρύνεται να αναπτύξει τη λεπτή του κινητικότητα, χρησιμοποιώντας το πο-
ντίκι για να προβεί στη σύνθεση της εικόνας/πίνακα ζωγραφικής και να αντιληφθεί 
καλύτερα τις έννοιες του χώρου και του χρόνου. Υποστηρίζεται από τα υπόλοιπα μέ-
λη της ομάδας του να συνταιριάξει σωστά τα κομμάτια της εικόνας. Η παιδαγωγός 
χρησιμοποιώντας το λογισμικό Jigsaw Puzzle έχει μετατρέψει ένα έργο τέχνης του 
Enno de Kroon σε παζλ. Ο γνωστός Ολλανδός δάσκαλος του κυβισμού, δημιουργεί 
πολυδιάστατους πίνακες ζωγραφικής επάνω σε παλιές χάρτινες αυγοθήκες, βαφτίζο-
ντας την τεχνική του με τον όρο «Eggcubism». (Preuss, 2010). Τα παιδιά επιλέγουν 
το παζλ και ενθαρρύνονται να ανασυνθέσουν τα κομμάτια του. 

 
Εικόνα  1:  Συναρμολόγηση του παζλ με έργο του Enno de Kroon σε λίγα κομμάτια. 

2η δραστηριότητα: «Δημιουργία αφίσας με θέμα την κα Ανακύκλωση-Tux Paint». 
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Ειδικότεροι Στόχοι: να σχεδιάζουν και να συνδυάζουν διάφορα είδη γραμμών (κα-
μπύλες, ευθείες), να εκφράζονται δημιουργικά μέσα από ένα ανοικτό λογισμικό ζω-
γραφικής, να αντιληφθούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας (σύνδεση υπολογιστή και 
εκτυπωτή), να ζωγραφίζουν και να επεξεργάζονται εικόνες (οπτικός εγγραμματι-
σμός). Στο λογισμικό Tux Paint, τα παιδιά εκφράζονται ελεύθερα αποδίδοντας μία 
ζωγραφιά-αφίσα, που έχει σχέση με την Ανακύκλωση. Αποθηκεύουν την αφίσα τους 
στο αρχείο του προγράμματος και στη συνέχεια την εκτυπώνουν. 

 
Εικόνα 2:  Η αφίσα με την «Κα Ανακύκλωση». 

Αξιολόγηση 

Το ενδιαφέρον των παιδιών διατηρήθηκε αμείωτο σε όλη τη διάρκεια των δραστηριο-
τήτων. Άσκησαν την παρατήρησή τους, τη λεπτή τους κινητικότητα, καλλιέργησαν 
τον οπτικοκινητικό συντονισμό τους, τη συνεργασία μεταξύ τους. Ιδιαιτέρως, η εργα-
σία σε ομάδες ανέπτυξε πάρα πολύ τους δεσμούς μεταξύ τους και βοήθησε αποφασι-
στικά και τους πρωτόπειρους στον τεχνολογικό εγγραμματισμό να ακολουθήσουν με 
τη βοήθεια των πιο έμπειρων μελών της ομάδας και να εξελιχθούν αναλόγως. Η συ-
νεργατική προσπάθεια στάθηκε πολύ αποτελεσματική για όλους. 

Παρατηρήθηκε ότι παιδιά πολύ δραστήρια και έξυπνα, άργησαν αρκετά και δυσκο-
λεύτηκαν στη συναρμολόγηση του παζλ-έργου τέχνης. Ενώ μπροστά στον Η/Υ παιδιά 
πιο συνεσταλμένα και με μειωμένη αυτοπεποίθηση ανέλαβαν ηγετικό ρόλο και έδει-
χναν πιο σίγουρα για τον εαυτό τους. Ζητούσαν τα ίδια πότε θα μπορούσαν να ξανα-
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είναι με την ομάδα τους μπροστά στον Η/Υ για να «ξαναπαίξουν». Μικρή δυσκολία 
παρατηρήθηκε στην έκφραση των παιδιών μέσα από τα λογισμικά όσων αφορά τη 
χρήση τεχνολογικών όρων. Ωστόσο, η χρήση της ελληνικής γλώσσας από νήπια και 
προνήπια με το τέλος του σεναρίου διευρύνθηκε με νέες λέξεις. 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εύχρηστα και φάνηκαν στα 
παιδιά διασκεδαστικά, προσιτά και κατανοητά στη χρήση. Εμφανίστηκαν όμως και 
κάποιες δυσκολίες, όπως ο χρόνος που είχε κάθε ομάδα στη διάθεσή της, το πώς θα 
αποφάσιζαν να διαχειριστούν ως μικρές ομάδες τις απαιτούμενες οδηγίες της παιδα-
γωγού σε κάθε διαφορετικό λογισμικό (π.χ. ποιος θα άρχιζε πρώτος, με ποιον τρόπο 
θα βοηθούσε ο ένας τον άλλον, ο χρόνος παραμονής κάθε ομάδας παιδιών μπροστά 
στον Η/Υ). 

Από όλη τη διαδικασία καταδείχθηκε ότι η αξιοποίηση του Η/Υ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία επιτρέπει τη μετάβαση από τον δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα της εκπαί-
δευσης στο μαθητοκεντρικό μοντέλο. Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τ.Π.Ε. που 
συνδυάζουν ομαδοσυνεργατικές δράσεις, ενθαρρύνουν την αυτενέργεια των μαθητών 
στην εξελικτική πορεία του μαθήματος, συνδέουν το νόημα των παρεχόμενων δρα-
στηριοτήτων με την καθημερινή ζωή των παιδιών και επεξεργάζονται την υπό μελέτη 
έννοια μέσω της διαθεματικότητας, τείνοντας να μεγιστοποιούν τα οφέλη της τεχνο-
λογίας μέσα στη σχολική τάξη (Βαγγλής, Φραγκόπουλος και Τσάκωνα, 2014). 

Ωστόσο, η ύπαρξη ενός (1) μόνο Η/Υ στην τάξη, καθυστερούσε τη ροή του σεναρίου 
και δημιουργούσε ανυπομονησία και εκνευρισμό στις ομάδες των παιδιών. Αντίθετα, 
όταν το σενάριο εφαρμοστεί σε εργαστήριο Η/Υ στην Α΄ Δημοτικού με περισσότε-
ρους Η/Υ, εξυπηρετούνται ευκολότερα και ταυτόχρονα περισσότερες ομάδες παιδιών 
και δίνεται η ευκαιρία στον παιδαγωγό να ελέγχει ασφαλέστερα τη δράση των ομά-
δων και την ομαλότερη διεξαγωγή της παιδαγωγικής διαδικασίας μπροστά στον Η.Υ.. 
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Περιπλάνηση στα διάφορα είδη μουσείου. Διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο  

Κλημάνογλου Σοφία 
Νηπιαγωγός,  MSc Mοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. 

Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
sopkliman@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή πραγματεύεται τις δυνατότητες ένταξης και αξιοποίησης των Τεχνο-
λογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία για την υποστήριξη της μουσειακής αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας. Εστιάζει 
στην ενεργητική διαχείριση και χρήση των Τ.Π.Ε. τόσο από την πλευρά των μουσείων, 
όσο και της εκπαίδευσης, ειδικά στην προσέγγιση της γνωστικής περιοχής της ιστορι-
κής γνώσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέ-
ρουν οι Τ.Π.Ε. για τη δημιουργία ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος για τους σκο-
πούς της μάθησης, ώστε να ενισχύουν το ενδιαφέρον των παιδιών σε σχέση με τους 
παραδοσιακούς τρόπους προσέγγισης. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε., μουσειακή αγωγή, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσχολική 
ηλικία. 

Εισαγωγή 

Στην εποχή μας ο γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας 
και των επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και η μεγάλη ταχύτητα εξάπλωσής τους σε όλες σχεδόν 
τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Οι 
καταλυτικές και κοσμογονικές αυτές μεταβολές προσδίδουν στη σύγχρονη κοινωνία 
όλα τα χαρακτηριστικά, που την καθιστούν «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Κ.τ.Π.) 
(Μακράκης, Β. 2000). Στις αυξημένες απαιτήσεις του νέου αυτού περιβάλλοντος  της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας και για να αποφευχθεί το φαινόμενο του «ψηφιακού δυϊ-
σμού» (Αναστασιάδης, Π. 2005), ειδικά του εκπαιδευτικού πληθυσμού, καλείται η εκ-
παίδευση να επαναπροσδιορίσει τους στόχους, τα μέσα, τις διαδικασίες και τη μεθοδο-
λογία της.  

Η εισαγωγή και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. επιφέρει καταλυτικές αλλαγές στο εκπαιδευ-
τικό σύστημα. Η ενσωμάτωση αναπτυξιακά κατάλληλων εφαρμογών τους στη διδα-
κτική των γνωστικών αντικειμένων έρχεται να αμφισβητήσει και ως το «παραδοσιακό 
μάθημα της ιστορίας την αφηγηματική του μορφή, το γεγονοτολογικό περιεχόμενο, την 
ιδεολογική του λειτουργία, τον απομνημονευτικό του χαρακτήρα και την ιστορική υ-
ποθήκη την οποία εγγράφει στους αποδέκτες του» (Ματσαγγούρας, H. 2006). Παράλ-
ληλα τα καινοτόμα προγράμματα, τα οποία εμφανίζονται στην εκπαίδευση τα τελευ-
ταία χρόνια, στοχεύουν αφενός στην αλλαγή των διαδικασιών μάθησης, ώστε από α-
πομνημονευτική-ατομική να γίνει διερευνητική-ομαδοσυνεργατική και να προσεγγίζει 
τη γνώση ολιστικά, αφετέρου στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια θετικών 
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στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών (C.I.D.R.E.E., 1999). Τα σύγχρονα εκπαι-
δευτικά προγράμματα, που αφορούν στον πολιτισμό και εμφανίστηκαν εδώ και μια 
τριακονταετία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη της μου-
σειοπαιδαγωγικής (Χατζηνικολάου, Τ. 2008). Οι Τ.Π.Ε. μας παρέχουν μια νέα γενιά 
γνωστικών εργαλείων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα χάρη στα χαρακτηριστικά τους (Κωνσταντίνου, Κ. 2005). 

Σήμερα στο ελληνικό σχολείο η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων μουσειακής 
αγωγής, αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε., δίνει τη δυνατότητα τους μαθητές να αποκτήσουν 
βιωματικές μαθησιακές εμπειρίες συνδέοντας το σχολείο με το μουσείο.  

Έτσι λοιπόν η έννοια της μουσειακής μάθησης, δεν μπορεί να ταυτιστεί πλέον με τη 
διαδικασία συλλογής και αποθήκευσης γνώσης και  μεταφοράς πληροφορίας από κά-
ποιον σε κάποιον άλλο, αλλά αποτελεί μια διαδικασία ενεργή, διαδραστική, που επι-
τυγχάνεται καλύτερα όταν εντάσσεται σε ένα αυθεντικό πλαίσιο που προσφέρει προ-
κλήσεις και ερεθίσματα (Γιαννούτσου, Ν. & συν. 2011). Αποτελεί,  έτσι, έναν τομέα 
της μουσειακής εκπαίδευσης και απευθύνεται σε διαφορετικές ομάδες κοινού, όπως 
στην προκειμένη περίπτωση την προσχολική ηλικία. 

               Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το συγκεκριμένο σενάριο εντάσσεται στο πεδίο «Παιδί και ανθρωπογενές περιβάλλον» 
και έχει επεκτάσεις στη γλώσσα, στη γεωγραφία, στη μουσική, στην αισθητική αγωγή 
και στις Τ.Π.Ε. Ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου είναι η καλλιέργεια και 
ανάπτυξη της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης μέσω των παιγνιωδών και 
βιωματικών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. 

         Γενικός Σκοπός. 

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι να γνωρίσουν τα νήπια, την ιστορική και  
πολιτιστική ταυτότητα του τόπου τους αλλά και άλλων χωρών, αποκτώντας τις αντί-
στοιχες  γνώσεις και δεξιότητες μέσα από συνεργατικές, επικοινωνιακές και διαθεμα-
τικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ευαισθητοποιημένων πολιτών 
αλλά και μιας πολυπολιτισμικής κουλτούρας γνωρίζοντας τόσο τον πολιτισμό το δικό 
τους όσο και των άλλων. 

Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδι-
κασία. 

Να κατανοήσουν τα νήπια τις διάφορες νέες έννοιες και λέξεις που έχουν να κάνουν 
με το χώρο και τον κόσμο του μουσείου, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους και το επί-
πεδο των γνώσεών τους. 
Να έρθουν σε επαφή με συνήθειες, νοοτροπίες, ήθη και έθιμα του παρελθόντος, μέσα 
από βιωματικές και παιγνιώδεις δράσεις αλλά και μέσα από τη χρήση των Τ.Π.Ε.. 

    Να μάθουν να εκφράζουν τις απόψεις τους με τη χρήση του προφορικού λόγου. 
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Να γνωρίσουν τη χρήση και τη χρησιμότητα της ψηφιακής τεχνολογίας ως εργαλείο 
δημιουργικής έκφρασης και επικοινωνίας. 
Να επικοινωνούν συνεργαζόμενοι μεταξύ τους και να εκφράζουν τις προσωπικές τους 
απόψεις. 
Να έρθουν σε επαφή με τις δυνατότητες ψηφιακών προγραμμάτων όπως  α)Web 2.0. 
Δημιουργία wiki για το νηπιαγωγείο μας, στο wikispases for teachers, με στόχο την 
επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με γονείς, νήπια και τον/τη νηπια-
γωγό μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση, β)Wordle (ιδεοθύελλα), γ) « Ιδεοκατα-
σκευές», (εκπαιδευτικό πρόγραμμα για αφηγηματικές και περιγραφικές εκθέσεις), δ) 
Inspiration (σύστημα χαρτογράφησης για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, εννοιολογική 
χαρτογράφηση), ε) Kidinspiration, στ) Jigsaw Puzzler, ζ) Google earth (λογισμικό ο-
πτικοποίησης της γης και προσομοίωσης, έννοιες προσανατολισμού) και το Google 
maps (λογισμικό για γεωγραφικούς και αστικούς χάρτες) η) με τη χρήση του photostory 
(λογισμικό δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών), θ) Tuxpaint (Πρόγραμμα Ζωγραφικής 
για όλα τα γνωστικά αντικείμενα - Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώ-
δικα). 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή. 

 Για τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας προτείνονται: Ηλεκτρονικοί  υπολογι-
στές, εκτυπωτές (παραχωρήθηκε τις μέρες του project στο νηπιαγωγείο μας, η  αίθουσα 
των Η/Υ του δημοτικού σχολείου στο οποίο συστεγαζόμαστε και είναι τοποθετημένες 
οι θέσεις εργασίας σε σχήμα πι )πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet) φυλλομετρητής 
ιστοσελίδων (Google com), εγκατάσταση των λογισμικών Wordle, ιδεοκατασκευές, 
Inspiration, Kidinspiration, Tuxpaint, Google Earth, Google Maps, youtube video 
downloader, format factory, wikispaces for teachers, jigsaw puzzler, photostory, κειμε-
νογράφος (Microsoft Word, OpenOffice Writer) βιντεοπροβολέας. 

Διάρκεια. 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνθηκε σε τμήμα  25 νηπίων κατά τη 
διάρκεια πέντε εβδομάδων. Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν τρεις φορές την 
κάθε εβδομάδα. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 15 δραστηριότητες. Ξεκινούσαν με την 
ολοκλήρωση της προσέλευσης των νηπίων στο χώρο του νηπιαγωγείου δηλαδή από τις 
8.30 και διαρκούσαν έως τις  9.00 το πρωί. Οι ομάδες αποτελούνταν από δύο άτομα σε 
κάθε υπολογιστή (12 υπολογιστές)  και  στην τελευταία υπήρχαν τρία παιδάκια μιας 
και ο αριθμός των νηπίων είναι 25. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι η διάρκεια εξαρτιό-
ταν από το ενδιαφέρον και τις εξατομικευμένες ανάγκες των παιδιών. 

Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι «να βοηθήσει τα 
παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο  
πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 
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Το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2001, 2003) προβλέπει τη διαθεματική 
προσέγγιση πέντε γνωστικών αντικειμένων, του συναισθηματικού, του κοινωνικού, της 
γλώσσας/επικοινωνίας και του φυσικού-σωματικού, ενώ το πρόγραμμα για την πληρο-
φορική εισάγει την επαφή, γνωριμία και εξοικείωση με τον Η/Υ και τις διάφορες χρή-
σεις του, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, καθώς ως εργαλείου ανακάλυψης, διερεύ-
νησης, δημιουργίας, έκφρασης και επικοινωνίας (με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών), 
στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων. Έτσι και το συγκεκριμένο εκπαιδευ-
τικό σενάριο είναι ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας που ασχολείται με θέματα που 
αφορούν τον Πολιτισμό, τη Μουσειακή Αγωγή, τη Γεωγραφία, τα Εικαστικά αλλά και 
τη Γλώσσα, με τη βοήθεια της οποίας πραγματοποιείται η μετάδοση γνώσεων και η 
ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου. 
 Η εφαρμογή τους επιτυγχάνεται με τη χρήση των Τ.Π.Ε.. Σε όλες τις δραστηριότητες 
του σεναρίου μας ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως εργαλείο έκφρασης, δημιουργίας και ανα-
κάλυψης της γνώσης. 

Οργάνωση της τάξης. 

 Προτείνεται η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία διότι εξασφαλίζει δυνατότητες αυτενέρ-
γειας τόσο στη δράση όσο και στη σκέψη, και γι’ αυτό κάνει τους μαθητές να αισθά-
νονται υπεύθυνα και σηµαντικά άτοµα, ικανά να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της 
σχολικής ζωής (Δερβίσης,Σ., 1999, 96). Κατά τον Ματσαγγούρα. Η. (2000), ένας άλ-
λος λόγος εφαρμογής της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας είναι ότι παρέχει λύση σε  
τρία βασικά θέματα, που είναι η σωστή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου, η ενεργη-
τική συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία του μαθήματος και στα προβλήματα ά-
σχημης συμπεριφοράς και πειθαρχίας λόγω της μη συμμετοχής τους στο μάθημα. 
 

Περιγραφή σεναρίου. 

Με αφορμή την επίσκεψη ενός νηπίου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, την 
Κυριακή με τους γονείς του, ξεκίνησε το ταξίδι μας στα διάφορα είδη μουσείου. 

 
1η Εβδομάδα. 1η Δραστηριότητα. 

«Τι μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε τη λέξη «Μουσείο.» 

Γράφουμε στον υπολογιστή τις λέξεις που λένε τα παιδιά και όσο πιο πολλές φορές 
ακουστούν οι ίδιες λέξεις τόσο πιο μεγάλες γίνονται ως εικόνες. Διαπιστώνουμε ποιες 
λέξεις είναι πιο γνωστές για τα παιδιά πάνω σε αυτό το θέμα. 

 
Χρήση του Wordle (Web 2.00) Ιδεοθύελλα. 
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1η Εβδομάδα. 2η Δραστηριότητα. 

«Διαβάζουμε ιστορίες για τα μουσεία και συζητάμε τις απόψεις μας.» 

Διαβάζουμε τα βιβλία: «Στο  μουσείο» της Μαρίζας Ντεκάστρο, από τις εκδόσεις Πα-
παδόπουλος, «Μια νύχτα στο μουσείο» της Μίλαν Τρενκ, από τις εκδόσεις Λιβάνη. 
Μετά τις αφηγήσεις, τα νήπια διαπιστώνουν ότι υπάρχουν πολλών ειδών μουσεία και 
μας λύνονται απορίες σχετικά με το «τι είναι ένα μουσείο», «γιατί φυλάσσουμε πράγ-
ματα από το παρελθόν» «τι θα μαζεύαμε αν είμαστε συλλέκτες». 

 

Εικόνα 1. Τα βιβλία που διαβάσαμε. 

 
1η Εβδομάδα. 3η Δραστηριότητα.  

«Διαδικτυακές βόλτες στα διάφορα είδη μουσείων…» 

Αναζήτηση στο Internet διευθύνσεων και βίντεο διαφόρων ειδών μουσείων και  εικο-
νική ξενάγηση σε μουσείο παιχνιδιών (3-d εικονική πραγματικότητα). Κατανοούν τη 
χρησιμότητα του διαδικτύου στην καθημερινή μας ζωή και  αναρτούν αυτές τις διευ-
θύνσεις στο wiki (Wiki space for teachers) είναι ένα διαδικτυακό λογισμικό Web 2.0, 
που ενισχύει την κοινή σύνθεση και οργάνωση κειμένου  πάνω σε ένα ή περισσότερα 
θέματα. Στην σύνταξη ενός κειμένου μπορούν να συνεισφέρουν οι γονείς, ο/η νηπια-
γωγός, τα νήπια του νηπιαγωγείου μας.  
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 Μερικές από τις διευθύνσεις είναι από το Μουσείο της Ακρόπολης, το Μουσείο Φυ-
σικής Ιστορίας Γουλανδρή, το Μουσείο παιχνιδιών  στη Θεσσαλονίκη και στην Πράγα, 
εικονική ξενάγηση στο μουσείο παιχνιδιών στην Καταλονία, το Μουσείο αυτοκινήτων 
στην Αθήνα, το Ευρωπαϊκό Μουσείο άρτου, το Μουσείο μουσικών οργάνων. 

 

Εικόνα 2.  Διευθύνσεις μουσείων αναρτημένα στο wiki του νηπιαγωγείου μας. 

 
2η Εβδομάδα. 4η Δραστηριότητα.  

«Ζωγραφίζουμε αντικείμενα από τα μουσεία.»    

Τα νήπια ζωγραφίζουν στο Tuxpaint (Πρόγραμμα Ζωγραφικής για όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα - Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα), δεινόσαυρους 
(μουσείο δεινοσαύρων), αγγεία, κολόνες (αρχαιολογικό μουσείο), νομίσματα (μουσείο 
νομισμάτων), παραδοσιακές ποδιές από το λαογραφικό μουσείο κ.λ.π. Μαθαίνουν να 
χρησιμοποιούν το «ποντίκι», τα διάφορα κουμπιά του προγράμματος, να αποθηκεύουν 
τις ζωγραφιές τους και τις εκτυπώνουν για να στολίσουν την τάξη με αυτές. 

  

                                   Εικόνα 3. Ζωγραφιές των νηπίων με θέμα τα είδη μουσείων. 

2η Εβδομάδα. 5η Δραστηριότητα.  
«Κατασκευάζω  αντικείμενα του μουσείου». 

Κατασκευάζουν κούκλες, κολόνες, κοσμήματα, αυτοκίνητα, αγάλματα, ψωμί, αγγεία 
από υλικά όπως: άργιλο (τρεις  ομάδες από δύο παιδιά η καθεμιά), πλαστελίνη (τρεις  
ομάδες από δύο παιδιά)  κανσόν χαρτόνι, (τέσσερις ομάδες από δύο παιδιά) γκοφρέ και 
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βελουτέ χαρτί (μία ομάδα από δύο παιδιά) αλλά και κομμάτια ύφασμα ( μία ομάδα από 
τρία παιδιά). Αποφασίζουν να εκθέσουν τις δημιουργίες τους στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς φτιάχνοντας το δικό τους μουσείο.     

 

Εικόνα 4. Κοσμήματα και άγαλμα των νηπίων από πλαστελίνη. 
2η Εβδομάδα. 6η Δραστηριότητα. 

 «Φτιάχνουμε τα δικά μας παζλ…». Jigsaw Puzzler. 

Με το Jigsaw Puzzler, σχεδιάζουν παζλ από εικόνες που έχουν συγκεντρώσει από το 
διαδίκτυο. Η κάθε ομάδα φτιάχνει από ένα παζλ. Έτσι κατασκευάζονται 12 παζλ, τα 
οποία εκτυπώνονται από τα παιδιά με τη βοήθεια της νηπιαγωγού, πλαστικοποιούνται, 
κόβονται και είναι έτοιμα να μπουν στη γωνιά των παιδαγωγικών παιχνιδιών. 

 

  Εικόνα 5. Κατασευή παζλ με θέμα ένα αγγείο. 

3η Εβομάδα. 7η Δραστηριότητα.  
 «Φτιάχνουμε τη δική μας ιστορία….» 

Μέσα από το πρόγραμμα «Ιδεοκατασκευές», (εκπαιδευτικό πρόγραμμα για αφηγημα-
τικές και περιγραφικές εκθέσεις), η νηπιαγωγός τα ρωτάει: «ποιος», «που», «πότε», 
«γιατί» και αυτά απαντούν φτιάχνοντας την δική τους ιστορία.  Πρόκειται για μια επί-
σκεψη  ενός κοριτσιού με την μαμά της και μια φίλη της στο μουσείο παιχνιδιών. Κα-
θώς τα ίδια τα νήπια «χτίζουν» τη δικής τους ιστορία ανατρέχουν στο διαδίκτυο και 
συγκεντρώνουν φωτογραφίες που να αναφέρονται στην κάθε σκηνή της ιστορίας τους. 
Με τη βοήθεια της νηπιαγωγού καταγράφονται στο λογισμικό των «ιδεοκατασκευών» 
τα λόγια της ιστορίας ενώ τα νήπια αποφασίζουν για την επιλογή των κατάλληλων 
φωτογραφιών. 
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3η Εβδομάδα. 8η Δραστηριότητα.   

« Βρίσκουμε τις λέξεις που έχουν σχέση με το μουσείο…». 

 
 Μέσα από το λογισμικό  Inspiration (σύστημα χαρτογράφησης για όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα, εννοιολογική χαρτογράφηση), τα παιδιά τοποθετούν στον σωστό κύκλο 
τις λέξεις που έχουν να κάνουν με αντικείμενα του μουσείου. Πατώντας πάνω στην 

κάθε λέξη ακούγεται η φωνολογική της έκφραση και έτσι με το «ποντίκι» του υπολο-
γιστή καταφέρνουν να σύρουν και να βάλουν μέσα σε έναν κύκλο τις λέξεις που αντι-

στοιχούν σε αντικείμενα του μουσείου. 

 

Εικόνα 6. Παιχνίδι κατασκευασμένο με φωνολογικές εκφράσεις των λέξεων που εικονί-
ζονται. 

3η Εβδομάδα. 9η Δραστηριότητα.  
« Ταξιδεύουμε με τον υπολογιστή στα διάφορα μουσεία…». 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ξεκινά από μια ερώτηση ενός νηπίου σχετικά με το αν 
υπάρχει μουσείο στην πόλη μας. Με τη βοήθεια του Google earth (λογισμικό οπτικο-
ποίησης της γης και προσομοίωσης, έννοιες προσανατολισμού) και Google Maps (λο-
γισμικό για γεωγραφικούς και αστικούς χάρτες), τα παιδιά «ταξιδεύουν» σε διάφορα 
μουσεία. 

Βάζουν λέξεις - κλειδιά και εντοπίζουν τη θέση της πόλης μας στο χάρτη και τη θέση 
και την απόσταση των διαφόρων μουσείων από αυτήν. Αποφασίζεται από την ολομέ-
λεια να εκτυπώσουμε τους χάρτες από το Αρχαιολογικό μουσείο της Αθήνας, το Μου-
σείο Κέρινων Ομοιωμάτων στην Κύπρο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, το 
νομισματικό μουσείο, το ναυτικό μουσείο του Πειραιά κ.λ.π. και να  τους στολίσουμε 
σε έναν τοίχο του σχολείου μας. 

ΜΟΥΣΕΙΟ
Σύρε 

και άσε

αγγείο

κολόνες

μήλο

νόμισμα

άγαλμα

κεράσι

παγωτό

κούκλα
ψωμί

κοσμήματα

αμάξι
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4η Εβδομάδα. 10η Δραστηριότητα.  

«Φτιάχνουμε τη δική μας περιπλάνηση στα διάφορα μουσεία». 

Παρακολουθώντας τα παιδιά διάφορες ταινίες από το youtube, οι οποίες αναφέρονται 
σε διάφορα είδη μουσείου, αποφασίζεται από την ολομέλεια των νηπίων να φτιάξουν 
τη δική τους ταινιούλα που θα παρουσιασθεί στο διπλανό νηπιαγωγείο αλλά και στους 
γονείς των παιδιών στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Μέσα από τη χρήση του Photostory 
τα παιδιά δημιουργούν τη δική τους περιπλάνηση, με θέμα: «Ταξιδεύοντας στα διά-
φορα είδη μουσείων».  Η νηπιαγωγός τους εξηγεί ότι το πρώτο και βασικό βήμα είναι 
να ανατρέξουν στο διαδίκτυο και να βρουν αντικείμενα που υπάρχουν στο μουσείο. Η 
κάθε ομάδα βρίσκει μερικές εικόνες και έπειτα ψηφίζοντας καταλήγουν ποιες θα βά-
λουν στην ιστορία τους. Ταυτόχρονα συζητούν για τα λόγια που θα χρησιμοποιήσουν 
στην αφήγησή τους όπως και το ποιος θα είναι ο αφηγητής και γιατί. Για παράδειγμα 
βάζουμε την προϋπόθεση να έχει δυνατή φωνή, να μπορεί να συγκρατηθεί και να μην 
γελάσει κ.λ.π. http://zacharoulides.blogspot.gr/p/blog-page_25.html 

 
4η Εβδομάδα. 11η Δραστηριότητα. 
 «Τραγουδάμε για το μουσείο….». 

   Τα νήπια γίνονται δημιουργοί ενός ποιήματος: 

  

                Θα με μάθει ιστορία  

     

 
4η Εβδομάδα.12η Δραστηριότητα. 

 «Τι φορούσαν, που κατοικούσαν και πως ταξίδευαν  οι άνθρωποι τα παλιά χρόνια 
και σήμερα». 

Τα παιδιά καλούνται από το λογισμικό, να τοποθετήσουν τις φωτογραφίες(που βρήκαν 
στο διαδίκτυο) στην σωστή θέση, δηλαδή αν ανήκουν στο παρελθόν ή στο σήμερα. Τα 
ίδια τα παιδιά αβίαστα προβαίνουν σε παρατήρηση και συγκρίσεις, εντοπίζοντας τις 
διαφορές που υπάρχουν στα ρούχα, τα συγκοινωνιακά μέσα και τα σπίτια της κάθε 
εποχής. Την εκφώνηση της εργασίας αλλά και των διαφόρων λέξεων την ακούν μόλις 
πατήσουν επάνω με το «ποντίκι» τους, έτσι έχουν τη δυνατότητα και να δουν τις λέξεις 
και να τις ακούσουν. 

 

Περπατώ, περπατώ στο μουσείο το 
σοφό. Θα με μάθει ιστορία για πολλά-
πολλά αγγεία, για παιχνίδια αμαξάκια 
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Εικόνα 7. Τα νήπια τοποθετούν στο σωστό πλαίσιο τα Μ.Μ.Μ, τα σπίτια και τα ρούχα. 

 
5η Εβδομάδα. 13η Δραστηριότητα. 

 «Καλώς ήλθατε στο μουσείο του νηπιαγωγείου μας…» 

Τα νήπια φέρνουν παλαιά αντικείμενα από το σπίτι τους, ένα παλιό τηλέφωνο, ένα 
άγαλμα κυκλαδικής τέχνης, έναν δίσκο βινυλίου, μια παραδοσιακή στολή και φτιά-
χνουν τη δική τους μουσειακή γωνιά, καλλιεργώντας έτσι την πολιτιστική τους ταυτό-
τητα. 

5η Εβδομάδα. 14η Δραστηριότητα.  
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεναρίου. 

Δόθηκαν στα παιδιά φύλλα εργασίας με σκοπό την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έρ-
γου ως προς το γνωστικό μέρος αλλά και το βαθμό κατανόησης διαφόρων εννοιών από 
τα νήπια. 

Φύλλο Εργασίας. 

              Να φτιάξεις τη δική σου ιστορία με τις παρακάτω εικόνες. 

 

Τ α παλιά χρόνια Σήμερα Τ α παλιά χρόνια Σήμερα Τ α παλιά χρόνια Σήμερα

Π ω ς ζούσαν οι 
άνθρωποι τα παλιά 

χρόνια.

Π ω ς 
ταξίδευαν Π ω ς ντύνονταν

Π ου 
έμεναν
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Αξιολόγηση – Αποτελέσματα – Σχόλια – Προβληματισμοί. 

Αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας χαρακτηρίζεται και ως «αναστοχασμός» ή «αποτί-
μηση». Η προσπάθεια μιας περιεκτικής και κριτικής αξιολόγησης θα  πρέπει εκτός από 
το θέμα (υφιστάμενη κατάσταση, περιεχόμενο) να λαμβάνει υπόψη οπωσδήποτε και 
την ομάδα, καθώς και το προσωπικό - ατομικό επίπεδο. 
Τώρα σε ατομικό επίπεδο έγινε μια συζήτηση με τον καθένα και την καθεμιά ξεχωρι-
στά με στόχο να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα: 

Τι ήταν αυτό που μου άρεσε ή δεν μου άρεσε στο θέμα που ασχοληθήκαμε; 
Πέρασα ευχάριστα, διασκέδασα κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεναρίου; 

Ποιες σημαντικές εμπειρίες έχω αποκομίσει ; 

Μπόρεσα να συνεργαστώ με όσους ήμουν στην ομάδα; 
Με ποιον τα πήγα καλύτερα ή χειρότερα; 
Ποιον γνώρισα περισσότερο μέσα από τις δραστηριότητες που κάναμε; 
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Σε ομαδικό επίπεδο μπορούν να τεθούν τα παρακάτω ερωτήματα: 

Ποιο ήταν το κλίμα που επικρατούσε στην ομάδα; 
Υπήρχε συνεργασία, δίκαιη κατανομή ρόλων, αναγνώριση του κάθε μέλους ως ισάξιο 
με τους υπόλοιπους; 
Ποιες ομάδες είχαν πιο ενεργή συμμετοχή; 
Υπήρξαν εντάσεις και συγκρούσεις κατά την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού σεναρίου; 
Και αν υπήρξαν πως ξεπεράστηκαν; 

Το θέμα καλύφθηκε ως ένα βαθμό; Οι δραστηριότητες ήταν κατάλληλες για το θέμα 
αυτό; 

Επιτεύχθηκαν οι στόχοι και σε τι βαθμό; 
Έπειτα από συζήτηση των παρακάτω θεμάτων κατέληξε η ολομέλεια στα παρακάτω 
συμπεράσματα: 
Μέσα από κοινή συνεργασία και βιωματική δράση τα παιδιά ανέπτυξαν κριτική σκέψη 
και νέες γνώσεις. Απέκτησαν εμπειρίες για ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον και ευχάριστο 
που μέχρι πρότινος δεν γνώριζαν τίποτε για αυτό. Πήραν πρωτοβουλίες, αποφάσεις και 
δραστηριοποιήθηκαν σε πλήθος νέες δραστηριότητες. Προσέγγισαν τη μάθηση με ε-
νεργητικό, συνεργατικό, διερευνητικό και δημιουργικό τρόπο. Απέκτησαν νέες δεξιό-
τητες γνωρίζοντας και ασχολούμενοι/ες με τα διάφορα προγράμματα λογισμικών. Ως 
προς τους προαναφερόμενους στόχους, οι οποίοι τέθηκαν στην αρχή του εκπαιδευτικού 
σεναρίου, οι περισσότεροι επιτεύχθηκαν άλλοι σε μεγαλύτερο και άλλοι σε μικρότερο 
βαθμό. 
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Πρόγραμμα μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο με τίτλο:  
«Η δημιουργική μου βόλτα στο Δημοτικό σχολείο » 

Καμαρέτα Εύη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

evi.kamareta@gmail.com 

Περίληψη 

Στην εργασία παρουσιάζεται το πρόγραμμα μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δη-
μοτικό σχολείο που εκπονήθηκε στα Εκπαιδευτήρια Καντά το σχολικό έτος 2014 – 
2015 από την εισηγήτρια της εργασίας και δασκάλα της Α’ Δημοτικού των Εκπαιδευ-
τηρίων Καντά. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με τους μαθητές της Α΄ Δημοτικού 
των Εκπαιδευτηρίων Καντά και των νηπίων από τα Νηπιαγωγεία «Χιονάτη» και «Παι-
χνίδι & Γνώση» που ανήκουν στα συγκεκριμένα Εκπαιδευτήρια. Το πρόγραμμα ήταν 
διαθεματικό, καθώς κινήθηκε γύρω από τη φιλαναγνωσία και περιείχε δράσεις που 
σχετίζονταν με τον εγγραματισμό, τα Εικαστικά, το Θέατρο και τη χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών.  

Λέξεις – Κλειδιά: μετάβαση, φιλαναγνωσία, εγγραματισμός, θέατρο, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία με τίτλο «Η δημιουργική μου βόλτα στο Δημοτικό σχολείο» αφορά 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο, 
καθώς οι πρώτες εμπειρίες του παιδιού από την προσχολική εκπαιδευτική βαθμίδα 
στην επόμενη, την πρωτοσχολική, είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ομαλή προσαρ-
μογή του στη μετέπειτα εκπαιδευτική πορεία του. Η δομή της εργασίας περιλαμβάνει 
το θεωρητικό πλαίσιο και στη συνέχεια την περιγραφή του προγράμματος μετάβασης.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η μετάβαση από την προσχολική στην πρωτοσχολική βαθμίδα θεωρείται ως ένα εξαι-
ρετικά καίριο εκπαιδευτικό ζήτημα, καθώς σύμφωνα με τα πορίσματα της εξελικτικής 
ψυχολογίας οι πρώτες εμπειρίες του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον το καθορίζουν 
και η είσοδος στο σχολείο αποτελεί ορόσημο για τη ζωή του παιδιού (Παρασκευόπου-
λος, 1985). Από τη στιγμή που το παιδί εισάγεται στη σχολική κοινότητα, εκείνη είναι 
ο κύριος πυρήνας της ζωής του και μέσα σ’ αυτή τη σχολική κοινότητα αποκτά και τη 
διττή ιδιότητα του μαθητή και του συμμαθητή (Παρασκευόπουλος, 1985). Οι μαθησια-
κές – εργασιακές απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος «αποτελούν αφετηρία για 
νέα επιτεύγματα και ικανοποιήσεις, αλλά συγχρόνως συχνά και πηγή δυσκολιών, απο-
γοητεύσεων και ψυχικών εντάσεων για το παιδί» (Παρασκευόπουλος, 1985). Οφείλει, 
λοιπόν, η σχολική κοινότητα να προετοιμάσει κατάλληλα το παιδί για το νέο του ρόλο 
στο σχολικό περιβάλλον του Δημοτικού σχολείου.  
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Λέγοντας μετάβαση εννοούμε κάθε αίσθηση αλλαγής και «μετακίνησης» που βιώνει 
το άτομο στην πορεία της ανάπτυξής του.  

«Ένα επιπλέον κοινό σημείο σε κάθε μετάβαση είναι το γεγονός ότι η τελική αποτί-
μηση και η απόδοση σε αυτήν θετικών ή αρνητικών χαρακτηριστικών αποτελεί προϊόν 
του τρόπου βίωσης και αντιμετώπισης των αλλαγών από το ίδιο το άτομο που μετέχει 
στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ο αμφίσημος χαρακτήρας της μετάβασης είναι ευδιά-
κριτος στην περίπτωση της σχολικής ένταξης – γι’ αυτό και αντιμετωπίζεται ως χαρα-
κτηριστική περίπτωση μετάβασης. Η είσοδος του παιδιού στο σχολείο, η μετάβασή του 
σε ένα νέο και άγνωστο περιβάλλον «συνδέεται με συγκεκριμένες προσδοκίες και εν-
θουσιασμό, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να παρουσιάσει ποικίλους βαθμούς έντασης κι α-
νησυχίας» (Brostrom, 2002). Γι’ αυτό η χρονική αυτή περίοδος θεωρείται μια από τις 
κρισιμότερες στην παιδική ηλικία.» (Γουργιώτου κ.ά., χ.χ.)  

Το παιδί μεταβαίνοντας στο Δημοτικό σχολείο από το Νηπιαγωγείο εκτίθεται σε μια 
σειρά από αλλαγές στην καθημερινότητά του και σε γνωστικές, συναισθηματικές και 
κοινωνικές απαιτήσεις: αλλαγές στο σχολικό περιβάλλον, καινούριοι συμμαθητές, με-
γαλύτερο διάστημα παραμονής μέσα στην τάξη, βιβλία, εργασίες, αυξημένες προσδο-
κίες, μεγαλύτερη αυτονόμηση στη σχολική του ζωή, αλλά και γενικότερα στο πρό-
γραμμα της καθημερινότητάς του.  

Η ομαλή προσαρμογή των παιδιών στις αλλαγές από την προσχολική στην πρωτοσχο-
λική ηλικία «μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην περαιτέρω ακαδημα-
ϊκή εξέλιξη του παιδιού, την κοινωνικοποίησή του, αλλά και στη διαμόρφωση βαθύτε-
ρων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του» (Μπαγάκης, κ.ά., 2006). 

Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα μετάβασης είναι δύο:  Α) Το μοντέλο ικα-
νοτήτων και  Β) Το αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο 

Το μοντέλο ικανοτήτων περιορίζει τη μετάβαση του παιδιού από το Νηπιαγωγείο στο 
Δημοτικό προς στο τέλος της φοίτησής του στο Νηπιαγωγείο και ελέγχει αν το παιδί 
έχει κατακτήσει το αλφάβητο. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό «η προσαρμογή του παι-
διού κατά την περίοδο της μετάβασης γίνεται αντιληπτή με όρους χαρακτηριστικών 
του, όπως είναι η ικανότητα ετοιμότητας, η χρονολογική ηλικία ή το επίπεδο ωρίμαν-
σής του» (Γουργιώτου, ό.π.) Το μοντέλο αυτό δε λαμβάνει υπόψη του στα οικολογικά 
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που έχουν αντίκτυπο στην απόδοση του παιδιού, όπως 
για παράδειγμα την ποιότητα της διδασκαλίας στην τάξη ή άλλα αναπτυξιακά χαρα-
κτηριστικά του παιδιού (π.χ. κάποιες μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να έχει). 

Το αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο, αντίθετα, λαμβάνει υπόψη του ένα σύνολο πα-
ραγόντων που βρίσκονται γύρω από το παιδί και το επηρεάζουν, όπως είναι η οικογέ-
νεια, το σχολείο και η κοινότητα που αλληλοσυνδέονται και αλληλεξαρτώνται κατά 
την περίοδο της μετάβασης. «Το αναπτυξιακό μοντέλο, λοιπόν, λαμβάνει υπόψη τη 

2248

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας, καθώς το 
παιδί μετακινείται από το Νηπιαγωγείο προς το Δημοτικό σχολείο» (Γουργιώτου, ό.π.) 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, μετάβαση στο σχολείο, σημαίνει «όλες εκείνες τις στρα-
τηγικές και διαδικασίες για α) τη διασφάλιση της ομαλής εισόδου και προσαρμογής 
των νηπίων στο Δημοτικό σχολείο, β) την παροχή συνέχειας μέσα από δραστηριότητες 
που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ σπιτιού, Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου και 
γ) τη σύνδεση της ανάπτυξης του παιδιού με τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες 
γονεϊκής υποστήριξης και του συστήματος προσχολικής εκπαίδευσης» (Γουργιώτου, 
ό.π.) Τέλος, την ανάπτυξη της φιλίας μεταξύ των παιδιών και την ενίσχυση των κοινω-
νικών σχέσεων.  

Περιγραφή προγράμματος 

Γνωρίζοντας, λοιπόν, τη σπουδαιότητα της μετάβασης, όπως φάνηκε από τα παρα-
πάνω, εκπονήθηκε από την εισηγήτρια της εργασίας το παρακάτω πρόγραμμα μετάβα-
σης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό – οικολογικό μοντέλο, 
το οποίο περιεγράφηκε πιο πάνω και τα χαρακτηριστικά του οποίου, αποτέλεσαν και 
τη στοχοθεσία του προγράμματος.  

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι 25 μαθητές του Δημοτικού σχολείου των Εκπαιδευτη-
ρίων Καντά και τα νήπια των Νηπιαγωγείων που ανήκουν στο Δημοτικό σχολείο, 13 
νήπια του Νηπιαγωγείου «Χιονάτη» και 16 νήπια του Νηπιαγωγείου «Παιχνίδι & 
Γνώση». Τα Νηπιαγωγεία δεν συστεγάζονται στο Δημοτικό, η μετάβαση των νηπίων 
γινόταν με τα σχολικά λεωφορεία.  

Διαδικασία που ακολουθήθηκε στο πρόγραμμα: τα νήπια μετέβαιναν στο Δημοτικό 
σχολείο δύο φορές το μήνα (εναλλάξ, μια το ένα Νηπιαγωγείο, μια το άλλο) και έκαναν 
δραστηριότητες στην τάξη της Α’ Δημοτικού με την εισηγήτρια της εργασίας και δα-
σκάλα της συγκεκριμένης τάξης, της Α’ Δημοτικού. Πραγματοποιήθηκαν κοινές δρά-
σεις μεταξύ όλων των παιδιών και το πρόγραμμα έκλεισε στο τέλος της σχολικής χρο-
νιάς με την καλοκαιρινή γιορτή που οργανώθηκε από την εισηγήτρια, η οποία έγραψε 
και το θεατρικό έργο της γιορτής στο οποίο συμμετείχαν όλα τα παιδιά που έλαβαν 
μέρος στο πρόγραμμα της μετάβασης (54 σύνολο). Η χρονική διάρκεια του προγράμ-
ματος ήταν έξι μήνες από τον Ιανουάριο του 2015 ως τον Ιούνιο του 2015. 

Αφόρμηση: Το πρόγραμμα το ξεκίνησε ένας ήρωας λογοτεχνικού βιβλίου, που έχει ως 
θέμα του τη φιλία και ήταν ένας από τους στόχους του προγράμματος. Σύμφωνα με την 
παιδαγωγική αρχή της «έκπληξης», τα παιδιά μπαίνουν σε μια εκπαιδευτική διαδικασία 
που δεν είναι στεγνή και στείρα, αλλά τα εκπλήσσει δημιουργικά και τους προκαλεί το 
ενδιαφέρον. Το βιβλίο που δουλεύτηκε είναι της Μ. Ρουσάκη «Ρέος, ο καλύτερος φί-
λος».  
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Ο Ρέος, λοιπόν, ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, 
είναι ένας αρουραίος, που αγαπάει πολύ τους φί-
λους του στο δάσος και όποτε εκείνοι τον κα-
λούν για βοήθεια, εκείνος τρέχει και είναι πάντα 
κοντά τους απαντώντας τους: «Βεβαίως!». Όταν 
όμως κάποια στιγμή εκείνος αρρώστησε και 
χρειάστηκε βοήθεια, κανείς δεν έτρεξε από τους 
φίλους του για να τον βοηθήσει. Βρίσκεται τότε 
ο Τίκι το ποντίκι, που μένει μέσα στο σπίτι του 
Ρέου σε μια τρύπα και ο Ρέος δεν τον είχε προ-
σέξει ποτέ. Ο Τίκι βοηθάει τον Ρέο να συνέλθει, 
τον πηγαίνει στο νοσοκομείο και από τότε γίνο-
νται οι καλύτεροι φίλοι. Οι άλλοι φίλοι του Ρέου 
στενοχωριούνται που έχασαν τον Ρέο από φίλο 
και στο τέλος οργανώνουν όλοι μαζί ένα πάρτι 
για τα γενέθλια του Ρέου και γίνονται πάλι όλοι 
μαζί καλοί φίλοι. 

Εικόνα 1: Λογοτεχνικό βιβλίο 
προγράμματος 

Ο Ρέος, λοιπόν, «στέλνει» ένα γράμμα με το ταχυδρομείο σε όλα τα παιδιά που συμ-
μετείχαν στο πρόγραμμα (μαθητές της Α΄ Δημοτικού και νήπια). Η δασκάλα και οι 
νηπιαγωγοί το έβαλαν σε φάκελο με γραμματόσημο και το παρουσίασαν στα παιδιά 
στις τάξεις. 
 Εικόνα 2: Επιστολή από τον ήρωα του 

λογοτεχνικού βιβλίου 

 

Σ’ αυτό το γράμμα προς τα παιδιά ο Ρέος 
ζητάει τη βοήθειά τους, αλλά δεν αποκα-
λύπτει πάνω σε ποιο θέμα, αντίθετα παρο-
τρύνει τα παιδιά να διαβάσουν την ιστορία 
του στο βιβλίο που έχει γράψει «μια κυρία 
που είναι συγγραφέας». Σε συνεννόηση, 
λοιπόν, με τις νηπιαγωγούς ξεκινά ένας 
καταιγισμός ιδεών στις τάξεις: ποιος είναι 
ο Ρέος και γιατί ζητάει βοήθεια. ίσως ζη-
τάει βοήθεια γιατί είναι άρρωστος, γιατί 
θέλει να κάνει φίλους, γιατί θέλει φαγητό, 
γιατί μπορεί να κινδυνεύει από άγρια ζώα, 
γιατί μπορεί να είχε κάποιο ατύχημα.Προ-
τάσεις: Nα του γράψουμε ένα γράμμα για 
να τον ρωτήσουμε, να ρωτήσουμε τα νήπια 
που γράφει στο γράμμα του αν έστειλε και 
σ’ εκείνα γράμμα για να δούμε ποια είναι 
και να τα γνωρίσουμε 

Στη συνέχεια ξεκίνησε μια αλληλογραφία μεταξύ όλων των παιδιών και πραγματοποι-
ήθηκαν οι παρακάτω δράσεις.  
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Δράσεις:  

Δράση 1η: Αλληλογραφία μεταξύ των παιδιών (Α’ Δημοτικού, νήπια με το όνομα «Η-
λιαχτίδες» από το Νηπιαγωγείο «Χιονάτη» και νήπια με το όνομα «Μικροί ΄Ηρωες» 
από το «Παιχνίδι&Γνώση»). 

 
Εικόνα 3: Αλληλογραφία μεταξύ όλων των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

Δράση 2η: Μετάβαση στο Δημοτικό σχολείο και γνωριμία με το σχολικό χώρο και την 
αίθουσα της Α’ Δημοτικού. Σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δόθηκαν 
από την εισηγήτρια χειροποίητες τσαντούλες για την κασετίνα τους και τους μαρκαδό-
ρους τους, που χρησιμοποιούσαν για τις δραστηριότητες στην Α’ τάξη. Επίσης, φτιά-
χτηκαν γωνιές μετάβασης με τις τσάντες , την αλληλογραφία και όλο το υλικό που 
αντάλλασσαν τα παιδιά μεταξύ τους. 

 
Εικόνα 4: Γωνιές μετάβασης στην Α’ Δημοτικού και στα Νηπιαγωγεία 
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Εικόνα 5: Δραστηριότητες από τις επισκέψεις των νηπίων στην Α’ Δημοτικού 

 
Εικόνα 6: Δραστηριότητες από τις επισκέψεις των νηπίων στην Α’ Δημοτικού 

Δράση 3η : Δραστηριότητες εγγραματισμού:  

Παιχνίδι γραμμάτων: Τα νήπια έκοψαν 
τα γράμματα του ονόματος του ήρωα 
του βιβλίου που δουλεύτηκε στο πρό-
γραμμα, στη συνέχεια τα κόλλησαν στη 
σωστή σειρά, βρήκαν ποιος φθόγγος φω-
νάζει πιο δυνατά στη λέξη και στη συνέ-
χεια αντιστοίχισαν το γράμμα με τον ήχο 
του και έβαλαν τον τόνο. 

 

Εικόνα 7: Δραστηριότητα εγγραματισμού 

 
Εικόνα 8: Σελιδοδείκτης και α-

στέρι φιλίας 

Κατασκευές: Σελιδοδείκτης, το αστέρι της φι-
λίας. Το αστέρι της φιλίας ήταν ο τίτλος του 
τραγουδιού του προγράμματος και της θεατρι-
κής παράστασης της γιορτής του τέλους σε στί-
χους και μελωδία της εισηγήτριας. Όλα τα παι-
διά μαζί έφτιαξαν το αστέρι και έγραψαν τη 
λέξη «φιλία». 

Τα νήπια αφού ζωγράφισαν τι τους άρεσε πιο πολύ από το βιβλίο, ήθελαν να συνοδεύ-
σουν την εικόνα με κείμενο, όπως ήταν στο βιβλίο. Στην πρώτη φωτογραφία το νήπιο 
ήθελε να τελειώσει την πρόταση μέχρι εκεί που έχει τελεία και επειδή δυσκολεύτηκε 
με τα γράμματα ζήτησε από τη δασκάλα να τελειώσει την πρόταση.  
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Εικόνα 9: Ζωγραφιές με κείμενο 

Δράση 4η : Επισκέψεις των μαθητών της Α΄ Δημοτικού στα Νηπιαγωγεία. Εκεί οι μα-
θητές της Α’ Δημοτικού πραγματοποίησαν τις παρακάτω δραστηριότητες: ανάγνωση 
από το αναγνωστικό της Α’ Δημοτικού, θεατρικό παιχνίδι πάνω στα κείμενα που διά-
βασαν με τη συμμετοχή των νηπίων και τέλος έγιναν οι δάσκαλοι και οι δασκάλες και 
βοήθησαν τα νήπια να γράψουν για το αγαπημένο τους βιβλίο. Οι μαθητές της Α’ Δη-
μοτικού έκαναν δώρο στα νήπια ένα βιβλίο σε θέμα τη μετάβασή τους στην Α’ Δημο-
τικού και την αφίσα της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου 2015. 

 
Εικόνα 10: Επισκέψεις μαθητών Δημοτικού στα Νηπιαγωγεία 

Δράση 5η : Γνωριμία όλων των παιδιών με τη συγγραφέα Μαρία Ρουσάκη και τον 
εικονογράφο του βιβλίου, Μαρκ Γουάινσταϊν. ΄Εκαναν θεατρικό παιχνίδι με τα παιδιά 
και έγραψαν αφιερώσεις στα βιβλία τους. 

 
Εικόνα 11: Επίσκεψη συγγραφέα και εικονογράφου στους μαθητές της Α’ Δημοτικού 

και στα νήπια 

Δράση 6η : Ηχογράφηση του τραγουδιού «Το αστέρι της φιλίας» σε στούντιο ηχογρά-
φησης. Οι στίχοι και η μελωδία ανήκουν στην εισηγήτρια του προγράμματος και η 

2253

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



ενορχήστρωση στις μουσικούς των σχολείων. Τα εξώφυλλα των cds εικονογραφήθη-
καν από τα παιδιά. 

 
Εικόνα 12: Τα cds με το τραγούδι του προγράμματος 

Δράση 7η: Τηλεδιάσκεψη μέσω skype. Λίγο πριν το τέλος του προγράμματος τα νήπια 
συζήτησαν και αντάλλαξαν τις αγωνίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης με τους μαθητές της 
Α’ Δημοτικού. Τους ρώτησαν αν είχαν αγωνία όταν πρωτοήρθαν στην Α’ Δημοτικού, 
αν έκαναν εύκολα φίλους, αν προσαρμόστηκαν γρήγορα, πώς τους φάνηκαν τα μαθή-
ματα, η δασκάλα και πώς αισθάνονται που τελειώνει η χρονιά. 

 
Εικόνα 13: Τηλεδιάσκεψη μέσω skype μαθητών Α’ Δημοτικού με νήπια 

Δράση 8η: Οι εντυπώσεις των μαθητών και των νηπίων από το όλο πρόγραμμα. Οι 
μαθητές της Α΄ Δημοτικού εξέφρασαν τη χαρά τους που έκαναν καινούριους φίλους, 
που έγιναν δάσκαλοι και δασκάλες στα νήπια, που πέρασαν δημιουργικές ώρες μαζί 
τους. Τα νήπια έστειλαν τις εντυπώσεις τους στους μαθητές της Α’ Δημοτικού και τις 
διαβάσαμε στην τάξη. Ακολουθούν εικόνες από κάποιες από αυτές τις κάρτες με τις 
εντυπώσεις τους.  

 
Εικόνα 14: Ενδεικτικά δύο από τις κάρτες με εντυπώσεις νηπίων («η επικοινωνία μέσω 

skype», «στην τάξη του Δημοτικού μας δίνει η κυρία Εύη εργασία») 
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Δράση 9η: Καλοκαιρινή γιορτή στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το πρόγραμμα ολο-
κληρώθηκε με την καλοκαιρινή εορτή που συμμετείχαν όλα τα παιδιά, αλλά και το 
συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Καντά και η Β’ Δημοτικού στην 
εισαγωγή της θεατρικής παράστασης. Η πρόσκληση γράφτηκε από τους μαθητές και 
τις μαθήτριες της Α’ Δημοτικού ως κειμενικό είδος που δουλέψαμε στην τάξη. Στο 
τέλος της θεατρικής παράστασης όλα τα παιδιά κρατούσαν το αστέρι της φιλίας που 
είχαν φτιάξει και είπαν το ομώνυμο τραγούδι. Στην εορτή μας τίμησε με την παρουσία 
της και η ίδια η συγγραφέας του βιβλίου και υπήρχε στον προαύλιο χώρο και γωνιά 
βιβλιοπωλείου με επιλεγμένα βιβλία για παιδιά και ενήλικες. 

 
Eικόνα 15: Πρόσκληση και πρόγραμμα καλοκαιρινής εορτής 

 
Eικόνα 16: Φωτογραφίες από την καλοκαιρινή εορτή 

Αξιολόγηση – Συμπεράσματα 
Οφέλη για τα νήπια: Μέσα από το πρόγραμμα μετάβασης και τις δραστηριότητές του, 
τα νήπια ήρθαν σε επαφή με το Δημοτικό σχολείο και εξοικειώθηκαν με το χώρο του, 
τη δασκάλα της Α΄ τάξης, έκαναν καινούριους φίλους, τους μαθητές της Α’ Δημοτικού. 
Ανοίχτηκαν σε καινούριες εμπειρίες, ενισχύθηκε η αυτοπεποίθησή τους, το άγχος από-
δοσης, που μπορεί να αισθάνονταν για τις απαιτήσεις της Α’ Δημοτικού, περιορίστηκε 
ή και αποδομήθηκε μέσα από την εξοικείωση με το Δημοτικό σχολείο με όλες τις προ-
αναφερθείσες δράσεις. Οφέλη για τα παιδιά της Α’ Δημοτικού: Συνειδητοποίησαν 
την εξέλιξή τους στο γνωστικό επίπεδο και ενισχύθηκε ακόμα πιο πολύ η αυτοπεποί-
θησή τους, καθώς έθεσαν τον εαυτό τους σε καινούριους ρόλους (όπως αυτός του δά-
σκαλου/δασκάλας). Δημιούργησαν καινούριες φιλίες, είδαν ξανά παλιούς συμμαθητές, 
ενισχύθηκαν οι κοινωνικές τους σχέσεις. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς: Οι εκπαι-
δευτικοί προωθήθηκαν σε έναν προβληματισμό σε σχέση με τις προσδοκίες τους για 
την απόδοση των παιδιών στο Δημοτικό, ώστε να δουν μέσα από ένα νέο πρίσμα τα 
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προγράμματα των δύο βαθμίδων, του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού και οι προσ-
δοκίες τους να είναι ρεαλιστικές. Μέσα από το πρόγραμμα τούς δόθηκε η ευκαιρία να 
αναστοχαστούν, να αναπροσαρμόσουν και να δουν με διαφορετικό μάτι και τα προ-
γράμματα μετάβασης και όχι σαν ένα καταναγκαστικό έργο που το χαρακτηρίζει προ-
χειρότητα. Οφέλη για τους γονείς: Oι γονείς, οι οποίοι συνήθως αποτελούν την πιο 
συχνή πηγή άγχους για την απόδοση των παιδιών στο Δημοτικό, ενημερώθηκαν για το 
πρόγραμμα του Δημοτικού από τη δασκάλα της Α’ τάξης, πήραν πληροφορίες, εξέ-
φρασαν απορίες, ήρθαν σε επαφή με το Δημοτικό σχολείο και μέσα από την ενημέ-
ρωση, αισθάνθηκαν πιο ασφαλείς. Η δική τους εσωτερική ασφάλεια μεταφέρεται αυ-
τόματα και στα παιδιά τους. Αυξήθηκε η εμπιστοσύνη στις ικανότητες των παιδιών 
τους σε σχέση με την απόδοσή τους στο Δημοτικό σχολείο. Παράλληλα αυξήθηκε και 
η δική τους αυτοπεποίθηση σε σχέση με το πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους 
για την όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοσή τους και πιο εύκολη ένταξή τους στο Δη-
μοτικό σχολείο. Ενισχύθηκε, τέλος, η εντύπωσή τους για τη σπουδαιότητα της προσχο-
λικής εκπαίδευσης.  

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τη Γουργιώτου «επιτυχημένη μετάβαση σημαίνει συνέ-
χεια στις εμπειρίες των παιδιών, συνέχεια στα προγράμματα, συνέχεια στο σχεδιασμό 
δραστηριοτήτων». Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τις εντυπώσεις που κα-
τέγραψε η εισηγήτρια από όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος, φάνηκε ότι ο στόχος της 
ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, από την προσχολική στην πρω-
τοσχολική εκπαίδευση, επετεύχθη. Θα είχε πολύ μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον, παρ’ 
όλα αυτά, αν ήταν εφικτό να καταγραφούν αποτελέσματα και κατά τη διάρκεια ή μετά 
τη φοίτηση των παιδιών αυτών στην Α΄ Δημοτικού, ώστε να προκύψουν περισσότερα 
συμπεράσματα για τη γενικότερη επίδραση του συγκεκριμένου προγράμματος μετάβα-
σης στη μετέπειτα σχολική ζωή των παιδιών.  
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Προφορικός και γραπτός λόγος με τη χρήση  web2 εργαλείων 

Κούρτη Στυλιανή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
stellakurti@gmail.com  

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα της Νεοελ-
ληνικής Γλώσσας Α’ Γυμνασίου και ειδικότερα για τη 2η ενότητα. Με την αξιοποίη-
ση αυθεντικών κειμένων στοχεύει στην ανάπτυξη προβληματισμού των μαθητών σε 
θέματα που αφορούν τη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα, στη διάκριση των χαρα-
κτηριστικών προφορικού και γραπτού λόγου, στην γνώση της δομής και της σημασί-
ας της παραγράφου, καθώς και στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Η 
μαθησιακή διαδικασία οργανώθηκε γύρω από τους άξονες «ακούω και κατανοώ», 
«διαβάζω και κατανοώ», «δημιουργώ γραπτό και προφορικό λόγο». Προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, αφενός αξιοποιούνται οι Τ.Π.Ε., οι οποίες λειτουργούν ως 
οργανικό μέρος του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που επιχειρεί να διαμορφώσει αυτή 
η πρόταση, αφετέρου, αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση του μοντέλου της ο-
μαδοσυνεργατικής μάθησης, στη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας μέσω ιστοσελί-
δων, καθώς και στην σύνθεση/παραγωγή κειμένων τα οποία αναρτώνται στο  blog 
του σχολείου.   

Λέξεις - Κλειδιά: προφορικός - γραπτός λόγος, παράγραφος, web2 εργαλεία  

Συμβατότητα με Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση βρίσκεται σε πλήρη συμβατότητα με το ΑΠΣ και 
το ΔΕΠΠΣ, εφόσον εντάσσεται στην 2η Ενότητα της Νεοελληνικής Γλώσσας Α’ Γυ-
μνασίου: «Επικοινωνία στο σχολείο». Ειδικότερα, εξυπηρετεί τις αρχές και τους στό-
χους των Προγραμμάτων Σπουδών του Νέου Σχολείου.  

Στόχοι- σκεπτικό 

Γνώσεις για τον κόσμο:  Οι μαθητές επιδιώκεται: 

• Να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα ζητήματα που αφορούν τη σχολική    πραγματικό-
τητα, όπως η σχέση των μαθητών με το σχολείο, οι ανισότητες στην τάξη, το γλωσ-
σικό πρόβλημα των μεταναστών στο σχολείο. 

• Να προβληματιστούν, μέσα από προσωπικά τους βιώματα και εμπειρίες, για την 
εύρεση λύσεων σε προβλήματα που αφορούν στη σχολική πραγματικότητα και να 
υιοθετήσουν θετικές στάσεις και  συμπεριφορές απέναντι στο σχολείο και τους συμ-
μαθητές τους. 

Γνώσεις για τη γλώσσα 
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• Να ασκηθούν  στον εντοπισμό χαρακτηριστικών του προφορικού λόγου και να γνω-
ρίσουν τη σημασία των εξωγλωσσικών  και παραγλωσσικών στοιχείων.    

• Να διακρίνουν  τα χαρακτηριστικά προφορικού και γραπτού λόγου. 
• Να  αντιληφθούν  τα δομικά μέρη της παραγράφου  ( θεµατική περίοδος -

σηµαντικές λεπτοµέρειες- κατακλείδα) και να ασκηθούν στη συγγραφή οργανωμέ-
νης παραγράφου. 

• Να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε είδος λόγου απαιτεί ανάλογη γλωσσική ποικιλία και 
ότι το μέσο και η περίσταση επικοινωνίας επηρεάζουν την οργάνωση του μηνύμα-
τος. 

Διδακτικές πρακτικές 

• Να εξοικειωθούν με την ομαδοσυνεργατική μάθηση. 
• Να ασκηθούν στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στην ανάπτυξη της    δημιουργικής 

σκέψης. 
• Να αυτενεργήσουν και να κατακτήσουν τη γνώση μέσω της ανακάλυψης- διερεύνη-

σης με την υποστηρικτική και διακριτική παρουσία του διδάσκοντα. 

Γραμματισμοί 

• Να εξοικειωθούν με την  διερευνητική ανάγνωση κειμένων ποικίλων ειδών.  
• Να συγκρίνουν  διαφορετικές μορφές λόγων εντοπίζοντας βασικές διαφορές τους 

και αξιοποιώντας αυτές στην συγγραφή κειμένου. 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, αποτίμησης και αξιοποίησης των πληροφο-

ριών από το διαδίκτυο καλλιεργώντας τον ψηφιακό γραμματισμό (αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. ως περιβαλλόντων εργασίας). 

• Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του επεξεργαστή κειμένου word, του power point 
ως λογισμικού προβολής παρουσίασης του pixton και της αφίσας prezi  (αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε. ως μέσων πρακτικής γραμματισμού).  

• Να ασκηθούν στα πλαίσια του νέου γραμματισμού στην παραγωγή πολυτροπικού 
κειμένου με χρήση κειμένου, εικόνας, χρωμάτων. 

Θέμα διερεύνησης 
Η παρούσα πρόταση διδασκαλίας στοχεύει στην  ανάπτυξη προβληματισμού των μα-
θητών σχετικά με θέματα που αφορούν τη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα, στη 
διάκριση των διαφορών προφορικού και γραπτού λόγου, στη συνειδητοποίηση ότι η 
οργάνωση του μηνύματος επηρεάζεται από το μέσο και την περίσταση επικοινωνίας, 
καθώς και στην γνώση της δομής, και της σημασίας της παραγράφου. Επιδιώκει να 
καταστήσει ελκυστικότερη την εκμάθηση των προαναφερθέντων ειδών λόγου μέσα 
από την επιλογή αυθεντικών κειμένων, την δημιουργική γραφή και την αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε., οι οποίες ενσωματώθηκαν στη διδακτική πράξη, ώστε να προωθούν τον 
νέο ψηφιακό γραμματισμό. 
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 Θεωρητικό πλαίσιο 

Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση δημιουργήθηκε έχοντας ως θεωρητικό υπόβα-
θρο σύγχρονες παιδαγωγικές έρευνες. Αναλυτικότερα,  αξιοποιήθηκε  η άποψη του 
κονστρουκτιβισμού και συγκεκριμένα του εποικοδομισμού του Piaget ότι η μάθηση 
είναι μια εξελικτική διαδικασία, κατά την οποία  ο μαθητής είναι ενεργός στην κατα-
σκευή της γνώσης και ότι ο εκπαιδευτικός είναι εμψυχωτής, διευκολυντής και καθο-
δηγητής στην ανακαλυπτική γνωστική διαδικασία. Επιπλέον αξιοποιείται η κοινωνι-
κοπολιτισμική θεωρία της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης του Vygotsky ότι η μάθηση 
επιτυγχάνεται μέσα από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις καθώς και η ευρετική- ανακα-
λυπτική μάθηση του Bruner που ευνοεί την αυτενέργεια του μαθητή και την ανάληψη 
πρωτοβουλιών. 

Χρήση Τ.Π.Ε. 

Η διδασκαλία με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών χρησιμοποιείται ως μια τεχνική 
για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Με βάση την άποψη αυτή, ο υπολογιστής θε-
ωρείται περιβάλλον που διευκολύνει την αναζήτηση και τον πειραματισμό κατά το 
γράψιμο, τη συνεργατική μάθηση, τη δημιουργία πραγματικών περιστάσεων επικοι-
νωνίας. Παράλληλα, ο υπολογιστής θεωρείται μέσο πρακτικής γραμματισμού, δίνο-
ντας τη δυνατότητα στους μαθητές να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του επεξεργαστή 
κειμένων, του λογισμικού προβολής παρουσίασης, καθώς και  web2 εργαλείων, ώστε 
να παραγάγουν κείμενα συνδυάζοντάς τα με εικόνες, χρώματα και μορφή της δικής 
τους επιλογής (Κουτσογιάννης Δ., Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και τη δι-
δασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Τ.Π.Ε. και γραμματισμός).        

Μεθοδολογία διδασκαλίας 

Υιοθετείται το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας ενισχύοντας τον δημιουργικό 
ρόλο των μαθητών οι οποίοι δεν παρακολουθούν απλώς τον δάσκαλο, αλλά εμπλέκο-
νται δημιουργικά στην παραγωγή της σχολικής γνώσης, αναπτύσσουν γνωστικές και 
κοινωνικές δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου. 

Ρόλος του εκπαιδευτικού: Λειτουργεί ως ο σχεδιαστής του μαθήματος. Συντονίζει τη 
μαθησιακή διαδικασία διακριτικά. Εξομαλύνει ενδεχόμενες δυσκολίες. Ενθαρρύνει το 
διάλογο και την αυτενέργεια των μαθητών στο σύνολό τους. Προβαίνει σε διαδικασί-
ες αξιολόγησης της εργασίας και αυτο-αξιολόγησης. 

 Ρόλος μαθητή: Αυτενεργεί λαμβάνοντας πρωτοβουλίες ως κριτικός αναγνώστης, ε-
ρευνητής, δημιουργός νέου κειμένου. Λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ομάδας με κοινό 
στόχο. Συνεργάζεται και ανταλλάσσει απόψεις αναδιαμορφώνοντας τις υπάρχουσες. 
Καλλιεργεί και αξιοποιεί τα ταλέντα του. Συνδέει τη γνώση με την πραγματικότητα. 
Προβαίνει σε διαδικασίες αυτο-αξιολόγησης και ετερο-αξιολόγησης 
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Εργαλεία 

Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (MS Word), Λογισμικό παρουσίασης (Power 
Point), Φυλλομετρητής (διαδίκτυο), μηχανή αναζήτησης google, web2 pixton( δη-
μιουργία κόμικς), prezi (διαδικτυακή αφίσα), Φορητός υπολογιστής, Βιντεοπροβολέ-
ας. 

Πηγές 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_a10/a_10_thema.htm  

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Lexiko/lexiko_n2.htm   (λεξικό όρων) 

https://www.youtube.com/watch?v=jRSjd8HRaKE (βίντεο– συνέντευξη) 

  http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html  

εκπαίδευση στη Φινλανδία, αναζητώντας το σχολείο της ισότητας, γλωσσική εκπαί-
δευση μεταναστών: άρθρα από το διαδίκτυο 

Προαπαιτούμενα και προετοιμασία 

Να έχει προηγηθεί αφόρμηση των μαθητών στη σχολική τάξη  με την ανάγνωση και 
το σχολιασμό των κειμένων του Α μέρους της ενότητας και σχολιασμό του κόμικς 
(κείμενο 11).Να έχει προηγηθεί διδασκαλία της δομής παραγράφου. Nα υπάρχει ε-
ξοικείωση του διδάσκοντος και των μαθητών με τις Νέες Τεχνολογίες και με την ο-
μαδοσυνεργατική μέθοδο. Να έχει δημιουργήσει  ο διδάσκων λογαριασμό για την 
πρόσβαση στα  web2 εργαλεία  pixton και prezi. 

 Εφαρμογή σεναρίου 

Το συγκεκριμένο σενάριο διαρκεί πέντε (5) διδακτικές ώρες από τις οποίες οι 4 θα 
υλοποιηθούν στην αίθουσα πληροφορικής και η 5η στη σχολική αίθουσα.  

Οργάνωση της τάξης: Οι ομάδες συγκροτούνται με κριτήρια την ανομοιογένεια ως 
προς τις μαθησιακές τους επιδόσεις και την ευχέρεια στη χρήση των Τ.Π.Ε. Οι ομά-
δες, όταν μεταβούν στο εργαστήριο πληροφορικής, εργάζονται σε ξεχωριστά φύλλα 
εργασίας (εκτός από το πρώτο φύλλο, το οποίο είναι κοινό για όλες τις ομάδες)  ανά 
δύο ομάδες (1η-4η, 2η-5η, 3η-6η) τα οποία βρίσκονται ήδη σε φακέλους πάνω στην ε-
πιφάνεια εργασίας. Διανέμονται συνολικά 5 φύλλα εργασίας σε κάθε ομάδα.  Απαι-
τούνται 4 διδακτικές ώρες για την υλοποίησή τους. 

Ανάπτυξη σεναρίου 
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1η διδακτική ώρα (1ο φύλλο εργασίας):  οι μαθητές μεταβαίνουν στο εργαστήριο 
πληροφορικής για να εργαστούν ομαδικά. Κάθε ομάδα ανοίγει το φάκελό της και 
βρίσκει το πρώτο φύλλο εργασίας. Ο διδάσκων μοιράζει τα φύλλα εργασίας και σε 
έντυπη μορφή και συμβουλεύει να εργάζονται χαμηλόφωνα, να ανοίξουν τους συνδέ-
σμους που θα βρουν στα φύλλα εργασίας προσέχοντας να μην ενοχλούν τις υπόλοιπες 
ομάδες με τον ήχο του βίντεο και  δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τα φύλλα εργασίας 
σε κάθε ομάδα ξεχωριστά. Τονίζει ότι τα αποτελέσματα όλων των εργασιών θα αναρ-
τηθούν στο blog του σχολείου. Στο πρώτο φύλλο εργασίας (κοινό), το οποίο καλύπτει 
το Β1 μέρος της ενότητας ( προφορικός λόγος) οι μαθητές μελετούν  τα πρώτα 15 λε-
πτά τις  ιστοσελίδες του κοινού μέρους: προφορικός λόγος, Λεξικό όρων, βίντεο . Στο 
δεύτερο φύλλο, παρακολουθούν διαφορετικό ανά ομάδα απόσπασμα του ίδιου βίντε-
ο( για την α’ ομάδα: το θέμα είναι «πώς θα αγαπήσουν τα παιδιά το σχολείο», β’ ο-
μάδα: «ανισότητες στην εκπαίδευση», γ’ ομάδα: «το γλωσσικό πρόβλημα των μετα-
ναστόπουλων»)  και στη συνέχεια καλούνται να δημιουργήσουν έναν πίνακα σε  
word στον οποίο θα καταγράψουν τα αποτελέσματα της έρευνας και της συζήτησης 
που έκαναν σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου. Στόχος της δρα-
στηριότητας είναι η άσκηση των μαθητών  στον εντοπισμό χαρακτηριστικών του 
προφορικού λόγου (Χρηστίδης Α.-Φ., «Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα», (ε-
πιμέλεια), Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη) . 

2η διδακτική ώρα (3ο φύλλο εργασίας): οι μαθητές θα εργαστούν όπως και την 1η 
ώρα. Στο δεύτερο φύλλο εργασίας, το οποίο καλύπτει το Β2 και Β3 μέρος της ενότη-
τας ( γραπτός λόγος, γλωσσική ποικιλία- μέσο και περίσταση επικοινωνίας) οι μαθη-
τές  θα  μελετήσουν: α) άρθρα από ιστοσελίδες –ανάλογης θεματολογίας με αυτή της 
πρώτης ώρας- και συγκεκριμένα: α’ ομάδα: εκπαίδευση στη Φινλανδία, β’ ομάδα: 
αναζητώντας το σχολείο της ισότητας , γ’ ομάδα: γλωσσική εκπαίδευση μεταναστών 
και β) κείμενα- είδη γραπτού λόγου από το σχολικό βιβλίο . Στη συνέχεια, θα μελε-
τήσουν την ιστοσελίδα γραπτός λόγος με στόχο να ανιχνεύσουν τα χαρακτηριστικά 
του γραπτού λόγου, τα οποία θα καταγράψουν σε πίνακα στο word. Στη συνέχεια, 
χρησιμοποιώντας και το  σχολικό βιβλίο και διαφορές (1η και 2η παράγραφος), θα κα-
ταγράψουν διαφορές προφορικού και γραπτού λόγου σε  power point. Στόχος είναι η 
κατανόηση των χαρακτηριστικών του γραπτού λόγου και η διάκρισή του από τον 
προφορικό ( Α. Γεωργακοπούλου και Δ. Γούτσος, Κείμενο και Επικοινωνία, εκδ. Ελ-
ληνικά Γράμματα 1999). 

3η ώρα (4ο φύλλο εργασίας): οι μαθητές θα εργαστούν όπως και τις προηγούμενες 
ώρες ερευνώντας τα δομικά μέρη της παραγράφου. Το φύλλο αυτό καλύπτει το Γ μέ-
ρος της ενότητας (παράγραφος), σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές θα δημιουργήσουν 
σε  word δική τους παράγραφο εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους για τη δομή παραγρά-
φου, ενώ παράλληλα αξιοποιούν και τα στοιχεία της διεύθυνσης  σχολικό βιβλίο . Το 
θέμα της παραγράφου κάθε ομάδας είναι  σχετικό με το θέμα που τους απασχόλησε 
τις προηγούμενες ώρες. Συγκεκριμένα, για την α’ ομάδα: «τρόποι για να αγαπήσουν 
τα παιδιά το σχολείο», β’ ομάδα: «τρόποι για να συμβαδίσουν όλοι οι μαθητές στην 
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τάξη», γ’ ομάδα: «τρόποι για να αντιμετωπίσουν τα παιδιά μεταναστών το γλωσσικό 
πρόβλημα στο σχολείο». Στόχος της δραστηριότητας είναι η άσκηση στη συγγραφή 
οργανωμένης παραγράφου (Ν. Γρηγοριάδης, Η παράγραφος, εκδ. Κώδικας, 1987) και 
η εφαρμογή των χαρακτηριστικών του γραπτού λόγου ( Γ. Μπαμπινιώτης και 
Ι.Ν.Παρασκευόπουλος, Κείμενο- Επικοινωνία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα). 

4η ώρα(5ο φύλλο εργασίας): οι μαθητές της α’ ομάδας θα δημιουργήσουν υποθετικό 
διάλογο σε μορφή κόμικς με το εργαλείο pixton, ανάλογης θεματολογίας με αυτή των 
προηγούμενων ωρών. Οι μαθητές της β’ και γ’ ομάδας θα δημιουργήσουν διαδικτυα-
κή αφίσα  prezi με συνθήματα, εικόνες, μουσική και βίντεο με θέμα σχετικό με των 
προηγούμενων ωρών. Τα δύο εργαλεία θα είναι ήδη ανοιχτά στον υπολογιστή.   Στό-
χος της δραστηριότητας είναι η συνειδητοποίηση ότι κάθε είδος λόγου απαιτεί ανά-
λογη γλωσσική ποικιλία και ότι το μέσο και η περίσταση επικοινωνίας επηρεάζουν 
την οργάνωση του μηνύματος 

5η ώρα: παρουσίαση των εργασιών, εξαγωγή συμπερασμάτων, αξιολόγηση. Στη 
φάση αυτή, που διεξάγεται στη σχολική τάξη με τη χρήση φορητού υπολογιστή και 
βιντεοπροβολέα,  κάθε ομάδα παρουσιάζει το αποτέλεσμα της δουλειάς της και δέχε-
ται ερωτήσεις, σχόλια, κριτική από τις υπόλοιπες ομάδες. (25 λεπτά). Ακολουθεί ε-
ποικοδομητική συζήτηση και αναστοχασμός. Οι μαθητές προχωρούν σε αυτοαξιολό-
γηση και γίνεται συνολική αποτίμηση του τρόπου εργασίας τους .Στο τέλος ο διδά-
σκων κάνει σύντομη ανακεφαλαίωση των βασικών βημάτων του σχεδίου μαθήματος 
και ανακοινώνει στους μαθητές ότι εκπρόσωποι των ομάδων θα αναρτήσουν τα απο-
τελέσματα των εργασιών τους στο blog του σχολείου . 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στοχεύει 
στην ανατροφοδότηση της διδακτικής πράξης και στην αύξηση της αποτελεσματικό-
τητάς της. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου 
ο δάσκαλος αξιολογεί τους μαθητές σε επίπεδο ατομικό και ομαδικό. Εκτός από την 
ετεροαξιολόγηση κρίνεται, επίσης, απαραίτητο οι μαθητές να προβούν και στη διαδι-
κασία της αυτοαξιολόγησης. Με τη διαδικασία αυτή καλλιεργείται η αυτογνωσία των 
μαθητών, η ικανότητά τους να ελέγχουν, να κρίνουν και να εκτιμούν τις δυνατότητές 
τους. 

Άλλες εκδοχές του σεναρίου 

Το σενάριο μπορεί να συνδυαστεί διαθεματικά με το project της Α’ Γυμνασίου «Σχο-
λική και Κοινωνική Ζωή», αξιοποιώντας κυρίως το πέμπτο φύλλο εργασίας (δη-
μιουργία αφίσας, κόμικς) ή άλλα είδη προφορικού ή γραπτού λόγου. 

Κριτική 
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Το συγκεκριμένο σενάριο μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα κατά την εφαρμογή 
του, όπως το  πρόβλημα του διαθέσιμου χρόνου. Το ζήτημα, επίσης, που πρέπει να 
προσέξει ο εκπαιδευτικός, που πρόκειται να το υλοποιήσει, είναι η εξοικείωση των  
μαθητών με τα διάφορα προγράμματα και διαδικτυακά εργαλεία που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν. Μια σημαντική παράμετρος είναι ότι απευθύνεται σε μαθητές Α’ 
Γυμνασίου και μάλιστα καλύπτει ύλη 2ης ενότητας, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει 
να υλοποιηθεί στους πρώτους μήνες της σχολικής χρονιάς. 

Φύλλα εργασίας (ενδεικτικά) 

          1Ο Φύλλο εργασίας (1η ώρα)  ( κοινό προς όλες τις ομάδες) 

1. Ανοίξτε τις σελίδες:  Α)  προφορικός λόγος (στην ενότητα 3 α :προφορικός λόγος) 
και  μελετήστε τα χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου. Β)  Λεξικό όρων (Λεξικό 
όρων> π> παραγλωσσικά – εξωγλωσσικά στοιχεία) και  μελετήστε τη σημασία των 
όρων.  

2. Ανοίξτε τη σελίδα: βίντεο και παρακολουθήσετε  τη συνέντευξη που έδωσε ο κα-
θηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης στη δημοσιογράφο Οντίν Λιναρδάτου από την αρχή 
ως το 5:42’. Καθώς παρακολουθείτε τον διάλογο μεταξύ των ομιλητών, παρατηρήστε 
στοιχεία προφορικού λόγου. 

2ο Φύλλο εργασίας (1η ώρα) (1η και 4η ομάδα) 

1. Να ξανακούσετε προσεκτικά το απόσπασμα από το 0:00’ έως 1:42’ και κρατώντας 
πρόχειρες σημειώσεις  να  συζητήσετε μεταξύ σας  τις ιδιαιτερότητες του προφορικού 
λόγου που παρατηρήσατε παρακολουθώντας το απόσπασμα (Να λάβετε υπόψη και 
τον παρακάτω πίνακα).  

2.  Να δημιουργήσετε ένα έγγραφο word με τίτλο «χαρακτηριστικά προφορικού λό-
γου 1η ομάδα». Στο έγγραφο αυτό να αντιγράψετε με αντιγραφή- επικόλληση τον πα-
ρακάτω πίνακα: 

Χώρος/ χρόνος  
Εξωγλωσσικά(έκφραση προσώπου, κι-
νήσεις) / παραγλωσσικά στοιχεία (τόνος 
της φωνής, παύσεις)  

 

Λεξιλόγιο  
Σύνταξη  
Ύφος  

και να καταγράψετε στη δεύτερη στήλη χαρακτηριστικά προφορικού λόγου που ε-
ντοπίσατε στο βίντεο που παρακολουθήσατε (δίνοντας συγκεκριμένο παράδειγμα). 
Το έγγραφο αυτό  να το αποθηκεύσετε στην επιφάνεια εργασίας στο φάκελο «1η ομά-
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δα». *Στο τέλος, όλες οι δραστηριότητες θα αναρτηθούν στο blog του σχολείου. 

3Ο Φύλλο εργασίας (2η ώρα) Ομάδες 1η και 4η 

1) Ανοίξτε το σύνδεσμο εκπαίδευση στη Φινλανδία και μελετήστε τις δύο πρώτες πα-
ραγράφους του άρθρου : «Τελικά οι Φινλανδοί δεν θα πετάξουν στα “σκουπίδια” όλα 
τα μαθήματα». Μελετήστε, επίσης, από το ηλεκτρονικό βιβλίο σας στη διεύθυνση : 
σχολικό βιβλίο  τα εξής κείμενα: α) σελ.18, κειμ. 6 και β) σελ. 30, κειμ. 8. Να βρείτε 
τη σημασία των λέξεων που δε γνωρίζετε στην διεύθυνση:  λεξικό 

2) Στη συνέχεια, αφού διαβάσετε τα χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου, που θα 
βρείτε στη διεύθυνση: γραπτός λόγος (παράγραφος 3β) εντοπίστε στα κείμενα που 
μελετήσατε τα χαρακτηριστικά αυτά και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, όπως 
και στο 2ο φύλλο. Αποθηκεύστε το στον ίδιο φάκελο με το 1ο φύλλο με τίτλο «γρα-
πτός λόγος». 

Λεξιλόγιο  
Σύνταξη  
Διατύπωση  
Δομή  

3) Αφού μελετήσετε   τις πληροφορίες που δίνονται στις παρακάτω  διευθύνσεις σχε-
τικά με τις διαφορές προφορικού και γραπτού λόγου:   σχολικό βιβλίο (έμαθα ότι…) 
και  διαφορές (1.«η φύση τους» και 2 «οι λειτουργίες τους»), ανοίξτε στο Πρόγραμμα 
Παρουσίασης (power point) μία-δύο  διαφάνειες με τίτλο: « διαφορές προφορικού και 
γραπτού λόγου 1η ομάδα» και γράψτε με τη μορφή σχεδιαγράμματος  τρεις έως τέσ-
σερις (3-4)  βασικές διαφορές που εντοπίσατε στον γραπτό λόγο σε σχέση με τον 
προφορικό. Επιλέξτε την σχεδίαση, γραμματοσειρά κλπ. που επιθυμείτε και αποθη-
κεύστε το στον ίδιο φάκελο.  

4Ο Φύλλο εργασίας (3η ώρα) Ομάδες 1η και 4η 

1) Με βάση το βίντεο που έχετε παρακολουθήσει και τα κείμενα που διαβάσατε, σκε-
φτείτε  3-4 τρόπους για να αγαπήσουν τα παιδιά το σχολείο και  κρατήστε πρόχειρες 
σημειώσεις στο τετράδιό σας. 

2) Αφού  λάβετε υπόψη  τις πληροφορίες που δίνονται στην  παρακάτω διεύθυνση για 
τα μέρη της παραγράφου: σχολικό βιβλίο (ακούω και μιλώ 1 & κατάλαβα ότι..) 
γράψτε μία παράγραφο με θέμα: «τρόποι για να αγαπήσουν τα παιδιά το σχολείο» σε 
νέο έγγραφο word που θα ανοίξετε. Θυμηθείτε τα χαρακτηριστικά του γραπτού λό-
γου. Μην ξεχάσετε επίσης να συνδέσετε τις επιμέρους λεπτομέρειες με κατάλληλες 
συνδετικές λέξεις.  Να χρωματίσετε με διαφορετικό χρώμα  τα μέρη της παραγράφου 
σας και να χρησιμοποιήσετε διαφορετική γραμματοσειρά για το κάθε μέρος. Να απο-
θηκεύσετε το έγγραφό σας με τον ίδιο τρόπο που αποθηκεύσατε και τα προηγούμενα 
με τίτλο: «παράγραφος 1η ομάδα» 
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5ο  Φύλλο εργασίας (4η ώρα) Ομάδες 1η και 4η 

1) Υποθέστε ότι κάνετε διάλογο σε μαθητική συνέλευση με το ίδιο θέμα : « τρόποι 
για να αγαπήσουν τα παιδιά το σχολείο». Συζητήστε μεταξύ σας και φτιάξτε κόμικς: 
μπείτε στη σελίδα pixton που βρίσκεται ήδη ανοιχτή στον υπολογιστή σας και γράψτε 
σε μορφή κόμικς το διάλογο που φτιάξατε. Επιλέξτε εικόνες, χαρακτήρες κλπ. και 
γράψτε στα συννεφάκια τους διαλόγους που σκεφτήκατε, βάζοντας στους χαρακτήρες 
και τις ανάλογες κινήσεις. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε χαρακτηριστικά προφο-
ρικού λόγου!! 

2) Αποθηκεύστε το url του κόμικς σας σε έγγραφο word στον ίδιο φάκελο με τις 
προηγούμενες δραστηριότητές σας.  

5ο  Φύλλο εργασίας (4η ώρα) Ομάδες 2η και 5η  

1) Σκεφτείτε, συζητήστε και γράψτε πρόχειρα  διάφορα συνθήματα με θέμα: «ισότη-
τα των μαθητών στην τάξη». Μπείτε στη σελίδα prezi,  που είναι ήδη ανοιχτή στον 
υπολογιστή σας και δημιουργήστε αφίσα που θα περιλαμβάνει αυτά τα συνθήματα, 
εικόνες ή/και  βίντεο που θα επιλέξετε από το διαδίκτυο. Μπορείτε να επιλέξετε και 
κατάλληλη μουσική. 
2) Αποθηκεύστε το url της αφίσας που δημιουργήσατε σε έγγραφο στον ίδιο φάκελο 
με τις προηγούμενες δραστηριότητές σας.    
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«Ρώτα το νερό… τι τρέχει;» Διδακτικό Σενάριο για την Περιβαλλοντική Εκπαί-
δευση με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε 

Κέκερη Ευαγγελία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, MSc 

kekeriev@hotmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο με τίτλο «Ρώτα το νερό… τι τρέχει;», συνδυάζει τη διδα-
σκαλία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Συ-
γκεκριμένα, τα παιδιά μαθαίνουν τον κύκλο του νερού στη φύση αλλά και την πορεία 
του μέχρι το σπίτι. Ευαισθητοποιούνται σχετικά με την υπερκατανάλωση του και ανα-
λαμβάνουν δράση, προτείνοντας τρόπους σωστής διαχείρισης. Το σενάριο και τα πε-
ριβάλλοντα μάθησης που προτείνονται δεν στηρίζεται μόνο σε μία θεωρία. Αντίθετα 
γίνεται σύνθεση των θεωριών του Piaget, του Vygotsky, του Bruner και του Papert. 
Στο σενάριο ο εκπαιδευτικός απομακρύνεται από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας 
και οι μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πρακτικής.  

Λέξεις - Κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, νερό, Νέες Τεχνολογίες, εποικοδομη-
τική μάθηση, ανακαλυπτική μάθηση 

Εισαγωγή 

Στην εποχή στην οποία ζούμε, είναι γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει 
σχεδόν όλους τους τομείς της ζωής μας, είναι φυσικό λοιπόν να επηρεάζουν και την 
εκπαιδευτική πρακτική. Βέβαια οι προσπάθειες για την εισαγωγή των νέων τεχνολο-
γιών στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, είτε δεν υπάρχουν καθόλου είτε εί-
ναι σπασμωδικές. Η έρευνα και η εμπειρία δείχνουν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν 
πρόσθετη παιδαγωγική αξία σε ρόλους εργαλείων έκφρασης και δημιουργίας, καθώς η 
χρήση αναπαραστάσεων, η διερεύνηση και το μαστόρεμα με μοντέλα, αναδεικνύουν 
τις πιο καίριες πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας (Κυνηγός et al 2002:1). Επιπλέον, 
σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τους μαθητές, η Kafai (2006) προσθέ-
τει πως ο μαθητής επωφελείται περισσότερο, όχι μόνο παίζοντας εκπαιδευτικά παιχνί-
δια, αλλά και δημιουργώντας τα. Βέβαια, οι καινοτομίες και οι πειραματισμοί στο σχο-
λικό επίπεδο δεν είναι συνηθισμένο γεγονός στο συγκεντρωτικό σύστημα του ελληνι-
κού εκπαιδευτικού συστήματος (Kynigos & Theodosopoulou, 2001:64).  

Με το σενάριο αυτό στοχεύουμε να ξεφύγουμε από την κλασσική παραδοσιακή διδα-
σκαλία που θεωρεί τον εκπαιδευτικό ως αυθεντία και κάτοχο της γνώσης. Ο παιδαγω-
γικός σχεδιασμός ακολουθεί το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο εργασίας, σύμφωνα με το 
οποίο οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους και το αποτέλεσμα είναι προϊόν συλλο-
γικής προσπάθειας (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2005). Η ομαδοκεντρική διδασκαλία 
περιγράφεται ως ένα μοντέλο κοινωνικής μορφής στο πνεύμα της ενεργού εμπλοκής 
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και συμμετοχής του μαθητή στο μάθημα, όπου ο συμμαθητής μετατρέπεται από αντα-
γωνιστή σε συνεργάτη και βοηθό (Κοσσυβάκη, 2006: 390-393). 

Επιπλέον σημαντικό στοιχείο της όλης διαδικασίας είναι ότι υλοποιείται χωρίς διδα-
κτικό εγχειρίδιο, στοιχείο που πολλές φορές προκαλεί δυσαρέσκεια και μονοτονία στη 
σχολική τάξη. Μια ακόμα καινοτομία θεωρείται ότι το μάθημα δε πραγματοποιείται 
στο αυστηρό παραδοσιακό πλαίσιο της σχολικής αίθουσας. Αντίθετα η διδακτική 
πράξη λαμβάνει χώρα στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου εκεί οι μαθητές χωρισμένοι 
σε ομάδες εργάζονται. Σημαντικό στοιχείο στο σενάριο είναι η χρήση εναλλακτικών 
εργαλείων τεχνολογίας και κυρίως των λογισμικών των μικρόκοσμων. Το θέμα μας 
ανήκει στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αλλά επίσης συνδέεται διαθεματικά με τη 
Γεωγραφία, τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τη Φυσική.  

Στον παρόν σενάριο, αναφέρουμε εκτός από τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιού-
νται, τους ρόλους των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, το προς μελέτη 
θέμα και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται, τη χωροταξική διαρρύθμιση της τά-
ξης, το χρόνο υλοποίησης και τις καινοτομίες. Ακόμα προσδιορίζεται το ηλικιακό επί-
πεδο του κοινού που απευθύνεται και τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία. 

Θέμα 

Το θέμα του σεναρίου είναι το νερό στη φύση και η πορεία του ως το σπίτι. Αρχικά οι 
μαθητές/τριες γνωρίζουν τον κύκλο του νερού. Στη συνέχεια αναζητούν την πορεία του 
μέχρι να φτάσει στο σπίτι μας. Οι μαθητές ανακαλύπτουν τη διαδρομή που κάνει το 
νερό, μέχρι να φτάσει στην Αθήνα, τις διαδικασίες και τα στάδια που απαιτούνται, ώστε 
να γίνει πόσιμο. Συνεχίζοντας, οι μαθητές προβληματίζονται για τη χρήση του νερού 
και μάλιστα την αλόγιστη χρήση του και προτείνουν λύσεις για τη σωστή διαχείρισή 
του.  

Πλαίσιο εφαρμογής 

Το συγκεκριμένο έργο απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου 
και ο χρόνος υλοποίησης του είναι 6 διδακτικές ώρες. Το συγκεκριμένο σενάριο υλο-
ποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και του πε-
ριβαλλοντικού προγράμματος με θέμα το νερό και τη χρήση του. 

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία 

Για το σενάριο θα χρειαστούμε υπολογιστές, προτζέκτορα, πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
φυλλομετρητές, επεξεργαστής κειμένου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, blog, εκπαιδευτικά 
λογισμικά (1 μικρόκοσμος από το αβάκιο: Η ιστορία μου, Scratch, Kidspiration).  

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης 
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Στο συγκεκριμένο σενάριο οι μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο της μαθησιακής δια-
δικασίας. Από παθητικοί δέκτες γίνονται ενεργά υποκείμενα της μάθησης. Το σενάριο 
βασίζεται στο μαθητοκεντρικό μοντέλο, έτσι ώστε οι μαθητές να είναι οι κυρίαρχοι της 
διδακτικής πράξης. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι βοηθητικός και υποστηρικτικός, 
καθώς διευκολύνει τη διαδικασία, δίνοντας στους μαθητές τις ευκαιρίες ελεύθερης έκ-
φρασης και μάθησης. Ο εκπαιδευτικός γίνεται καθοδηγητικός, ενισχύοντας τους μαθη-
τές να ανακαλύψουν μόνοι τους τη γνώση, παρέχοντάς τους βοήθεια όποτε τη χρειά-
ζονται (Vygotsky, 1988). Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες των 3-4 ατόμων, επομένως 
ο χώρος θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος, ώστε να επιτρέπει την ευελιξία 
επικοινωνίας των μαθητών μεταξύ τους, μεταξύ ομάδων αλλά και με τον εκπαιδευτικό. 
H συνεργασία σε μικρές ομάδες, όπου υπάρχει αυτονομία και μικρότερη εμπλοκή του 
δασκάλου, βοηθά τους μαθητές να γίνονται περισσότερο ενεργητικοί στη σκέψη, τη 
δημιουργία και τη λύση ενός προβλήματος (Kynigos & Theodosopoulou, 2001:63). 

Στόχοι των δραστηριοτήτων 

Οι στόχοι που θέτουμε στο συγκεκριμένο σενάριο χωρίζονται στις εξής τρεις κατηγο-
ρίες: 

Γνωστικοί στόχοι  

Οι μαθητές να : 
• Κατανοήσουν τον κύκλο του νερού και να αντιληφθούν τη διαδικασία του φαι-

νομένου 
• Γνωρίσουν την πορεία του νερού μέχρι να φτάσει στην Αθήνα και την επεξερ-

γασία του κατά την πορεία του από τους 4 νομούς 
• Αντιληφθούν ποιες είναι οι καθημερινές χρήσεις του νερού από τον άνθρωπο  
• Ευαισθητοποιηθούν για το θέμα της υπερκατανάλωσης και της αλόγιστης χρή-

σης του νερού 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

Οι μαθητές να: 
• Μάθουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο της ομάδας 
• Λειτουργήσουν αρμονικά χρησιμοποιώντας το διάλογο 
• Αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας για την πραγματοποίηση 

κοινών δραστηριοτήτων στο χώρο της τάξης 
• Αναπτύξουν κριτική σκέψη 

Τεχνολογικοί στόχοι 

Οι μαθητές να: 
• Ενημερωθούν για την ύπαρξη μικρόκοσμων  
• Αποκτήσουν γνώση για λειτουργικότητες των λογισμικών που θα τους δοθούν 
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• Εμπλακούν με παράλληλες δραστηριότητες και να ταξινομούν με ψηφιακό τρόπο τις 
νεοαποκτηθείσες γνώσεις 

• Γνωρίσουν εναλλακτικούς τρόπους δημιουργίας και έκφρασης μέσω της τεχνολογίας 

Ανάλυση Δραστηριοτήτων 

1η Φάση: 2 διδακτικές ώρες 

Στην πρώτη φάση οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός μεταφέρονται στην αίθουσα υπολο-
γιστών και τα παιδιά μοιράζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Οι μαθητές χωρίζονται 
με τέτοιο τρόπο ώστε η κάθε ομάδα να έχει και αδύναμους και δυνατούς μαθητές, προ-
κειμένου να υπάρχει αλληλοβοήθεια και στήριξη. Έχει τοποθετηθεί ένας προτζέκτορας 
συνδεδεμένος με τον υπολογιστή του εκπαιδευτικού, με σκοπό να προβληθεί ένα βί-
ντεο που σχετίζεται με την ύπαρξη του νερού στη φύση ως αφόρμηση για την ομαλή 
εισαγωγή στο θέμα που θα μελετηθεί. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να χρησιμοποι-
ήσουμε το βίντεο από την ιστοσε-
λίδα: https://www.youtube.com/watch?v=I9j_tduHr6U  

Στο βίντεο αυτό οι μαθητές βλέπουν ένα καιρικό φαινόμενο, το χαλάζι και πώς φτάνει 
στη γη. Κατά το τέλος της προβολής ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήματα όπως: Πώς πι-
στεύετε ότι έρχεται το νερό στη γη; Πώς πιστεύετε ότι φτάνει μέχρι τις βρύσες των 
σπιτιών μας;  

Έπειτα ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τις ομάδες να βρουν πληροφορίες στο διαδίκτυο 
σχετικά με αυτούς τους προβληματισμούς, αρχικά για τον κύκλο του νερού και στη 
συνέχεια για το πώς φτάνει το νερό στην Αθήνα. 

Κατά το αρχικό στάδιο της αναζήτησης στο διαδίκτυο οι ομάδες βρίσκουν πληροφο-
ρίες για τον κύκλο του νερού και στη συνέχεια τις επεξεργάζονται με το λογισμικό 
εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration 
(http://www.inspiration.com/Kidspiration). Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το λογισμικό 
στα παιδιά, με το οποίο οι μαθητές πειραματίζονται στη δημιουργία εννοιολογικών 
χαρτών, ώστε να ενώσουν με μια λογική σειρά τις έννοιες του κύκλου του νερού.  

Στη συνέχεια εφόσον οι ομάδες έχουν ολοκληρώσει τη δράση με το λογισμικό Kidspi-
ration, παρουσιάζονται στην ολομέλεια οι εννοιολογικοί χάρτες των μαθητών. Οι ομά-
δες στέλνουν τους χάρτες τους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εκπαιδευ-
τικό, του οποίου ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με τον προτζέκτορα.  

Κατά τη δεύτερη φάση της αναζήτησης στο διαδίκτυο οι μαθητές ανακαλύπτουν τον 
τρόπο που το νερό φτάνει στην Αθήνα, την πορεία που ακολουθεί, την πολυπλοκότητα 
της διαδικασίας αυτής και τις δυσκολίες που υπάρχουν, ώστε οι άνθρωποι να έχουν 
πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Ο εκπαιδευτικός στην επιφάνεια εργασίας μπορεί να έχει 
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κάποιες προτεινόμενες σελίδες όπου τα παιδιά μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για 
το θέμα αυτό. Τέτοιες σελίδες μπορεί να είναι :  

https://www.eydap.gr/SocialResponsibility/Enviroment/stagonoulis/  

http://www.watersave.gr/files/PDF/10ekp.pdf  

Οι σελίδες αυτές αναγράφουν όλες τις πληροφορίες που θα μπορούσαν οι μαθητές να 
χρειαστούν για τη συλλογή των δεδομένων τους. Έχει γίνει ο έλεγχος από τον εκπαι-
δευτικό για την εγκυρότητα και τη συνέπεια των πληροφοριών. Τα παιδιά έπειτα σε 
έναν επεξεργαστή κειμένου θα καταγράψουν με δικά τους λόγια τα κύρια σημεία τα 
οποία θα εντοπίσουν για τη διαδρομή αυτή. Η αναζήτηση αυτή και η καταγραφή των 
στοιχείων στο word είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της 2η φάσης.  

2η Φάση: 2 διδακτικές ώρες 

Στη συνέχεια οι μαθητές εργάζονται πάνω στις νέες πληροφορίες που έχουν καταγρά-
ψει, σχετικά με την πορεία του νερού μέχρι την Αθήνα. Οι ομάδες δημιουργούν το δικό 
τους μικρόκοσμο με τη βοήθεια του αβακίου. Ο μικρόκοσμος που θα σχεδιάσουν στη-
ρίζεται στο πρότυπο ενός μικρόκοσμου του αβακίου που ονομάζεται «Η Ιστορία μου». 
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει κάποιες δυνατότητες του μικρόκοσμου και στη συνέχεια 
τα παιδιά στηριζόμενοι στo word στο οποίο έχουν καταγράψει τις πληροφορίες από 
την 1η φάση σχεδιάζουν την πορεία του νερού. Η τάξη χωρίζεται σε 4 ομάδες και η 
κάθε μια ασχολείται στο μικρόκοσμο με έναν από τους 4 νομούς που διασχίζει το νερό: 
Φωκίδα, Βοιωτία, Αττική, Αιτωλοακαρνανία αντίστοιχα. Τα παιδιά τοποθετώντας το 
χάρτη των 4 νομών που έχουν βρει από το διαδίκτυο, επεξεργάζονται και ενσωματώ-
νουν τις πληροφορίες που έχουν βρει. Στο χάρτη τα παιδιά μπορούν να βάλουν ακίδες 
σε σημεία όπως στις λίμνες, στους ταμιευτήρες, στις σήραγγες, στις μονάδες επεξερ-
γασίας νερού και στα σημεία τα οποία θεωρούν αναγκαία. Ακόμα τους δίνεται η δυνα-
τότητα να τοποθετήσουν εικόνες με κείμενο, όπου θα εξηγούν την όλη διαδικασία.  

Στο σημείο αυτό το μάθημα συνδέεται διαθεματικά, τόσο με το μάθημα της Γεωγρα-
φίας, όπου τα παιδιά εντοπίζουν συγκεκριμένους νομούς και περιοχές στο χάρτη, όσο 
και με το μάθημα της Γλώσσας, όπου οι μαθητές έχουν γράψει μια δικιά τους ιστορία 
για την πορεία του νερού, αλλά και με το μάθημα των Μαθηματικών, καθώς οι ομάδες 
γνωρίζοντας την πορεία του νερού συναντούν μαθηματικά στοιχεία, όπως για παρά-
δειγμα το μήκος της σήραγγας, και κατανοούν την έννοια του μέτρου, χιλιόμετρου 
κ.τ.λ. Επιπλέον γίνεται σύνδεση με το μάθημα της Φυσικής, καθώς μέσα από την πο-
ρεία του νερού οι ομάδες γνωρίζουν την επεξεργασία και τους τρόπους επεξεργασίας 
του νερού στις σχετικές μονάδες με διάφορα οξέα.  

Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι ομάδες ανταλλάσουν τους μικρόκοσμους που 
έχουν σχεδιάσει, προκειμένου όλες οι ομάδες να ενημερωθούν για τη συνολική πορεία 
του νερού και από τους 4 νομούς.  
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Ενδεικτικό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το εξής:  

 

Στην παραπάνω φωτογραφία υπάρχουν τοποθετημένα στο χάρτη 3 σημεία από την πο-
ρεία του νερού μέχρι την Αθήνα. Ενδεικτικά τοποθετήσαμε τον ταμιευτήρα του Μόρ-
νου, τη λίμνη Υλίκη και τη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Αχαρνών.  

3η Φάση: 2 διδακτικές ώρες 

Στην 3η φάση ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα blog και παρουσιάζει στα παιδιά τις δυ-
νατότητες και τον τρόπο λειτουργίας του. Ο εκπαιδευτικός θέτει ένα ερώτημα στο ο-
ποίο οι μαθητές εκφράζουν τις απόψεις τους, είτε στα πλαίσια του σχολείου είτε και 
από το σπίτι. Ο εκπαιδευτικός ρωτάει τα παιδιά ποιες θεωρούν ότι είναι οι χρήσεις του 
νερού, πως το χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους και αν πιστεύουν ότι οι ίδιοι 
κάνουν υπερκατανάλωση.  

Στη συνέχεια και αφού τα παιδιά έχουν εκφράσει τις απόψεις τους στο blog, έχουν 
ανταλλάξει ιδέες και έχουν σχολιάσει τις γνώμες των συμμαθητών τους, πραγματο-
ποιείται συζήτηση στην τάξη. Γίνεται ανατροφοδότηση των όσων έχουν γραφτεί σε 
σχέση με τις χρήσεις και την υπερκατανάλωση του νερού.  

Έπειτα οι ομάδες πειραματίζονται με το λογισμικό Scratch, ώστε να σχεδιάσουν τρό-
πους σωστής διαχείρισης του νερού στο σπίτι. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το περι-
βάλλον του λογισμικού και πραγματοποιείται συζήτηση στην ολομέλεια, ώστε να α-
κουστούν ιδέες και οι ομάδες να αποφασίσουν τι θέλουν να σχεδιάσουν. Οι μαθητές με 
τη βοήθεια αυτού του λογισμικού έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν, να εισάγουν 
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δικές τους εικόνες, τον ήχο του νερού, να διαμορφώσουν το περιβάλλον, να πειραμα-
τιστούν και με φαντασία να δημιουργήσουν ένα ωραίο αποτέλεσμα. Στο τέλος λοιπόν 
της φάσης αυτής, η κάθε ομάδα στέλνει το αρχείο που έχει σχεδιάσει μέσω του ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή του εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι συνδεδε-
μένος με τον προτζέκτορα. Γίνεται παρουσίαση των δημιουργιών των ομάδων και α-
νακεφαλαιώνοντας διατυπώνονται προτάσεις για τη σωστή χρήση του νερού στο σπίτι.  

Επέκταση 

Στο σημείο αυτό μπορούμε να προτείνουμε κάποιες επεκτάσεις ή προσθέσεις στο συ-
γκεκριμένο σενάριο. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια ενασχόλησής τους με την πορεία του 
νερού μέχρι την Αθήνα, θα μπορούσαν να ασχοληθούν γεωγραφικά και ιστορικά με 
κάποιες από αυτές τις περιοχές. Ενδεχομένως να ερευνήσουν στο διαδίκτυο τα ποτάμια 
της Ελλάδας και με τη βοήθεια του μικρόκοσμου «Ταξινομήστε» να τα ομαδοποιήσουν 
με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία θα ορίσουν οι μαθητές. Ως επέκταση θα 
μπορούσαν ακόμα να αναζητήσουν πληροφορίες για τα επαγγέλματα τα οποία ως ένα 
βαθμό, ρυπαίνουν το νερό ή υπάρχει αλόγιστη χρήση εξαιτίας των εργασιών τους. Έ-
πειτα θα σχεδιάσουν ένα παιχνίδι στο μικρόκοσμο του αβακίου, όπως είναι το πρότυπο 
υπολογιστικό περιβάλλον «Sus-x». Το παιχνίδι αυτό θα στηρίζεται στις γνώσεις των 
παιδιών σχετικά με τη χρήση του νερού από τα διάφορα επαγγέλματα που έχουν βρει, 
αλλά και από τη χρήση του από τον άνθρωπο.  

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των μαθητών θα βασιστεί στις γνώσεις και δεξιότητες που είχαν πριν 
και μετά τη διδασκαλία και θα γίνει σύγκριση τους. Θα αξιολογήσουμε την επίτευξη ή 
μη όλων των στόχων που θέσαμε δηλαδή γνωστικών, παιδαγωγικών και τεχνολογικών. 
Με τον τρόπο αυτό θα διαπιστώσουμε κατά πόσο οι μαθητές μπόρεσαν να κατανοή-
σουν τα όσα διδάχτηκαν και αν υπάρχουν αλλαγές στις προϋπάρχουσες ιδέες και γνώ-
σεις τους. Ακόμα αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών ο τρόπος συνεργα-
σίας με τους συμμαθητές τους, η καλή λειτουργία της ομάδας και το κατά πόσο τηρή-
θηκαν οι κανόνες που είχαν τεθεί. Η αξιολογική διαδικασία είναι 3 ειδών: Διαγνωστική, 
Διαμορφωτική και Τελική αξιολόγηση. 

Κριτική αποτίμηση της διαδικασίας και της διδακτικής προσέγγισης 

Κατά την κριτική αποτίμηση της διαδικασίας και της διδακτικής προσέγγισης θα εντο-
πιστούν τα σημεία που δυσκόλεψαν τους μαθητές και οι δραστηριότητες που επιτεύ-
χθηκαν με επιτυχία. Θα αναζητηθούν επίσης δυνατότητες επέκτασης, όπως αναφέρθη-
καν παραπάνω.  
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Πέρα από την αξιολόγηση του μαθητή, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει 
αυτοαξιολόγηση καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος, προκειμένου να εντοπίσει τυ-
χόν ελλείψεις από την πλευρά του ή λανθασμένη προσέγγιση κάποιου θέματος, προ-
κειμένου άμεσα να αλλάξει τον τρόπο και τις μεθόδους διδασκαλίας.  
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Σενάριο διδασκαλίας της δομής επανάληψης με BYOB 

Πανηγυριτζόγλου Αθηνά 
Εκπαιδευτικός, MSc 

athinapanig@hotmail.com 

Βαλκαμελής Γεώργιος 
MSc 

geovalka@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σενάριο για τη διδασκαλία της δομής επα-
νάληψης Αν σε 2 διδακτικές ώρες με χρήση του λογισμικού ΒΥΟΒ σε μαθητές/τριες 
της Γ’ τάξης του γυμνασίου. Στόχος του διδακτικού σεναρίου είναι, μέσω του προ-
γραμματιστικού περιβάλλοντος ΒΥΟΒ οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τη βασική ε-
ντολή «επανάλαβε» μέσω της υλοποίησης απλών προγραμμάτων στο περιβάλλον 
BYOB και θα διερευνήσουν τις επαναληπτικές δομές σε πιο σύνθετες εφαρμογές. Για 
την εισαγωγή στην έννοια της δομής επανάληψης χρησιμοποιούνται αρχικά παρα-
δείγματα από την καθημερινή ζωή ώστε ο μαθητής/τρια να κατανοήσει την έννοια 
της επανάληψης. Στη συνέχεια, μέσω των φύλλων δραστηριοτήτων οι μαθητές/τριες 
καλούνται ομαδοσυνεργατικά να υλοποιήσουν απλά προγράμματα στο ΒΥΟΒ, ώστε 
να εμπεδώσουν την έννοια της δομής επανάληψης και τις διάφορες μορφές της. Μέ-
σω των εργασιών τους θα γίνει απολογιστική αξιολόγηση, ώστε να διαπιστωθεί η υ-
λοποίηση των στόχων που τέθηκαν στην αρχή της διδασκαλίας. 

Λέξεις - Κλειδιά: προγραμματισμός, δομή επανάληψης, προγραμματιστικό περιβάλ-
λον ΒΥΟΒ 

Τίτλος σεναρίου: Εισαγωγή στη δομή επανάληψης σε προγραμματιστικό περιβάλλον 
ΒΥΟΒ 

Σκοποί και στόχοι 

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τη χρησιμότητα της δομής 
επανάληψης στο προγραμματιστικό περιβάλλον BYOB εφαρμόζοντας τις επαναλη-
πτικές δομές σε απλά προγράμματα. 

Στόχοι του σεναρίου είναι οι μαθητές να μπορούν: 
• να αντιληφθούν την αναγκαιότητα χρήσης της δομής επανάληψης στον προγραμμα-

τισμό  
• να κατανοήσουν την έννοια της δομής επανάληψης και το σκοπό χρήσης της σε ένα 

πρόγραμμα 
• να χρησιμοποιούν τη δομή επανάληψης σε απλά προβλήματα 
• να επιλύουν σύνθετα προβλήματα αντικαθιστώντας μεγάλα κομμάτια κώδικα εντο-

λών με επαναληπτικές δομές 
• να αναπτύξουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα, αναλυτική και συνθετική 

σκέψη 
• να εργάζονται ομαδικά και συνεργατικά για τη δημιουργία ενός ομαδικού έργου 
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Εκτιμώμενη διάρκεια: Δύο (2) διδακτικές ώρες 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Πληροφορική Γ’ Γυμνασίου – Ενότητα 1: Γνω-
ρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα – Προγραμματισμός. Μαθηματικά: Βασικές 
έννοιες γεωμετρίας για δημιουργία απλών γεωμετρικών σχημάτων. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών/τριών Κατά την εισαγωγή στον προγραμ-
ματισμό της Γ’ Γυμνασίου, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη ψευδογλώσσα και τις 
βασικές εντολές της. Έχουν ήδη κατανοήσει τις έννοιες του προγράμματος και των 
εντολών και έχουν δημιουργήσει τα πρώτα τους απλά προγράμματα.  

Η επιλογή του περιβάλλοντος ΒΥΟΒ γίνεται λόγω των ομοιοτήτων του με το περι-
βάλλον SCRATCH, με το οποίο είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές από τις τελευταίες 
τάξεις του δημοτικού. Δεδομένου ότι έχουν ήδη δημιουργήσει προγράμματα στο πε-
ριβάλλον SCRATCH, η μετάβαση τους στο περιβάλλον BYOB δε θα δυσκολέψει 
τους μαθητές. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς άλλωστε, μέσω του BYOB οι μαθητές 
έχουν αναπτύξει απλές εφαρμογές και έχουν οικειότητα με το συγκεκριμένο περιβάλ-
λον και τις βασικές του λειτουργίες. 

Συσχετισμός με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), 
(ΦΕΚ 303/Β 13-03-2003) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Δημοτι-
κού – Γυμνασίου, (ΦΕΚ 304/Β 13-03-2003), όπου αναφέρεται ότι οι προτεινόμενες 
διδακτικές μέθοδοι θα πρέπει «να προωθούν, να ενισχύουν και να ενθαρρύνουν την 
ενεργοποίηση του μαθητή και την εμπλοκή του σε διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα 
κατακτά ο ίδιος τη γνώση, τη δημιουργική δράση και τον πειραματισμό, τη συνεργατική 
και ανακαλυπτική μάθηση, την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων μεθοδολογικού 
χαρακτήρα, τη συζήτηση, τον προβληματισμό και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, την 
καλλιέργεια ελεύθερης σκέψης και έκφρασης, τη μάθηση πάνω στο πώς να μαθαίνου-
με». 

Το σενάριο θα διδαχθεί σε μαθητές της Γ’ τάξης του Γυμνασίου, στο πλαίσιο της Ε-
νότητας 1, κεφ. 2 «Ο Προγραμματισμός Στην Πράξη». Το μαθησιακό περιβάλλον 
BYOB στηριζόμενο στη γλώσσα προγραμματισμού Logo, αποτελεί μία αναλυτική 
προσέγγιση γλώσσας προγραμματισμού. Δεδομένου ότι σε κάθε γλώσσα προγραμμα-
τισμού είναι απαραίτητες οι επαναληπτικές δομές επιλέγεται η γλώσσα Logo για τη 
συγκεκριμένη δομή , διότι διαθέτει την εντολή «επανάλαβε» που μας επιτρέπει να 
εκτελούμε επαναλαμβανόμενες εντολές με ποιο απλό, σύντομο και κατανοητό τρόπο. 
Τα logo-like περιβάλλοντα θεωρούνται ως ιδανικά εργαλεία για να ενεργοποιήσουν 
στους μαθητές μια πειραματική και ερευνητική διάθεση, ώστε να επιτευχθεί η οικο-
δόμηση και εφαρμογή της νέας γνώσης στην επίλυση προβλημάτων. 

Επίσης μέσω του σεναρίου επιδιώκεται να προσεγγιστούν οι προτεινόμενες διδακτι-
κές συνιστώσες του νέου Προγράμματος Σπουδών σχετικά με την ενεργό συμμετοχή 
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του μαθητή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ των μαθητών όσο 
και με τον διδάσκοντα. 

Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για το σενάριο 

Η διδασκαλία του σεναρίου θα γίνει στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου θα έχει ε-
γκατασταθεί το λογισμικό BYOB.Επίσης απαιτείται η χρήση ενός βιντεοπροβολέα 
ώστε να παρουσιαστούν στους μαθητές κάποιες εισαγωγικές έννοιες και δραστηριό-
τητες εξοικείωσης με τη χρήση της εντολής «επανάλαβε» σε περιβάλλον BYOB. 

Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση 

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων επιλέχθηκε το περιβάλλον προγραμματισμού 
ΒΥΟΒ λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων που συγκεντρώνει σε σχέση με άλλα 
περιβάλλοντα. Ως προγραμματιστικό μοντέλο , εντάσσεται στην οικογένεια των logo-
like περιβαλλόντων, προσφέροντας μία ιδανική πλατφόρμα για να μαθαίνεις κάνο-
ντας (learning by doing) και μέσω του πειραματισμού και της ενεργητικής συμμετο-
χής ενισχύει την ανάπτυξη δεξιοτήτων εξερεύνησης , δημιουργικότητας , επίλυσης 
προβλημάτων και λογικής- αλγοριθμικής σκέψης. Με τη βοήθεια του οπτικού προ-
γραμματισμού οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ευχάριστο, 
αναπαραστατικό και εύκολα διαχειρίσιμο, στο οποίο αποφεύγονται τα συντακτικά 
λάθη, ενώ γίνεται άμεσα η εκσφαλμάτωση και η εκτέλεση των εντολών, με αποτέλε-
σμα οι μαθητές να εντοπίζουν άμεσα τα συντακτικά ή λογικά λάθη τους και να τα 
διορθώνουν μόνοι τους. Επίσης το συγκεκριμένο περιβάλλον προγραμματισμού επι-
τυγχάνει την ευκολότερη κατανόηση βασικών μαθηματικών και υπολογιστικών ε-
φαρμογών, αναπτύσσει την αναλυτική τους σκέψη, ενώ διευκολύνει την εμπέδωση 
της γενικότερης διαδικασίας σχεδιασμού αλγορίθμων. Παράλληλα με τη χρήση γρα-
φικών και εικόνων καλλιεργείται η δημιουργικότητα τους και εγείρεται το ενδιαφέ-
ρον τους, ώστε οι εργασίες τους να πραγματοποιούνται σε ένα πραγματικά ευχάριστο 
περιβάλλον (ΙΤΥ, 2011). 

Γενικότερα, τα ελκυστικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα βοηθούν το μαθητή να 
ελέγχει και να προγραμματίζει τον υπολογιστή, αναπτύσσοντας ευρύτερες δεξιότητες 
κριτικής σκέψης. Το συγκεκριμένο λογισμικό ανήκει σε μια κατηγορία των περιβαλ-
λόντων μάθησης εποικοδομητικού τύπου, υιοθετώντας τις βασικές ιδέες του Piaget 
και του Papert, σύμφωνα με τις οποίες ο διδάσκων οφείλει να δημιουργεί κατάλληλες 
συνθήκες για να μπορέσουν οι μαθητές να οικοδομήσουν τις γνώσεις τους. Ταυτό-
χρονα, υποστηρίζει τις αρχές του κοινωνικού εποικοδομισμού, καθώς ο μαθητής σε 
συνεργασία με τους συμμαθητές του χτίζει την γνώση του ανιχνεύοντας, διερευνώ-
ντας και αλληλεπιδρώντας οπτικά με το προγραμματιστικό περιβάλλον. Με τη βοή-
θεια των εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης αναπτύσσει δεξιότητες κοινωνικής συ-
μπεριφοράς αλλά και διάθεσης για ενεργοποίηση και δημιουργία, τόσο σε ατομικό 
επίπεδο όσο και σε συνεργασία με άλλα άτομα ως μέλος μιας ομάδας, ενισχύοντας 
έτσι τις ικανότητες επικοινωνία και συνεργασίας. (ΙΤΥ, 2013). 
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Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών 

Κατά την εκμάθηση του προγραμματισμού σε μαθητές Γυμνασίου, έχουν παρατηρη-
θεί δυσκολίες στον καταμερισμό ενός σύνθετου προβλήματος σε απλούστερα προ-
βλήματα, αλλά και σε ζητήματα ομαδοποίησης εντολών. Επίσης οι μαθητές αντιμε-
τωπίζουν πιθανές δυσκολίες σε ζητήματα αντικατάστασης επαναλαμβανόμενων εντο-
λών με μια εντολή επανάληψης. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν δραστηριότητες με 
κλιμακωτό βαθμό δυσκολίας, ξεκινώντας από βασικές έννοιες τις οποίες μέσα από 
πειραματισμούς και προσομοιώσεις οι μαθητές βήμα-βήμα επεκτείνουν και οικοδο-
μούν νέες γνώσεις πάνω στις ήδη υπάρχουσες, ώστε να κατανοήσουν τις διαδικασίες 
που μας επιτρέπουν να επαναλάβουμε κομμάτια κώδικα χωρίς να τα ξαναγράφουμε. 

Το περιβάλλον προγραμματισμού ΒΥΟΒ, στηριζόμενο στη γλώσσα LOGO, προσφέ-
ρει ένα φιλικό logo-like περιβάλλον, μέσα από το οποίο οι μαθητές μπορούν εύκολα 
να κατανοήσουν τον τρόπο δημιουργίας ενός προγράμματος, εκτέλεσης και επανά-
ληψης των εντολών ενός προγράμματος μέσα από επαναληπτικές δομές, καθώς επί-
σης και τον καταμερισμό σε απλούστερα και ευκολότερα διαχειρίσιμα προγράμματα. 

Γενικά, η χρήση ενός περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού απαλλάσσει τους 
μαθητές από τη δυσκολία απομνημόνευσης του λεξιλογίου και των συντακτικών κα-
νόνων μίας γλώσσας προγραμματισμού και ευνοεί την δημιουργία διαδραστικών 
προγραμμάτων και προσομοιώσεων με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Δημιουργώντας 
με οπτικό τρόπο προγράμματα που εμπλέκονται στα ενδιαφέροντά τους κινητοποιεί-
ται περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών οι οποίοι μαθαίνουν να προγραμματί-
ζουν «παίζοντας», απαλλαγμένοι από πληκτρολογήσεις και συντακτικά λάθη. 

Οργάνωση τάξης 

Η διδασκαλία θα υλοποιηθεί στο χώρο του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής σε 
τμήμα 11 μαθητών. Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες των δύο ατόμων σε κάθε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, με τρόπο ώστε να έχουν οπτική επαφή με τον πίνακα και με 
την περιοχή όπου θα προβάλλονται οι παρουσιάσεις. 

Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές/θεωρίες μάθησης 

Η σχεδίαση του σεναρίου στηρίζεται στις βασικές ιδέες του Piaget και του Papert. 
Σύμφωνα με τη θεωρία του εποικοδομισμού «Η μάθηση είναι μία υποκειμενική και 
εσωτερική διαδικασία οικοδόμησης νοημάτων και θεωρείται το αποτέλεσμα οργάνωσης 
και προσαρμογής των νέων πληροφοριών σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις. Τα παιδιά, πριν 
ακόμα πάνε στο σχολείο, διαθέτουν γνώσεις και το σχολείο πρέπει να βοηθήσει να οι-
κοδομηθούν νέες γνώσεις πάνω σε αυτές που ήδη κατέχουν.» Δηλαδή, η σχεδίαση της 
διδασκαλίας θα πρέπει να εστιάσει «στο εσωτερικό του γνωστικού συστήματος των 
παιδιών, στη δομή και τη λειτουργία του, διότι η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση 
των γνώσεων». (ITYE, 2013) 

Η όλη δομή του σεναρίου έχει ως βασικό άξονα τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλ-
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λοντος, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές στην ανακάλυψη, στη διερεύνηση και στη 
δημιουργία νέων γνώσεων, απόψεων και αντιλήψεων στηριζόμενη στην προηγούμενη 
γνώση. Η οικοδόμηση της γνώσης ενισχύεται με την επιλογή κατάλληλων δραστη-
ριοτήτων αναθεώρησης παλαιότερων αντιλήψεων, διερεύνησης, πειραματισμού και 
ανακάλυψης, ώστε σταδιακά να οδηγηθεί ο μαθητής σε μια νέα κατάσταση γνωστι-
κής ισορροπίας.  

Επίσης, οι δραστηριότητες του σεναρίου είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε 
μέσα από τη δοκιμή και το πείραμα να ενισχυθεί η σταδιακή ανακάλυψη του μαθητή, 
τον οποίο μπορεί να βοηθήσει και να καθοδηγήσει ο εκπαιδευτικός (καθοδηγούμενη 
ανακάλυψη). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στηρίζεται στην ανακαλυπτική θεωρία μά-
θησης του J. Bruner σύμφωνα με την οποία οι μαθητές ανακαλύπτουν την γνώση μέ-
σα από ανακαλυπτικές διαδικασίες, με τον εκπαιδευτικό σε ρόλο διευκολυντή και κα-
θοδηγητή στην διαδικασία της ανακάλυψης.  

Στα πλαίσια των μαθητοκεντρικών μεθόδων που υποστηρίζουν οι θεωρητικές αρχές 
του Vygotsky, η μάθηση δημιουργείται μέσα από την αλληλεπίδραση του ατόμου με 
άλλα άτομα, μέσω υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων. Ο διαχωρισμός των μαθητών 
σε ομάδες των 2 ατόμων τους προσφέρει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τους 
συμμαθητές τους, να εκφράσουν απόψεις, να επιχειρηματολογήσουν, να διαφωνή-
σουν και να εμπλουτίσουν- αναθεωρήσουν αρχικές τους αντιλήψεις. Έτσι μέσα από 
κοινωνιογνωστικές συγκρούσεις ωθούνται να ανακατασκευάσουν τις απόψεις τους 
και τις αρχικές στάσεις ώστε να κατακτήσουν τη νέα γνώση. (ΙΤΥ, 2011) 

Περιγραφή δραστηριοτήτων σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο θα υλοποιηθεί σε δύο διδακτικές ώρες με υλοποίηση δραστη-
ριοτήτων όπου οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργητικά στη διδακτική διαδικασία, διε-
ρευνώντας, δημιουργώντας εντοπίζοντας λάθη, συζητώντας, παρουσιάζοντας και α-
ξιολογώντας. Θα εργασθούν στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου θα κληθούν να 
δουλέψουν σε ομάδες των 2 ατόμων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, όπως 
περιγράφονται στα φύλλα εργασιών. Βασική προϋπόθεση είναι η σωστή λειτουργία 
των υπολογιστών του εργαστηρίου και η γρήγορη εκκίνηση του λογισμικού BYOB, 
ώστε να αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό ο διδακτικός θόρυβος. 

Η 1η διδακτική ώρα ξεκινά με μία συζήτηση για την εισαγωγή στη λογική των επανα-
ληπτικών διαδικασιών, με αναφορά σε πλήθος προβλημάτων μπορούν να επιλυθούν 
με κατάλληλες επαναληπτικές διαδικασίες. Στη συνέχεια υλοποιείται η 1η δραστηριό-
τητα, που στόχο έχει την αφύπνιση των μαθητών. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες 
των δυο ατόμων καλούνται να συμπληρώσουν το 1ο φύλλο δραστηριότητας, στο ο-
ποίο τους ζητείται να γράψουν 5 εφαρμογές της καθημερινότητας όπου συναντάται η 
διαδικασία της επανάληψης.  

Αφού συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας, γίνεται μία συζήτηση στην τάξη σχετικά με 
τα αποτελέσματα της εργασίας και μέσω στοχευμένων ερωτήσεων ζητείται από τους 
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μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με τα παραδείγματα της καθημερινότητας όπου 
μια ακολουθία εντολών πρέπει να εφαρμοσθεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων που έχουν 
κάτι κοινό, δηλαδή να ανακαλύψουν τη χρησιμότητα της δομής επανάληψης. 

Μέσω της όλης διαδικασίας δίνεται στο μαθητή ένας ενεργός ρόλο συμμετοχής στο 
μάθημα και σε αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές του επιβεβαιώνει ή αναθεωρεί 
παλιές του αντιλήψεις, όπως υποστηρίζεται στη θεωρία του εποικοδομισμού. 

Στη συνέχεια μέσω του βιντεοπροβολέα παρουσιάζεται στους μαθητές ένα διαδρα-
στικό βιντεομάθημα, το οποίο αποτελεί μια εισαγωγή στη δομή επανάληψης (εφαρ-
μόζοντας την εντολή «ΓΙΑ ΠAΝΤΑ» για τη δημιουργία ενός απλού προγράμματος) 
αλλά και μια αρχική προσέγγιση της εντολής «επανάλαβε» μέσω του προγραμματι-
στικού περιβάλλοντος BYOB. Αν και η συγκεκριμένη επίδειξη της δομής επανάλη-
ψης γίνεται σε περιβάλλον SCRATCH, εντούτοις επιλέχθηκε λόγω των σημαντικών 
ομοιοτήτων που έχει με το προγραμματιστικό περιβάλλον BYOB. Το συγκεκριμένο 
βιντεομάθημα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/630?locale=el 

Η συγκεκριμένη επίδειξη κρίνεται απαραίτητη για την κατανόηση των νέων εννοιών 
και επιλέχθηκε στηριζόμενη στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην ενί-
σχυση του μαθησιακού έργου του μαθητή. 

Στο χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος της 1ης διδακτικής ώρας δίνεται στους μαθη-
τές το φύλλο δραστηριότητας για τη δημιουργία απλών γεωμετρικών σχημάτων με τη 
βοήθεια της εντολής «επανάλαβε». Οι μαθητές έχοντας ήδη παρακολουθήσει την ε-
φαρμογή των δομών επανάληψης στο διαδραστικό βιντεομάθημα, προσπαθούν να 
εξασκηθούν τόσο με εντολές στο χαρτί όσο και με εντολές στο συγκεκριμένο προ-
γραμματιστικό περιβάλλον, ώστε να προκύψει το ζητούμενο αποτέλεσμα. Επειδή 
κρίνεται ότι ο χρόνος που απομένει από την 1η διδακτική ώρα δεν επαρκεί για την 
ολοκλήρωση της 2ης δραστηριότητας, θα ζητηθεί από τους μαθητές να υλοποιήσουν 
μόνο τα ερωτήματα Α) και Β) από το φύλλο δραστηριότητας. 

Η 2η διδακτική ώρα θα ξεκινήσει με μία σύντομη συζήτηση σχετικά με τη θεωρία που 
διδάχθηκαν στην 1η διδακτική ώρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα 
της χρήσης των επαναληπτικών δομών και στα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από 
τη χρήση τους σε ένα πρόγραμμα. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να συνεχίσουν 
τη 2η δραστηριότητα, η οποία είχε ξεκινήσει την προηγούμενη διδακτική ώρα, 
υλοποιώντας τα ερωτήματα Γ) και Δ). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την πραγμα-
τοποίηση της δραστηριότητας είναι υποστηρικτικός και εμψυχωτικός, ώστε να απο-
σαφηνιστούν τυχόν μπερδεμένες έννοιες και παρανοήσεις και να βοηθηθούν οι μαθη-
τές στην ολοκλήρωση της εργασίας τους. 

Μετά το τέλος της δεύτερης δραστηριότητας και αφού λυθούν τυχόν απορίες, δίνεται 
στους μαθητές η δραστηριότητα που πρόκειται να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος της 2ης 

διδακτικής ώρας, η οποία στηρίζεται στη χρήση των επαναληπτικών δομών για την 
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επίλυση συνθετότερων προβλημάτων στο προγραματιστικό περιβάλλον BYOB. Η 
συγκεκριμένη δραστηριότητα στηρίχτηκε στη δραστηριότητα 8 της 1ης ενότητας του 
σχολικού βιβλίου «Ο προγραμματισμός στην πράξη» (σελ. 201) και σχεδιάστηκε 
στηριζόμενη στις αρχές της αποκαλυπτικής και διερευνητικής μάθησης, με στόχο να 
δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν και να α-
ναλάβουν έναν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης.  

Φύλλα εργασίας σεναρίου 

Για την υλοποίηση του σεναρίου θα δοθούν στους μαθητές 3 φύλλα εργασίας, όπως 
περιγράφονται παρακάτω: 

1ο φύλλο εργασίας: «Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» 

(Δραστηριότητα ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας) 

Αφού έχει προηγηθεί μία γενική συζήτηση σχετικά με τη συχνότητα που παρουσιά-
ζονται οι επαναληπτικές δομές στην καθημερινότητά μας, ζητείται από τους ίδιους να 
εργαστούν σε δυάδες και να συμπληρώσουν τον πίνακα που τους δίνεται στην 1η 

δραστηριότητα. Μόλις τελειώσουν την συμπλήρωση του πίνακα, θα συζητηθούν στην 
τάξη όλες οι πιθανές σωστές απαντήσεις και θα ζητηθεί από τους ίδιους η εύρεση του 
πλεονεκτήματος που προσφέρουν οι δομές επανάληψης. 
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2ο φύλλο εργασίας:  
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΠΛΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ» 

(Δραστηριότητα εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου) 

Αφού έχει γίνει στους μαθητές μία επίδειξη της χρήσης της εντολής «επανάλαβε» σε 
προγραμματιστικό περιβάλλον BYOB, μέσω του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας 
τους ζητείται να δημιουργήσουν κάποια απλά γεωμετρικά σχήματα με τη βοήθεια της 
δομής επανάληψης. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη 
δομή επανάληψης σε απλά προβλήματα. 

Στην αρχή οι μαθητές θα εξασκηθούν στο χαρτί («χάρτινος υπολογιστής»), ενώ στη 
συνέχεια θα σχεδιάσουν τα ίδια σχήματα δίνοντας τις κατάλληλες εντολές στο περι-
βάλλον ΒΥΟΒ: 
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3ο φύλλο εργασίας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΑΚΙΕΡΑΣ» 
(Δραστηριότητα αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου) 

Στο φύλλο αξιολόγησης που δίνεται στους μαθητές στο τέλος της διδασκαλίας, επι-
διώκεται ο έλεγχος του βαθμού επίτευξης των στόχων που τέθηκαν στην αρχή του 
σεναρίου.  
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Επιπλέον στοιχεία αξιολόγησης των μαθητών και του σεναρίου 

Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΦΕΚ 304/Β/13-03-2003) η αξιολόγηση του μαθητή απο-
σκοπεί στην διερεύνηση της έκτασης και του βάθους των γνώσεων που απέκτησε ο 
μαθητής, δηλαδή όχι μόνο τι γνωρίζει αλλά και κατά πόσο μπορεί να συνδέσει τις 
γνώσεις που απέκτησε για την ερμηνεία γεγονότων ή φαινομένων, την επίλυση προ-
βλημάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Αξιολόγηση των μαθητών 

 Μέσω της δραστηριότητας του φύλλου αξιολόγησης που θα δοθεί στους μαθητές στη 
2η διδακτική ώρα θα γίνει έλεγχος της αφομοίωσης των εννοιών που διδάχθηκαν οι 
μαθητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και επομένως εάν επιτεύχθηκαν οι προσ-
δοκώμενοι στόχοι του σεναρίου. Πιο συγκεκριμένα, θα ελεγχθεί αν αφομοιώθηκε η 
έννοια και η χρήση της εντολής «επανάλαβε», καθώς και αν κατανόησε την αναγκαι-
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ότητα χρήσης των επαναληπτικών δομών στην περίπτωση επαναλαμβανομένων εντο-
λών και διαδικασιών. 

Αξιολόγηση του σεναρίου 

Η επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων και η αξιολόγηση του σεναρίου θα εξαρτη-
θεί από το αποτέλεσμα της 3ης δραστηριότητας, δηλαδή από τη σωστή χρήση της ε-
ντολής «επανάλαβε» στο πρόγραμμα, καθώς και από τη σωστή αντίληψη γύρω από 
την ερμηνεία καθώς και τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της. 

Βιβλιογραφία 

Αράπογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ., (2006) Πληροφορική Α', 
Β', Γ' Γυμνασίου, Βιβλίο μαθητή. Αθήνα: ΟΕΔΒ 

Αράπογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ., (2006) Πληροφορική Α', 
Β', Γ' Γυμνασίου, Βιβλίο καθηγητή. Αθήνα: ΟΕΔΒ 

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης 
Επιμόρφωσης, τεύχος 1, Γ έκδοση (2013). Πάτρα: Ι.Τ.Υ.Ε. 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ. Τεύχος 1: 
Γενικό Μέρος, Β΄ Έκδοση Αναθεωρημένη και Βελτιωμένη (2011) Πάτρα: ΙΤΥ 

Διαδίκτυο 

http://photodentro.edu.gr 

http://ebooks.edu.gr 

http://www.wikipedia.gr  
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Σημαντικές μάχες- ορόσημα στην ιστορία των κρατών. e-Τwinning Project. 

Τσάπρα Κωνσταντία  
Konstadina26@yahoo.gr  

Περίληψη 

Βασικό στοιχείο της σύγχρονης εκπαιδευτικής πράξης είναι η ένταξη της τεχνολογίας 
στην υπηρεσία του διδάσκοντος και του διδασκομένου. Αυτό σε συνδυασμό με το ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα e-Τwinning δίνει τη δυνατότητα της συνεργατικής διδασκαλίας. 
Στο παρόν σχέδιο μαθήματος, οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν διεξοδικά ένα ση-
μαντικό πολεμικό γεγονός της πατρίδας τους (Άλωση, πολιορκία, επίθεση, ήττα), να 
εργαστούν σε ομάδες και να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα τους. Ο καθηγητής κάθε 
χώρας επιλέγει μια μάχη-πόλεμο που στιγμάτισε το έθνος του και ακολουθώντας το 
σκελετό του σχεδίου μαθήματος, διαμορφώνει τα φύλλα εργασίας των μαθητών του. 
Οι μαθητές πρέπει να μεταφέρουν το υλικό της αναζήτησής τους σε ψηφιακή μορφή 
και να ανταλλάξουν σκέψεις και εντυπώσεις με τους εταίρους τους. Κύριο μέλημα του 
εκπαιδευτικού είναι να καλλιεργήσει το φιλοπερίεργο των μαθητών και να συμβάλει 
στην επίτευξη μιας καλής συνεργασίας μεταξύ των ομάδων .  

Λέξεις - Κλειδιά: Ιστορία, Ευρώπη, e-Τwinning, μάχες, συνεργατικά εργαλεία.  

Εισαγωγή 

Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι να συνδυάσει αρμονικά την κριτική 
ικανότητα των μαθητών με την ιστορική συνείδηση και να παραμερίσει τη στείρα α-
πομνημόνευση γεγονότων. Οι μαθητές μελετούν σε ομάδες διαφορετικές πηγές, για 
να κατανοήσουν τα ιστορικά δρώμενα και με τη βοήθεια των συνεργατικών μέσων 
αποτυπώνουν τις κρίσεις τους. Το σενάριο προωθεί την διερευνητική ανακαλυπτική 
μάθηση μέσα από την κατανόηση, σύγκριση και αξιολόγηση των δεδομένων και ο 
ρόλος του διδάσκοντα  είναι  συντονιστικός και εμψυχωτικός. Η συγκριτική μελέτη 
σημαντικών μαχών διαφορετικών χρονικών περιόδων και περιοχών , βοηθά τους μα-
θητές να προσεγγίσουν τη γνώση με τρόπο εποικοδομητικό . 

Στόχοι 

• Να γνωρίσουν οι μαθητές τον πολιτισμό και ιστορικά στοιχεία άλλων λαών.  
• Να μελετήσουν διεξοδικά τα γεγονότα μιας πολεμικής συγκυρίας που στιγμάτισε το 

ιστορικό παρελθόν της χώρας τους.  
• Να αναζητήσουν τα αίτια που οδήγησαν στον πόλεμο και να τα συγκρίνουν με τα 

αντίστοιχα αίτια των εταίρων τους.  
• Να συγκεντρώσουν στοιχεία για την προσωπικότητα των πρωταγωνιστών- αρχηγών 

των μαχών και να συλλέξουν εικόνες και φωτογραφικό υλικό από το διαδίκτυο το 
οποίο θα εκθέσουν σε ένα ψηφιακό μουσείο.  

• Να δημιουργήσουν μια χρονογραμμή με τις σημαντικότερα στιγμιότυπα του πολέμου.  
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• Να κατανοήσουν τον τρόπο που η λογοτεχνία προσεγγίζει το ιστορικό γεγονός και να 
δημιουργήσουν ένα ψηφιακό βιβλίο με τα λογοτεχνικά κείμενα που τους εντυπωσία-
σαν.  

• Να υποδυθούν κάποιον ήρωα από τα μαχόμενα στρατόπεδα και να μεταφέρουν τις 
εμπειρίες, τους φόβους και τις ελπίδες τους σε νέο κείμενο –τεχνική της δημιουργικής 
γραφής.  

• Να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους και να εξάγουν συμπεράσματα.  
• Να περιπλανηθούν στη γνώση, αποφεύγοντας τη στείρα απομνημόνευση.  
• Να συνδυάσουν τη συλλογή δεδομένων με τη δημιουργία ψηφιακών έργων.  
• Να εργαστούν ομαδικά και να γνωρίσουν μαθητές άλλων χωρών με διαφορετική 

κουλτούρα.  
• Να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο με τρόπο δημιουργικό.  

Γλώσσα: Αγγλική, Ελληνική 
Διάρκεια προγράμματος: Ένα σχολικό έτος 
Εμπλεκόμενα μαθήματα: Ιστορία, Λογοτεχνία, Πληροφορική, Θεατρολογία, Γλώσσα, 
Καλλιτεχνικά, Αγγλικά, Γεωγραφία.  

Μέσα – Υλικά- Πηγές 
 

Το εργαστήριο πληροφορικής, η σύνδεση με το διαδίκτυο και το σχολικό βιβλίο της 
Ιστορίας β΄ γυμνασίου . Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν επεξεργαστής κειμένων, 
μηχανές αναζήτησης, λογισμικό παρουσίασης (powerpoint), skype  και από το διαδί-
κτυο:  
www.artsteps.com  
www.youtube.com  
www.dipity.com  
www.padlet.com  
www.pinterest.com  
www.sansimera.gr 
www.prezi.com 
www.voki.com 
www.powtoon.com 
www.storyboardthat.com 
www.calameo.com 
www.facebook.com  
www.stickymoose.com     
www.e-twinning.gr  
www.e-history.gr  
http://anoixtosxoleio.weebly.com/  
www.netschoolsbook.gr  
http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2014/05/blog-post_31.html  
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/.htm 
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Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας   

Στην αρχή οι μαθητές στο σύνολό τους παρακολουθούν τα γεγονότα της Άλωσης από 
τον βιντεοπροβολέα στο εργαστήρι της πληροφορικής και στη συνέχεια χωρίζονται σε 
ομάδες των 4 ατόμων και εργάζονται ακολουθώντας τις οδηγίες των φύλλων εργασίας. 
Αρχικά, κρατάνε σημειώσεις στην ελληνική γλώσσα, τις οποίες μεταφέρουν  στην αγ-
γλική προκειμένου να γνωστοποιήσουν στους εταίρους τους τα δεδομένα της ιστορικής 
τους αναζήτησης. Οι εταίροι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις, κρίνουν τα γεγονότα είτε  
on line μέσω Skype είτε μέσω stickymoose είτε μέσω συνομιλίας στο twinspace…Η 
κάθε ομάδα επιφορτίζεται με διαφορετικό ρόλο.. Ο χωρισμός των ομάδων είναι ενδει-
κτικός και τόσο η σύνθεσή τους όσο και ο ρόλος που αναλαμβάνουν αλλάζει κάθε 
μήνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ετερογένεια της σύνθεσης. 

1η ομάδα: ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ,  συλλέγουν και καταγράφουν τα ιστορικά δεδομένα.  

2η ομάδα: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ,μεταφράζουν τα δεδομένα στην αγγλική γλώσσα.  

3η ομάδα:CYBER-ΜΑΘΗΤΕΣ, μεταφέρουν τις πληροφορίες στα συνεργατικά εργα-
λεία. 

4η ομάδα :ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΑΞΗΣ,  παρουσιάζουν τα δεδομένα στην ομάδα  

Ημερολόγιο του Project 

1. Σεπτέμβρης –Επιχειρείται γνωριμία των μαθητών μέσω βιντεοκλήσης - Chat, ανταλ-
λαγή πληροφοριών, δημιουργία ψηφιακού κόμικ .Οι μαθητές επιλέγουν έναν ή δυο 
από τους εταίρους, για να συνομιλήσουν και μέσω της εφαρμογής voki  παρουσιάζουν 
στοιχεία της προσωπικότητας τους και στη συνέχεια ετοιμάζουν ψηφιακά κόμικ με 
μικρούς διάλογους (Powtoon, storyboardthat), για να αφηγηθούν μια σημαντική ε-
μπειρία (σοβαρή ή αστεία) της ζωής τους. 

2. Οκτώβρης- Κάνουμε μια μικρή αναδρομή στην ιστορία της χώρας μας ,  εντοπίζουμε 
γεωγραφικά και χρονολογικά τη μάχη , ετοιμάζουμε ένα λογισμικό παρουσίασης 
(PowerPoint) με τα πορίσματα μας . 

3. Νοέμβρης -Αναζητούμε τα σημαντικότερα αίτια που οδήγησαν στις εξεταζόμενες μά-
χες και τα παρουσιάζουμε σε λογισμικό πολυμεσικής παρουσίασης ( Prezi) . 

4. Δεκέμβρης-Καταγράφουμε τις σημαντικότερες στιγμές των μαχών δημιουργώντας 
μια ιστοριογραμμή (dipity ) . 

5. Γενάρης-Αναζητούμε οπτικά ντοκουμέντα γύρω από τις μάχες- φωτογραφίες, πίνα-
κες, γκραβούρες, αγάλματα, εμπλουτίζουμε τη χρονογραμμη μας.  

6. Φλεβάρης-Γνωρίζουμε τους ηγέτες των αντίπαλων στρατοπέδων και  δημιουργούμε 
ένα ψηφιακό μουσείο (artstep) . 

7. Μάρτης -Συλλέγουμε ποιήματα, θρήνους, έργα λογοτεχνικά αλλά και θρύλους για τις 
μάχες και  δημιουργούμε ένα ψηφιακό βιβλίο (calameo) . 

8. Απρίλης-Παίζουμε το παιχνίδι των ρόλων- ενσυναισθηση –ετοιμάζουμε ημερολόγιο, 
ομιλία, άρθρο, γράμμα, το αποθηκεύουμε στο padlet. 

2288

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



9. Μάης-Συγκεντρώνουμε όλες τις ηλεκτρονικές μας εργασίες στο Pinterest – εντοπί-
ζουμε κοινά σημεία, διαφορές, εξετάζουμε την επίδραση τους στην εξέλιξη των κρα-
τών (σύνορα, πληθυσμοί, θρησκεία).  

10. Ιούνης-Ολοκληρώνουμε με την αξιολόγηση . 

Αξιολόγηση 

• Οι μαθητές αξιολογούνται από την ατομική αλλά και ομαδική  προσπάθειά  τους  στην 
ανακάλυψη της γνώσης. 

•  Αξιολογούνται βάσει της προσπάθειάς τους να δραστηριοποιούνται, να συνεργάζο-
νται, να χρησιμοποιούν σωστά το διαδίκτυο .  

• Αξιολογούνται από το εάν χρησιμοποιούν νέα λογισμικά προγράμματα για την απο-
θήκευση των δεδομένων και την παρουσίαση των εργασιών τους.  

• Ελέγχονται για το αν οι ίδιοι αξιολογούν και μελετούν το έργο των εταίρων συμμα-
θητών τους και συμπεραίνουν για τη φύση του πολέμου και τα αποτελέσματα του.   

• Αξιολογούνται από τη δυνατότητα και διάθεση  τους να δίνουν λύσεις σε  προβλήματα 
που αφορούν την ομάδα. 

Αποτελέσματα Αξιολόγησης 
 

Από την πλευρά των μαθητών παρατηρήθηκε έντονο ενδιαφέρον και ενθουσιασμός για 
την ενεργητική – ανακαλυπτική προσέγγιση της ιστορίας. Ως προς τους αναμενόμενους 
στόχους, τα περισσότερα παιδιά ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά στα ερωτήματα – 
δραστηριότητες που τους τέθηκαν και συνεργάστηκαν αρμονικά .Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι μαθητές στο σύνολό τους ήταν εξοικειωμένοι στα ανοιχτά περιβάλλοντα μάθη-
σης και στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Κάποιες αντιδράσεις παρατηρήθηκαν 
από την πλευρά των γονέων στη δημιουργία σελίδας στο Facebook – αντιπροτάθηκε 
και η δημιουργία ενός fakebook από την εφαρμογή classtoolnet.net . 

 
 

Η Άλωση της Πόλης 

Αφόρμηση 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΚΤΩΒΡΗ -Κοινό φύλλο εργασίας 

Παρατηρείστε στον βιντεοπροβολέα τα όρια της βυζαντινής αυτοκρατορίας την περί-
οδο του 1451  στη σελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/xartes/byzantio1451.htm  και  ση-
μειώστε τα  στο χάρτη που σας παρατίθεται. Στη συνέχεια παρακολουθείστε  το αφιέ-
ρωμα της εκπομπής Μηχανή του Χρόνου  , Η άλωση της Πό-
λης https://www.youtube.com/watch?v=SvwDR7L3MeA  

και κρατήστε σημειώσεις για την αριθμητική δύναμη των αντιπάλων , τα τείχη της 
Κωνσταντινούπολης , την μπομπάρδα και την αντίδραση του Μωάμεθ στην αδυναμία 
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των πλοίων του να προσπελάσουν  τον Κεράτιο κόλπο. Δημιουργείστε ένα λογισμικό 
παρουσίασης .

  

Φύλλα εργασίας κατά ομάδα 

Δραστηριότητα Νοεμβρίου 

Επισκεφθείτε τη σελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και ακολουθώντας τις 
παρακάτω οδηγίες απαντήστε στην ερώτηση:  

 http://www.e-history.gr/ ύστερη βυζαντινή περίοδος Πολιτική / Οικονομία/Κοινωνία 
/ Γενική Εισαγωγή: 

Ποια αίτια οδήγησαν στην Άλωση της Πόλης 29/05/1453; 

Παρουσιάστε τα αποτελέσματα της ερευνάς σας σε πολυμεσική παρουσίαση (Prezi) 
και εμπλουτίστε τα με στοιχεία από το αφιέρωμα της διαδικτυακής σελίδας «Σαν σή-
μερα»  http://www.sansimera.gr/articles/145  για την σύγκρουση Ενωτικών-Ανθενωτι-
κών που αφορά στην Παλαιολόγια περίοδο. Ερωτήσεις:  

1. Σε τι αφορά η σύγκρουση Ενωτικών- Ανθενωτικών; 

2. Γιατί κρίθηκε απαραίτητη η επανένωση των δύο εκκλησιών λίγο πριν την Άλωση 
του 1453; 

3. Τι ακολούθησε την συμφωνία της Φεράρας Φλωρεντίας το 1438-1439;  

Επίσης, μελετήστε τα στοιχεία που σας δίνει η παρακάτω πηγή για τη στάση των γηγε-
νών βυζαντινών γεωργών στην επέλαση των Τούρκων. 
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Στη συνέχεια , δημιουργήστε στο Facebook μια σελίδα με τον τίτλο συμφωνία Φερ-
ράρα-Φλωρεντία, όπου, αφού χωριστείτε σε δύο ομάδες ΕΝΩΤΙΚΟΙ- ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΟΙ  
να υποστηρίζετε με τα κατάλληλα επιχειρήματα τις απόψεις σας υπερ ή κατά της επα-
νένωσης των δύο εκκλησιών. Ο κάθε μαθητής μπορεί να υιοθετήσει οποιοδήποτε βυ-
ζαντινό όνομα επιθυμεί ή ακόμη και να υποδυθεί κάποιον επώνυμο άρχοντα ή κληρικό 
της βυζαντινής εποχής π.χ. Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, Γεώργιος Γεννάδιος- Σχο-
λάριος κτλ.  

Δραστηριότητα Δεκεμβρίου 

Μελετήστε το Χρονικό της Άλωσης στη διαδικτυακή σελίδα «διαδίκτυο και διδασκα-
λία», http://www.netschoolbook.gr/1453-chronicon.html , 

κρατήστε σημειώσεις για τα σημαντικότερα γεγονότα και ετοιμάστε μια χρονογραμμή 
στο     http://www.dipity.com/ . 

Δραστηριότητα Ιανουαρίου 

Συγκεντρώστε εικόνες – βίντεο για την Άλωση και εμπλουτίστε τη χρονογραμμή που 
δημιουργήσατε. Προτεινόμενοι δικτυακοί τόποι:  

Διαδίκτυο και διδασκαλία:   http://www.netschoolsbook.gr/1453-eikones.html  
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8ο δημοτικό σχολείο Νάουσας:  

http://anoixtosxoleio.weebly.com/epsilonnu972tauetataualpha-sigmatau900-beta900-
mu941rhoomicronsigmaf.html#.Va9fmLUpoWK  

Δραστηριότητα Φεβρουαρίου 

Επισκεφθείτε τη σελίδα του «ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού» και ακολουθώντας τις 
παρακάτω οδηγίες απαντήστε στην ερώτηση:  

http://www.e-history.gr/ Ύστερη βυζαντινή περίοδος  Πολιτική  Κωνσταντίνος 
ΙΑ’ Παλαιολόγος Εξωτερική Πολιτική  

1. Ποιος είναι ο αυτοκράτορας των Ρωμαίων αυτή την περίοδο; 

2. Ποιος αντίστοιχα ορίζεται διάδοχος το Σουλτάνου; 

3. Ποιες οι σχέσεις Βυζαντίου – Δύσης και ποια στάση κρατά ο νέος αυτοκράτορας; 
Πώς αντιδρά ο βυζαντινός λαός;  

Στη συνέχεια επισκεφθείτε τη σελίδα www.artsteps.com   , δημιουργείστε ένα εικονικό 
μουσειακό χώρο μέσα από τη συγκεκριμένη εφαρμογή  και εκθέστε εικόνες των δύο 
αρχηγών καθώς και στιγμιότυπα των μαχών. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε τη λεζά-
ντα!! 

Δραστηριότητα Μαρτίου 

Μελετήστε τους θρήνους, ποιήματα , θρύλους σχετικά με την άλωση της Πόλης και 
βασισμένοι στις πληροφορίες που σας δίνουν ετοιμάστε ένα μικρό θεατρικό σχετικά με 
την είδηση της Άλωσης. Κάθε παιδί επιλέγει ένα από τα ποιήματα και  μεταφέρει στο 
μαθητικό κοινό τα μαντάτα της κατάληψης της Κων/λης από τους Τούρκους. Μπορείτε 
να ηχογραφήσετε ή να βιντεοσκοπήσετε τους θρήνους χρησιμοποιώντας ανάλογο ύφος 
και τόνο. Τέλος, δημιουργείστε ένα ψηφιακό βιβλίο, εκθέτοντας τα λογοτεχνικά έργα 
που σας εντυπωσίασαν περισσότερο αλλά και το οπτικοακουστικό υλικό που ετοιμά-
σατε. Προτεινόμενες σελίδες:  

Ελληνικός Πολιτισμός 
:  http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/maxes/alosi%20Polis2.htm  

Βυζαντινά ιστορικά: http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2014/05/blog-post_31.html  

Δραστηριότητα Απριλίου 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω δραστηριότητες και εργαστείτε είτε κατά μόνας είτε 
κατά ομάδες. 
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1. Είσαι ένας από τους βυζαντινούς στρατιώτες και βρίσκεσαι μέσα στην πολιορκημένη 
Κωνσταντινούπολη. Κατάγραψε τις σκέψεις, τους φόβους και τις ελπίδες σου και 
προετοίμασε μια ομιλία για την εμψύχωση των συμπολεμιστών σου.  

2. Είσαι ένας από τους Γενουάτες στρατιώτες που εστάλησαν στην Κωνσταντινούπολη 
να την βοηθήσουν. Γράφεις ένα γράμμα στην οικογένειά σου περιγράφοντας την κα-
τάσταση στην Κωνσταντινούπολη λίγες ημέρες πριν την άλωση της.  

3. Είσαι ένας Σέρβος ανταποκριτής στο στρατόπεδο των Τούρκων. Γράφεις ένα άρθρο 
στην εφημερίδα, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στην πολεμική κατάσταση των Τούρ-
κων, στα πολεμοφόδια τους και στην κατάσταση που επικρατεί στο στρατόπεδο των 
Οθωμανών. 

4. Είσαι ένας από τους Οθωμανούς στρατιώτες που μεταφέρουν τα πλοία δια ξηράς 
στον Κεράτιο κόλπο. Γράφεις στο ημερολόγιό σου τις σκέψεις σου αλλά και τους 
φόβους σου για την έκβαση της πολιορκίας και την αυστηρότητα του Μωάμεθ , ιδίως 
μετά την επιτυχία των Γενουατών να σπάσουν το ναυτικό αποκλεισμό των Τούρκων 
και να φτάσουν στη Βασιλεύουσα. 
 Μεταφέρετε τις εργασίες σας στο www.padlet.com . 

Δραστηριότητα Μαΐου: 

Να κοινοποιήσετε όλες σας τις εργασίες στο www.pinterest.com και να  συγκρίνετε τα 
αποτελέσματα των εργασιών σας. 

 

Βιβλιογραφικές – Δικτυακές Αναφορές 

Αντωνοπούλου N. (2005α). Κατάλογος Κριτηρίων Ελέγχου και Αξιολόγη-
σης. Journal of Applied Linguistics (Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία), 20: 7-20. 

Α. Σμυρναίος (2013), Ιστορίης Μάθησις: Ζητήματα Φιλοσοφίας και Διδακτικής της 
Ιστορίας, Αθήνα: Γρηγόρης. 

Εθνικό κέντρο Τεκμηρίωσης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Δια Βίου Μάθηση , Υ-
πουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, Λίγη ακόμη Ιστορία (Β΄ Γυμνα-
σίου) http://www.openarchives.gr/visit/492809 

Ματσαγγούρας , Ηλ.(2003).Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιολογική Α-
ναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.  
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Στα μονοπάτια της Μυθολογίας. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε.  

Δανιηλίδου Γεσθημανή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

mania.dan19@gmail.com 

 Επικοινωνιακή περίσταση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Ένα βιβλίο μυθολογίας, που φέρνει ένα νήπιο, στην τάξη, αλλά και ο ενθουσιασμός, 
που εκδηλώνεται από τα παιδιά, για διερεύνηση περισσότερων μύθων, αποτέλεσε έ-
ναυσμα, για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού σεναρίου «Στα μονοπάτια της Μυθολο-
γίας». Ο σχεδιασμός, αρχικά, αποτυπώνεται σε ιστόγραμμα, όπως διαμορφώνεται, α-
νάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και σύμφωνα με αυτή την αποτύπωση, οργα-
νώνεται το περιβάλλον της τάξης, υλικό και ανθρωπογενές, με έμφαση στην καλύτερη 
γνωριμία των νηπίων, με τους υπολογιστές. Τα νήπια, αλληλοεπιδρούν με το υλικό 
περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει και τα εκπαιδευτικά λογισμικά, αλλά και το αν-
θρωπογενές δηλ. τους συμμαθητές τους και τον εκπαιδευτικό, ο οποίος έχοντας ρόλο 
βοηθού, εμψυχωτή και καθοδηγητή, φροντίζει να δημιουργούνται δραστηριότητες διε-
ρεύνησης, ανακάλυψης, πειραματισμού και επίλυσης προβλημάτων. Σε αυτό το πλαί-
σιο αλληλεπίδρασης, τα νήπια ενθαρρύνονται να εκφράζουν και να ανταλλάσσουν τις 
ιδέες τους, να αντιπαραθέτουν τα επιχειρήματά τους, να εντοπίζουν προβλήματα, να 
θέτουν ερωτήσεις, να κάνουν προβλέψεις, να αναζητούν απαντήσεις και λύσεις, να 
δουλεύουν ομαδικά και συνεργατικά, επιδρώντας με αυτό τον τρόπο διαμορφωτικά, 
στην εξέλιξη του διδακτικού σεναρίου. Έτσι, γίνεται εφικτή, η εξοικείωσή τους με τις 
νέες τεχνολογίες και η κατάκτηση ικανού βαθμού πληροφορικού γραμματισμού, ο ο-
ποίος εξελίσσεται, «καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί, αποκτούν γνώσεις και ιδέες, που 
βοηθούν στις επιλογές τους, για δράσεις και αποτελούν αφετηρίες αναστοχασμού, 
πάνω σε αυτά, που σκέφτονται να κάνουν, κάνουν τώρα ή έχουν ήδη κάνει».(Κω-
στούλα Μακράκη & Μακράκης, 2006). 

Λέξεις - Κλειδιά: Μυθολογία, Τ.Π.Ε., Τέχνη, Συνεργατικότητα. 

Γενικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου 

Επιδιώκεται, μέσω της ενασχόλησης των νηπίων, με τους αρχαίους ελληνικούς μύθους, 
να διασκεδάσουν και να απολαύσουν τις ιστορίες, αλλά και να γνωρίσουν τις ιδέες του 
πνεύματος και τις αξίες, που προβάλλονται, να αναγνωρίσουν τις ρίζες τους, να αγα-
πήσουν, να προστατέψουν και να διαδώσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. 

Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το σενάριο συμβαδίζει με το A.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (2003): Παιδί 
και Ανθρωπογενές Περιβάλλον. Η διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται, για την 
υλοποίησή του είναι η διαθεματική προσέγγιση και καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα: 
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Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Μαθηματικά, Παιδί και Περιβάλλον, Παιδί και Έκφραση, 
Παιδί και Πληροφορική. 

Θεωρίες μάθησης, που αξιοποιούνται 

Το διδακτικό σενάριο στηρίζεται, στις αρχές του κοινωνικού εποικοδομητισμού, καθώς 
σύμφωνα με τους κυριότερους εκφραστές της θεωρίας, που είναι οι Vygotsky και 
Βruner, η μάθηση αντιμετωπίζεται, ως μια διαδικασία, κατά την οποία τα παιδιά κατα-
σκευάζουν τη γνώση, τα ίδια, ενεργά και συνεργατικά, μέσα από την προσπάθειά τους, 
να κατανοήσουν τον κόσμο, που τα περιβάλλει και να ανταποκριθούν στα ερεθίσματα, 
που δέχονται. Αναγνωρίζεται η σημασία της πρότερης γνώσης, πάνω στην οποία, με 
βάση την εμπειρία και τον αναστοχασμό, οικοδομείται η νέα. Απενοχοποιείται η ση-
μασία του λάθους, καθώς, αναγνωρίζεται ότι, κατά τη διάρκεια κατάκτηση της γνώσης 
και καθώς εξασκούν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, θα υπάρξει τροποποίησή του. 
Λαμβάνεται υπόψη η θεωρία του Vygotsky, σύμφωνα με την οποία, η δυνατότητα για 
γνωστική ανάπτυξη, εξαρτάται από τη «Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης» (Ζ.Ε.Α.), 
ένα επίπεδο ανάπτυξης, που επιτυγχάνεται, μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Τέλος, αναγνωρίζεται ότι, η σκέψη των παιδιών λειτουργεί, ως ένα είδος επεξεργαστή 
πληροφοριών και μπορεί να παρομοιαστεί, με τη λειτουργία του υπολογιστή. «Η επε-
ξεργασία πληροφοριών-information processing», όπως έγινε γνωστή η σχολή αυτή, με 
ηγετική φυσιογνωμία τον Klahr, αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη, ως συνέπεια των αλ-
λαγών, τόσο στον «εξοπλισμό»(hardware) των παιδιών, όπως η μυελίνωση μιας νέας 
περιοχής του εγκεφάλου, όσο και στο «λογισμικό», όπως η απόκτηση νέων στρατηγι-
κών, αποτελεσματικότερης επεξεργασίας πληροφοριών, αλλά και επίλυσης προβλημά-
των. (Siegel, 1996, οπ. αναφ. στο Cole & Cole, 2001).  

Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Το συνολικό σενάριο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
και οι δραστηριότητες, που έχουν σχεδιαστεί και περιγράφονται παρακάτω, σε σχέση 
με το Παιδί και Υπολογιστής, θα πραγματοποιηθούν κατά την εξέλιξη του διδακτικού 
σεναρίου. 

Υλοποίηση ενδεικτικών δραστηριοτήτων με Τ.Π.Ε. 

1η Δραστηριότητα - 1η Διδακτική ώρα «Τι γνωρίζουμε για το μύθο;» 

Απαιτούμενο λογισμικό: Kidspiration: (Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης) 

Πριν τη δραστηριότητα 

Με την ερωτηματική μέθοδο διδασκαλίας, τα νήπια παρακινούνται να εκφράσουν τις 
απόψεις τους, ώστε να διερευνηθούν οι πρότερες γνώσεις και εμπειρίες τους, οι οποίες 
καταγράφονται. Επιδιώκεται η δημιουργία προβληματισμού και ερευνητικής διάθεσης, 
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αντί της παροχής έτοιμης γνώσης, προς το παιδί. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το λο-
γισμικό: http://www.inspiration.com/Kidspiration, σε ολομέλεια, ώστε να εξοικειω-
θούν με το περιβάλλον της εφαρμογής.  

Ουσιαστική δραστηριότητα: 

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, θα κληθούν να βρουν τις κατάλληλες εικό-
νες από το την αριστερή μπάρα του λογισμικού και χρησιμοποιώντας την τεχνική «drag 
and drop», θα διαμορφώσουν έναν εννοιολογικό χάρτη. Δημιουργούν, με τη βοήθεια 
του εκπαιδευτικού, φάκελο στην επιφάνεια εργασίας, με το όνομα του μύθου και απο-
θηκεύουν τον πρώτο εννοιολογικό χάρτη. Στη συνέχεια, θα ζητηθεί να κλείσουν το 
αρχείο, για να εξασκηθούν στην αναζήτησή του. Τέλος, κάνουν εκτύπωση του αρχείου 
και ανάρτηση, στη γωνιά της συζήτησης. 

Προστιθέμενη αξία -Επέκταση της δραστηριότητας 

Κατά τη εξέλιξη του διδακτικού σεναρίου και καθώς, οι αρχικές ιδέες και αντιλήψεις 
των παιδιών μεταβάλλονται, γίνεται διάλογος, για το τι θα ήθελαν, ακόμη, να μάθουν, 
δίνοντάς τους την ευκαιρία, να εμπλακούν σε διαδικασίες αναστοχασμού. Καταγράφο-
νται οι νέες απόψεις, που καταθέτουν και παρακινούνται, να κάνουν αναζήτηση, σε 
εικόνες του λογισμικού ή του διαδικτύου, για να προσθέσουν τα νέα στοιχεία, στον 
αρχικό χάρτη. Αποθηκεύεται ο δεύτερος εννοιολογικός χάρτης και καλούνται, με επι-
χειρηματολογία, να εντοπίσουν τις ομοιότητες και διαφορές, που υπάρχουν, σε σχέση 
με τον αρχικό, ώστε τα ίδια, να αναγνωρίσουν και να καταρρίψουν τις γνωστικές τους 
συγκρούσεις. Με την ολοκλήρωση επεξεργασίας της κάθε θεματικής ενότητας-μύθου, 
οι δύο εννοιολογικοί χάρτες, θα αποτελέσουν έναυσμα για συζήτηση, στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης του σεναρίου. 

Στόχοι που υλοποιούνται: 

Παιδί και γλώσσα: Να διηγούνται, ώστε να καλλιεργήσουν τον προφορικό τους λόγο 
και να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους. Να εξοικειωθούν με ορολογία, σχετική με το 
θέμα. Να στοχάζονται και να εκφράζουν τις ιδέες τους. Να ανταλλάσσουν απόψεις. 

Παιδί και πληροφορική: Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση εικόνων-εννοιών, στο πε-
ριβάλλον του λογισμικού Kidspiration, για τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη. Να α-
σκηθούν στη χρήση του ποντικιού και στη λειτουργία «drag and drop». 

2η Δραστηριότητα-2η Διδακτική ώρα "Ψάχνω στο διαδίκτυο" 

Απαιτούμενο λογισμικό: Φυλλομετρητής Διαδικτύου Internet Εxplorer  

Πριν τη δραστηριότητα: 
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Ο εκπαιδευτικός ανοίγει ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και μπαίνει στον 
φυλλομετρητή: https://www.google.gr. Δίνει οδηγίες, σε ολομέλεια, για τον τρόπο, που 
γίνονται οι αναζητήσεις. Επισημαίνεται η δυνατότητα, που έχει ο φυλλομετρητής, επι-
λέγοντας τη λέξη «εικόνες», να μας δίνει μόνο εικόνες. Προετοιμάζουν, συνεργατικά, 
οι καρτέλες με τις λέξεις, που θα χρησιμοποιήσουν, για να κάνουν τις αναζητήσεις 
τους. 

Κυρίως μέρος της δραστηριότητας: 

Η εργασία γίνεται κάθε φορά, με μικρή ομάδα των 2-3 παιδιών, κατά τη διάρκεια των 
πρωινών ελεύθερων δραστηριοτήτων. Προτείνεται, να επιλέξουν μια λέξη, από τις καρ-
τέλες και να την εισάγουν στο πεδίο αναζήτησης. Αν χρειάζεται, δίνεται βοήθεια για 
την αναγνώριση της λέξης, καθώς και για τη διαδικασία αποθήκευσης των εικόνων. 
Κάθε ομάδα, μπορεί να δημιουργήσει το δικό της φάκελο, να τον ανοίξει στην ολομέ-
λεια, να τον παρουσιάσει και να υποστηρίξει, με επιχειρήματα, την επιλογή των εικό-
νων. Στη συνέχεια, εκτυπώνονται επιλεγμένες εικόνες, από την εργασία κάθε ομάδας 
και τοποθετούνται στη γωνιά της συζήτησης, δίπλα στον εννοιολογικό χάρτη. Κατά τη 
διάρκεια της δραστηριότητας, χρειάζεται επίβλεψη, από τον εκπαιδευτικό, για να πα-
ραμείνουν εντός του πεδίου της ζητούμενης αναζήτησης. 

Επέκταση της δραστηριότητας 

Αποστέλλουν την εργασία τους, στο νηπιαγωγείο, με το οποίο συνεργαζόμαστε, κάνο-
ντας χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γίνεται επικοινωνία και ανταλλαγή από-
ψεων, μεταξύ των μαθητών των δύο σχολείων, μέσω Skype. Ενημερώνονται, παιδιά 
και γονείς, σχετικά με την ασφάλεια, κατά την περιήγηση στο Διαδίκτυο, από σχετικές 
αναρτήσεις, στην ιστοσελίδα του σχολείου:  

 «ασφάλεια στο Διαδίκτυο» http://blogs.sch.gr/1nipmark/archives/494 και 

 «συνεχίζω να μαθαίνω, παίζοντας» http://blogs.sch.gr/1nipmark/archives/520. 

Προστιθέμενη αξία από τη χρήση του λογισμικού 

Με τις ιστοεξερευνήσεις, κάτω από επίβλεψη, δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν και 
να οργανώσουν την κριτική σκέψη και την επιχειρηματολογία τους, να επικοινωνήσουν 
τις ιδέες τους και να δουλέψουν συνεργατικά.  

Στόχοι που υλοποιούνται : 

Παιδί και Γλώσσα: Να ασκηθούν στην εκτέλεση προφορικών οδηγιών, με τη σωστή 
σειρά, καθώς και στον τρόπο αναζήτησης της πληροφορίας, με την επιλογή των κατάλ-
ληλων λέξεων-εννοιών, από τον εννοιολογικό χάρτη. Να συμμετέχουν σε συζητήσεις 
με τα μέλη της ομάδας και να ασκηθούν στη χρήση επιχειρηματολογίας (debate). Να 
αναγνωρίσουν τις βασικές εκδοχές του γραπτού λόγου (λέξεις σε καρτέλες, e-mail, 
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κλπ) με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο και να συνειδητοποιή-
σουν ότι το κάθε είδος μεταφέρει μηνύματα, σε διαφορετικό αποδέκτη, με διαφορετικό 
τρόπο και για διαφορετικό λόγο. 

Παιδί και Τεχνολογία: Να μάθουν τη διαδικασία αναζήτησης της πληροφορίας, δη-
μιουργίας φακέλου και αποθήκευσης. Να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές και μέσω της συ-
νεργατικής μάθησης, να αναζητήσουν τη γνώση. Να ενημερωθούν για την ασφαλή 
χρήση του διαδικτύου και να ασκηθούν στην υιοθέτηση κανόνων ασφαλείας, κατά τη 
διάρκεια χρήσης του Η/Υ.  

3η Δραστηριότητα-3η Διδακτική ώρα «Ταξιδεύουμε;» 

Απαιτούμενο λογισμικό: Google Earth (Λογισμικό Οπτικοποίησης) 

Πριν τη δραστηριότητα : 

Ο εκπαιδευτικός εγκαθιστά και βεβαιώνεται ότι, στον υπολογιστή της τάξης, λειτουρ-
γεί η εφαρμογή: http://www.google.gr/intl/el/earth/download/ge/agree.html. Χρησιμο-
ποιεί την υδρόγειο σφαίρα και εικόνα δορυφόρου, για να βοηθήσει να κατανοήσουν, 
την τεχνογνωσία, που χρησιμοποιείται, στο λογισμικό. Παρουσιάζει, από το περιβάλ-
λον του λογισμικού και από την επιλογή «Εναλλαγή μεταξύ Γης, Ουρανού και άλλων 
πλανητών», τους πλανήτες, που υπάρχουν διαθέσιμοι, στην εφαρμογή. Επιλέγεται, 
πρώτο, το φεγγάρι, για να συνειδητοποιήσουν, ότι έχουν τη δυνατότητα, να δουν στην 
οθόνη του υπολογιστή τους, έναν «πλανήτη», που μπορούν να δουν και στον ουρανό. 
Έχουν προετοιμαστεί βοηθητικές, για την αναζήτηση, καρτέλες, με λέξεις όπως: Ελ-
λάδα, Αττική, Μαρκόπουλο, Σούνιο, Ναός του Ποσειδώνα, διάφορες διευθύνσεις κλπ. 
Η προετοιμασία των καρτελών, μετά το μήνα Φεβρουάριο, είναι σχεδόν περιττή.  

Κυρίως μέρος της δραστηριότητας: 

Στη γωνιά της συζήτησης, σε ολομέλεια, ο εκπαιδευτικός ανοίγει την εφαρμογή και 
προτρέπει τα παιδιά, να γράψουν την επιθυμητή διεύθυνση στην επιλογή «αναζήτηση», 
χρησιμοποιώντας τις βοηθητικές καρτέλες. Αντιγράφουν τη διεύθυνση του σχολείου, 
στο πεδίο της αναζήτησης. Υποδεικνύεται η χρήση πινέζας, για να μπει σήμανση, στο 
σχολείο. Χρησιμοποιούν το δορυφόρο, για να βρουν την ακριβή τοποθεσία, μεταφέ-
ρουν την πινέζα στο σημείο και γράφουν το όνομα του σχολείου στο καρτελάκι, που 
ανοίγει. Πατώντας το (-) και κάνοντας σμίκρυνση, κάνουν αναζήτηση π.χ.του Ναού 
του Ποσειδώνα, στο Σούνιο. Πατώντας, και πάλι, την πινέζα γράφουν το όνομα του 
ναού, στο καρτελάκι, που ανοίγει. Μπορούν να σχεδιάσουν τη διαδρομή, να της δώ-
σουν όνομα, χρώμα, ύψος και να την μετρήσουν, με την επιθυμητή μονάδα μέτρησης. 
Στη συνέχεια, την αποθηκεύουν στην επιλογή «τα μέρη μου». Υπάρχει η δυνατότητα, 
τρισδιάστατης απεικόνισης, χρησιμοποιώντας το ανθρωπάκι του λογισμικού. Η χρήση 
του λογισμικού αποτυπώνεται στην ανάρτηση του ιστολογίου της σχολικής μονάδας: 
«Το άρμα του Ήλιου και οι φυσικές Επιστήμες»:  
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http://blogs.sch.gr/1nipmark/archives/2067. 

Επέκταση της Δραστηριότητας 

Παιδί και Φυσικό Περιβάλλον: αναζητούν την κατοικία τους, σε σχέση με τη θέση του 
σχολείου. Κάνουν, επίσης, χρήση της εφαρμογής: http://showmystreet.com/. Ο εκπαι-
δευτικός εμπλέκει στη διαδικασία και το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, ζητώντας 
από τους γονείς, που έχουν στο τηλέφωνο ή στο αυτοκίνητό τους, την εφαρμογή του 
GPS, να τη χρησιμοποιήσουν, δείχνοντας στο παιδί τους, τον τρόπο καταχώρησης της 
αναζήτησης και με την προτροπή ότι, αφού ακολουθήσουν μια διαδρομή, την επόμενη 
μέρα, θα περιγράψουν, στην ολομέλεια, τις εντυπώσεις τους. Επιλέγουν από το άρ-
θρο: http://blogs.sch.gr/1nipmark/archives/481 την αγαπημένη τους εφαρμογή, που 
μας κάνει εικονική περιήγηση, στο Μουσείο της Ακρόπολης και συνεργάζονται, για να 
την αναρτήσουν, δημιουργώντας υπερσύνδεσμο, πάνω σε εικόνα, που τα ίδια, έχουν 
διαλέξει: http://blogs.sch.gr/1nipmark/archives/2147  

Παιδί και Μαθηματικά: Χρησιμοποιούν το ξύλινο μέτρο και μετρούν το ύψος τους, 
αντικείμενα, μοκέτες, τοίχους. Δημιουργούν διαδρομές μέσα στο σχολικό χώρο και 
στην αυλή. Κάνουν συγκρίσεις. Δημιουργούν ιστογράμματα π.χ. με οριζόντιο άξονα: 
την απόσταση α) μέχρι τη πόρτα της διπλανής μας τάξης, β) μέχρι το γραφείο του σχο-
λείου και γ) μέχρι την εξωτερική πόρτα της αυλής και με κάθετο άξονα: τους αριθμούς 
από το 1-20 και μονάδα μέτρησης, το μέτρο. Τα δεδομένα του οριζόντιου άξονα μπαί-
νουν με εικόνες. Για την καταχώρηση του αποτελέσματος των μετρήσεών τους, κολ-
λούν τετράγωνα χαρτάκια, (διαφορετικού χρώματος για κάθε στήλη), αντίστοιχα του 
αριθμού. Παίζουν παιχνίδια με λαβυρίνθους. 

Προστιθέμενη αξία από τη χρήση του λογισμικού 

Έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το δορυφόρο, ως μέσο, που δίνει την τεχνογνωσία, 
για να παρατηρούν τη Γη ή άλλους πλανήτες. Να χρησιμοποιήσουν λογισμικά, για να 
παίρνουν πληροφορίες. Να ασκηθούν στην κατανόηση συμβόλων, σχεδιαγραμμάτων 
και χαρτών, να μπορούν να εντοπίσουν και να κατανοήσουν γεωγραφικά στοιχεία, να 
δημιουργήσουν και να μετρήσουν διαδρομές. 

Στόχοι που υλοποιούνται 

Παιδί και γλώσσα: Να εξοικειωθούν σε σχετική, με το λογισμικό, ορολογία (δορυφό-
ρος, κλπ) και να μάθουν γεωγραφικούς όρους. Να χρησιμοποιήσουν τη γραφή, ως μέσο 
αναζήτησης πληροφορίας Να ασκηθούν στη χρήση του προφορικού λόγου, για να εκ-
φράζουν τις εντυπώσεις τους και να μεταφέρουν μηνύματα στο περιβάλλον τους. 

Παιδί και περιβάλλον: Να παρατηρήσουν τη μορφολογία του πλανήτη μας και να γνω-
ρίσουν τους πλανήτες, που προβάλλονται, από το λογισμικό. Να αποκτήσουν επίγνωση 
του ευρύτερου περιβάλλοντος, στο οποίο ζουν. Παιδί και Μαθηματικά: Να μάθουν μια 
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μονάδα μέτρησης, το μέτρο. Να κάνουν συγκρίσεις. Να δημιουργήσουν ιστογράμματα. 
Να αποκτήσουν αντίληψη του χώρου και προσανατολισμού. 

4η Δραστηριότητα-4η Διδακτική ώρα «Ζωγράφισε ότι σου άρεσε από το μύθο» 

Απαιτούμενο λογισμικό: Paint (Λογισμικό Γενικής Χρήσης) 

Πριν τη δραστηριότητα: 

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στα παιδιά, πίνακες ζωγράφων, με θέματα από τη μυθο-
λογία. Αφού ακούσει τις εντυπώσεις των παιδιών, ζητά να αφήσουν καρτελάκι με το 
όνομά τους, πάνω στον πίνακα, που τους αρέσει περισσότερο. Έτσι, επιλέγεται, από 
την ομάδα, ο πίνακας, για τον οποίο θα συζητήσουν, θα κάνουν υποθέσεις, θα στοχα-
στούν, θα διατυπώσουν ερωτήματα και θα εκφράσουν ιδέες π.χ.«Τι θα μπορούσαμε να 
προσθέσουμε, σ’ αυτό τον πίνακα;» κλπ. Με ερέθισμα τον πίνακα, θα ζητηθεί από τα 
παιδιά, να ζωγραφίσουν με τα πινέλα τους, όπως και ο γνωστός ζωγράφος. Και τέλος, 
να παρουσιάσουν το έργο τους, εμπλουτίζοντάς το, με μια σύντομη ιστορία. Κατά τη 
διάρκεια της παρουσίασης, ο εκπαιδευτικός κρατά σημειώσεις. Σκανάρονται οι ζωγρα-
φιές και αποθηκεύονται σε φάκελο, που θα δημιουργήσουμε, στην επιφάνεια εργασίας. 

Κυρίως μέρος της δραστηριότητας: 

Την επόμενη μέρα, ανοίγουν το φάκελο με τις ζωγραφιές και παρουσιάζουν, στην ολο-
μέλεια, τα έργα τους. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει την ιστορία, που έχει καταγράψει για 
κάθε έργο και εξηγεί ότι τα λόγια τους, μπορούν να γραφτούν, πάνω στις ζωγραφιές. 
Ανοίγουν τις ζωγραφιές, μέσω του paint και βήμα-βήμα, καθοδηγούνται, ώστε να επι-
λέξουν το σχήμα, που επιθυμούν, πχ. το συννεφάκι και ακόμη, να το μεγαλώσουν ή να 
του δώσουν χρώμα, αν θέλουν. Τέλος, καταγράφει μέσα στο συννεφάκι την ατάκα, που 
του υπαγορεύουν. Εναλλακτικά, τα αφήνει να αντιγράψουν ή και να γράψουν μόνα 
τους, όπως μπορούν. Με τον ίδιο τρόπο, επεξεργάζονται όλες οι ζωγραφιές και αποθη-
κεύονται στον ίδιο φάκελο, για να χρησιμοποιηθούν στην επόμενη δραστηριότητα. 

Επέκταση της δραστηριότητας 

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το λογισμικό παρουσίασης, power point. Βοηθά, τα παι-
διά, να βάλουν, σε σειρά, την ιστορία τους και να επιλέξουν διαφάνεια, που να παίρνει 
και εικόνα. Μαθαίνουν να κάνουν εισαγωγή εικόνας και να περνούν, «με το drag and 
drop», τις ζωγραφιές τους, σε διαφάνειες. Γράφουν ως υπότιτλους, τις μικρές τους ι-
στορίες. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας, παρουσιάζεται στους γονείς. 

Επίσης, μπορούν να σκανάρουν τον πίνακα, που τα ενδιαφέρει, να τον ανοίξουν, μέσω 
του kidspiration και να παρέμβουν, τοποθετώντας στοιχεία, από την αριστερή μπάρα 
του λογισμικού, για να φτιάξουν, συνεργατικά, τη δική τους ιστορία. Αυτή η δεύτερη 
εκδοχή, είναι ευκολότερη και ενδείκνυται για την αρχή της σχολικής χρονιάς ή σε ο-
μάδα, που δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Η/Υ. 
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Προστιθέμενη αξία από τη χρήση του λογισμικού 

Δίνεται η δυνατότητα, να ασκηθούν στη σύνθεση μικρών προτάσεων-ιστοριών, σε δε-
ξιότητες χειρισμού, δόμησης και μορφοποίησης του προφορικού λόγου, ώστε να χρη-
σιμοποιήσουν τη γραφή, μέσω του λογισμικού power point, σαν μια συμβολική λει-
τουργία, με στόχο την επικοινωνία και την παρουσίαση των ιδεών τους. 

Στόχοι που υλοποιούνται: 

Παιδί και γλώσσα: Να ασκηθούν σε δημοκρατικές διαδικασίες, λήψης απόφασης. Να 
αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, για την παραγωγή ιστοριών και την παρουσίαση 
των δημιουργιών τους. Να χρησιμοποιήσουν το γραπτό λόγο, για να μεταφέρουν στο 
έργο τους, λέξεις και μηνύματα, που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Να δη-
μιουργήσουν τη δική τους ιστορία. Να παρουσιάσουν το έργο τους σε κοινό. 

Παιδί και έκφραση: Να παρατηρήσουν πίνακες ζωγραφικής, γνωστών ζωγράφων, να 
εκφράσουν απόψεις και συναισθήματα, να δημιουργήσουν, τα δικά τους, έργα τέχνης. 
Να ερμηνεύσουν και να εκτιμήσουν καλλιτεχνικές δημιουργίες, αναπτύσσοντας την 
αισθητική τους κρίση και εμπειρία. 

Παιδί και τεχνολογία: Να θεωρήσουν τον υπολογιστή, ως ένα χρήσιμο εργαλείο επι-
κοινωνίας των ιδεών τους, αλλά και ως μέσο διασκέδασης. 

 

5η Δραστηριότητα-5η διδακτική ώρα «Φτιάχνουμε μια ταινία;» 

Απαιτούμενο λογισμικό: movie maker (Λογισμικό Παρουσίασης) 

Πριν τη δραστηριότητα : 

Ο εκπαιδευτικός υπενθυμίζει, στα παιδιά, την προηγούμενη δραστηριότητα και προ-
τείνει να δοκιμάσουν ένα καινούριο λογισμικό, που μπορεί να μετατρέψει, τα έργα 
τους, σε ταινία. Ανοίγει το φάκελο, που έχουν αποθηκεύσει τις ζωγραφιές και ρωτάει 
τα παιδιά, αν είναι ικανοποιημένα από τα έργα τους. Τα βοηθάει, να κάνουν όποιες 
αλλαγές επιθυμούν, ανοίγοντας τις αποθηκευμένες ζωγραφιές, μέσα από τα λογισμικά 
RNA(αρχείο-άνοιγμα): http://revelation-natural-art.software.informer.com, Kidspira-
tion (file-Import a graphic), Tux paint http://www.tuxpaint.org/download, ή άλλα. Ό-
ταν ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις, τα βελτιωμένα αρχεία αποθηκεύονται. Γίνεται διε-
ρεύνηση στο Υοu Tube, για μουσικά κομμάτια, που ταιριάζουν στο θέμα μας και επι-
λέγεται αυτό, που ενθουσιάζει τα παιδιά και επιθυμούν να πλαισιώσει την ταινία. Επε-
ξεργάζονται το μουσικό κομμάτι, με το λογισμικό επεξεργασίας ήχου, Audac-
ity: http://audacity-beta.en.softonic.com/download?ab=1. Aνοίγουν το λογισμικό και 
ακολουθώντας τη διαδρομή(αρχείο-import-audio) ή (αρχείο-άνοιγμα), επιλέγουν το 
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μουσικό κομμάτι, που έχουν αποθηκεύσει στο φάκελο Μουσική. Αφαιρούν, αν χρειά-
ζεται, μέρος του, επιλέγοντας με τον κέρσορα και πατώντας το delete, κάνουν «fade 
in» και «fade out», από την επιλογή «εφέ», και το αποθηκεύουν, κάνοντας εξαγωγή 
του αρχείου. 

Ουσιαστική δραστηριότητα: 

 Στη γωνιά της συζήτησης, σε ολομέλεια, ο εκπαιδευτικός ανοίγει το λογισμικό του 
movie maker και παράλληλα ανοίγει και το φάκελο, που είναι αποθηκευμένες οι 
ζωγραφιές των παιδιών. Καλεί ένα-ένα τα παιδιά, με τη σειρά, που θέλουν να 
παρουσιάσουν και τα καθοδηγεί, ώστε με το «σύρε κι άσε», να περάσουν τις ζωγραφιές 
τους, στο περιβάλλον της εφαρμογής. Επιλέγουν τη «λεζάντα», για εισαγωγή κειμένου 
και διαλέγουν, όποιο εφέ κίνησης επιθυμούν, για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Κά-
νουν εισαγωγή της μουσικής. Βάζουν τίτλους αρχής και τέλους, προσθέτοντας και τα 
ονόματά τους και επιλέγουν την «αποθήκευση ταινίας». 

Επέκταση της δραστηριότητας : 

Γίνεται παρουσίαση του έργου, στα παιδιά του άλλου τμήματος του σχολείου μας, κα-
θώς και στους γονείς, με αφήγηση από ομάδα μαθητών. 

Προστιθέμενη αξία και Στόχοι που υλοποιούνται : 

Παιδί και γλώσσα: Να αναπτύξουν την ικανότητα συνεργασίας, για την παραγωγή ι-
στοριών, αξιοποιώντας τα εκφραστικά τους μέσα. Να υιοθετήσουν βασικές συμβάσεις 
ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήματος (διαβάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά) 
Να κατανοούν προφορικές οδηγίες. Να αναγνωρίσουν τη σημασία της γραφής, ως μέσο 
επικοινωνίας. Να χρησιμοποιήσουν το γραπτό λόγο, για να ενσωματώσουν τις σκέψεις 
τους, στο έργο τους. Να προσπαθήσουν να αναπαράγουν το κείμενο της ταινίας, σε 
αφήγηση. 

Παιδί και ανθρωπογενές περιβάλλον: Να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν. Να 
αναπτύξουν την ικανότητα της ενεργητικής ακρόασης. Να καλλιεργήσουν την αυτο-
γνωσία και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους, μέσα από την ανάληψη δράσεων 
και πρωτοβουλιών, στις οποίες θα κληθούν να συμμετάσχουν, καταθέτοντας τα ταλέ-
ντα και τις δεξιότητές τους, στην υπηρεσία της συλλογικής προσπάθειας. 

Παιδί και έκφραση: Να διευρύνουν τις εκφραστικές τους δυνατότητες. Να αποτυπώ-
σουν, στα έργα τους, τη δημιουργική σκέψη και τις ιδέες τους. 

Παιδί και Τεχνολογία: Να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή, ως ένα χρήσιμο εργαλείο, 
μάθησης, επικοινωνίας και διασκέδασης. Να παρουσιάζουν τις εργασίες τους.  

6η Δραστηριότητα-6η διδακτική ώρα «Φτιάχνουμε μοτίβα;»  
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Απαιτούμενο λογισμικό: Kidspiration (μαθηματικά)  

Πριν τη δραστηριότητα : 

Στο περιβάλλον του λογισμικού: http://www.inspiration.com/Kidspiration, ο εκπαιδευ-
τικός τα καθοδηγεί, ώστε να μπουν στο «more» και να επιλέξουν το «patterns». Σβή-
νουν τις εικόνες, που υπάρχουν στο περιβάλλον της εφαρμογής και παρακινούνται, να 
επιλέξουν, από την αριστερή μπάρα, δύο εικόνες και με τη λειτουργία «drag and drop», 
να τις αφήσουν, σε κάθε σειρά. Αν, η δραστηριότητα γίνει, στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς, το περιβάλλον του λογισμικού, μπορεί να είναι ημιδομημένο, από τον εκπαι-
δευτικό. Σε κάθε περίπτωση, η τελευταία σειρά μένει κενή, για να φτιάξουν τα παιδιά 
το δικό τους μοτίβο.  

Ουσιαστική δραστηριότητα: 

Δίνεται η οδηγία, ότι θα πρέπει να παρατηρήσουν την κάθε σειρά και να βρουν, ποια 
θα είναι η επόμενη εικόνα, που πρέπει να συμπληρώσουν. Γίνεται προσπάθεια να κα-
τανοήσουν ότι πρέπει να εργαστούν στην πρώτη σειρά και αφού τη συμπληρώσουν, να 
περάσουν στην επόμενη. Δίνονται μικρές και σαφείς οδηγίες. 

Προστιθέμενη αξία και στόχοι που υλοποιούνται : 

Παιδί και μαθηματικά: Να αναγνωρίζουν τις ιδιότητες αντικειμένων και να προσδιορί-
ζουν ομοιότητες και διαφορές. Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία αντιγραφής μοτίβων, 
η οποία είναι υποσυνείδητη αναγνώριση της αντιστοίχισης ένα προς ένα. Να συνεργά-
ζονται, για την επίλυση των προβλημάτων, που προκύπτουν, κατά τη διαδικασία εξε-
ρεύνησης του θέματος και να αναπτύσσουν στρατηγικές. 

Παιδί και ανθρωπογενές περιβάλλον: Καλλιεργείται η αίσθηση της ομαδικότητας. Α-
ναπτύσσουν δεξιότητες συνεργατικής δράσης και αλληλοβοήθειας. Ασκούνται στην 
ευγενή άμιλλα. Βιώνουν θετικά συναισθήματα, όπως το συναίσθημα του «ανήκειν» 
στη μεγάλη ομάδα της τάξης και απολαμβάνουν συναισθηματική ασφάλεια, καθώς το 
θετικό συγκινησιακό κλίμα βοηθά στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. 

7η Δραστηριότητα: «Με τέχνη και τεχνολογία, ο μύθος μου ασκεί μαγεία» Απαιτού-
μενο λογισμικό :Revelation Natural Art (Λογισμικό Δημιουργίας Έκφρασης) 

Ουσιαστική δραστηριότητα 

Τα παιδιά, είναι εξοικειωμένα με το λογισμικό, που τους δίνει τη δυνατότητα να εκ-
φραστούν καλλιτεχνικά, χρησιμοποιώντας εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης, αλλά και 
στάμπες και καλούνται, να δημιουργήσουν μια δική τους απεικόνιση του μύθου. Το 
λογισμικό είναι ιδανικό, για ανακάλυψη και δεν χρειάζεται παρέμβαση, από τον εκπαι-
δευτικό. Το αποτέλεσμα της δραστηριότητας, θα χρησιμοποιηθεί σε επόμενη διδακτική 
ώρα, για τη δημιουργία puzzle. 
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Προστιθέμενη αξία από τη χρήση του λογισμικού 

Το λογισμικό RNΑ, ως ένα πολύτιμο εργαλείο εποικοδομητικής μάθησης, συντελεί 
στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και έκφρασης, καθώς και στην ανάπτυξη 
της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών. Έχει σημαντική επίδραση στον 
«οπτικό αλφαβητισμό» ή αλφαβητισμό της εικόνας, όπως αναφέρεται το είδος τη 
μόρφωσης που έχει σχέση με τη δημιουργία νοήματος, από τα οπτικά ερεθίσματα, του 
φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος. Σχετίζεται δηλ.με την ικανότητα κατανόησης, 
σύλληψης ιδεών, παραγωγής ερμηνειών, καθώς και κριτικής ανάγνωσης και ερμηνείας 
όλων αυτών. (Α.Ράπτης-Α.Ράπτη, 2002, σελ.180), καθώς αναγνωρίζεται ότι ο 
άνθρωπος κατά 83% μαθαίνει μέσω της όρασης. 

Στόχοι που υλοποιούνται : 

Παιδί και έκφραση: Να εκφραστούν, ελεύθερα, δημιουργώντας τα δικά τους έργα. Να 
καλλιεργήσουν το αισθητικό τους κριτήριο.  

Παιδί και μαθηματικά: Να αντιληφθούν την έννοια του χρόνου και το δικαίωμα του 
συνομηλίκου να έχει τον ίδιο χρόνο, στη διάθεσή του. 

8η Δραστηριότητα-8η διδακτική ώρα «Φτιάχνουμε παζλ;» 

Απαιτούμενο Λογισμικό: Jigsaw creator (Λογισμικό Δημιουργίας puzzle) 

Πριν τη δραστηριότητα : 

Τα παιδιά συνεργάζονται και ολοκληρώνουν, μια ζωγραφιά, εργαζόμενα σε μικρές ο-
μάδες, σε λογισμικό ζωγραφικής-δημιουργικής έκφρασης της επιλογής τους (7η δρα-
στηριότητα). Ο εκπαιδευτικός ανοίγει το λογισμικό, κλειστού τύπου, Jigsaw 
creator: http://www.jigsawplanet.com, (έχει προηγηθεί η δημιουργία λογαρισμού). 

Ουσιαστική δραστηριότητα: 

 Καθοδηγούνται, ώστε να πατήσουν το «create» και στη σελίδα που ανοίγει, να κάνουν 
εισαγωγή της ζωγραφιάς, από την επιλογή «image» Δίνουν όνομα στο πάζλ, επιλέγουν 
το σχήμα, αλλά και τον αριθμό των κομματιών και πατούν την επιλογή «create». Η 
δημιουργία του παζλ γίνεται αυτόματα και παίζεται on line. Επιλέγοντας το play as, 
μπορούν να αλλάξουν τον αριθμό των κομματιών του. Με την επιλογή restart, από τις 
ρυθμίσεις, μπορούν να το ξαναπαίξουν. 

Προέκταση της δραστηριότητας: 

 Φτιάχνουν μια μικρή συλλογή, που μπορούν να αναζητήσουν στο περιβάλλον του λο-
γισμικού, στην επιλογή «Μy puzzles».  
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Στόχοι που υλοποιούνται: 

Παιδί και μαθηματικά: Να παρατηρήσουν την εικόνα, τα χρώματα και τις θέσεις των 
στοιχείων της, ώστε να την ανασυνθέσουν. 

Αξιολόγηση 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιείται αξιολόγηση, η οποία είναι δια-
μορφωτική, ώστε να ενσωματώσει τις απαραίτητες αλλαγές και γίνεται αναφορικά με 
τους αρχικούς στόχους, την καταλληλότητα των διδακτικών στρατηγικών, την προστι-
θέμενη αξία των δραστηριοτήτων, σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στα παιδιά, με 
το ενδιαφέρον και την ποιότητα της συμμετοχής τους καθώς και με το βαθμό εξέλιξης 
κάθε παιδιού, σε σύγκριση με τον ίδιο του τον εαυτό. Βασικό στοιχείο αποτελεί ο συ-
νεχής αναστοχασμός, σε όλη τη διάρκειά του διδακτικού σεναρίου, που οδηγεί και σε 
ανάλογες τροποποιήσεις.  

 Πιθανές επεκτάσεις του διδακτικού σεναρίου 

Στο πλαίσιο της διαθεματικής μας προσέγγισης, ως προς την Αρχαία Ελληνική Μυθο-
λογία, ενδέχεται να προκύψει, από τα ενδιαφέροντα των παιδιών, η μελέτη των μύθων 
και άλλων λαών. 
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Ράπτης, Α. και Ράπτη, Α.(2002). Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της πληροφο-
ρίας, Ολική Προσέγγιση, Αθήνα. 

Ενδεικτικά Φύλλα Εργασίας 

Στην Προσχολική Εκπαίδευση, η χρήση Φύλλων Εργασίας, αναφέρεται στο «υποστη-
ρικτικό διδακτικό υλικό», που παρέχεται στα παιδιά και περιλαμβάνει τις γραπτές ή 
προφορικές οδηγίες, που τους παρέχει ο εκπαιδευτικός, ώστε να πραγματοποιήσουν 
μια μαθησιακή δραστηριότητα.  

2η Δραστηριότητα 

 

6η Δραστηριότητα 
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8η Δραστηριότητα 
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Στατιστική ανάλυση και διδασκαλία στον μικρόκοσμο του Geogebra   

Κωστόπουλος Γεώργιος 
Μαθηματικός M.Sc. 

kostg@sch.gr 

Περίληψη 

Στον ψηφιακό κόσμο της σημερινής εποχής παράγονται τεράστιες ποσότητες δεδομέ-
νων κάθε χρονική στιγμή σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η 
αναγκαιότητα, τόσο της αποτελεσματικής διαχείρισης, όσο και της μεθοδικής ανάλυ-
σης αυτών των δεδομένων, έχουν οδηγήσει στη ραγδαία εξέλιξη της Στατιστικής και 
την ενσωμάτωσή της σε θεμελιώδεις επιστήμες όπως είναι η Ιατρική, η Οικονομία, η 
Βιολογία, κ.ά. Αναντίρρητα, η Στατιστική αποτελεί σήμερα έναν σύγχρονο και ταχύ-
τατατα εξελισσόμενο κλάδο των μαθηματικών με εφαρμογές σε προβλήματα της κα-
θημερινότητας, η μελέτη των οποίων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη διδασκαλία των 
μαθηματικών. Παράλληλα, η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας έχει οδηγήσει 
στην ανάπτυξη λογισμικών διευρύνοντας τους ορίζοντες της στατιστικής έρευνας. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική παρέμβαση για τη διδασκαλία 
της Στατιστικής στην Γ’ τάξη του Λυκείου με χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού 
Geogebra. Η αυτοματοποίηση πολλών δραστηριοτήτων και προβλημάτων μέσω της 
εύληπτης οργάνωσης των δεδομένων, της δημιουργίας γραφημάτων και της εύρεσης 
των τιμών βασικών στατιστικών μέτρων, συγκροτούν σημαντικές λειτουργίες του 
Geogebra, προσφέροντας στους μαθητές πλούσιες μαθησιακές εμπειρίες και μάλλον 
εύκολη απόκτηση αρκετών στατιστικών γνώσεων και εννοιών.  

Λέξεις - Kλειδιά: Στατιστική, δεδομένα, γραφήματα, Geogebra 

Εισαγωγή 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες έχει διευρύνει τους ορί-
ζοντες της μαθηματικής έρευνας οδηγώντας στην ανάπτυξη στατιστικών πακέτων για 
την αποτελεσματική επεξεργασία και τη μεθοδική ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομέ-
νων. Η δυνατότητα των σύγχρονων υπολογιστών να επεξεργάζονται σε ελάχιστο χρό-
νο τεράστια πακέτα πληροφοριών, έχει καταστήσει δυνατή την ποσοτικοποίηση και 
τη λογική ανάλυση αυτών σε τομείς όπως η Ιατρική, η Οικονομία, η Βιολογία, η Με-
τεωρολογία κ.ά. (Π.Ι., 2007). Καρπό αυτής της εξέλιξης αποτελεί η ανάπτυξη στατι-
στικών μεθόδων και λογισμικών για τη διερεύνηση και μελέτη απλών και σύνθετων 
προβλημάτων, η οποία έχει οδηγήσει στην αλματώδη πρόοδο της Στατιστικής.  

Είναι, επομένως, σημαντικό να δοθεί έμφαση στον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται η 
Στατιστική, και ο οποίος, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δίνει μεγαλύτερη 
σημασία στον υπολογισμό των διαφόρων στατιστικών μέτρων θέσης και διασποράς, 
και όχι στην κατάλληλη χρήση και ερμηνεία τους (Κατσίλλης, 2005). Καίρια ζητήμα-
τα για τον εκπαιδευτικό κατά τη διδασκαλία της Στατιστικής θα πρέπει να αποτελούν, 
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αφενός η κατανόηση θεμελιωδών εννοιών από τους μαθητές και αφετέρου, η εφαρ-
μογή αυτών για την επίλυση υπαρκτών καθημερινών προβλημάτων (Garfield, 1995). 
Η επίλυση προβλημάτων, και όχι απλά διδακτικών ασκήσεων αποτελεί ακρογωνιαίο 
λίθο στη διδασκαλία των μαθηματικών, πολλώ μάλλον στη διδασκαλία της Στατιστι-
κής (Π.Ι., 2007). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, γίνεται αναφορά σε πληθώρα στατιστικών παρανοήσεων 
που παρουσιάζουν οι μαθητές. Η πλειονότητα αυτών αφορά σε επαναλαμβανόμενα 
λάθη στην κατανόηση, στην ερμηνεία και κυρίως στην εφαρμογή και αξιολόγηση 
βασικών στατιστικών μέτρων για τη μελέτη επιστημονικών και κοινωνικών προβλη-
μάτων. Βασικά χαρακτηριστικά αυτών των παρανοήσεων αποτελεί η δυσκολία, τόσο 
στον εντοπισμό τους, όσο και στην επιτυχή εξάλειψή τους (Liu, 2010). Η συστηματι-
κή αποκρυπτογράφηση αυτών των παρερμηνεύσεων έχει αποδειχθεί δυσεπίτευκτη 
και αποτελεί πρόκληση για τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους 
να συμβάλουν στην επιτυχή άρση τους.   

Βέβαια, για να γίνει περισσότερο αποτελεσματική η διδασκαλία της Στατιστικής, α-
παιτείται μια εκ διαμέτρου αντίθετη προσέγγιση του τρόπου διδασκαλίας, ο οποίος θα 
πρέπει να δίνει περισσότερη έμφαση στην κατανόηση και όχι απλά στον υπολογισμό 
(Κατσίλλης, 2005). Απόρροια της πραγμάτωσης της στατιστικής μεθοδολογίας από 
τους μαθητές σε διάφορες καθημερινές εφαρμογές, είναι η δυνατότητα να ασκούνται 
στην επεξεργασία και μεθοδολογική ανάλυση των δεδομένων, να αξιολογούν ποσοτι-
κές πληροφορίες για διάφορα μεγέθη και να ερμηνεύουν κριτικά τα στατιστικά συ-
μπεράσματα. Έτσι, είναι σε θέση να τηρούν κριτική στάση στον καθημερινό βομβαρ-
δισμό των πληροφοριών που δέχονται είτε ως αναγνώστες, είτε ως ακροατές.  

Μείζον ερώτημα αποτελεί η χρήση των ΤΠΕ στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας στον κλάδο της Στατιστικής. Η χρήση κατάλληλων λογισμικών είναι δυνατόν 
να διευκολύνει αισθητά τη διαδικασία επίλυσης στατιστικών προβλημάτων, προσφέ-
ροντας ευελιξία στην επεξεργασία των αμέτρητων δεδομένων και στην πολλαπλή 
γραφική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων τους, απαλλάσσοντας τους μαθητές από 
σύνθετους υπολογισμούς και την περαιτέρω ψυχολογική επιβάρυνση που υφίστανται, 
προσφέροντάς τους παράλληλα περισσότερο χρόνο για την κατανόηση και τη σωστή 
χρήση των σύγχρονων στατιστικών τεχνικών.  

Το εκπαιδευτικό λογισμικό 

Η διδακτική παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του λογισμικού 
Geogebra, ένα ελεύθερο λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών για την εκμάθηση και 
τη διδασκαλία των θετικών επιστημών. Ανεξάρτητο από τη χρησιμοποιούμενη πλατ-
φόρμα, αφού είναι γραμμένο σε γλώσσα Java, συνδυάζει σε ένα ενιαίο και εύχρηστο 
πακέτο Γεωμετρία, Άλγεβρα, Λογισμό, Στατιστική και λογιστικά φύλλα. Παρέχοντας 
χαρακτηριστικά και δυνατότητες λογισμικών δυναμικής Γεωμετρίας (DGS) σε συν-
δυασμό με λογισμικά αλγεβρικών ψηφιακών συστημάτων (CAS), συναποτελούν ένα 
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ευέλικτο εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών και μαθητών για τη διδασκαλία και μά-
θηση των μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Το λογισμικό Geogebra  περιλαμβάνει παράλληλα και ένα εύχρηστο εργαλείο στατι-
στικής επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων. Η επιλογή της όψης «Υπολογιστικό 
Φύλλο» οδηγεί σε ένα στατιστικό περιβάλλον μέσω των επιλογών: 

• Ανάλυση μιας μεταβλητής 
• Ανάλυση πολλών μεταβλητών 
• Ανάλυση παλινδρόμησης δύο μεταβλητών 
• Υπολογιστής πιθανότητας 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει δεδομένα σε στήλες στο υπολογιστικό φύλ-
λο, καθώς και δεδομένα από λογιστικό φύλλο του Excel με κατάλληλη αντιγραφή και 
επικόλληση αυτών. Στη συνέχεια, μπορεί να δημιουργήσει στατιστικά διαγράμματα, 
όπως ιστόγραμμα, ραβδόγραμμα, σημειόγραμμα, κ.ά. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα 
της στατιστικής ανάλυσης (μιας ή δύο μεταβλητών), καθώς και της ανάλυσης παλιν-
δρόμησης μεταξύ δύο μεταβλητών.  

Η πολλαπλή αναπαράσταση ενός συνόλου δεδομένων μέσω της άμεσης απεικόνισης 
αυτών, των αντίστοιχων διαγραμμάτων, του πίνακα κατανομής συχνοτήτων και των 
αντίστοιχων στατιστικών μέτρων, συμβάλει με απλό και κατανοητό τρόπο στην εμπέ-
δωση, αλλά και την άμεση συσχέτιση των διάφορων στατιστικών εννοιών.  Η δυνα-
τότητα των πολλαπλών και άμεσα συνδεδεμένων αναπαραστάσεων ενός δείγματος 
αποτελεί ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του Geogebra σε σχέση με άλλα ευ-
ρέως χρησιμοποιούμενα λογισμικά γενικής χρήσης για την επεξεργασία ποιοτικών 
και ποσοτικών μεταβλητών, όπως είναι για παράδειγμα το Excel. Ένα εκπαιδευτικό 
λογισμικό, όπως το Geogebra, συνιστά ένα ιδανικό μικρόκοσμο διαρκούς ανακάλυ-
ψης και διερεύνησης μαθηματικών εννοιών για τους μαθητές, και συγχρόνως το ιδα-
νικό εργαλείο διδασκαλίας των μαθηματικών στα χέρια των εκπαιδευτικών.  

Σκοπός και στόχοι της παρέμβασης 

Η διδακτική παρέμβαση εντάσσεται στο αναλυτικό πρόγραμμα της Γ΄ τάξης του Λυ-
κείου, σύμφωνα με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΠΠΣ) και τις οδη-
γίες του ΥΠΟΠΑΙΘ για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων του Λυκείου, κατά το 
σχολικό έτος 2014-15. Ο χρόνος που θεωρείται απαραίτητος για την επιτυχή υλοποί-
ησή της είναι δύο διδακτικές ώρες.  

Σύμφωνα με το ΕΠΠΣ, το μάθημα της Στατιστικής αποβλέπει κατά κύριο λόγο στη 
γνωριμία των βασικών μεθόδων της, στη συλλογή, στην επεξεργασία και στην πα-
ρουσίαση δεδομένων, και τελικά, στην επίλυση προβλημάτων και στην εξαγωγή χρή-
σιμων συμπερασμάτων. Στο Γυμνάσιο, οι μαθητές έχουν λάβει γνώση ενός μέρους 
των βασικών στατιστικών εννοιών, και επίσης έχουν μάθει να συγκεντρώνουν τα δε-
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δομένα σε κατάλληλους πίνακες και να σχεδιάζουν απλά διαγράμματα για τη γραφική 
απεικόνιση αυτών. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός αυτής της διδακτικής παρέμβασης είναι η κατανό-
ηση θεμελιωδών εννοιών και αρχών της Στατιστικής μέσα από την επίλυση απλών 
προβλημάτων της καθημερινότητας. Ειδικότερα, επιδιώκεται οι μαθητές να: 

• κατανοήσουν την έννοια της μεταβλητής, καθώς και να διακρίνουν πότε μια πο-
σοτική μεταβλητή είναι διακριτή και πότε συνεχής 

• υπολογίζουν τη συχνότητα και τη σχετική συχνότητα της τιμής μιας μεταβλητής 
• κατασκευάζουν πίνακες κατανομής συχνοτήτων για τις μεταβλητές που μελετούν  
• μπορούν να παραστήσουν γραφικά τα δεδομένα που έχουν συλλέξει, χρησιμο-

ποιώντας κάθε φορά το κατάλληλο διάγραμμα 
• διαβάζουν τα διάφορα διαγράμματα, στα οποία απεικονίζονται με άμεσο και 

οργανωμένο τρόπο τα στατιστικά δεδομένα, και να δημιουργούν από αυτά τους 
αντίστοιχους πίνακες κατανομής συχνοτήτων  

• ομαδοποιούν τα δεδομένα σε κατάλληλο αριθμό κλάσεων στην περίπτωση συνε-
χών μεταβλητών και να κατασκευάζουν τα αντίστοιχα ιστογράμματα και πολύ-
γωνα συχνοτήτων 

• υπολογίζουν με τη βοήθεια των αντίστοιχων τύπων τα βασικά μέτρα θέσης και 
διασποράς, όπως είναι η μέση τιμή, η διάμεσος και η τυπική απόκλιση 

• είναι σε θέση να επεξεργάζονται σε σύντομο χρόνο μεγάλο πλήθος δεδομένων 
με τη χρήση του υπολογιστή και του λογισμικού Geogebra  

• μπορούν να τηρούν κριτική στάση στον καταιγισμό πληροφοριών που δέχονται 

Δραστηριότητα 1η 

Η πρώτη δραστηριότητα αφορά στη μελέτη μιας διακριτής μεταβλητής. Οι μαθητές 
θα συμπληρώσουν σε κατάλληλο πίνακα το «πλήθος των αδελφών» τους (πίνακας 1) 
και στη συνέχεια θα κατασκευάσουν τον πίνακα κατανομής συχνοτήτων, τα αντίστοι-
χα διαγράμματα και θα υπολογίσουν τα βασικά μέτρα θέσης και διασποράς.  

Στον πίνακα 1, είναι ενδεικτικά σημειωμένα τα δεδομένα 24 μαθητών για τη διακριτή 
μεταβλητή «αριθμός αδελφών». 

2 1 2 3 0 2 1 0 

1 3 4 3 2 1 2 1 

1 2 1 1 0 2 0 1 
Πίνακας 1 

Στη συνέχεια οι μαθητές, με τη βοήθεια του λογισμικού Geogebra, θα επιλέξουν την 
όψη «Υπολογιστικό Φύλλο» και θα συμπληρώσουν στην 1η στήλη τα δεδομένα του 
πίνακα (είτε με συμπλήρωση ανά κελί, είτε με κατάλληλη αντιγραφή και επικόλληση 
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αυτών). Επιλέγοντας τα κελιά Α1-Α24, τα οποία περιέχουν τις τιμές της μεταβλητής, 
και στη συνέχεια με την εντολή «Ανάλυση μιας Μεταβλητής-Ανάλυση» από το κεντρι-
κό μενού επιλογών εμφανίζεται το ραβδόγραμμα συχνοτήτων (σχήμα 1). Ο χρήστης 
έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το ραβδόγραμμα μεταβάλλοντας το πλάτος των 
ορθογωνίων (ράβδων), να εμφανίσει πλέγμα, και επίσης να καθορίσει τις κλίμακες 
των δύο αξόνων. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα άμεσης μετατροπής του ραβδογράμ-
ματος σε σημειόγραμμα (σχήμα 2). 

 

Σχήμα 1: Ραβδόγραμμα 

 

Σχήμα 2: Σημειόγραμμα 

Παράλληλα, ο μαθητής μπορεί να εμφανίσει τον πίνακα συχνοτήτων της κατανομής 
μέσω της αντίστοιχης επιλογής. Επίσης, με την καρτέλα «Δείξε τα Στατιστικά» εμφα-
νίζονται άμεσα στην οθόνη οι τιμές των βασικών μέτρων θέσης και διασποράς (σχή-
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μα 3), όπως είναι η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση, η διάμεσος και τα τεταρτημόρια, 
αλλά και μέτρα όπως είναι η ελάχιστη και η μέγιστη παρατήρηση του δείγματος, το 
άθροισμα των παρατηρήσεων, αλλά και το άθροισμα των τετραγώνων τους. Τις τιμές 
αυτών των μέτρων δύναται οι μαθητές να υπολογίσουν κάνοντας χρήση των αντί-
στοιχων τύπων, εν ίδει επαλήθευσης.  

 

Σχήμα 3: Στατιστικά μέτρα 

Δραστηριότητα 2η 

Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά στη μελέτη μιας συνεχούς μεταβλητής και συγκε-
κριμένα στην ομαδοποίηση δεδομένων σε κλάσεις ίσου πλάτους. Οι μαθητές θα συ-
μπληρώσουν σε κατάλληλο πίνακα το ύψος τους (πίνακας 2) και στη συνέχεια με 
χρήση του λογισμικού, θα κατασκευάσουν τον πίνακα κατανομής συχνοτήτων, το 
αντίστοιχο ιστόγραμμα συχνοτήτων και θα υπολογίσουν τα βασικά μέτρα θέσης και 
διασποράς.  

18,1 17,6 17,4 19 16,2 17,2 17 18,9 

16,6 16 16,5 19,1 16,4 17 18,4 19,2 

17,4 16 17,6 16,2 18,4 17,3 16,4 17,3 
Πίνακας 2 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το πλήθος των κλάσεων (σχήμα 6), με δυνατότητα επι-
λογής από τρεις (ελάχιστο) έως είκοσι (μέγιστο) κλάσεις, το πλάτος των κλάσεων, το 
κάτω όριο της πρώτης κλάσης, καθώς και τη μορφή των διαστημάτων των κλάσεων, 
η οποία μπορεί να είναι της μορφής [ , ) ή ( , ]. Στο παράδειγμα, έχουμε επιλέξει πέντε 
κλάσεις, κατώτερο όριο της πρώτης κλάσης το 16 (160 cm), πλάτος 0.7 (70 cm) και 
κλάσεις της μορφής [ , ). 
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Σχήμα 4: Ιστόγραμμα συχνοτήτων 

Επίσης, μπορεί να εμφανίσει το πολύγωνο συχνοτήτων (σχήμα 5), καθώς και τον πί-
νακα κατανομής συχνοτήτων (σχήμα 6). Βέβαια, από τον τελευταίο απουσιάζουν οι 
κεντρικές τιμές των κλάσεων και οι αντίστοιχες σχετικές συχνότητες. 

                 

   Σχήμα 5: Πολύγωνο συχνοτήτων             Σχήμα 6: Πίνακας κατανομής συχνοτήτων 

Τέλος, με τη στατιστική ανάλυση της μεταβλητής (σχήμα 7), υπάρχει πάλι η δυνατό-
τητα εμφάνισης των τιμών βασικών στατιστικών μέτρων, τις τιμές των οποίων μπορεί 
να επαληθεύσει ο μαθητής υπολογίζοντας τα μέτρα τους με εφαρμογή των αντίστοι-
χων τύπων.  
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Σχήμα 7: Στατιστικά μέτρα 

Στο σημείο αυτό, μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές να κατασκευάσουν στο 
τετράδιο τους τον πίνακα κατανομής συχνοτήτων (και αθροιστικών), καθώς και τα 
ιστογράμματα αθροιστικών συχνοτήτων με τα αντίστοιχα πολύγωνα. 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται μια διδακτική παρέμβαση αναφερόμενη στο 
μάθημα της Στατιστικής της Γ΄ τάξης του Λυκείου, και συγκεκριμένα στην κατανομή 
συχνοτήτων διακριτών και συνεχών μεταβλητών (ομαδοποίηση), στη γραφική απει-
κόνιση των δεδομένων με χρήση των αντίστοιχων διαγραμμάτων, καθώς και στον 
υπολογισμό στοιχειωδών μέτρων θέσης και διασποράς με χρήση του λογισμικού Ge-
ogebra. Παρά την ευρεία εφαρμογή σύγχρονων λογισμικών στον τομέα της Στατιστι-
κής, τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούνται για υπολογισμούς αντί για εκπαι-
δευτικούς σκοπούς (Yilmaz, 1996). Περισσότερο γνωστό ως λογισμικό Δυναμικής 
Γεωμετρίας, το Geogebra δύναται να αξιοποιηθεί κατάλληλα από τον διδάσκοντα ως 
ένα δυναμικό εργαλείο στη διαδικασία μάθησης της Στατιστικής. Η εμπλοκή των μα-
θητών σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε ένα τέτοιο υπολογιστικό περιβάλ-
λον αποτελεί πρόκληση για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θέλει να προσφέρει στους μα-
θητές δυνατότητες για οικοδόμηση και απόκτηση γνώσεων με χρήση κατάλληλα σχε-
διασμένων δραστηριοτήτων.  

Η σχεδίαση μιας διδακτικής παρέμβασης και η υλοποίησή της σε ένα υπολογιστικό 
περιβάλλον, αποτελεί μια κρίσιμη διδακτική αιχμή όταν ενεργοποιεί τον μαθητή στη 
μάθηση, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη διερεύνηση και την αυτο-οργάνωση. Με 
αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν σε βάθος βασικές 
στατιστικές έννοιες, δίχως να θέτουν τον εαυτό τους σε διαδικασία χρήσης  πολύπλο-
κων υπολογισμών, αναπτύσσοντας στρατηγικές επίλυσης καθημερινών προβλημά-
των, αλληλεπιδρώντας με τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους και βελτιώνο-
ντας παράλληλα τη συμπεριφορά και την επίδοσή τους (Σολομωνίδου, 2001).    

Η εξοικείωση των μαθητών με τους υπολογιστές από τα πρώτα κιόλας χρόνια της μα-
θηματικής εκπαίδευσης δεν αντικαθιστά, αντιθέτως, συμπληρώνει τη διδασκαλία, ως 
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άμεσο συνεπακόλουθο των πολλαπλών δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ψηφιακές 
τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνο-
λογίας στη διδασκαλία μπορεί να οδηγήσει στην ποιοτική βελτίωση του μαθησιακού 
περιβάλλοντος (Osborne & Hennessy, 2003), διευκολύνοντας αισθητά τις διαδικασίες 
μελέτης και επίλυσης σύνθετων επιστημονικών και κοινωνικών προβλημάτων, δίνο-
ντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή στην ανακάλυψη και οικοδόμηση 
της γνώσης στα μαθηματικά, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του «συγκε-
κριμένου» και του «αφηρημένου. 
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Στη χώρα των πολυωνύµων. Σενάριο διδασκαλίας στην Άλγεβρα, Β΄ Λυκείου 

Μόσχος Αλέξανδρος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 

alexandmos@gmail.com 

Περίληψη 

Η διδακτική πρόταση που αναπτύσσεται στη συνέχεια αφορά στην άλγεβρα Β΄ Λυ-
κείου και συγκεκριμένα στην επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων. Χρησιμοποιεί τε-
χνολογικά εργαλεία και συγκεκριμένα το λογισμικό ψηφιακών αναπαραστάσεων 
Function Probe. Αναλύονται διεξοδικά το θεωρητικό πλαίσιο, οι θεωρίες μάθησης 
στις οποίες στηρίζεται, η προστιθέμενη αξία από τη χρήση του λογισμικού, η κοινω-
νική ενορχήστρωση της τάξης, οι διδακτικοί στόχοι, η πορεία διδασκαλίας, η αξιολό-
γηση μετά την εφαρμογή κ.α. Περιέχονται επίσης τα κατάλληλα φύλλα εργασίας. 

Λέξεις - Κλειδιά: Γνωστική περιοχή Άλγεβρα Β΄ Λυκείου, Πολυώνυµα – Πολυωνυ-
µικές εξισώσεις. 

Βασική ιδέα του διδακτικού σεναρίου. 

α. Αρχικά απαιτείται να γίνει µια υπενθύµιση των βασικών θεωρητικών εννοιών του 
πολυωνύµου (ορισµός – αριθµητική τιµή – βαθµός – πράξεις πολυωνύµων). 

β. Κατόπιν µε τη βοήθεια του λογισµικού Function Probe που είναι λογισµικό πολ-
λαπλών αναπαραστάσεων µπορεί να γίνει γραφική αναπαράσταση των πολυωνυµι-
κών συναρτήσεων και να υπολογιστούν γραφικά οι ρίζες των πολυωνύµων. Επίσης 
µε τη βοήθεια του πίνακα του λογισµικού µπορούν να υπολογιστούν οι τιµές των πο-
λυωνυµικών συναρτήσεων για διάφορες τιµές του χ. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να 
αναζητηθεί µε ακρίβεια ή προσεγγιστικά οι ρίζες πολυωνύµων (ή εν γένει οποιονδή-
ποτε εξισώσεων) εκεί όπου αδυνατούσαµε µε αλγεβρικές µεθόδους. 

γ. Στο τέλος οι µαθητές πρέπει να διδαχθούν τις µεθόδους επίλυσης εξισώσεων (πο-
λυωνυµικών µε παραγοντοποίηση, πολυωνυµικών µε ακέραιες λύσεις µε το σχήµα 
Horner και εξισώσεων που ανάγονται σε πολυωνυµικές όπως οι κλασµατικές και οι 
άρρητες). Ακόµη, τις ειδικές περιπτώσεις εξισώσεων όπως διτετράγωνες και αντί-
στροφες. 

Άξονες τηςδραστηριότητας 

Καινοτοµίες 

Χρησιµοποιείται το εργαστήριο της πληροφορικής µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για 
να γίνει το µάθηµα τουλάχιστον σε µία διδακτική ώρα. Θα χρησιµοποιηθεί το λογι-
σµικό Function Probe. Επιλέγεται η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία ώστε η µάθηση 
να µην πραγµατοποιείται µε τον παραδοσιακό τρόπο της µετωπικής προσέγγισης αλ-

2317

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



λά να είναι αποτέλεσµα κοινωνικής αλληλεξάρτησης. Στους µαθητές µοιράζεται 
φύλλο εργασίας. Όταν η διδασκαλία γίνεται στην αίθουσα διδασκαλίας το φύλλο ερ-
γασίας εκτός από την έντυπη µορφή του προβάλλεται µε βιντεοπροπολέα ηλεκτρονι-
κά στον πίνακα. 

Προστιθέµενη αξία 

Η αξιοποίηση ενός διερευνητικού λογισµικού προσφέρει δυνατότητες ανακάλυψης 
της νέας γνώσης. Επίσης δίνεται η ευκαιρία οι µαθητές να µαθαίνουν οµαδικά µέσα 
από τη συνεργασία τους και έτσι καθίσταται η γνώση κοινωνική διαδικασία. Επίσης 
επιλέγουν στρατηγικές, κάνουν εικασίες, δοκιµάζουν και τελικά συναποφασίζουν και 
καταλήγουν σε συµπεράσµατα µέσα από το διάλογο. Η επιλογή και η χρήση του συ-
γκεκριµένου λογισµικού (Function Probe) έγινε γιατί έχει τη δυνατότητα να αναπαρι-
στά τις γραφικές παραστάσεις πολυωνυµικών συναρτήσεων. Επίσης εµφανίζει τα 
σηµεία τοµής τους µε τον άξονα χχ΄ κι υπολογίζει γραφικά τις ρίζες πολυωνύµων. 
Αυτή η δυνατότητα οπτικοποιεί την έννοια της ρίζας και της δίνει εποπτική αισθητο-
ποίηση. Η διδασκαλία µέσα από εποπτικές και δυναµικά κινούµενες εικόνες βοηθά 
στην καλύτερη εννοιολογική κατανόηση της µαθηµατικής γνώσης. Επίσης µε τη βο-
ήθεια του πίνακα του λογισµικού µπορώ να υπολογίζουμε τις τιµές των πολυωνυµι-
κών συναρτήσεων για διάφορες τιµές του χ. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να αναζη-
τούµε µε ακρίβεια ή προσεγγιστικά τις ρίζες πολυωνύµων (ή εν γένει οποιονδή-ποτε 
εξισώσεων) εκεί όπου αδυνατούσαµε µε αλγεβρικές µεθόδους. Αξιοποιούµε δηλαδή 
την ευχέρεια του προγράµµατος να εµφανίζει γρήγορα πάµπολλες αριθµητικές τιµές 
ενός πολυωνύµου για µια πληθώρα τιµών της µεταβλητής χ. Ειδικά µε την διαδικα-
σία του «ενδιάµεσου γεµίσµατος» υποδιαιρούµε διαστήµατα και εµφανίζουµε όσες 
ενδιάµεσες τιµές επιθυµούµε µε καθορισµένο βήµα. Αυτή η δυνατότητα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την εύρεση ριζών µε προσέγγιση όσων δεκαδικών ψηφίων επιθυ-
µούµε. Η παρουσίαση τέλος του φύλλου εργασίας ηλεκτρονικά µε την χρήση βιντεο-
προβολέα βοηθά στην εποπτική παρουσίαση του µαθήµατος ώστε να γίνει ελκυστικό 
στο µαθητή και να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον και τη συµµετοχή του. 

Γνωστικά εµπόδια 

Οι µαθητές δυσκολεύονται στην κατανόηση του ορισµού της έννοιας του πο-
λυωνύµου και στην διάκριση του σταθερού και µηδενικού πολυωνύµου. ∆εν µπο-
ρούν να κατανοήσουν δηλαδή την διαφορά του µηδενικού πολυωνύµου από αυτό µη-
δενικού βαθµού. 

∆ιδακτικά εµπόδια 

Από τις πράξεις εµφανίζουν δυσκολία στη διαίρεση. Επίσης η θεωρητική θεµελίωση 
της ρίζας πολυωνύµου είναι έωλη και η τεχνική εκµάθηση επίλυσης εξισώσεων δη-
µιουργεί προβλήµατα λόγω της πληθώρας περιπτώσεων. 

Θεωρητικό πλαίσιο 
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Με τη βοήθεια ενός φύλλου εργασίας δίνονται ερωτήµατα προς διαπραγµάτευση ώ-
στε να κατασκευάσουν µόνοι τους τη γνώση σύµφωνα µε την κονστρουκτιβιστική 
θεώρηση διδασκαλίας του Piaget. (βλ. Ράπτης Ράπτη 2007, σελ. 96). Επίσης επιχει-
ρείται η οµαδοσυνεργαστική συγκρότηση της τάξης ώστε η µάθηση να πραγµατο-
ποιείται ως κοινωνική αλληλεξάρτηση και επικοινωνία µέσω του διαλόγου και της 
κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης. ( Ράπτης, Ράπτη 2017 σελ. 116). Επίσης επιθυ-
µούµε η γνώση να µην επιβάλλεται από την αυθεντία του διδάσκοντα αλλά θα ανα-
καλυφθεί από το µαθητήµέσω του διερευνητικού λογισµικού, σύµφωνα µε τη θεωρία 
του Bruner. Βέβαια επιλέγεται η µέθοδος της καθοδηγούµενης µικτής ανακάλυψης 
για καλύτερο προγραµµατισµό του διδακτικού χρόνου. 

Πλαίσιο εφαρµογής 

Ποια τάξη αφορά: Το σενάριο απευθύνεται στην Β΄ τάξη Λυκείου στο κεφάλαιο των 
πολυωνύµων. 

Χρόνος υλοποίησης: Η διδασκαλία θα διαρκέσει 4 διδακτικές ώρες. 

Χώρος υλοποίησης: Το σενάριο θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα διδασκαλίας κατά 
3 ώρες και σε µία στο εργαστήριο πληροφορικής. 

Προαπαιτούµενες γνώσεις: Η έννοια του πολυωνύµου, οι θεωρητικές έννοιες (ορι-
σµούς ) η αριθµητική τιµή, ρίζα, βαθµός, είδη πολυωνύµων (σταθερό, µηδενικό). Ε-
πίσης οι ιδιότητες των δυνάµεων και οι πράξεις πολυωνύµων. Τέλος η παραγοντο-
ποίηση αλγεβρικών παραστάσεων και η επίλυση εξισώσεων πρώτου και δευτέρου 
βαθµού  

Βοηθητικά εργαλεία: Ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, χαρτί, µολύβι, 
φύλλο εργασίας. 

Διάταξη-κινητικότητα-ρόλοι των μαθητών της τάξης: Στις 2 πρώτες διδακτικές ώρες το 
µάθηµα θα γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας. Οι µαθητές θα διαπραγµατευτούν από 
ένα φύλλο εργασίας σε κάθε ώρα συνεργαζόµενοι ανά τέσσερις. Έτσι επιτυγχάνουµε 
µία οµαδοσυνεργατική διδασκαλία µέσω διαλόγου, επικοινωνίας και ανταλλαγής α-
πόψεων. Το µάθηµα υποστηρίζεται από βιντεοπροβολέα. Στο εργαστήριο όπου θα 
γίνει το µάθηµα στην επόµενη διδακτική ώρα, οι µαθητές θα χωριστούν σε οµάδες 
των τεσσάρων ατόµων. Ο πρώτοςθα διαβάζει τα ερωτήµατα του φύλλου εργασίας, ο 
δεύτερος θα καταγράφει τα συµπεράσµατα της οµάδας, ο τρίτος θα χειρίζεται τον 
Η/Υ και ο τελευταίος θα εποπτεύει και θα συντονίζει τους άλλους τρεις. Ο διδάσκων 
θα συντονίζει την προσπάθεια των οµάδων χωρίς να επεµβαίνει στα συµπεράσµατα 
των µαθητών. Στο τέλος του µαθήµατος οι συντονιστές των οµάδων σχολιάζουν τα 
συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν. Η τέταρτη διδακτική ώρα θα γίνει στην αίθου-
σα διδασκαλίας µε τον παραδοσιακό τρόπο της µετωπικής διδασκαλίας γιατί αφορά 
την εκµάθηση τεχνικών µεθόδων επίλυσης εξισώσεων κι όχι σε εννοιολογική κατα-
νόηση.  
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Στόχοι δραστηριότητας: 

α. ∆ιδακτικοί στόχοι 

• Η επανάληψη των βασικών θεωρητικών εννοιών του πολυωνύµου (αριθµητική 
τιµή, ρίζα, βαθµός, είδη πολυωνύµων ) και η διατύπωση των αυστηρών ορισµών 
τους. 

• Η διάκριση του µηδενικού πολυωνύµου από αυτό µηδενικού βαθµού. 
• Η ευχέρεια πράξεων µεταξύ πολυωνύµων. 
• Η θεµελίωση της έννοιας της ρίζας πολυωνύµου και την γραφική της αναζήτηση 

µε τη βοήθεια του λογισµικού Function Probe. 
• Ο προσεγγιστικός προσδιορισµός ρίζας πολυωνυµικής εξίσωσης Ρ(χ)= 0 σε διά-

στηµα (α, β) όταν Ρ(α) Ρ(β) <0 µέσω του ίδιου λογισµικού. 
• Ο υπολογισµός ακέραιων λύσεων πολυωνυµικής εξίσωσης µε ακέραιους συντε-

λεστές µε το σχήµα Horner. 
• Η εκµάθηση µεθόδων επίλυσης πολυωνυµικών εξισώσεων µε παραγοντοποίηση 

και σχήµα Horner και των ειδικών εξισώσεων που ανάγονται σε πολυωνυµικές 
όπως οι κλασµατικές και οι άρρητες. 

• Η επανάληψη του τρόπου λύσης των διτετράγωνων εξισώσεων. 

β. Κοινωνικοπολιτισµικοί στόχοι: 

Οι µαθητές να µάθουν να συνεργάζονται και να συναποφασίζουν. Να µάθουν δηλαδή 
να συνεννοούνται αποφεύγοντας τις συγκρούσεις και τις εγωιστικές εµµονές τους. 
Επίσης να µάθουν να σέβονται ισότιµα όλους τους συµµαθητές τους καθώς και όλες 
τις απόψεις που διατυπώνονται. Με τον τρόπο αυτό πέρα από τα καλύτερα διδακτικά 
αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται, οι µαθητές αποκτούν κοινωνική ωριµότητα αλλη-
λεξάρτησης µε το περιβάλλον τους και δηµοκρατική ευαισθησία σεβασµού του άλ-
λου ως προσωπικότητα καθώς και σεβασµού της γνώµης του. 

γ. Στόχοι που αφορούν τη χρήση εργαλείων 

• Περισσότερη γνώση του λογισµικού Function Probe. Για το λόγο αυτό προτείνετε 
να βοηθηθούν οι μαθητές στην εκμάθηση των βασικών εντολών του λογισμικού 
στο εργαστήριο της πληροφορικής. 

• Η διερεύνηση µέσω του λογισµικού. 
• Την εννοιολογική κατανόηση µέσω της γραφικής οπτικοποίησης των ριζών πο-

λυωνύµου από το εν λόγω λογισµικό. 
• Αξιοποίηση του βιντεοπροβολέα για καλύτερη εποπτική παρουσίαση του µαθή-

µατος 

δ. Ανάλυση της δραστηριότητας: Η διδασκαλία διεξάγεται διαμέσου 4 φάσεων: 

1η φάση 
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Το µάθηµα θα γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας. Στους µαθητές θα µοιραστεί φύλλο 
εργασίας που θα διαπραγµατευτούν οµαδοσυνεργαστικά ανά τέσσερις. Θα δίνεται 
χρόνος στους µαθητές να απαντήσουν στα ερωτήµατα του φύλλου εργασίας µέσα 
από τον διάλογο µεταξύ τους. Κατόπιν συζητούµε σε όλη τη τάξη τις απαντήσεις και 
τα αποτελέσµατα και επικυρώνουµε θεωρητικά τη γνώση. Το φύλλο εργασίας προ-
βάλλεται µε βιντεοπροβολέα στον πίνακα της τάξης. Αφού οι οµάδες συζητήσουν τις 
απαντήσεις και καταλήξουµε στα σωστά αποτελέσµατα κάποιος µαθητής συµπληρώ-
νει το φύλλο εργασίας στον πίνακα. 

Τα ερωτήµατα του φύλλου εργασίας επικεντρώνονται: 

Αρχικά δίνονται διάφορα πολυώνυµα ( π.χ. Ρ(χ)=2x2−x−1, Q(x)=x3− x2+3x−3 κ.α.) 
και ζητείται από τους µαθητές να βρεθεί ο βαθµός τους, η αριθµητική τους τιµή για 
συγκεκριµένες τιµές της µεταβλητής χ, η ρίζα του πρώτου πολυωνύµου, επιλύοντας 
εξίσωση δευτέρου βαθµού και του δεύτερου µε χρήση της παραγοντοποίησης. 

Eπίσης στην εκτέλεση πράξεων της µορφής P(x)+Q(x), P(x)-Q(x), P(x)Q(x), 
2P(x)+3Q(x), P(x) Q(x)-4Q(x) Ρ(χ-1)+Q(2χ) κ.λ.π. Για καλύτερη διαχείριση του δι-
δακτικού χρόνου ο διδάσκων µπορεί να επιλέξει όσες από τις παραπάνω παραστάσεις 
µπορεί να επιλύσει στην τάξη και τις υπόλοιπες τις δίνει ως άσκηση εµπέδωσης για 
το σπίτι. Όλες αυτές οι έννοιες και οι πράξεις έχουν επαναληπτικό χαρακτήρα γιατί 
µελετήθηκαν στην γ΄ γυµνασίου και είναι γνωστές στους µαθητές. 

Με κατάλληλο ερώτηµα διασαφηνίζεται η διαφορά µεταξύ µηδενικού πολυωνύµου 
και αυτού µηδενικού βαθµού. 

Επίσης µε κατάλληλες ερωτήσεις επιχειρείται να δοθούν αυστηροί µαθηµατικοί ορι-
σµοί των εννοιών που διαπραγµατεύτηκαν υπολογιστικά στο φύλλο εργασίας (π.χ. 
Ποιον ορισµό θα δίνατε για την έννοια του πολυωνύµου, για την αριθµητική τιµή, για 
τη ρίζα ή για τον βαθµό του; Τι ονοµάζουµε µηδενικό πολυώνυµο, κλπ.) 

2η φάση 

Ασχολούµαστε µε νέο φύλλο εργασίας µε την διαίρεση πολυωνύµων, µε τον αλγό-
ριθµο της ευκλείδειας διαίρεσης και µε τις αποδείξεις των θεωρηµάτων της σχετικής 
διδακτικής παραγράφου. Το µάθηµα γίνεται πάλι στην αίθουσα διδασκαλίας. Οι µα-
θητές συνεργάζονται ανά τέσσερις και χρησιµοποιείται βιντεοπροβολέας. Αρχικά δι-
δάσκουµε στους µαθητές τη διαίρεση των πολυωνύµων Q(x)/P(x) µε τα οποία εργά-
στηκαν στο προηγούµενο φύλλο εργασίας. Κατόπιν γράφουν τον αλγόριθµο της ευ-
κλείδειας διαίρεσης και τους ζητάµε να εκτελέσουν τις πράξεις στο δεύτερο µέλος 
του αλγορίθµου (επιµεριστικές και αναγωγές όµοιων όρων) ώστε να επαληθεύσουν 
την ισότητά του µε το πρώτο µέλος που είναι ο διαιρετέος. Μετά δίνονται επιπλέον 
διαιρέσεις της µορφής Ρ(χ)/(χ-ρ). Ζητάµε πάλι τον ευκλείδειο αλγόριθµο και την ε-
παλήθευσή του. Στη συνέχεια ζητάµε να θέσουν στην ισότητα του αλγορίθµου την 
τιµή ρ για τη µεταβλητή χ. ∆ιαπιστώνουν έτσι την ισότητα Ρ(ρ)=υ. Στο τέλος προ-
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σφέρουµε εκτός φύλλου εργασίας την θεωρητική και αυστηρή θεµελίωση αποδεικνύ-
οντας τα θεωρήµατα της διδακτικής ενότητας που σχετίζονται µε τα παραπάνω. Οι 
αποδείξεις παρουσιάζονται από τον διδάσκοντα στον πίνακα. 

3η φάση 

Το µάθηµα γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής µε τη χρήση του λογισµικού 
Function Probe και την επίδοση φύλλου εργασίας. 

∆ίνουµε το πολυώνυµο Ρ(χ)=2x2−x−1. Στον πίνακα του λογισµικού Function Probe 
θέτουµε τις µεταβλητές χ και y = 2x^2-x-1. Ζητάµε από τους µαθητές να τοποθετή-
σουν στην στήλη της µεταβλητής χ τις τιµές -3, -1, 0, 2, 4. Το πρόγραµµα αυτόµατα 
εµφανίζει τις αντίστοιχες τιµές του y στην διπλανή στήλη. Αποτελούν ουσιαστικά τις 
αριθµητικές τιµές του πολυωνύµου P(x). Ο πίνακας έχει πλέον την παρακάτω µορφή: 

χ y 

-3 20 

-2 9 

0 -1 

2 5 

4 27 

Στην συνέχεια οι μαθητές αναζητούν µεταξύ ποιων τιµών του y που εµφανίστηκαν 
περιέχεται ο αριθµός µηδέν. Από τον πίνακα φαίνεται ότι µεταξύ των τιµών του y : 9 
και -1 περιέχεται το µηδέν και ότι αυτό συµβαίνει και µεταξύ των τιµών -1 και 5. Ει-
κάζουν λοιπόν ότι οι τιµές του χ που µηδενίζουν το y βρίσκονται κάπου µεταξύ των 
διαστηµάτων (-2,0) και (0,2). Μαρκάροντας τα κελιά αυτά των τιµών του χ δη-
µιουργούµε ενδιάµεσο γέµισµα µε βήµα 0.5. Από τον πίνακα τότε φαίνεται ότι οι τι-
µές του χ -0.5 και 1 που ανήκουν στα προαναφερόµενα διαστήµατα δίνουν τιµή για 
το y µηδέν και αποτελούν τις ρίζες του πολυωνύµου. Με τον τρόπο αυτό έχουµε µια 
αλγεβρική αναζήτηση των ριζών πολυωνύµου αξιοποιώντας τη δυνατότητα του λογι-
σµικού να υπολογίζει πολλαπλές αριθµητικές τιµές πολυωνύµου για µια πληθώρα 
τιµών του χ άµεσα. 

Κατόπιν ελέγχονται οι ρίζες που βρέθηκαν µε τον παραπάνω τρόπο, µε τη µέθοδο 
επίλυσης δευτεροβάθµιας εξίσωσης. Ο έλεγχος γίνεται συγκρίνοντας το αποτέλεσµα 
µε το φύλλο εργασίας της προηγούµενης διδακτικής ώρας γιατί εκεί δώσαµε ως ά-
σκηση την επίλυση της ίδιας εξίσωσης (όπως αναφέραµε πρωτύτερα). 

Επεκτείνεται η έννοια των ριζών µε γραφική προσέγγιση. Από τον πίνακα τιµών του 
προγράµµατος µπορούµε να προβληµατιστούν οι µαθητές με το να βλέπουν ότι κάθε 
πολυώνυµο ορίζει µια πολυωνυµική συνάρτηση που για κάθε χ αντιστοιχεί την αριθ-
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µητική του τιµή. Με τη Αποστολή Σηµεία σε γράφηµα στέλνουµε στο Γράφηµα του 
προγράµµατος τα σηµεία µε συντεταγµένες (χ,Ρ(χ)). Ορίζοντας ως όρια κλίµακας για 
το x -3 έως 4 και για τον y -2 έως 30 παρατηρείται ότι οι ρίζες του πολυωνύµου απο-
τυπώνονται ως οι τετµηµένες των σηµείων που ανήκουν στον άξονα χχ΄. Έτσι έχουµε 
την πρώτη σύνδεση των ριζών µε τα σηµεία του χχ΄. 

Τελικά στο γράφηµα πληκτρολογούµε τον τύπο της πολυωνυµικής συνάρτησης y= 
2x^2-x-1 και εµφανίζουµε την γραφική της παράσταση. ∆ιαφαίνεται πιο καθαρά ότι 
οι ρίζες του πολυωνύµου αποτελούν τις τετµηµένες των σηµείων που η γραφική πα-
ράσταση της αντίστοιχης πολυωνυµικής συνάρτησης τέµνει τον άξονα χχ΄. 

Για εµβάθυνση, μπορεί να επαναληφθεί η διαδικασία µε το πολυώνυµο 
Ρ(Χ)=x3−x2+3x−3 µε το οποίο επίσης ασχοληθήκαµε στο φύλλο εργασίας της προη-
γούµενης διδακτικής ώρας. Επίσης µπορούµε να επεκτείνουµε την γραφική προσέγ-
γιση για µη πολυωνυµικές εξισώσεις. 

Τέλος δίνεται η εξίσωση x3 − 3x +1 = 0 η οποία υπάρχει ως εφαρµογή στο σχολικό 
βιβλίο. Εµφανίζουµε στον πίνακα του Function Probe τις µεταβλητές χ και y =x^3-
3*x+1 και δίνουµε στο χ τις τιµές 1 και 2. Παρατηρούµε ότι οι αντίστοιχες τιµές του 
y είναι -1 και 3 και ως ετερόσηµες περιέχουν το µηδέν. Άρα µία ρίζα βρίσκεται στο 
διάστηµα (1,2). Μαρκάροντας τα κελιά δηµιουργούµε ενδιάµεσο γέµισµα κατά 0,1. 
Τότε φαίνεται ότι στο διάστηµα (1,5, 1,6) υπάρχουν ετερόσηµες τιµές για το y και 
άρα εκεί βρίσκεται η ρίζα. Επαναλαµβάνουµε το ενδιάµεσο γέµισµα του διαστήµα-
τος 1,5 – 1,6 µε βήµα 0.01. ∆ιαπιστώνουµε ότι ετερόσηµες τιµές παίρνουν τα Ρ(1,53) 
και Ρ(1,54). Έτσι υπολογίζουµε µία ρίζα µε προσέγγιση δεκάτου ρ ≈ 1,5. Ουσιαστικά 
ακολουθήσαµε την πορεία λύσης που περιγράφεται στην εφαρµογή του σχολικού βι-
βλίου αξιοποιώντας την δυνατότητα του λογισµικού για ενδιάµεσο γέµισµα και άρα 
εµφάνιση των ενδιάµεσων τιµών µε καθορισµένο βήµα. Μπορούµε στη συνέχεια να 
δώσουµε ως επέκταση στους µαθητές την αναζήτηση της ρίζας µε προσέγγιση εκα-
τοστού ή χιλιοστού. 

4η φάση 

Το µάθηµα θα γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας µε τον παραδοσιακό τρόπο µετωπικής 
διδασκαλίας. Επιλέγεται αυτή η µέθοδος γιατί επιδιώκουµε εκµάθηση τεχνικών µε-
θόδων κι όχι εννοιολογική κατανόηση εννοιών. Θα διδαχθούν οι µέθοδοι επίλυσης 
εξισώσεων 

Πολυωνυµικών µε παραγοντοποίηση (π.χ χ3 –χ2 +χ-1 = 0) 

 

Πολυωνυµικών µε ακέραιους συντελεστές και ακέραιες λύσεις µε το σχήµα Horner. 

Εξισώσεων που ανάγονται σε πολυωνυµικές όπως κλασµατικές και άρρητες. 
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Ειδικών περιπτώσεων, όπως διτετράγωνες εξισώσεις. 

Η διδασκαλία θα υποβοηθηθεί µε ένα φυλλάδιο µε µια εξίσωση από κάθε περίπτωση, 
ώστε οι µαθητές καταγράφοντας τις λύσεις να έχουν ένα ενηµερωµένο οδοδείκτη για 
µελέτη και εκµάθηση στο σπίτι. Για τον ίδιο λόγο θα δοθεί πληθώρα ασκήσεων από 
κάθε περίπτωση ως εργασία για το σπίτι για εξάσκηση και εµβάθυνση. 

Βασικοί Άξονες για μελλοντική αξιολόγηση µετά την εφαρµογή: 

Ως προς τις επιδιώξεις του σεναρίου 

Μετά την υλοποίηση του σεναρίου ο διδάσκων ελέγχει κατά πόσο επετεύχθησαν οι 
στόχοι του σεναρίου. Αυτό µπορεί να γίνει µε την επίδοση ασκήσεων προς διαπραγ-
µάτευση στην τάξη χωρίς καθοδήγηση και συνεργασία. Έτσι αξιολογείται η κατανό-
ηση των εννοιών και των µεθόδων που διδάχθηκαν. Το ίδιο µπορεί να γίνει αν οι α-
σκήσεις δοθούν για λύση στο σπίτι. 

Ως προς τα εργαλεία 

Η εφαρµογή µέσα σε πραγµατικές συνθήκες µιας δραστηριότητας παρουσιάζει µη 
αναµενόµενες δυσκολίες οι οποίες µπορεί να οφείλονται στο ψηφιακό εργαλείο που 
χρησιµοποιείται. Ο διδάσκων πρέπει να ελέγξει κατά πόσο εµφανίζονται δυσκολίες 
λειτουργίας και αποδοτικότητας του σεναρίου εξαιτίας της δυσκολίας των µαθητών 
να χρησιµοποιήσουν κατάλληλα και εύστοχα το Function Probe. Οποιαδήποτε δυσ-
λειτουργία παρατηρηθεί πρέπει να τη λάβει υπόψη του σε µια επανεξέταση και επα-
νασχεδιασµό του σεναρίου. 

Ως προς την διαδικασία υλοποίησης 

Η δοµή του σεναρίου, η σειρά των δραστηριοτήτων και τα ερωτήµατα που τίθενται 
στους µαθητές αποτελούν αντικείµενο αξιολόγησης από τον ίδιο τον διδάσκοντα. 
Πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο τα ερωτήµατα και τα βήµατα των δραστηριοτήτων του 
φύλλου εργασίας ήταν σαφώς διατυπωµένα και δεν δηµιουργούσαν δυσκολίες κατα-
νόησης αλλά και διαπραγµάτευσης από τους µαθητές. Ένα άλλο ζήτηµα αφορά την 
πορεία διδασκαλίας που καθορίζεται στο φύλλο εργασίας. Η αλληλουχία των βηµά-
των είναι επαρκώς δοσµένη µε τρόπο ώστε να οδηγεί αβίαστα στην θεσµοθέτηση και 
επικύρωση της νέας γνώσης; Ή µήπως παρατηρούνται δυσνόητες ερωτήσεις, λογικά 
κενά, που αντί να ορίζουν µε ευκολία τη νέα γνώση µπερδεύουν το µαθητή και δεν 
πετυχαίνουν την εννοιολογική κατανόη-ση και τους διδακτικούς στόχους; 

Στη συνέχεια παραθέτω ενδεικτικά ένα φύλλο εργασίας που αφορά στην τρίτη φάση 
διδασκαλίας στο εργαστήριο της πληροφορικής με χρήση τεχνολογικών εργαλείων . 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 : Γραφική αναζήτηση των ριζών ενός πολυωνύµου 

∆ραστηριότητα 1η 
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∆ίνεται το πολυώνυµο Ρ(x)=2x2− x −1..Ανοίξτε ένα αρχείο στο Function Probe. 

 

1.Στον πίνακα του λογισµικού δηµιουργήστε τις µεταβλητές x, y = 2x^2-x-1.∆ώστε 
στην µεταβλητή x διαδοχικά τις τιµές -3, -1, 0, 2, 4. Καταγράψτε τα αποτελέσµατα 
που δίνει το λογισµικό στον παρακάτω πίνακα                 

  
  
  
  
  

                                               

3. Από τον πίνακα τιµών παρατηρήστε τις τιµές του y. Ανάµεσα σε ποιες διαδοχικές 
τιµές του y φαντάζεστε ότι περιέχεται η τιµή µηδέν ; 

α. ανάµεσα στις τιµές ………………. έως ……………………………. και 

β. ανάµεσα στις τιµές ……………… έως ……………………………. 

4. Σε αυτά τα διαστήµατα δηµιουργήστε « ενδιάµεσο γέµισµα» των τιµών του x µε 
βήµα 0,5. Ποιες τιµές του του x εµφανίζουν αντίστοιχη τιµή στο y ίση µε µηδέν ; 

1η τιµή x = ………………………. αντιστοιχεί σε τιµή y = 0. 

2η τιµή x = ……………………… αντιστοιχεί σε τιµή y = 0. 

5. Επιλέξτε την σωστή απάντηση : Οι παραπάνω τιµές του x είναι  

α. ρίζες του πολυωνύµου β. αριθµητικές τιµές του πολυωνύµου γ. τίποτα από τα δύο. 
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• H ρίζα ενός πολυωνύµου είναι η τιµή του x που δίνει στην µεταβλητή y τιµή ίση µε 
α. 1 , β. 0 γ. µε εκείνη της µεταβλητής x. 

 

6. Μεταφέρετε τα σηµεία µε συντεταγµένες (χ, Ρ(x)) στο γράφηµα του προγράµµα-
τος. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λανθασµένη την παρακάτω πρόταση: Οι ρίζες 
του πολυωνύµου απεικονίζονται στο σύστηµα συντεταγµένων του γραφήµατος ως οι 
τετµηµένες εκείνων των σηµείων που βρίσκονται στον άξονα χχ΄. 

7. Πληκτρολογήστε στο γράφηµα του προγράµµατος τον τύπο της συνάρτησης y = 
2x2–x −1. Σε ποια σηµεία τέµνει η γραφική παράσταση τον άξονα χχ’ ; 

8. Τι σχέση έχουν οι τετµηµένες αυτών των σηµείων µε τις ρίζες του πολυωνύµου; 

9. Συµπληρώστε τα παρακάτω κενά ώστε να διατυπωθούν τα συµπεράσµατα της µέ-
χρι τώρα πορείας. 

Α. Ρίζες ενός πολυωνύµου Ρ(χ) είναι οι τιµές της µεταβλητής x που δίνουν στην µε-
ταβλητή y = Ρ(χ) την τιµή ……………………… 

Β. Οι ρίζες ενός πολυωνύµου είναι οι …………… των σηµείων που τέµνει η γραφι-
κή παράσταση της πολυωνυµικής συνάρτησης τον άξονα …………… 

 Επέκταση 1 Αναζητήστε γραφικά τις ρίζες του πολυωνύµου Q(x)=x3 – x2 + 3x − 3 

∆ραστηριότητα 2η  ∆ίνεται η εξίσωση x3 − 3x +1 = 0 

1. Στον πίνακα τιµών του Function Probe δηµιουργήστε τις µεταβλητές χ,y = x^3-3x-
1. Πληκτρολογήστε τις τιµές 1 και 2 για την µεταβλητή χ. Συµπληρώστε τον παρακά-
τω πίνακα 

            
  
  
  

Μπορούµε να συµπεράνουµε ότι µία ρίζα του πολυωνύµου βρίσκεται ανάµεσα στο 1 
και 2; 
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2. ∆ηµιουργήστε ενδιάµεσο γέµισµα τιµών µε βήµα 0,1. Επιλέξτε την σωστή απά-
ντηση 

H ρίζα βρίσκεται µεταξύ των τιµών  : α. 1, 1 και 1, 2    β. 1,2 και 1,3       γ 1,3 και 1,4 

δ.  1, 4 και 1, ε. 1,7 και 1,8.  

3. Μεταξύ των δύο αυτών τιµών δηµιουργείστε εκ νέου ενδιάµεσο γέµισµα µε βήµα 
0,01. 

Α.. Ποιο είναι το νέο διάστηµα που περιέχει την ρίζα; 

Β. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 

Μια ρίζα της εξίσωσης µε προσέγγιση δεκάτου είναι α. 1,3  β. 1,4  γ. 1,5. 

Επέκταση 2: Συνεχίζοντας την διαδικασία ενδιάµεσου γεµίσµατος αναζητήστε τη ρί-
ζα µε προσέγγιση εκατοστού. 
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Στο άγνωστο με βάρκα τις Τ.Π.Ε. 
Διδασκαλία θεματογραφίας των Αρχαίων Ελληνικών με χρήση Τ.Π.Ε. 

 
Παναγιώτου Ευρύκλεια  

Φιλόλογος, M. ed Φοιτήτρια, ΘΕΠΑΕΕ, Ψηφιακές Τεχνολογίες  
euriklia_panagiotou@hotmail.com  

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση περιγράφει μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της θεμα-
τογραφίας των αρχαίων ελληνικών στη θεωρητική κατεύθυνση με τη χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών. Παρουσιάζονται τα λογισμικά που κατασκευάστηκαν για να υποστηρί-
ξουν την συγκεκριμένη πρόταση, η οποία στηρίζεται στους τρεις τομείς κειμενικής α-
νάλυσης – γλωσσικό, αισθητικό και πραγματολογικό- όπως αυτοί υιοθετούνται από 
την ειδική διδακτική των αρχαίων ελληνικών. Στόχος του παρόντος σεναρίου είναι να 
καταθέσει μια ιδέα σχετικά με το πώς μπορεί ο σύγχρονος εκπαιδευτικός να διδάξει 
την αρχαιοελληνική θεματογραφία στο Λύκειο μέσα από παιδαγωγικές δραστηριότη-
τες, οι οποίες εμπλέκουν αυθεντικά τους μαθητές, αποκομίζοντας οι ίδιοι πολλαπλά 
οφέλη σε τεχνολογικό, γνωστικό και διαπροσωπικό επίπεδο. Αυτές είναι οι θεωρητικές 
παραδοχές πάνω στις οποίες στηρίζεται το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο με ρίζες τόσο 
στον ενδογενή και διαλεκτικό κονστρουκτιβισμό όσο και στην ανακαλυπτική μάθηση 
και τον κονστρακτιονισμό αξιοποιώντας νοητικά υπολογιστικά εργαλεία όπως είναι οι 
μικρόκοσμοι.  

Λέξεις - Κλειδιά: Θεματογραφία αρχαίων ελληνικών, Μικρόκοσμοι, Σενάριο 

Εισαγωγή 

Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι επιτακτική ανάγκη προκειμέ-
νου να βοηθήσουμε τους μαθητές να αυτονομηθούν και να οικοδομήσουν μόνοι τους 
τη νέα γνώση αλληλεπιδρώντας με περιβάλλοντα οικεία σε αυτούς και σχεδιασμένα σε 
τέτοιο πλαίσιο και με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύεται η πρόσθετη παιδαγωγική 
αξία τους και όχι η καλαίσθητη γραμμική παράθεση πληροφοριών. Αυτός είναι και ο 
στόχος του εκπαιδευτικού σεναρίου που ακολουθεί. 

Θεωρητική Τεκμηρίωση 

Προτού γίνει μια συνοπτική θεωρητική τεκμηρίωση του σεναρίου θα ήθελα ευσύνοπτα 
να απαντήσω στο εξής ερώτημα: «γιατί εκπαιδευτικό σενάριο και όχι σχέδιο μαθήμα-
τος;» προκειμένου να υπογραμμιστεί η αξία του σεναρίου για την αναβάθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό της παιδείας μας. Το σενάριο αναδεικνύει την πρόσθετη παιδαγωγική 
αξία που ενέχει η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία. 
Ο επιτελικός του χαρακτήρας επιτρέπει στον εκπαιδευτικό «να ενσωματώσει τη δική 
του εκπαιδευτική στρατηγική και τους στόχους του» (Κυνηγός, 2011, σ. 161) με αποτέ-
λεσμα να μην τίθενται οι λειτουργικότητες της τεχνολογίας ως αυτοσκοπός αλλά να 
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δίνεται έμφαση «στην επέκταση και την επαναχρησιμοποίηση προτεινόμενων δραστη-
ριοτήτων σε διαφορετικό κοινό ή εκπαιδευτικό πλαίσιο» (στο ίδιο, σ.162). 

Η πρώτη θεωρία πάνω στην οποία στηρίζεται η παρούσα πρόταση είναι ο ενδογενής 
κονστρουκτιβισμός (Constructivism) με κύριο εισηγητή τον J. Piaget, ο οποίος υπο-
στηρίζει ότι η νοητική ανάπτυξη συνίσταται στην απόκτηση γνωστικών ικανοτήτων ως 
αποτέλεσμα «ποιοτικής αλλαγής στη δομή της σκέψης» (Κασσωτάκης & Φλουρής, 
2006, σ. 104) και όχι ποσοτικής αύξησης, η οποία δεν πραγματοποιείται «εν μια νυκτί» 
(Feldman, 2010, σ. 47). Η πιαζετιανή γνωστική θεωρία βασίζεται στην υπόθεση ότι οι 
νοητικές δομές (structures) – «οι οργανωμένες, δηλαδή, ιδιότητες της σκέψης» (Κασσω-
τάκης κ.α., 2006, σ. 104) – σχηματίζονται στο άτομο κατόπιν αλληλεπίδρασής του με 
το περιβάλλον, με αποτέλεσμα να το καθιστούν ικανό να αντιμετωπίζει τις αυξανόμε-
νες απαιτήσεις του περιβάλλοντός του. Τα παιδιά γεννιούνται με μια έμφυτη τάση αλ-
ληλεπίδρασης με το περιβάλλον τους και κατανόησή του. Για να το κατανοήσουν λοι-
πόν χρησιμοποιούν τα λεγόμενα «γνωστικά σχήματα» (schèmes), δηλαδή «νοητικά πρό-
τυπα που καθοδηγούν τη συμπεριφορά» (Slavin, 2006, σ. 62). Έτσι προκειμένου να μά-
θουν κάτι καινούριο στηρίζονται σε προϋπάρχουσες γνώσεις. Αυτό με όρους γνωστι-
κής ψυχολογίας, κατά τον Piaget, μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: για να φτάσουμε στην 
προσαρμογή (adaptation), δηλαδή «στην διαδικασία κατάλληλης τροποποίησης των σχη-
μάτων σε ανταπόκριση προς το περιβάλλον» (στο ίδιο, σ. 63) χρησιμοποιούμε την αφο-
μοίωση και τη συμμόρφωση. Σύμφωνα με την αφομοίωση (assimilation) το παιδί κα-
τανοεί κάτι νέο (αντικείμενο ή γεγονός) με βάση ένα υπάρχον σχήμα. Αφού το κατα-
νοήσει στη συνέχεια τροποποιεί τα υπάρχοντα νοητικά σχήματα για να ενσωματώσει 
σε αυτά νέες καταστάσεις, φτάνει δηλαδή στη συμμόρφωση (accommodation) (Slavin, 
2006; Κουτσούκος & Σμυρναίου, 2008). Η γνώση λοιπόν προέρχεται από τη δράση.  

Σε αυτή τη δράση σημαντικό ρόλο κατά τον Lev Vygotsky παίζει και η αλληλεπίδραση 
του βιολογικού με το κοινωνικό-πολιτισμικό στοιχείο. Μια σημαντική, λοιπόν, αδυνα-
μία στη θεωρία του Piaget αποτελεί ο διαχωρισμός της νοητικής ανάπτυξης του παιδιού 
από τη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, στοιχείο προβληματικό κατά το 
Vygotsky, αφού για τον ίδιο η γνωστική ανάπτυξη σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις 
πληροφορίες που προέρχονται από άλλους δίνοντας έμφαση «στην αλληλεπίδραση δια-
προσωπικών (κοινωνικών), πολιτισμικών – ιστορικών και ατομικών παραγόντων, ως 
καθοριστικό παράγοντα της ανθρώπινης ανάπτυξης» (Schunk, 2010, σ. 261). Οι αλλη-
λεπιδράσεις με άλλα άτομα στο περιβάλλον (για παράδειγμα μαθητείες, συνεργασίες) 
κινητοποιούν αναπτυξιακές διαδικασίες και ευνοούν τη γνωστική ανάπτυξη. Ο τρόπος 
με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι μαθητές με το περιβάλλον τους – με τα άτομα, τα αντι-
κείμενα και τους θεσμούς του – μετασχηματίζει τη σκέψη τους. Τα παιδιά μετασχημα-
τίζουν τις εμπειρίες τους με βάση τις γνώσεις και τα χαρακτηριστικά τους και αναδιορ-
γανώνουν τις νοητικές τους δομές. (στο ίδιο, 2010). Επιπρόσθετα στη βιγκοτσική θεω-
ρία η μάθηση προηγείται της ανάπτυξης, γιατί η μάθηση «συνίσταται στην κατάκτηση 
συμβόλων μέσω διδασκαλίας και πληροφοριών από τους άλλους» (Slavin, 2006, σ. 77) 
ενώ η ανάπτυξη αποτελεί «την εσωτερίκευση αυτών των συμβόλων από το παιδί ώστε 
να μπορεί να σκέφτεται και να επιλύει προβλήματα χωρίς τη βοήθεια άλλων». (στο ίδιο, 

2329

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



σ. 77) Αυτή η ικανότητα ονομάζεται αυτορρύθμιση.  

Η σημειωτική διαμεσολάβηση βασίζεται πάνω στις κοινωνικό-πολιτισμικές θεωρίες 
μάθησης και δη στο Vygotsky, ο οποίος υποστήριξε πως η μάθηση προκύπτει μέσα 
από τη χρήση πολιτισμικών εργαλείων σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, με εσωτερί-
κευση και νοητικό μετασχηματισμό αυτών των αλληλεπιδράσεων (Δαφέρμος, 2002). 
Βασικό διαμεσολαβητικό στοιχείο για τον ίδιο είναι η γλώσσα, η μελέτη της οποίας 
είναι καθοριστική για το συγκεκριμένο σενάριο φιλολογικού περιεχομένου. Για να 
φτάσει λοιπόν το παιδί στην αυτορρύθμιση και την ανεξάρτητη σκέψη περνάει από 
διάφορες φάσεις ανάπτυξης. Βασική πτυχή της βιγκοτσικής θεωρίας ήταν ότι η ανά-
πτυξη εξαρτάται από τα συμβολικά συστήματα με τα οποία μεγαλώνουν τα άτομα. Η 
γνωστική αλλαγή απορρέει από τη χρήση πολιτισμικών εργαλείων σε κοινωνικές αλ-
ληλεπιδράσεις, την εσωτερίκευση και το νοητικό μετασχηματισμό αυτών των αλληλε-
πιδράσεων. Γι` αυτό το νόημα των εννοιών αλλάζει όταν συνδέονται με τον κόσμο. Η 
θέση του Vygotsky είναι μια μορφή διαλεκτικού εποικοδομητισμού γιατί δίνεται έμ-
φαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων και του περιβάλλοντός τους. Η μεσο-
λάβηση είναι ο βασικός μηχανισμός της ανάπτυξης και της μάθησης. Σε όλες τις αν-
θρώπινες ψυχολογικές διαδικασίες (τις ανώτερες διεργασίες της νόησης) μεσολαβούν 
ψυχολογικά εργαλεία όπως η γλώσσα, τα σημεία και τα σύμβολα. Οι ενήλικες διδά-
σκουν αυτά τα εργαλεία στα παιδιά στην πορεία της κοινής συνεργατικής δραστηριό-
τητάς τους. Αφού τα εν λόγω εργαλεία εσωτερικευτούν από τα παιδιά, λειτουργούν ως 
μεσολαβητές των πιο προηγμένων ψυχολογικών διεργασιών τους. Η γλώσσα λοιπόν 
είναι για τη βιγκοτσική θεωρία το πιο καθοριστικό εργαλείο, εξελίσσεται από την κοι-
νωνική ομιλία στο μονόλογο και από αυτόν στον ενδιάθετο (εσωτερικό) λόγο. Σύμ-
φωνα με τους Wertsch & Addison Stone (1985, όπως αναφέρονται στο Bussi, 2008) η 
διαδικασία κατά την οποία κανείς σκέφτεται και προσπαθεί να μεταδώσει τη σκέψη 
του είτε στον κοινωνικό του περίγυρο – είτε στην περίπτωσή μας μέσα στη σχολική 
τάξη- ονομάζεται «sociosemiotic» διαδικασία, καθώς οι συνομιλητές αλληλεπιδρούν 
συνεχώς μεταξύ τους και κατ` επέκταση επέρχεται η βελτίωση και στα παραγόμενα 
σημεία τους. Οι νοητικές δραστηριότητες υποστηρίζονται και αναπτύσσονται μέσω 
των σημείων, τα οποία αποτελούν προϊόντα της εσωτερίκευσης. Τα τεχνουργήματα 
κατευθύνονται προς τα έξω, ενώ τα σημεία προς τα μέσα (στο ίδιο, 2008). Η διαμεσο-
λάβηση λοιπόν είναι η αναλογία μεταξύ των σημείων και των τεχνουργημάτων καθώς 
και τα δύο (σημεία – τεχνουργήματα) συμμετέχουν για την ολοκλήρωση μιας εργασίας. 

Το λογισμικό «Αρχαία; Yeah!» 

Τα υπολογιστικά εργαλεία χωρίζονται στα νοητικά εργαλεία και στα επικοινωνιακά/ 
πληροφοριακά μέσα (Γιαννούτσου, 2006). Νοητικά εργαλεία είναι εκείνα με τα οποία 
και όχι από τα οποία μαθαίνει κανείς. Αρκετές φορές ονομάζονται και «Διερευνητικό 
Λογισμικό» γιατί ουσιαστικά πρόκειται για λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται από το 
μαθητή ως εργαλείο για διερεύνηση. Μέσα στα νοητικά υπολογιστικά εργαλεία εντάσ-
σονται και οι μικρόκοσμοι. Στους μικρόκοσμους η νέα γνώση που τίθεται προς μάθηση 
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είναι ενσωματωμένη στο λογισμικό προκαλώντας τους μαθητές – χρήστες να αλληλε-
πιδράσουν με αυτόν και να την οικοδομήσουν. Τα εργαλεία που βρίσκονται ενσωμα-
τωμένα στο μικρόκοσμου βοηθούν το χρήστη σε αυτή την αλληλεπίδραση. Το λογι-
σμικό «Αρχαία; Yeah!» αποτελείται από τρείς Μικρόκοσμους, οι οποίοι κατασκευά-
στηκαν με το «Αβάκιο ΙΙ». Το «Αβάκιο II» είναι ένα Περιβάλλον Σχεδιασμού, το οποίο 
«επιτρέπει στο χρήστη να φτιάχνει δικό του λογισμικό συνδυάζοντας επιμέρους κομμάτια 
που ονομάζονται ψηφίδες» (Γενικό Εγχειρίδιο Κατασκευής Μικροκόσμων με το Αβά-
κιο 2, σσ. 4-6). Συνοπτικά θα μπορούσε να περιγραφεί ως εξής:  

«Στο άγνωστο και ακόμα Παραπέρα» (Εικόνα 1) : Οι μαθητές αναγνωρίζουν γραμ-
ματικά τις λέξεις συμπληρώνοντας αντίστοιχα κελιά στον πίνακα «Γραμματική Ανα-
γνώριση». Έπειτα αξιοποιώντας τις λειτουργικότητες της ψηφίδας «Ερώτηση» διατυ-
πώνουν απλά ερωτήματα (για παράδειγμα ουσιαστικό = αληθές και πτώση = δοτική) 
τα οποία θεωρούν ότι θα τους βοηθήσουν στην αποκωδικοποίηση της σύνταξης του 
κειμένου. Μέσα από τις ελλείψεις, στις οποίες ομαδοποιούνται οι απαντήσεις, οι μα-
θητές οδηγούνται σε συσχετισμούς, εξηγούν με ευκολότερο τρόπο τις σχέσεις που συν-
δέουν τους όρους του κειμένου και βρίσκουν το γενικότερο θεματικό άξονα από το 
σύνολο των στοιχείων που το απαρτίζουν . 

 

Εικόνα 1 : Το περιβάλλον χρήσης του πρώτου μικρόκοσμου. 

«Σπαρτιάτης ή Αθηναίος; (Εικόνα 2) » : Οι μαθητές αλληλεπιδρούν με αυτό το μι-
κρόκοσμο ο οποίος τους δίνει τη δυνατότητα να αυτό-αξιολογηθούν με βάση τους δύο 
τομείς κειμενικής ανάλυσης, το γλωσσικό και τον πραγματολογικό. Σε πρώτη φάση 
εμφανίζεται ένα απόσπασμα ενός αρχαιοελληνικού κείμενου αναφερόμενο στις αντι-
λήψεις της εκάστοτε πόλης για το ζήτημα της εκπαίδευσης. Ο μαθητής πρέπει πρώτα 
να το μεταφράσει προκειμένου να καταλάβει περί τίνος πρόκειται (γλωσσικό επίπεδο 
ανάλυσης) και στη συνέχεια να επιλέξει εάν αυτές οι ιδέες ταιριάζουν σε Αθηναίο ή 
Σπαρτιάτη (πραγματολογικό επίπεδο ανάλυσης). Για κάθε απάντηση παρέχεται ανα-
τροφοδότηση προκειμένου ο μαθητής να αναστοχαστεί τι λάθος έκανε. 
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Εικόνα 2 : Το περιβάλλον χρήσης του δεύτερου μικρόκοσμου. 

«Ποιος είναι ποιος; (Εικόνα 3) » : Οι μαθητές αλληλεπιδρώντας με αυτό το μικρόκο-
σμο διερευνούν περαιτέρω το ρόλο που είχαν συγκεκριμένα πρόσωπα στην αρχαία Α-
θήνα αλλά και Σπάρτη μελετώντας ποικίλο υλικό (εικόνες, κείμενα), συσχετίζουν τους 
ρόλους και εξάγουν συμπεράσματα για τα ιδεολογικά στοιχεία της εποχής όπως αυτά 
προκύπτουν από τα προς μετάφραση αποσπάσματα. Μέσα από αυτή την αλληλεπί-
δραση στοχεύουμε στη βαθύτερη κατανόηση του νοήματος που αναδύεται από το ά-
γνωστο κείμενο προσδοκώντας οι μαθητές να αντιληφθούν σημαντικά στοιχεία για την 
εποχή και τα πρόσωπα και να μην μείνουν μόνο στην επιφανειακή μετάφραση ενός 
αποκομμένου από το περικείμενο αποσπάσματος. 

 

Εικόνα 3: Το περιβάλλον χρήσης του δεύτερου μικρόκοσμου. 

Εκπαιδευτικό Σενάριο «Στο Άγνωστο με Βάρκα τις ΤΠΕ» 

Σκεπτικό της Δραστηριότητας 

Καινοτομίες: Η προσέγγιση του αγνώστου κειμένου εκσυγχρονίζεται και εναρμονίζε-
ται με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι μαθητές μπορούν πλέον να επεξεργάζονται δυνα-
μικά το κείμενο με τη βοήθεια του κειμενογράφου (Word) αλλάζοντας σειρά τις λέξεις, 
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μεγεθύνοντας ή χρωματίζοντας άλλες, προκειμένου να αντιληφθούν καλύτερα τη σύ-
νταξη και κατά συνέπεια να αποδώσουν αρτιότερα το κείμενο στα νέα ελληνικά. Για 
παράδειγμα η γραμματική αναγνώριση γίνεται αυτή τη φορά μέσα από τη συμπλήρωση 
ενός πίνακα, οι πληροφορίες του οποίου μπορούν να συσχετιστούν βοηθώντας τους 
μαθητές να εξάγουν συμπεράσματα αναλύοντας το κείμενο αισθητικά. Έστω ότι δια-
τυπώνεται το ερώτημα «λέξη = επίθετο», εάν οι απαντήσεις που ομαδοποιηθούν είναι 
πολλές, ο μαθητής μπορεί ευκολότερα να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι το δοθέν κεί-
μενο έχει γλαφυρό ύφος.  

Πρόσθετη παιδαγωγική αξία: Αρχικά πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η διευκόλυνση 
που παρέχουν οι λειτουργικότητες των νέων τεχνολογιών δε λογίζονται ως πρόσθετη 
παιδαγωγική αξία. Ο στόχος δεν είναι να διευκολύνουμε τους μαθητές σε κάτι αλλά να 
τους δυσκολέψουμε με πιο ενδιαφέροντα τρόπο. Η διερευνητική μάθηση αποτελεί πρό-
σθετη παιδαγωγική αξία, καθώς εστιάζει σε πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας, οι ο-
ποίες με την παρούσα κατάσταση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα έχουν υποβαθμιστεί, 
αλλά πλέον μπορούν να αναβαθμιστούν, αν δημιουργηθούν δραστηριότητες με τα κα-
τάλληλα εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας. Η δράση συνίσταται στο γεγονός ότι η 
γνώση προέρχεται από τον ίδιο το μαθητή. Οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το Λογισμικό 
«Αρχαία; Υeah!» προκειμένου να αποδομήσουν το κείμενο με τέτοιο τρόπο ώστε συ-
νεργαζόμενοι να οδηγηθούν στην καλύτερη δυνατή μετάφραση. Είναι ξεκάθαρο πως η 
συνεργατική μάθηση αποτελεί βασική πτυχή της μαθησιακής δραστηριότητας καθώς 
όλες οι δραστηριότητες γίνονται μέσα σε συλλογικότητες προκειμένου να μάθουν τα 
παιδιά να συνεργάζονται και να διαχειρίζονται τις δυσκολίες που τυχόν προκύπτουν 
στη συνύπαρξη πολλών διαφορετικών ατόμων.  

Διδακτικά και γνωστικά προβλήματα: Η διδασκαλία του άγνωστου στα αρχαία ελ-
ληνικά αντιμετωπίζεται από τους περισσότερους μαθητές με μεγάλη ανία και πλήξη. Η 
αιτία του προβλήματος εντοπίζεται στην αδυναμία παρακολούθησης και συμμετοχής 
των μαθητών εξαιτίας της δυσκολίας των κειμένων, τα οποία παρουσιάζονται αποκομ-
μένα από το περικείμενο, χωρίς καμία συνοχή με αποτέλεσμα να καταλήγουν δυσνόητα 
και βαρετά. Παράλληλα η υπερσυγκέντρωση του γνωστικού υλικού μέσα σε πέντε έξι 
αρχαιοελληνικές γραμμές απωθεί ακόμα περισσότερο τους μαθητές. Μάλιστα συχνά 
το πάθος των φιλολόγων να προσεγγίσουν το κείμενο καθαρά φιλολογικά εστιάζοντας 
στη γλωσσική ανάλυση και ξεχνώντας πως το ζητούμενο δεν είναι το κείμενο αλλά η 
εσωτερίκευση από το μαθητή των κατάλληλων εργαλείων ώστε να μπορεί αυτόνομα 
να επεξεργάζεται κάθε είδους κείμενο, οδηγεί στη λανθασμένη ιεράρχηση στόχων και 
στην παράλειψη των δυνατοτήτων των μαθητών. 

Πλαίσιο Εφαρμογής 

Απευθύνεται: Σε μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης στη Β` και Γ` Λυκείου. Ω-
στόσο με ορισμένες τροποποιήσεις ως προς την επιλογή κειμένων θα μπορούσε να δι-
δαχθεί και στην Α` Λυκείου ή Γ` Γυμνασίου. 
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Χρόνος και χώρος υλοποίησης: 8- 10 διδακτικές ώρες. Φυσική παρουσία στην τάξη 
(πλήρως εξοπλισμένη με η/υ ή αίθουσα πληροφορικής) αλλά και ασύγχρονα μέσω 
Google Drive. 

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά 
κατασκευασμένα με το Αβάκιο, σύνδεση στο διαδίκτυο, εγκατεστημένα προγράμματα 
Office (Word, Excel), λογαριασμό στο Gmail για το Google Drive.  

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Οι μαθητές χωρίζονται σε ανομοιογενείς -ως 
προς τα επίπεδα ικανότητας των μελών- ομάδες έχοντας ομαδική ευθύνη για την μά-
θηση του καθενός. Κατά τη διάρκεια της ομαδικής μελέτης έργο των μελών είναι τόσο 
να κατακτήσουν τη νέα γνώση όσο και να βοηθήσουν τους συμμαθητές τους να κάνουν 
το ίδιο. Για αυτό οι μαθητές παροτρύνονται από τον εκπαιδευτικό να εκφράζουν τυχόν 
απορίες τους στους συμμαθητές τους και μόνο εάν δεν καταφέρουν εκείνοι να τους τις 
ξεδιαλύνουν να απευθυνθούν στον ίδιο. Η κάθε ομάδα θα αξιολογείται και για την ι-
κανότητα συνεργασίας της. Σαφώς η επιτυχία της ομάδας θα πρέπει να εξαρτάται από 
την ατομική ευθύνη όλων των μελών και όχι από ενιαίο ομαδικό αποτέλεσμα. Ο εκπαι-
δευτικός σε όλη αυτή τη διαδικασία παύει να είναι το επίκεντρο και να αποτελεί την 
αυθεντία της τάξης. Ο ρόλος του περιορίζεται σε αυτόν του παρατηρητή – εμψυχωτή. 

Στόχοι  
Διδακτικοί: Οι μαθητές μετά την υλοποίηση και ολοκλήρωση του Σεναρίου μπορούν: 

Να γνωρίσουν τη γραπτή παραγωγή μιας ιστορικής περιόδου και τη μελέτη της παρα-
γωγής αυτής ως απεικόνισης της ανθρώπινης δράσης και σκέψης στο ευρύτερο πλαίσιο 
της επιδίωξης του ανθρωποκεντρισμού: της γνωριμίας και κατανόησης του ανθρώπου 
διαχρονικά και συγχρονικά. (Φουντοπούλου, 2011)  

Να ερμηνεύουν το κείμενο στην ολότητά του και όχι ως άθροισμα ανεξάρτητων στοι-
χείων που τυχαία συνυπάρχουν. (Φουντοπούλου, 2010) 

Γνωστικοί: Οι μαθητές μετά την υλοποίηση και ολοκλήρωση του Σεναρίου μπορούν: 

Να αναγνωρίζουν τη μορφολογία και τη σύνταξη κειμένων της αρχαιοελληνικής δια-
λέκτου.  

Να συσχετίζουν στοιχεία της αττικής διαλέκτου με αντίστοιχα της ελληνικής σε μια 
προσπάθεια συγκριτικής διαχρονικής προσέγγισης της γλώσσας. 

Τεχνολογικοί: Οι μαθητές μετά την υλοποίηση και ολοκλήρωση του Σεναρίου μπο-
ρούν: 

Να προβαίνουν σε μη γραμμικές διορθώσεις. 

Να προεκτείνουν τις σκέψεις τους στην οθόνη λειτουργώντας αυτή σαν καθρέφτης της 
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έκφρασής. 

Να ανταλλάσουν ασύγχρονα ή μη απόψεις επιχειρηματολογώντας.  

Ανάλυση Δραστηριοτήτων 

1η Φάση «Βιωματική Αφόρμηση»: Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τη μέθοδο της Ι-
δεοθύελλας προκειμένου να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους εισάγει 
ομαλά στη νέα γνώση. Η λέξη που συστήνεται για αφόρμηση είναι η «εκπαίδευση» 
καθώς συνδέεται άμεσα με τα βιώματα των μαθητών και αναμένεται όλοι να δραστη-
ριοποιηθούν.  

2η Φάση «Σπαρτιάτης ή Αθηναίος;»: Αφού ολοκληρωθεί η 1η φάση ο εκπαιδευτικός 
ενορχηστρώνει την τάξη του με τον τρόπο που περιγράφηκε εκτενώς παραπάνω και 
παροτρύνει τις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί να αλληλεπιδράσουν με τον πρώτο μι-
κρόκοσμο προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσο γνωρίζουν τις απόψεις που είχαν 
οι πρόγονοί τους, Αθηναίοι και Σπαρτιάτες για την εκπαίδευση. Αναμένεται οι μαθητές 
να δυσκολευτούν στη μετάφραση των αποσπασμάτων που πρέπει να συσχετίσουν με 
τις δύο πόλεις. 

3η Φάση «Στο άγνωστο και ακόμα παραπέρα»: Ο εκπαιδευτικός λειτουργώντας κα-
θοδηγητικά μόλις αντιληφθεί τη δυσκολία των μαθητών στη μετάφραση τους βοηθά 
να συνειδητοποιήσουν ότι χρειάζονται επιπλέον εργαλεία ώστε να προσεγγίσουν το 
κείμενο και να επιλέξουν στη συνέχεια τη σωστή απάντηση. Σε αυτό λοιπόν το σημείο 
τους παροτρύνει να ανοίξουν το αρχείο Word με τίτλο «Αρχαιοελληνικό Κείμενο», στο 
οποίο θα επεξεργαστούν δυναμικά το κείμενο χωρίς να ακολουθήσουν υποχρεωτικά 
μια γραμμική πορεία καθώς και το μικρόκοσμο «Στο άγνωστο και ακόμα παραπέρα», 
ο οποίος θα αποτελέσει το βασικό λογισμικό για την γλωσσική ανάλυση του κειμένου.  

4η Φάση «Μεταφράζουμε ομαδικά και ασύγχρονα»: Έχοντας επεξεργαστεί το κεί-
μενο οι μαθητές είναι σε θέση να συντάξουν τη μετάφραση του. Η διαδικασία αυτή θα 
λάβει χώρα έξω από τα χώρο-χρονικά πλαίσια του σχολείου αξιοποιώντας αυτή τη 
φορά τις λειτουργικότητες του Google Drive. Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να ανοίξει 
για κάθε ομάδα ένα διαφορετικό Drive - έγγραφο εντάσσοντας και τον εαυτό του μέσα 
για να παρέχει ανατροφοδότηση. Ζητά από τους μαθητές να επιλέξουν ένα χρώμα και 
να συντάξουν από κοινού όλοι μαζί τη μετάφραση.  

5η Φάση «Παράλληλο κείμενο»: Μόλις ολοκληρωθεί και η 4η Φάση του Σεναρίου 
στόχος του Εκπαιδευτικού είναι να ελέγξει κατά πόσο οι μαθητές έχουν οικοδομήσει 
τη νέα γνώση και έχουν οικειοποιηθεί τη χρήση των απαιτούμενων εργαλείων για την 
επεξεργασία ενός άγνωστου κειμένου ως προς τη γλωσσική και αισθητική του ανά-
λυση. Για να το διαπιστώσει αυτό δίνει στους μαθητές ένα δεύτερο άγνωστο κείμενο 
και τους ζητά να εργαστούν για αυτό όπως ακριβώς και για το πρώτο. Το δεύτερο ά-
γνωστο λειτουργεί ως παράλληλο κείμενο του πρώτου, στοιχείο που θα βοηθήσει στην 
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πραγματική ανάλυση που θα γίνει στην επόμενη φάση. 

6η Φάση «Ποιός είναι ποιός;» : Εφόσον έχει ολοκληρωθεί και η 5η Φάση του Σενα-
ρίου αυτό που μένει είναι να συσχετίσουν οι μαθητές τα κείμενα και να αντλήσουν 
περισσότερες πληροφορίες για τα πραγματολογικά και ιδεολογικά στοιχεία της κάθε 
πόλης εκείνη την εποχή. Για το σκοπό αυτό έχει κατασκευαστεί από τον εκπαιδευτικό 
ο μικρόκοσμος «Ποιός είναι ποιός;» με τον τρόπο που περιγράφηκε νωρίτερα. Οι μα-
θητές συνεργάζονται από κοινού διερευνώντας τους ρόλους που είχαν συγκεκριμένα 
πρόσωπα στην αρχαιοελληνική εκπαίδευση αλληλεπιδρώντας με το μικρόκοσμο. Στη 
συνέχεια φτιάχνουν ένα διάγραμμα του Venn και τοποθετούν μέσα πληροφοριακό υ-
λικό τέτοιο που να παρουσιάζει ξεκάθαρα την εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα, στην 
αρχαία Σπάρτη και τα κοινά τους σημεία. 

7η Φάση «Σπαρτιάτης ή Αθηναίος τελικά;»: Η 7η και τελευταία φάση του Σεναρίου 
αποσκοπεί στην αυτό-αξιολόγηση των μαθητών προκειμένου να συνειδητοποιήσουν 
πόσο σημαντικά ήταν τα εργαλεία που έμαθαν να χρησιμοποιούν για την επεξεργασία 
και ανάλυση ενός άγνωστου κειμένου. Για αυτό λοιπόν τους δίνεται ξανά από τον εκ-
παιδευτικό ο Μικρόκοσμος «Σπαρτιάτης ή Αθηναίος;» στον οποίο οι μαθητές πρέπει 
να αντιστοιχίσουν τα αρχαιοελληνικά αποσπάσματα με τα πρόσωπα στα οποία ταιριά-
ζουν. Αυτή τη φορά η επίλυση του κουίζ είναι μια εύκολη υπόθεση για τους μαθητές 
καθώς έχουν αναπτύξει και καλλιεργήσει όλα εκείνα τα εργαλεία που χρειάζεται κανείς 
για να προσεγγίσει ένα αρχαιοελληνικό κείμενο και επιπλέον γνωρίζουν το πολιτισμικό 
υπόβαθρο των δύο πόλεων. Επομένως με ευκολία μπορούν να επιλέξουν τη σωστή α-
πάντηση.  

Κριτική Προσέγγιση και Επέκταση του Σεναρίου 

Ο σημερινός εκπαιδευτικός αλλά και ο εκπαιδευτικός του μέλλοντος πολύ περισσότερο 
(θα) απευθύνεται σε μια γενιά μαθητών πλήρως εξοικειωμένη με τα ψηφιακά μέσα. Ως 
εκ τούτου επιβάλλεται η ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών στα σχολεία μέσα από 
καλά δομημένα σενάρια που θα αναδεικνύουν την πρόσθετη παιδαγωγική αξία τους. 
Το παρόν σενάριο αποτελεί μια προσπάθεια να ενταχθούν στη διδασκαλία της Θεμα-
τογραφίας των Αρχαίων Ελληνικών εκπαιδευτικά λογισμικά, τα οποία προωθούν τη 
διερευνητική, ανακαλυπτική μάθηση, δίνουν στο μαθητή τη δυνατότητα να δομήσει 
μόνος του τη νέα γνώση, να χειριστεί δυναμικά εργαλεία οπτικοποίησης και διαχείρι-
σης δεδομένων, να διατυπώσει υποθέσεις και να εξάγει δικά του συμπεράσματα κατό-
πιν μαστορέματος ή πειραματισμού. Στο συγκεκριμένο Σενάριο δόθηκε ιδιαίτερη έμ-
φαση στην ένταξη των Εκπαιδευτικών Λογισμικών με σκοπό οι μαθητές να προσεγγί-
σουν ελεύθερα και δυναμικά το αρχαιοελληνικό κείμενο. Ο εκπαιδευτικός παύει να 
είναι το επίκεντρο της τάξης και να μεταδίδει «έτοιμες» γνώσεις στους μαθητές. Τα 
εργαλεία των μικρόκοσμων τους βοηθούν να ανακαλύψουν τη νέα γνώση, αφού πρώτα 
οργανώσουν και ταξινομήσουν τις πληροφορίες που συλλέγουν, τις συσχετίσουν με-
ταξύ τους και προβούν σε έγκυρα συμπεράσματα μέσα από διάλογο και επιχειρήματα. 
Όλα τα παραπάνω δε θα μπορούσαν να επιτευχθούν αν δεν εντάσσαμε τα εκπαιδευτικά 
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λογισμικά στη μαθησιακή διαδικασία.  

Από την άλλη πλευρά οι ώρες που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού του Σεναρίου 
είναι πολλές όπως επίσης και η προετοιμασία που οφείλει να κάνει ο εκπαιδευτικός για 
να προσαρμόσει τη συγκεκριμένη ιδέα στα μέτρα της τάξης του. Σίγουρα με το ισχύον 
Αναλυτικό Πρόγραμμα και την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας αλλά και στην 
εκπαίδευση αυτή την περίοδο τέτοιου είδους σενάρια φαντάζουν αδύνατα. Ωστόσο εί-
ναι χρέος του πρωτοποριακού εκπαιδευτικού που θέλει να εξελίσσεται και σέβεται τους 
μαθητές που έχει απέναντί του να βρει τρόπους να υλοποιήσει τέτοιες ιδέες εκσυγχρο-
νίζοντας τον τρόπο διδασκαλίας του και ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των μαθητών 
του. Η μείωση των ωρών κάποιων άλλων δραστηριοτήτων, η ασύγχρονη εκπαίδευση 
μέσω κατάλληλων εργαλείων επικοινωνίας αποτελούν ορισμένες λύσεις.  
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Περίληψη 

Η διδακτική πρόταση που παρουσιάζεται προσπαθεί να προσεγγίσει τα μεγάλα υπαρ-
ξιακά ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο σχετικά με τον Θεό και την σχέση του 
με αυτόν. Οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν τις απόψεις μεγάλων προσωπικοτήτων 
για την ύπαρξη του Θεού, τη θέση της θρησκείας στη ζωή του ανθρώπου και τις απα-
ντήσεις που έχουν δώσει τα φιλοσοφικά συστήματα στις υπαρξιακές του αναζητήσεις. 
Απώτερος στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές όχι μόνο να έρθουν πιο 
κοντά σε προσωπικότητες που επηρέασαν την πορεία του κόσμου με τις απόψεις τους 
αλλά και να «συνδιαλλαστούν» με αυτές μέσω βιωματικής μεθόδου με την χρήση των 
Τ.Π.Ε. προκειμένου να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα της πνευματικής αναζήτησης 
του ανθρώπου. Για την επίτευξη των στόχων αυτών προτείνεται η αξιοποίηση δυνατο-
τήτων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας που προσφέρει το web.2, η χρήση άλλων ψη-
φιακών εργαλείων οπτικοποίησης.  

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

Εισαγωγή 

Η τεχνολογία σήμερα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να μετασχηματίσει τη 
μάθηση και τη διδασκαλία σε ένα πολύ ευρύ φάσμα αντικειμένων (Crook 1994). Το 
διαδίκτυο είναι φανερό πως μπορεί να διαφοροποιήσει την εκπαιδευτική διαδικασία 
(Vanfossen, 2001). Προσφέρει χρήσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των 
μαθητών που δεν σχετίζονται κατ’ ανάγκην με την τυπική εκπαίδευση (Μητροπούλου, 
2003). Ιδιαίτερο ευνοημένο από την είσοδο των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση στάθηκε το 
μάθημα των Θρησκευτικών. Οι Τ.Π.Ε. συντέλεσαν στην ανανέωση των διδακτικών 
πρακτικών του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου με την παροχή εργαλείων που 
είτε διευκόλυναν την αναζήτηση και επεξεργασία πηγών και τεκμηρίων κάθε είδους 
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(γραπτών, οπτικοακουστικών κ.τ.λ.) είτε βοήθησαν στην επίτευξη στόχων που συνδέ-
ονται με μεταγνωστικές δεξιότητες και την καλλιέργεια νέου τύπου γραμματισμών, ό-
πως η φιλοσοφική ενσυναίσθηση και η κριτική ιστορική σκέψη (Βακαλούδη 2001).  

Ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη έχει ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ρόλο. Από την μια 
προσπαθεί να υποστηρίξει και να διευκολύνει το μαθητή και από την άλλη να κρίνει 
την ποιότητα και την αξία των νέων πηγών μάθησης και σταδιακά να θεμελιώσει τη 
νέα γνώση (Selinger, 2001). Οι ΤΠΕ οδηγούν συχνά σε αλλαγές στη δραστηριότητα 
της μάθησης αλλά και σε αλλαγές των μαθησιακών στόχων των μαθητών, στοιχείο που 
επαναπροσδιορίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού (Watson, and Downes, 2000). 

Σ αυτό συνηγορεί και η άποψη πως «Ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κανείς οτιδήποτε 
είναι να το ανακαλύψει ο ίδιος» (Κουμαρόπουλος, 2005). Οι σύγχρονες θεωρίες μάθη-
σης αναγνωρίζουν τρεις βασικούς παράγοντες που ευνοούν τη μάθηση, (α) την ενερ-
γητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων (active learning), (β) τη συνεργασία μεταξύ 
των εκπαιδευομένων (ομαδοσυνεργατική μάθηση) και (γ) τη χρήση δραστηριοτήτων 
που έχουν νόημα (Βοσνιάδου 2000, Walberg & Paik 2000). Για να υπάρχει ενεργός 
μάθηση πρέπει να δοθούν στον μαθητή τα κίνητρα τα οποία θα τον ωθήσουν να συμ-
μετέχει στην διαδικασία μάθησης. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω της ενσυναίσθησης 
(empathy) (Κουμαρόπουλος, 2005).  

«Οι Στοχασμοί προσωπικοτήτων» είναι μία διδακτική πρόταση η οποία δίνει τη δυνα-
τότητα διαθεματικής προσέγγισης της ύλης, η οποία προτείνεται και από τα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών, καθώς παρουσιάζονται απόψεις για το φαινόμενο της Θρη-
σκείας αλλά και την σχέση του ανθρώπου με το Θεό όπως εκφράζονται από προσωπι-
κότητες που έχουν σχέση τόσο με το γνωστικό αντικείμενο των Θρησκευτικών, της 
Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, της Πολιτικής Παιδείας και της Φιλοσοφίας όσο 
και με την Φυσική, τα Μαθηματικά και τη Βιολογία. Με τον όρο «διαθεματικότητα» 
αναφερόμαστε σε μια σειρά από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που αποσκοπούν στην «ε-
νοποίηση» της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2002). Η αναθεώρηση του Διαθεματικού Ε-
νιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των Αναλυτικών Προ-
γραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) που θεσμοθετήθηκε το 2003 (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-
2003) δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να συνδέσουν τις πληροφορίες που δέχονται 
από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα προκειμένου να οδηγηθούν από την αποσπα-
σματική μάθηση στην πραγματική γνώση (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002, Ματσαγγού-
ρας, 2004). Κατά τον τρόπο αυτό ενοποιούνται δύο ή περισσότερες γνωστικές περιοχές 
με σκοπό την αύξηση της μάθησης σε κάθε περιοχή (Cone et al., 1998). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η διδακτική πρόταση στηρίζεται κυρίως σε δύο παιδαγωγικές θεωρίες: 
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α) της ανακαλυπτικής μάθησης: του Bruner (1961). Με βάση αυτή ο μαθητής ανακα-
λύπτει ο ίδιος τη γνώση μέσα από μια διαδικασία αναζήτησης, εξερεύνησης και ανά-
λυσης πληροφοριών και δεδομένων. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως εμψυχωτής ή κα-
θοδηγητής, και όχι ως μεταδότης γνώσεων και πληροφοριών. Οι μαθητές αναλαμβά-
νουν μια σειρά από εργασίες που τους αναθέτει ο διδάσκων και με τη βοήθεια εργα-
λείων των Τ.Π.Ε., οδηγούνται στην ανακάλυψη γνώσεων και συμπερασμάτων – κατό-
πιν κριτικής ανάγνωσης πηγών - σχετικά με τη ζωή, τις συνθήκες της εποχής που έζη-
σαν οι προσωπικότητες που ερευνούν και των θεωριών που ανέπτυξαν αυτές. 

β) των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών μάθησης. Σύμφωνα μ αυτές η μάθηση είναι 
αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης του ατόμου με άλλα άτομα, το οποίο επιτυγχάνεται μέσα 
από την υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων (Vygotsky 1978). Στη παρακάτω διδα-
κτική πρόταση η εφαρμογή των κοινωνικοπολιτισμικών αυτών θεωριών υποβοηθείται 
από εργαλεία των Τ.Π.Ε. και από τις δυνατότητες που παρέχει το web.2. Το web.2 
απομακρύνει τον χρήστη από τον ρόλο του παθητικού δέκτη πληροφοριών μετατρέπο-
ντάς τον σε δημιουργό και αξιολογητή του ψηφιακού υλικού, το οποίο μοιράζεται με 
άλλους. Επίσης επιτρέπει τη δημοσίευση του υλικού που έχει συγκεντρώσει ο κάθε 
μαθητής ή η κάθε ομάδα, συντελώντας στην αλληλεπίδραση των μαθητών (Μαρομμα-
τάκη & Σιδηροπούλου 2009). 

Η διδακτική μέθοδος που προτείνεται είναι η ομαδοσυνεργατική (Ματσαγγούρας 1987, 
Sharan 1990). Η ομαδοσυνεργατική μάθηση στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση εν-
δείκνυται για δύο λόγους: α) η ενασχόληση με φιλοσοφικά ζητήματα προκαλεί δέος 
και μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο επομένως η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μα-
θητών που ερευνούν διαφορετικές απόψεις σε ένα ζήτημα μπορεί να αποκαλύψει το 
βάθος και την έκταση της φιλοσοφίας που δεν είναι τίποτε άλλο από την σκέψη πάνω 
στην ίδια τη σκέψη και τις δυνατότητές της. και, β) διότι όπως έχει παρατηρήσει ο 
Καντ, είναι σωστότερο να λέμε ότι πρέπει να μαθαίνουμε το “πώς να φιλοσοφούμε” 
και όχι να μαθαίνουμε ένα έτοιμο “σώμα” φιλοσοφικών αντιλήψεων και θεωριών (Στέ-
λιος Βιρβιδάκης, Βασίλης Καρασμάνης, Χαρινέλα Τουρνά, 2007). Κατ αυτό τον τρόπο 
οι μαθητές εργάζονται από κοινού σε ομάδες προκειμένου να ανακαλύψουν γνώσεις 
και να τις παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους. αλλά προχωρούν και προς την κα-
τεύθυνση της αλληλεπίδρασης, καθώς κατά την εκπόνηση των εργασιών τους επικοι-
νωνούν μεταξύ τους κοινοποιώντας το υλικό που εκπόνησαν, προκειμένου εκείνοι να 
το αξιοποιήσουν για τις εργασίες τους, και αντίστροφα.  

Γενικά Στοιχεία διδακτικής πρότασης 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Β’ Λυκείου περιλαμβάνει το θέμα της «Θρη-
σκείας ως πανανθρώπινο φαινόμενο», αλλά αναφέρεται και στην πνευματική προσπά-
θεια του ανθρώπου να δώσει απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα που τον απασχολούν, 
όπως το ζήτημα για τον άνθρωπο και τον Θεό. Για να γίνει ενδιαφέρον ένα τόσο σημα-
ντικό ζήτημα, είναι απαραίτητο η διαδικασία μάθησης να μην περιορίζεται μόνο στην 
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απλή παροχή θρησκευτικών ή φιλοσοφικών γνώσεων, αλλά να επεκτείνεται στην κα-
τανόηση της υπαρξιακής ανάγκης του ανθρώπου να αναζητήσει απαντήσεις σ αυτά 
(Μπαλτατζής, 2013). Αφορμή για την διδακτική πρόταση δόθηκε από την ύλη της δι-
δακτικής ενότητας 23 «Το φαινόμενο της αθεΐας» του βιβλίου «Χριστιανισμός και θρη-
σκεύματα» και από το κεφάλαιο 1 του βιβλίου της Β΄ Λυκείου «Αρχές φιλοσοφίας» 
της Θεωρητικής κατεύθυνσης. Τέθηκε λοιπόν στο κέντρο του ενδιαφέροντος των μα-
θητών η αναζήτηση των απαντήσεων που δόθηκαν από τους μεγάλους στοχαστές στα 
υπαρξιακά ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο από την στιγμή της γέννησής του. 
Στόχος της πρότασης είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μια σφαιρική εικόνα για την 
αναγκαιότητα της θρησκείας αλλά και για την θρησκεία ως πανανθρώπινο φαινόμενο 
καθώς και για το ζήτημα της ύπαρξης του Θεού και της σχέσης του με τον άνθρωπο 
συμπληρώνοντας τον καμβά του φαινομένου «θρησκεία» με τις απόψεις που έχουν 
διατυπωθεί στο πέρασμα των αιώνων όχι μόνο από τους εκφραστές των θρησκειών 
αλλά και από τους φιλοσόφους- στοχαστές. 

 

Ως απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης της πρότασης ορίζονται οι 18 ώρες (ένα τετρά-
μηνο). Προτείνεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της ερευνητικής εργα-
σίας (μονόωρο) της Β΄ Λυκείου που υπάρχει στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Με τον τρόπο 
αυτό οι μαθητές μπορούν να προχωρούν παράλληλα με τις γνώσεις που θα δέχονται 
από το βιβλίο «Χριστιανισμός και θρησκεύματα» και τις διδακτικές ενότητες του που 
αναφέρονται στα αντίστοιχα θέματα. 

Για την υλοποίηση της διδακτικής πρότασης και την επίτευξη των στόχων προτείνεται 
η χρήση των εργαλείων του web.2. Οι μαθητές επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμο-
ποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κοινοποιούν τις εργασίες τους, ώστε αυτές 
να χρησιμοποιηθούν από συμμαθητές τους άλλων ομάδων, στην πλατφόρμα moo-
dle http://srv-1lyk-peir-thess.thess.sch.gr/moodle/ του σχολείου. Για την εκπόνηση των 
εργασιών τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κειμενογράφο, αξιοποιώντας τις δυ-
νατότητες για ιδιαίτερη επισήμανση και προβολή πληροφοριών. Για την παρουσίαση 
των εργασιών τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα ψηφιακό εργαλείο για τη δη-
μιουργία κινούμενων φωτογραφιών, το makebeliefscomix 
(http://www.makebeliefscomix.com/Comix/), μέσα από το οποίο έχουν τη δυνατότητα 
να κατασκευάσουν κινούμενες φωτογραφίες επιλέγοντας εικόνες φιλοσόφων επιστη-
μόνων, πολιτικών και αποτυπώνοντας τους να εκφράζουν τις απόψεις τους στους μα-
θητές με την μορφή λεζάντας ή υπότιτλων. Η δημιουργία των κινούμενων φωτογρα-
φιών θα φέρει τους μαθητές απέναντι στους εκφραστές φιλοσοφικών θέσεων και θα 
τους κινητοποιήσει να διαλεχθούν μεταξύ τους. Η επικοινωνία θα γίνει ποιοτικότερη 
και πιο ζωντανή και θα βοηθήσει τόσο τους ίδιους, όσο και τους συμμαθητές τους να 
κατανοήσουν καλύτερα και βαθύτερα όσα άκουσαν με μορφή διάλεξης από τους φιλο-
σόφους (κινούμενες φωτογραφίες-πορτραίτα). Τέλος η σύνθεση και παρουσίαση της 
δουλειάς τους μπορεί να αποτυπωθεί σε ηλεκτρονικό βιβλίο με την χρήση του flip-
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snackedu (http://flipsnackedu.com/my-flipbooks/) και να κοινοποιηθεί στην ιστοσε-
λίδα του σχολείου http://1lyk-peir-
thess.thess.sch.gr/portal/index.php/students/works/sxoliko-etos-2014-
2015/erevnitikes-ergasies-v-lykeio/422-parousiasi-erevnitikis-ergasias-stoxasmoi-
prosopikotiton .  

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι τα ψηφιακά εργαλεία που προτείνονται δεν απαι-
τούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία από τους μαθητές και είναι σχετικά απλά στη χρήση τους. 
Ο διδάσκων είτε μόνος είτε σε συνεργασία με φοιτητές (στην προσπάθεια συνεργασίας 
με Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο άσκησης φοιτητών) μπορεί να αφιερώσει λίγο διδακτικό χρόνο 
κατά την έναρξη υλοποίησης της διδακτικής πρότασης προκειμένου να εξηγήσει στους 
μαθητές πώς θα τα αξιοποιήσουν.  

Ειδικοί στόχοι του σεναρίου 

Οι ειδικοί στόχοι του σεναρίου αναφέρονται στους τομείς του κλασσικού, του ψηφια-
κού και του κριτικού γραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα στον κλασσικό γραμματισμό 
οι επιμέρους στόχοι είναι οι παρακάτω: 

1. Γνωστικοί στόχοι: Να αντιληφτούν την αναγκαιότητα του «φιλοσοφείν» στην ζωή. 
Να γνωρίσουν οι μαθητές τη θρησκεία ως πανανθρώπινο φαινόμενο. Να γνωρίσουν 
μεγάλες προσωπικότητες που επηρέασαν τον κόσμο με τις απόψεις τους πάνω στα υ-
παρξιακά ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο. Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά 
με τα πνευματικά ρεύματα που επηρέασαν την ιστορική και κοινωνική πορεία του κό-
σμου (θετικισμός, ανθρωπισμός). 

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 πρω-
τοβουλίες και να δημιουργούν μέσα από τον κόσμο των ενδιαφερόντων τους μια πρω-
τότυπη παρουσίαση του θέματος που έχουν αναλάβει να επεξεργαστούν (Ματσαγγού-
ρας, 2000). Να καλλιεργήσουν τα αισθητικά τους κριτήρια. 

3. Συναισθηματικοί στόχοι: Οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν μέσα από βιωματικές 
δράσεις απέναντι στις ποικίλες απόψεις, να κατανοήσουν πως οφείλουν να σέβονται 
τις απόψεις των άλλων, έστω κι αν δεν τους εκφράζουν.  

4. Στόχοι ως προς την χρήση των ΤΠΕ: επιδιώκεται οι μαθητές: α) να ασκηθούν στην 
αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το θέμα τους μέσω του διαδικτύου, β) να εξοι-
κειωθούν με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και να γνωρίσουν τις δυνατότητες 
που τους δίνονται στη παραγωγή ατομικών ή συνεργατικών κειμένων, γ) να ασχολη-
θούν μεθοδικά με τη δημιουργία πρωτότυπων παρουσιάσεων, να ενθαρρυνθούν να α-
ναρτούν τις εργασίες τους σε ιστολόγια και να κοινοποιούν το έργο τους, να μάθουν να 
χρησιμοποιούν την πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης moodle του σχολείου 
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τους http://srv-1lyk-peir-thess.thess.sch.gr/moodle/ καθώς και υλικό από το ψηφιακό 
σχολείο http://ebooks.edu.gr/2013/allcourses.php ή άλλες ιστοσελίδες και δ) να γνωρί-
σουν την χρήση προγραμμάτων παρουσίασης κινούμενων φωτογρα-
φιών http://www.makebeliefscomix.com/Comix/ και παρουσίασης χρονογραμμών ό-
πως το dipity (www.dipity.com) για πιο ζωντανή απόδοση του υλικού τους αλλά και 
έκδοσης ηλεκτρονικού λευκώματος όπου μπορούν να αποτυπώσουν το υλικό τους με 
ιδιαίτερη αισθητική επιμέλεια http://kika.flipsnackedu.com/my-
flipbooks/details/?flip=fzn0zeqi&backUrl=. 

Με τον κριτικό γραμματισμό επιχειρείται οι μαθητές: α) να διαμορφώσουν κριτική 
στάση απέναντι στην θρησκεία ως πανανθρώπινο φαινόμενο γνωρίζοντας τις απόψεις 
φιλοσόφων, β) να γνωρίσουν –όσο είναι δυνατό- φιλοσοφικές απόψεις που διατυπώ-
θηκαν αναφορικά με την ύπαρξη του Θεού και την σχέση του με τον άνθρωπο, γ) να 
διαμορφώσουν ελεύθερα και ενσυνείδητα προσωπική άποψη απέναντι στο φαινόμενο 
της θρησκευτικής ετερότητας, δ) να συζητούν για τα μεγάλα προβλήματα και ερωτή-
ματα στη ζωή του ανθρώπου και του κόσμου, ε) .να συνειδητοποιήσουν ότι η φιλοσο-
φία είναι η σκέψη πάνω στην ίδια τη σκέψη και τις δυνατότητές της. 

Προϋποθέσεις υλοποίησης του σεναρίου 

Προκειμένου οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστές και διαδίκτυο ενδείκνυται 
το μάθημα να γίνεται στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Μάλιστα για να 
μην χάσουν χρόνο οι μαθητές στην εκμάθηση του χειρισμού των προγραμμάτων που 
θα χρησιμοποιήσουν υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με φοιτητές από τμήματα 
Α.Ε.Ι. (Μαθηματικό, Φυσικό, Θεολογίας, Πληροφορικής, κ.λπ.) που θα τους καθοδη-
γήσουν στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης τους. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει σύνδεση 
μεταξύ των διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης και προώθηση καινοτόμων διδακτι-
κών πρακτικών. 

Περιγραφή του σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο δύναται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας σε διά-
στημα 18 διδακτικών ωρών και χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις που θα έχουν χρονική 
διάρκεια 16 και ένα δίωρο που μπορεί να αφιερωθεί στην αξιολόγηση της ερευνητικής 
εργασίας. Μπορεί επίσης να υλοποιηθεί σε ένα τετράωρο στο πλαίσιο του μαθήματος 
των Θρησκευτικών μέσω διαθεματικής προσέγγισης με κάποιο από τα μαθήματα που 
άπτεται του ενδιαφέροντος. 

Α΄ Φάση (6 διδακτικές ώρες) 

Κατά την διάρκεια αυτής ο εκπαιδευτικός συντάσσει με την βοήθεια των μαθητών ένα 
κατάλογο με προσωπικότητες φιλοσόφων, επιστημόνων, πολιτικών, λογοτεχνών αλλά 
και καλλιτεχνών τους οποίους οι μαθητές επιθυμούν να γνωρίσουν. Σημειώνεται πως 
οι προσωπικότητες μπορεί να είναι σύγχρονες ή ιστορικές π.χ. η Υπατία, ο Πυθαγόρας, 
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ο Νανόπουλος, ο Δαρβίνος, ο Πλάτωνας, ο Νίτσε, ο Μαρξ, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο 
Μιχαήλ Άντζελο, κ.α.. Το διαδίκτυο εδώ χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη πληροφόρη-
σης. Ο στόχος βέβαια πάντα είναι πέρα από τα βιογραφικά στοιχεία που θα γνωρίσουν 
οι μαθητές να ενημερωθούν σχετικά με τις απόψεις αυτών για την ύπαρξη του Θεού 
και την σχέση του με τον άνθρωπο. Ο κατάλογος ο οποίος συντάσσεται αναρτάται στην 
πλατφόρμα του moodle του σχολείου http://srv-1lyk-peir-thess.thess.sch.gr/moodle/ . 
Δημιουργείται ένα χρονολόγιο της ερευνητικής πορείας της εργασίας στην πλατφόρμα 
το οποίο ενημερώνεται στο τέλος κάθε μαθήματος. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί 
στο σχολείο πλατφόρμα moodle είναι καλό να δημιουργηθεί ένα blog με τίτλο το θέμα 
της εργασίας. Εκεί μπορεί να δημιουργηθεί ένα ημερολόγιο εργασιών και να αναρτώ-
νται όλες οι εργασίες των μαθητών κατά την πορεία της έρευνας. Στο σημείο αυτό ο 
εκπαιδευτικός είναι καλό να αναρτήσει στην πλατφόρμα ή στο blog σελίδες που ενδεί-
κνυνται για την εργασία τους. Οι μαθητές κατά την πορεία της έρευνας τους θα έχουν 
την ευκαιρία να συμπληρώσουν την βιβλιογραφία και με άλλες σελίδες. Στη συνέχεια 
δημιουργούνται οι ομάδες εργασίας. Προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία των 
«συνηθισμένων» ομάδων που λειτουργούν σε κάθε μάθημα αλλά και για να δημιουρ-
γηθεί μια παιγνιώδης ατμόσφαιρα προτείνουμε στους μαθητές την ηλεκτρονική κλή-
ρωση. Χρησιμοποιώντας το random.org και αφού πρώτα μοιραστούν στους μαθητές 
τυχαίοι αριθμοί γίνεται ηλεκτρονική κλήρωση η οποία και καθορίζει τις ομάδες εργα-
σίας. Στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας δεν μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 
20 μαθητές. Για το λόγο αυτό δημιουργούνται 5 ομάδες των 4 ατόμων. Στη συνέχεια 
ακολουθεί η επιλογή των προσωπικοτήτων με τις οποίες επιθυμούν να ασχοληθούν οι 
μαθητές. Οι ομάδες μετά από συζήτηση επιλέγουν τα πρόσωπα. Σε περίπτωση που κά-
ποιες ομάδες επιλέξουν τα ίδια πρόσωπα τότε μπορεί να ξαναγίνει κλήρωση ή να μοι-
ραστούν την εύρεση πληροφοριών π.χ. μία ομάδα τα βιογραφικά στοιχεία και ή άλλη 
το έργο και τις απόψεις που ενδιαφέρουν την έρευνα. Έργο των ομάδων είναι να συ-
γκεντρώσουν πληροφορίες για την βιογραφία, την εργογραφία αλλά και πηγές σχετικά 
με τις απόψεις των προσωπικοτήτων, που έχουν αναλάβει, για τον Θεό και τον άν-
θρωπο. Για κάθε πρόσωπο αφιερώνεται μία διδακτική ώρα. Τα μέλη της ομάδας μοι-
ράζονται την αναζήτηση (άλλος την βιογραφία, άλλος το έργο, κ.λπ.). Η διάρκεια της 
φάσης αυτής θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσώπων που θα επιλεγούν.  

Β΄ Φάση (6 διδακτικές ώρες) 

Στην φάση αυτή οι μαθητές έχοντας συγκεντρώσει πληροφορίες για τις προσωπικότη-
τες που επέλεξαν έχουν δημιουργήσει το προφίλ του καθενός το οποίο συμπληρώνουν 
με τις απαραίτητες για το θέμα τους πηγές. Στην φάση αυτή είναι βασικό να υπάρχει 
σε κάθε ομάδα ένας μαθητής που θα γνωρίζει ή θα έχει εκπαιδευτεί στο πρόγραμμα 
κινούμενων φωτογραφιών makebeliefscomix 
(http://www.makebeliefscomix.com/Comix/). Με την βοήθεια του προγράμματος και 
εφόσον έχουν επιλεγεί φωτογραφίες των προσώπων που έχουν επεξεργαστεί, ο υπεύ-
θυνος προχωράει στην δημιουργία κινούμενων πορτραίτων. Τα άλλα μέλη της ομάδας 
δημιουργούν λεζάντες ή υπότιτλους το κείμενο των οποίων παίρνουν από τις πηγές 
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τους για να το θέσουν σε κίνηση. Για κάθε πρόσωπο θα αφιερωθεί και πάλι μια διδα-
κτική ώρα. Την δουλειά τους κάθε φορά την αναρτούν στην πλατφόρμα προκειμένου 
να την μοιραστούν με τους υπόλοιπους μαθητές. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούν όλες 
οι ομάδες έναν αριθμό κινούμενων πορτραίτων τα οποία θα λάβουν μέρος σε μια εικο-
νική διάλεξη κατά την παρουσίαση της εργασίας. Στο σημείο αυτό προτείνεται η χρήση 
ενός ψηφιακού εργαλείου κατασκευής χρονογραμμών όπως το dipity 
(www.dipity.com) . Εκεί οι υπεύθυνοι διαχείρισης των προγραμμάτων από κάθε ομάδα 
μπορούν να δημιουργήσουν μία χρονογραμμή πάνω στην οποία μπορούν να τοποθετή-
σουν όλα τα πορτραίτα που έχουν δημιουργήσει. Με τον συγκεκριμένο τρόπο εργασίας 
οι μαθητές αποκτούν μια ολοκληρωμένη άποψη όχι μόνο για τις απόψεις και την ζωή 
των προσώπων που επέλεξαν αλλά και για την χρονική-ιστορική περίοδο που έζησε ο 
καθένας και εκφράστηκε σε σχέση με τους υπόλοιπους. Η Β ΄ φάση είναι σχεδόν απο-
κλειστικά αφιερωμένη στη χρήση Τ.Π.Ε..  

Γ Φάση (3 διδακτικές ώρες) 

Στην Γ φάση οι μαθητές θα προχωρήσουν στην παρουσίαση της χρονογραμμής με τα 
πορτραίτα των προσωπικοτήτων και τις απόψεις τους. Στη φάση αυτή καλό είναι να 
αφιερωθεί όσος χρόνος χρειάζεται για διευκρινίσεις, συζήτηση και ανάλυση των ιδεών 
των προσώπων (προτείνεται να επιλέγουν κάποια από τα πρόσωπα για τα οποία θα γίνει 
συζήτηση σε συνεργασία με τους μαθητές ώστε να μην υπάρχει η πίεση του χρόνου). 
Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό ψυχολόγο Benjamin Bloom στη φάση αυτή οι μαθητές 
βρίσκονται στο στάδιο της ανάλυσης όπου αφού έχουν κατανοήσει το γνωστικό αντι-
κείμενο στη συνέχεια αντιπαραβάλλουν τις προσληφθείσες γνώσεις, τις διακρίνουν και 
εστιάζουν σ αυτές. Στη συνέχεια θα προχωρήσουν στο στάδιο της σύνθεσης με την 
δημιουργία μιας νέας δομής στις προσληφθείσες γνώσεις όπου θα οργανώσουν τα επι-
μέρους στοιχεία για να οδηγηθούν σε μια λύση-συμπέρασμα για το προς διερεύνηση 
θέμα (Bloom, 1956). 

Δ΄ Φάση (1 διδακτική ώρα) 

Κατά την τελευταία φάση οι ομάδες των μαθητών θα προχωρήσουν στην έκδοση του 
υλικού της έρευνας τους. Αφού συγκεντρώσουν όλο το υλικό τους θα το μοιραστούν 
ανά ομάδα (με τον τρόπο που το επεξεργάστηκαν) και θα το διαμορφώσουν με το πρό-
γραμμα επεξεργασίας κειμένου PowerPoint. Στη συνέχεια με την χρήση του προγράμ-
ματος flipsnackedu (http://flipsnackedu.com/my-flipbooks/). θα δημιουργήσουν ένα ει-
κονικό βιβλίο το οποίο και θα αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου και στην 
πλατφόρμα του moodle ή το blog τους. Με τον τρόπο αυτό η ερευνητική πορεία της 
εργασίας τους είναι όλη καταχωρημένη με μορφή ημερολογίου αλλά και με ταξινομη-
μένο το υλικό ανά ημερομηνία. 
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Αξιολόγηση σεναρίου 

Με την καταγραφή όλης της ερευνητικής πορείας της εργασίας στην πλατφόρμα (ή το 
blog) με τη μορφή ημερολογίου καθ’ όλη τη διάρκεια του project δύναται να εφαρμο-
στούν και τα τρία είδη αξιολόγησης (διαγνωστική, διαμορφωτική και τελική), σε μη 
τυπικό, κυρίως, πλαίσιο. Το πρώτο μέλημα των εκπαιδευτικών είναι η διερεύνηση –
μέσα από συζήτηση των προσωπικοτήτων που θα ενδιέφεραν τους μαθητές να ασχο-
ληθούν. Οι αρχικές διαπιστώσεις αξιοποιούνται αποτελεσματικά και καθορίζουν το υ-
λικό το οποίο θα αναζητήσουν και θα επεξεργαστούν οι μαθητές. Στη συνέχεια με τη 
καταγραφή σε μορφή χρονολογίου όλων των εργασιών είναι εύκολο να αναζητηθούν 
τυχόν παραλείψεις ή παραβλέψεις κατά την πορεία της ερευνητικής εργασίας. Η ανά-
λυση και σύνθεση του γνωστικού υλικού που συγκεντρώνουν οι μαθητές αξιολογείται 
με την κοινοποίησή του στην πλατφόρμα από όλους τους μαθητές που μπορούν να 
επέμβουν διορθωτικά. Στην τρίτη φάση μάλιστα οι ίδιοι οι μαθητές μέσα από συζήτηση 
που αναπτύσσεται μπορούν να αξιολογήσουν το βαθμό κατανόησης του γνωστικού υ-
λικού που συγκέντρωσαν. Σίγουρα η διαδραστική παρουσίαση των πορτραίτων των 
προσωπικοτήτων και των απόψεων τους ενισχύει την αντίληψη των μαθητών. 

Τέλος, οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια που έχουν συνταχθεί 
με το πρόγραμμα Google Docs (http://drive.google.com/) και τους αποστέλλονται με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι ερωτήσεις μπορούν να αφορούν θέματα όπως: α. Πόσο 
ικανοποιημένοι είστε από την πορεία της ερευνητικής εργασίας, β. Θεωρείτε πως ο 
τρόπος έρευνας σας βοήθησε να κατανοήσετε τις απόψεις των προσώπων για την θρη-
σκεία και το Θεό, γ. Ποιες διορθώσεις θα προτείνατε στον τρόπο υλοποίησης του pro-
ject, κ.λπ. 

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 προκλή-
σεις 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 
οργανωμένα με την χρήση των νέων τεχνολογιών προκειμένου να κατακτήσουν την 
νέα γνώση, αποτελεί ένα νέο τρόπο εργασίας στο σχολείο. Οι μαθητές επιλέγουν το 
γνωστικό αντικείμενο που θέλουν να γνωρίσουν, διερευνούν, προβληματίζονται, δη-
μιουργούν, αυτοεκφράζονται και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τον σχεδιασμό, την 
οργάνωση και τη διεξαγωγή των επιμέρους μαθησιακών δραστηριοτήτων.  
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Σχολική γιορτή κι ιστορική αλληγορία  
Από το εκπαιδευτικό δράμα στο μαθητικό θέατρο 

Λάζου – Μπαλτά Καλυψώ Ν.  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02  
kalypsodj@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση περιγράφει τη σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου του παρελθόντος 
έτους στο 6ο Γενικό Λύκειο Νέας Σμύρνης. Αναφέρεται τόσο στο θεωρητικό πλαίσιο 
και στις γενικές αρχές, όσο και στη μεθοδολογία και τους στόχους του συγκεκριμένου 
δρώμενου, η ταυτότητα του οποίου αναζητείται ανάμεσα στο εκπαιδευτικό δράμα και 
στο σχολικό θέατρο. Πρόκειται για μια θεατρική παράσταση, που παραπέμπει στο πο-
λιτικό θέατρο, στο θέατρο συνόλου και στο μεταμοντέρνο θεατρικό ακτιβισμό. Το δρα-
ματικό κείμενό της αποτελεί διακειμενική σύνθεση, που αφηγείται τα ιστορικά γεγο-
νότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ενώ ταυτόχρονα παραπέμπει αλληγορικά, 
μέσω της παρωδίας, σε μια σύγχρονη εθνική ιστορική συγκυρία, αυτήν της οικονομι-
κής κρίσης. Αξιοποιούνται σκηνές από Το Μεγάλο μας Τσίρκο του Ιάκωβου Καμπα-
νέλλη, η μελοποίηση των Ελεύθερων Πολιορκημένων του Διονύσιου Σολωμού από το 
Γιάννη Μαρκόπουλο, σκηνικές προτάσεις από την παράσταση 1789 του Θεάτρου του 
Ήλιου, ο αυτοσχεδιασμός κι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). 

Λέξεις - Κλειδιά: Επανάσταση 21, Οικονομική Κρίση, πολιτικό θέατρο, θέατρο συνό-
λου, εκπαιδευτικό δράμα.  

Εισαγωγή 

Το θέατρο στην ελληνική εκπαίδευση, ως σχολική παράσταση, ήδη από το 19ο αιώνα, 
κυρίως όμως μετά το 1945 αποκτά ειδική βαρύτητα ως μέσο προβολής εθνικών μηνυ-
μάτων: η διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης κι η σφυρηλάτηση της εθνικής ταυτό-
τητας, η μύηση στην εθνική «καθαρότητα» αποτελούν κυρίαρχους στόχους, την κατά-
κτηση των οποίων επιδιώκει ένα μάλλον αυταρχικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσω κυ-
ρίως των «εθνικών εορτών», μέσω δηλαδή μεικτών θεαμάτων, εθνικοπατριωτικού πε-
ριεχομένου (Κακουδάκη, 2005: 212-219).  

Μέσω των τυπικών σχολικών εθνικών εορτών οι μαθητές, κατά τη διάρκεια των σχο-
λικών παραστάσεων, είτε ως συμμετέχοντες σ’ αυτές, είτε ως κοινό, επικοινωνούν 
μέσω του δραματικού κειμένου με τις αξίες και τα ιδανικά του έθνους και καλλιεργούν 
την εθνική τους συνείδηση. Η δυναμική του θεάτρου ως μέσου αγωγής των νέων, η 
οποία είχε ως αποτέλεσμα να μετατραπεί κατά περιόδους το σχολικό θέατρο σε κυρί-
αρχο όργανο πολιτικής, ιδεολογικής ή εθνικής προπαγάνδας, έχει ως αποτέλεσμα τη 
διεύρυνση των ορίων του σχολείου προς το κοινωνικό περιβάλλον και την ανάπτυξη 
διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών. Παράλληλα επιτρέπει στους μαθητές να 
υπερβούν το προσωπικό βίωμα και να ανοιχτούν στη διάσταση του οικουμενικού και 
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του διαχρονικού (Γραμματάς, 2000: 70).  

Το σχολικό θέατρο ως μία πολυγλώσσα που κινείται, χρησιμοποιώντας σημειακούς 
κώδικες από εσωτερικούς κύκλους προς εξωτερικούς (Μουτσόπουλος, 1984: 15), που 
ταυτόχρονα ενισχύει τη βιωματική γνώση και την ελεύθερη έκφραση, υπηρετεί με επι-
τυχία και τους διδακτικούς - παιδαγωγικούς στόχους του γνωστικού αντικειμένου της 
Ιστορίας: συμβάλλει στην ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων από μέρους του ιστορικά 
ενεργούντος προσώπου. Η ερμηνεία εν πολλοίς οφείλεται στην ενσυναίσθηση, στην 
ικανότητα δηλαδή που πρωτίστως χάρη στο θεατρικό φαινόμενο αποκτά ο μαθητής να 
κινηθεί αντίστροφα προς τα γεγονότα, από το παρόν προς το παρελθόν, και να ανασυν-
θέσει εύστοχα το παρελθόν, παρά τη συχνά μεγάλη χρονική απόσταση, τις διαφορετι-
κές κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες που τον χωρίζουν από αυτό (Νάκου: 2000, 
21-41). 

Ο κριτικός γραμματισμός ως απότοκο του ιστορικού γραμματισμού συγκαταλέγεται 
στους μείζονες διδακτικούς στόχους του μαθήματος της Ιστορίας στο πλαίσιο του Νέου 
Σχολείου. Αναπτύσσοντας δεξιότητες, όπως η παρατήρηση, η σύγκριση, η ανάλυση κι 
η σύνθεση, ο εντοπισμός κινήτρων, η τεκμηρίωση, οι μαθητές δύνανται, με την καθο-
δήγηση του διδάσκοντος, να διατυπώνουν ιστορικές υποθέσεις και να εξάγουν συμπε-
ράσματα για το ιστορικό παρελθόν που μελετούν.  

Η ιστορική σκέψη αξιοποιείται κατ’ επέκταση ως παράγοντας της αυτοσυνείδησης του 
μελλοντικού πολίτη, καθώς η γνώση δεν παρέχεται ως έτοιμο υλικό αλλά δομείται από 
σκεπτόμενα υποκείμενα, τα οποία έχουν συναίσθηση ότι ως πολίτες ολοκληρώνονται 
σε περιβάλλοντα δημοκρατικά, αντιρατσιστικά, πολυπολιτισμικά, τις κόλπους κοινω-
νιών ανθρωπιστικής αλληλεγγύης. Ο ιστορικός γραμματισμός είναι χρήσιμο εφόδιο για 
το μελλοντικό ιστορικά σκεπτόμενο πολίτη, προκειμένου να στραφεί διανοητικά μέσα 
από το δικό του ιστορικό παρελθόν και προς το ιστορικό παρόν, να το ατενίσει, να 
επιχειρεί να το προσεγγίσει, να το γνωρίσει και να το ερμηνεύσει.  

Το σχολικό θέατρο ως σχολική παράσταση, ως εκπαιδευτικό εργαλείο κι ως εργαστή-
ριο αλλά κι ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, μολονότι στοχεύει κατά βάση στην 
αισθητική αγωγή και στην καλλιέργεια των μαθητών, υπηρετεί αρμονικά και επιτυχώς 
όλους τις παραπάνω στόχους. Προσφέρει την εμπλαισίωση των ιστορικών μαρτυριών, 
επιτυγχάνει δηλαδή την ένταξή τους στον ιστορικό χωρόχρονο, στον οποίο δημιουργή-
θηκαν. Εν συνεχεία κάθε απόπειρα ερμηνείας τους γίνεται σε συνάρτηση με το ευρύ-
τερο πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό κι οικονομικό περιβάλλον, που οριοθετείται από 
τις συγκεκριμένες χωρικές και χρονικές συντεταγμένες. Ενεργοποιώντας επίσης συναι-
σθηματικούς, λογικούς κι αισθητικούς μηχανισμούς επιτρέπει στο μαθητή να διαμορ-
φώσει μία ενική σχέση με το παρελθόν, ιχνηλατώντας μέσα από αυτή την πορεία του 
στο ιστορικό παρόν.  
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Η παρωδία  

Η παρωδία είναι είδος καρναβαλικό, διακριτικά γνωρίσματα του οποίου αποτελούν η 
συνύπαρξη τραγικού και κωμικού στοιχείου, η φαντασμαγορία, ο συμβολισμός, η συγ-
χώνευση οντολογίας και κοσμογονίας με την πρακτική φιλοσοφία της ζωής. Μέσα από 
σύντομες φράσεις, σκωπτικά παιχνιδίσματα, ειρωνικά πειράγματα, σαρκασμό, χλεύη 
ακόμη κι ηθική διαπόμπευση, η θεατρική παρωδία, ως εμπεριέχουσα την αμφισημία κι 
ως επιφαίνουσα την καρναβαλική δομή, το συμβολισμό και τη δομική ομολογία που 
ανάγει στο μύθο και στο αρχέτυπο, αντανακλά τον προβληματισμό της ύπαρξης 
(Jefferson & Robey, 1984:110-120). Μέσα από μία δυναμική αλληλεξάρτησης με την 
καθημερινή ζωή, το ιστορικό παρόν και παρελθόν, από μία σχεσιοδυναμική έλξης κι 
άπωσης παράγεται η μέθεξη του «είναι» στο «πλέον είναι» (Μουτσόπουλος, 1984 : 16-
7). Με άλλα λόγια η παρωδία αξιοποιεί τις διαλογικές δομές της γλώσσας και την πο-
λυφωνικότητα της λέξης, την ταυτόχρονη δηλαδή παρουσία σε μια διατύπωση της φω-
νής του ήρωα της δικής του φωνής καθώς κι αυτής του άλλου, προκειμένου να κατα-
δειχτεί ο τραγικός χαρακτήρας κι η αλλοτρίωση της ιστορικής ύπαρξης και να νικηθεί 
ο φόβος του ανθρώπου, η υπαρξιακή αγωνία. Η συνύφανση του σκώμματος με το τρα-
γικό ερμηνεύει τον εντοπισμό της παρωδίας σε ιστορικά και πολιτικά δράματα και μά-
λιστα σε συνδυασμό με την αλληγορία και το συμβολισμό.  

Μια σχολική παράσταση για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου  

Η θεατρική παράσταση που αποτέλεσε το περιεχόμενο του εορτασμού της 25ης Μαρ-
τίου στο 6ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης κατά την παρελθούσα σχολική χρονιά σχεδιάστηκε από 
τη θεατρική ομάδα του σχολείου, που είχε ιδρυθεί με πρωτοβουλία της εισηγήτριας με 
στόχο την αφύπνιση της ιστορικής μνήμης, την αναδρομή στην Επανάσταση του 1821, 
σε όσα προηγήθηκαν και στα γεγονότα που ακολούθησαν τη δημιουργία του Ανεξάρ-
τητου Ελληνικού Κράτους στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα με έμφαση : α) στην Επα-
νάσταση ως συλλογικό γεγονός, χωρίς ιδιαίτερη μνεία σε ιστορικές προσωπικότητες, 
β) στο ρόλο των τριών «προστατιδών» δυνάμεων σε διπλωματικό επίπεδο, γ) στην Ε-
πανάσταση για το Σύνταγμα επί βασιλείας Όθωνα.  

Με δεδομένο ωστόσο το διδακτικό χαρακτήρα των εθνικών γιορτών, που δεν περιορί-
ζεται στην ανάμνηση ιστορικών γεγονότων αλλά ευνοεί τους ιστορικούς παραλληλι-
σμούς, δημιουργήθηκε η ανάγκη για την παραγωγή μιας ατομικής κι ομαδικής, προσω-
πικής και διαπροσωπικής, σωματικής αλλά και ψυχοπνευματικής εμπειρίας, η οποία 
καλείται να αναπαραστήσει τη σύγχρονη οικονομική κρίση και να διερευνήσει α) τον 
κοινωνικό χαρακτήρα και τραγικά φαινόμενα, όπως αυτό της πείνας, β) τη στάση των 
Ευρωπαίων εταίρων απέναντι στο «ελληνικό πρόβλημα» και γ) να παράγει μία αντί-
δραση του έφηβου μαθητικού πληθυσμού απέναντι στην κρίση.  

Από κοινού εισηγήτρια και θεατρική ομάδα αποφάσισαν να συνθέσουν επί σκηνής μία 
πολυτροπική παράσταση, κυρίαρχο δομικό στοιχείο της οποίας αποτελεί η πολλαπλή 
παρελθοντική αφήγηση, ο συμβολισμός κι η παρωδία: πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό 
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δράμα που διαμορφώνεται αξιοποιώντας και τροποποιώντας μερικώς το κείμενο από 
Το μεγάλο μας τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλλη, από το οποίο αφαιρέθηκαν σχεδόν 
όλα τα τραγούδια (εκτός του «Λαέ μη σκύψεις άλλο το κεφάλι»), ενώ προστέθηκε η 
μελοποίηση του πρώτου αποσπάσματος του δεύτερου σχεδιάσματος των Ελεύθερων 
Πολιορκημένων του Διονύσιου Σολωμού από το Γιάννη Μαρκόπουλο.  

Το θεατρικό κείμενο 

Η πρεμιέρα του έργου του Ι. Καμπανέλλη, Το Μεγάλο μας Τσίρκο, δόθηκε στις 22 Ιου-
νίου του 1973 στο «Αθήναιον» από το θίασο Καρέζη- Καζάκου. Πρόκειται για μια 
ιστορική παράσταση ενός αντιστασιακού έργου, το οποίο είχε μεγάλη απήχηση στο 
θεατρικό κοινό της εποχής. Το έργο είναι ένα ιστορικό δράμα, που με σατυρικό τρόπο 
διατρέχει τη νεότερη ελληνική ιστορία από την Επανάσταση του 1821 ως τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή και τη Γερμανική Κατοχή. Μέσα από την αναδρομή στη νεότερη 
ελληνική ιστορία εντοπίζονται οι (ισχυρές ή ασθενέστερες) αναλογίες με τη σύγχρονη 
εποχή. Ταυτόχρονα οι παραστάσεις του έργου αποδεικνύουν τη δυναμική και τη δρα-
στικότητα του σύγχρονου πολιτικού θεάτρου, ενός θεάτρου ικανού να εκφράσει τα θε-
μελιώδη προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών (Καμπανέλλης, 2010 : 10-11). 

Η θεατρική αυτή αλληγορία ωστόσο έχει ως στόχο της να καταδικάσει τη Δικτατορία 
των Συνταγματαρχών. Συνιστά ένα ηχηρό, πλην έμμεσο πολιτικό σχόλιο για τη σύγ-
χρονη πολιτική ιστορία. Συνεπώς το αφετηριακό δραματικό κείμενο είναι ένα μεταμ-
φιεσμένο αντιδικτατορικό μανιφέστο, που υμνεί τις ατομικές ελευθερίες και τη λαϊκή 
κυριαρχία. Πρόκειται για ένα σημαντικό διαλογικό διακείμενο, καθώς φιλοξενεί στους 
κόλπους του επαναστατικά ποιητικά κείμενα όπως για παράδειγμα απόσπασμα από τις 
Ωδές του Αντρέα Κάλβου αλλά και για κείμενο μήτρα συνθημάτων που ακούστηκαν 
στον αντιδικτατορικό αγώνα όπως Ψωμί – Παιδεία- Ελευθερία, Φωνή Λαού, Οργή 
Θεού.  

Σταδιακά ο δραματικός συγγραφέας παύει να είναι ταυτόχρονα και σκηνοθέτης του 
κειμένου που υπογράφει. Μολονότι κάθε δραματικό έργο καθίσταται ανοιχτό σε πολ-
λές δυνητικές πραγματώσεις, σε διαφορετικές δηλαδή σκηνικές παραστάσεις, το κεί-
μενο εμπεριέχει στο σώμα του τις στοιχειώδεις προδιαγραφές της εκάστοτε οντολογι-
κής του υλοποίησης. Αυτές μοιραία συναρτώνται με την ιστορικότητα του δραματικού 
κειμένου και συνεπώς καλούνται να διαλεχτούν με την ιστορικότητα κάθε σκηνικής 
παράστασης. 

Έτσι η σχολική παράσταση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου αξιοποιεί τη δυναμική 
του εν λόγω δραματικού κειμένου, προκειμένου να αναζητήσει αναλογίες στην εθνική 
περιπέτεια του πρώτου πέμπτου του 19ου και του 21ου αιώνα. Μεταφέρει δηλαδή τη 
σύγκριση της Επανάστασης του 21 από το γεγονός, η λήξη του οποίου σήμανε την 
αρχή της περιόδου της Μεταπολίτευσης στο γεγονός, που κατά πολλούς σηματοδοτεί 
τη λήξη της.  
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Η σκηνοθεσία 

Η σκηνοθεσία της παράστασης οφείλει πολλά στο Theater d’ Soleil και συγκεκριμένα 
στην παράσταση 1789, Η Επανάσταση πρέπει να σταματάει μόνο, όταν ολοκληρώνεται 
η ευτυχία. Σαιν Ζυστ, παραγωγής του 1970, σε σκηνοθεσία Αριάν Μνούσκιν, η οποία 
επικεντρώνεται στην ιστορία του πρώτου χρόνου της Γαλλικής Επανάστασης 
(Copfman, 1973: 43-47), δοσμένη από την πλευρά του λαού αλλά σαφώς με κριτική 
απόσταση. Ο Μπερνάρ Ντορτ χαρακτηρίζει το Θέατρο του Ήλιου «αληθινή θεατρική 
ομάδα, της οποίας η συλλογικότητα δεν ακολουθεί τυφλά το μύθο της κοινής δημιουρ-
γίας και της κοινοβιακής ζωής, αλλά συντελείται απόλυτα μέσα από τη δουλειά» 
(Dort,1973 :73). Αξιοποιείται παράλληλα το σκηνοθετικό ιδίωμα του Μέγιερχολντ 
(Jomaron, 2009: 86-101). 

Στην παράσταση με τρόπο απλό αλλά όχι απλοϊκό, η μίμηση συναντά τον πολιτικό 
στοχασμό κι ο ελάσσων σκηνικός κονστρουκτιβισμός το λαϊκό θέαμα του πανηγυριού. 
Η μεγιεργχολντική απόπειρα κατάργησης της θεατρικής ψευδαίσθησης εναγκαλίζεται 
το μπρεχτικό παραξένισμα, κλείνοντας το μάτι στους θεωρητικούς προβληματισμούς 
του Ντιντερό, για ένα σκηνικό θέαμα, με πολλές, παράλληλα εξελισσόμενες δράσεις, 
κατά το πρότυπο του φυσικού σύμπαντος. Βαδίζοντας στα χνάρια των ιστορικών των 
Annales, οι συντελεστές της παράστασης οργανώνουν μία επαναστατική γιορτή, η ο-
ποία αν αφηνόταν να φτάσει στην ολοκλήρωσή της, θα έφερνε απόλυτη αλλαγή. Το 
όλο θέαμα λαμβάνει χώρα μέσα σε ατμόσφαιρα πολιτικού διονυσιασμού, πρωταγωνι-
στής στον οποίο δεν είναι άλλος από τον απλό λαό των δρόμων, τον ανώνυμο Έλληνα.  

Οι αυτοσχεδιασμοί των ηθοποιών κυριαρχούν αντί του ολοκληρωμένου σεναρίου. Ο 
ηθοποιός δεν είναι απλά ένα εκτελεστικό όργανο αλλά μετουσιώνει σε δράση κατα-
στάσεις που ο ίδιος δημιούργησε. Το θέαμα περιλαμβάνει πανηγυριώτες θεατρίνους, 
ευρηματικούς πανηγυριστές της αλλαγής, που παρουσιάζουν γραφικές σκηνές και με-
τακινούνται από εξέδρα σε εξέδρα, συχνά εισβάλλοντας κατευθείαν στο ακροατήριο. 
Σταδιακά οι φωνές τους κορυφώνονται σε μία νικητήρια συλλογική ιαχή, που συνο-
δεύεται από φωτοχυσία, ενώ ηθοποιοί και θεατές μεταμορφώνονται σ’ ένα καρναβάλι, 
που γιορτάζει βακχικά τα επινίκια.  

Η παράσταση αξιοποιεί επίσης πολλές από τις μορφές του λαϊκού θεάτρου, όπως το 
θέατρο σκιών, για να δώσει την άποψη του λαού για την Επανάσταση. Σχεδόν τα πε-
ρισσότερα πρόσωπα του έργου παίζονται διαδοχικά από διαφορετικούς ηθοποιούς. Ορ-
γανώνεται μία παράσταση πολιτικού και λαϊκού θεάτρου, που βασίζεται στην παρωδία, 
στο συμβολισμό κι εξελίσσεται σε ένα είδος μεταδραματικού θεάτρου, καθώς ολοκλη-
ρώνεται με τη συμμετοχή του κοινού, παράγοντας έτσι μια μορφή ήσσονος μαθητικού 
ακτιβισμού. 

Ο χώρος, όπου δόθηκε η παράσταση ήταν το σχολικό αμφιθέατρο. Η απουσία συμβα-
τικής σκηνής και πλατείας προφανώς εξυπηρετεί την προσπάθεια να αρθεί η θεατρική 
ψευδαίσθηση. Τρεις ξύλινες παραλληλόγραμμες εξέδρες σαν υπερυψωμένα πατάρια 
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τοποθετήθηκαν σε διαφορετικά σημεία, αφήνοντας ένα χώρο, σα μικρό γήπεδο ποδο-
σφαίρου στο κέντρο. Οι μαθητές στέκονταν όρθιοι σ’ αυτό, προκειμένου να παρακο-
λουθήσουν την παράσταση, όπως σε έναν αγώνα ή σε μία συναυλία ή σε ένα πανηγύρι. 
Η προσοχή τους διεκδικήθηκε από τα ανταγωνιζόμενα θεάματα. 

Ο ρόλος των Τ.Π.Ε. 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) αξιοποιήθηκαν σκηνοθετικά, 
υπηρετώντας το θεατρικό έργο ως παραστατικό γεγονός, ως παράγοντες του επιτελε-
στικού του χαρακτήρα. Συγκεκριμένα λειτούργησαν ως ενδείκτες της δείξεως, δηλαδή 
ως φορείς διαχείρισης των επάλληλων χρονικών επιπέδων της παράστασης. Με τη 
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή προβλήθηκαν στην οθόνη, εκεί όπου βρίσκεται η κε-
ντρική σκηνή του αμφιθεάτρου, μικρά βίντεο, στα οποία πρωταγωνιστούν ηθοποιοί της 
παράστασης, τα οποία λαμβάνουν χώρα στο παρελθόν της αφήγησης. Με τον τρόπο 
αυτό καταφάσκεται η παροντικότητα, αμφισβητείται όμως παράλληλα η ενθαδικότητα 
συγκεκριμένων σκηνών, που λαμβάνουν χώρα ως ψηφιακή θεατρική αφήγηση.  

Συμβαίνει επίσης ηθοποιός επί σκηνής να διαλέγεται με ηθοποιό- πρόσωπο του παρελ-
θόντος, ο πρώτος επί σκηνής κι ο δεύτερος μέσω οθόνης. Για το σκοπό αυτό αξιοποι-
ήθηκε το λογισμικό movie maker και η βιντεοσκόπηση. Παράγεται δηλαδή ένα πολυ-
τροπικό εικαστικό, κινηματογραφικό, θεατρικό και μουσικό γεγονός, στο οποίο η σύγ-
χρονη τεχνολογία αναδεικνύεται ως ένα ισχυρό μέσο της προφορικής αφήγησης.  

Παρά το γεγονός ότι η συνδρομή των Τ.Π.Ε. στη συγκεκριμένη παράσταση μοιάζει 
φτωχή περιγραφικά, η επιτέλεσή της θα ήταν αδύνατη, χωρίς τη χρήση τους, καθώς 
συνέβαλαν στην εμπλαισίωση του ιστορικού αφηγήματος, στην κατάδειξη της χρονι-
κής ετερότητας. Επέτρεψαν έτσι στον κειμενικό θεατή να συνομιλεί με το έργο, να το 
αναλύει, να το βιώνει, εγγυώμενες τη συνοχή της παράστασης, αμβλύνοντας τα όρια 
υποκειμενικής κι αντικειμενικής ερμηνείας. Επίσης συνέβαλαν σε μια δυναμική γραφή 
της ύπαρξης στο χωρόχρονο μέσα από εκφρασμένο λόγο, κίνηση, μουσική (Πεφάνης, 
2012: 402-3).  

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην παράσταση υπογραμμίζει τη θεατρική μεταφορά, η οποία κι 
εντοπίζεται στο μεταίχμιο δύο συμπληρωματικών προοπτικών: της θεατροποίησης της 
κοινωνικής ζωής και της κοινωνικής ανατομίας του θεατρικού φαινομένου. Οι συνεχείς 
εναλλαγές μεγεθυμένων εικόνων από την πείνα στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης 
και σκηνών από διαδηλώσεις και συλλογικές αντιδράσεις αναδεικνύουν την παράβαση 
των συνόρων από το δραματικό φαντασιακό σύμπαν σε μία πραγματική θεατρική κα-
τάσταση, όπου η σκηνική δράση δε φυγαδεύει τη σκέψη του θεατή αλλά την επικε-
ντρώνει στην παροντικότητα της πράξης. Η ένταση των ιστοριών σε συνδυασμό με τη 
δύναμη των οπτικών μέσων επιτυγχάνουν το στόχο του μεταδραματικού θεάτρου να 
αρθεί πάνω και πέρα από το επίπεδο της τυπικής επικοινωνίας της σκηνικής δράσης με 
το θεατή: καθορίζουν τη συνείδηση του κοινού, το βοηθούν να αποκτά νέα βιώματα, 
να «συμμετέχει» σε πρωτόγνωρες καταστάσεις.  
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Η παράσταση  

Σκηνή πρώτη: Μία μαθήτρια μπαίνει στο χώρο, διασχίζει το όρθιο κοινό των μαθη-
τών, τραγουδώντας a capella τον πρώτο στίχο από το πρώτο απόσπασμα του β σχεδιά-
σματος των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Προχωρεί προς την πρώτη σκηνή που έχει 
στηθεί και παίρνει τη θέση της δίπλα σε μία ακόμη μαθήτρια, που παίζει κιθάρα. Οι 
μαθήτριες ερμηνεύουν μαζί ξανά τον πρώτο στίχο κι ολοκληρώνουν με τη συνοδεία 
της κιθάρας την εκτέλεση του πρώτου αποσπάσματος από το παραπάνω έργο. Μπρο-
στά τους υπάρχει ένα τάσι και μια ταμπέλα με την επιγραφή «πεινάω». Οι μαθητές 
ενθαρρύνονται να συνεισφέρουν τον οβολό τους και να τις ενισχύσουν. Κατά τη διάρ-
κεια της ερμηνείας προβάλλονται εικόνες σε movie maker από ανθρώπους που ψά-
χνουν φαγητό στα σκουπίδια. Οι εικόνες έχουν αναζητηθεί από το φωτογραφικό υλικό 
του τύπου τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ελλάδα.  

Σκηνή δεύτερη: Μπαίνουν από τη δεύτερη εξέδρα ο Ρωμιός και το Ρωμιάκι. Ακολου-
θεί η πρώτη σκηνή από το Μεγάλο μας Τσίρκο. Τους ακολουθούν μια παρέα παιδιών, 
που προσποιούνται το κοινό τους, δημιουργώντας ένα μικρό «θέατρο εν θεάτρω». Η 
ομάδα αυτή επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει τα λεγόμενα, σχολιάζει, συμμετέχει ως δυνα-
μικό κοινό στην παράσταση. Καθώς γίνεται η πρώτη αναφορά στους υπόδουλους Έλ-
ληνες προβάλλονται τα πρώτα βίντεο με προσομοιώσεις μαχών. Οι ηθοποιοί είναι ντυ-
μένοι με καθημερινά ρούχα, όχι με κοστούμια εποχής. Ταυτόχρονα ανάλογες σκηνές 
αγώνα αναπτύσσονται σε άλλες δύο εξέδρες της αίθουσας. Το μαθητικό κοινό, καλείται 
να παρακολουθεί ταυτόχρονα όσα προβάλλονται κι όσα εκτυλίσσονται σε τρεις εξέ-
δρες. Σε κάθε εξέδρα υπάρχουν μικρά σύνολα ηθοποιών, κάτι σαν μέλη του Χορού στις 
αρχαίες τραγωδίες ή σαν το θέατρο συνόλου του Μαρμαρινού. Ό,τι ενώνει τις εξέδρες 
είναι ο Αγγελιαφόρος, που πηδάει από τη μια εξέδρα στην άλλη, πραγματοποιεί απεύ-
θυνση στο κοινό (ad spectatorem) κι εκφωνεί τα λόγια, όπως αυτά αναφέρονται και στο 
δραματικό κείμενο του Καμπανέλλη.  

Σκηνή τρίτη: Από την τρίτη εξέδρα εμφανίζεται ο Καραγκιόζης. Στο προτρεπτικό του 
λόγο απαντά από την πρώτη εξέδρα, από την οποία πλέον έχουν αποχωρίσει οι δύο 
κοπέλες ένας δεύτερος ηθοποιός που υποκρίνεται το Χατζηαβάτη, δηλαδή έναν τρομο-
κρατημένο και δειλό υπόδουλο Έλληνα κι από τις άλλες δύο σκηνές μικρές ομάδες 
ετοιμοπόλεμων αγωνιστών που κρατούν συνθήματα με ονόματα πόλεων- σταθμών 
στην έκβαση της Επανάστασης του Εικοσιένα κι ημερομηνίες κατάκτησής τους. Με-
ρικοί φοράνε μάσκες του Κολοκοτρώνη. Άλλοι κρατάνε όπλα. Άλλοι ανεμίζουν ση-
μαίες. Στον ταραγμένο Έλληνα απαντά μία μικρή ομάδα, η οποία τον περικυκλώνει, 
απαγγέλλοντας τους στίχους του Κάλβου, οι οποίοι σημειωτέον υπάρχουν στο κείμενο 
του Καμπανέλλη. Εκείνος φορά τούρκικο φέσι και κρατά στο χέρι του ένα πιστολάκι 
μαλλιών. Το γυρίζει αμήχανα εναντίον όλων, προσπαθώντας να προστατευτεί. Δείχνει 
ότι φοβάται. Τρέμει. Ακούει ότι «θέλει αρετή και τόλμη η Ελευθερία». Η ομάδα ση-
κώνει στο τέλος της απαγγελίας το δειλό Έλληνα στους ώμους της κι αποχωρεί.  
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Σκηνή τέταρτη: Ο Αφηγητής εμφανίζεται ως κορυφαίος του Χορού. Κάνει την ανα-
φορά στη Φιλική Εταιρεία, ενώ τα πρόσωπα σε όλες τις εξέδρες γονατίζουν, για να 
μυηθούν κι ύστερα αναφωνούν χωρίς συγκεκριμένη σειρά: «Ελευθερία ή θάνατος». 
Γίνεται απεύθυνση στο κοινό. Σε κάθε εξέδρα υπάρχει και διαφορετικός Αφηγητής που 
διηγείται με τη σειρά του αυτή τη φορά τα γεγονότα του αγώνα. Ο κεντρικός Αφηγητής 
αναγγέλλει τη σφαγή της Χίου κι η ομάδα που τον πλαισιώνει απαγγέλει προσωδιακά 
το επίγραμμα των Ψαρών κι ορχούμενοι αποχωρούν από την εξέδρα.  

Σκηνή πέμπτη: Είσοδος των Μεγάλων Δυνάμεων στην πρώτη σκηνή. Τα ονόματά 
τους όμως είναι διαφορετικά: Επί σκηνής η Γερμανία, η Γαλλία, η Ευρώπη και το Δ(εν) 
Ν(ομίζω) Τ(ίποτα). Τις δυνάμεις εκπροσωπούν εμφανίσιμα κορίτσια, που εισέρχονται 
στη σκηνή, υπό τους ήχους δυνατής μουσικής, που παραπέμπει σε πασαρέλα καλλι-
στείων. Η σκηνοθεσία παραπέμπει στο μεταμοντέρνο θέατρο. Κάθε μία φέρει, εκτός 
από την κορδέλα με το όνομά της, που φορά διαγώνια, όπως στους διαγωνισμούς ο-
μορφιάς, και διακριτικά γνωρίσματα της ταυτότητάς της, παρωδώντας όμως τη χώρα 
που εκπροσωπεί: η Γερμανία κρατά ένα ποτήρι μισογεμάτο μπύρα. Η Γαλλία φορά ένα 
παρεό τρίχρωμο, στα χρώματα της σημαίας κι ένα σουτιέν από μαγιό κόκκινο.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατά μια μικρή σημαία με τα αστέρια των χωρών – μελών και 
φορά στο κεφάλι ένα φωτοστέφανο από αστέρια- αγκάθια. Το ΔΝΤ μπαίνει κρατώντας 
ένα μαστίγιο που χτυπά στον αέρα απειλητικά, φορώντας στολή του λαϊκού γερμανικού 
καμπαρέ του μεσοπολέμου. Όλες βρίσκονται απέναντι σε όλες. Καταλαμβάνουν τα 
τέσσερα άκρα της εξέδρας. Μιλούν απότομα, κάνουν βίαιες κινήσεις. Είναι θυμωμένες, 
ειρωνικές, απόλυτες. Το κείμενο είναι το ίδιο με το θεατρικό του Καμπανέλλη. Τα λό-
για της Αυστρίας κρατά το ΔΝΤ. Φυσικά γίνεται λόγος για το ρόλο της Ρωσίας στη 
Μεσόγειο.  

Παρουσιάζεται επί σκηνής η Ιερά Συμμαχία: πρόκειται για τους εκπροσώπους των 
τριών μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες φαίνεται ότι αποφασίζουν προκαταβολικά όλα όσα 
πρόκειται να συμβούν. Η ομάδα παρωδείται ως ένα σύνολο γελοίων τύπων, που επι-
διώκουν να μετατρέψουν την Επανάσταση σε θέαμα επ’ ωφελεία τους. Η αναλογία με 
τη σύγχρονη Ευρωπαϊκή πολιτική είναι ευθεία : οι οικονομικά ισχυρές χώρες της Ευ-
ρώπης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιβάλλουν έναν άνισο οικονομικό πόλεμο 
στο λαό που υποφέρει.  

Σκηνή έκτη: Ο χωρικός Α επικεφαλής του πλήθους αναφωνεί από διπλανή εξέδρα: 
«Τώρα τη φτωχή Γραικία κυβερνά η Βαυαρία». Ακολουθεί σιωπή. Η Γερμανία περι-
φέρεται σε όλες τις εξέδρες και στο κοινό. Το ΔΝΤ ανεμίζει το μαστίγιο.  

Σκηνή έβδομη: Παραφράζεται η σκηνή, στην οποία οι Μεγάλες Δυνάμεις καλούνται 
να αποφασίσουν αν η Ελλάδα πρέπει να έχει ή όχι Σύνταγμα. Τη θέση του όρου «Σύ-
νταγμα» καταλαμβάνει στην παράσταση η λέξη «Οικονομία». Το υπόλοιπο κείμενο 
παραμένει χωρίς καμία αλλαγή. Το δραματικό κείμενο συγκαταλέγεται στα προϊόντα 
της λογοτεχνικής παραγωγής, καθώς ο λόγος του είναι μυθοπλαστικός, όσο δηλαδή κι 
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αν η γλώσσα του συνδέεται με την καθημερινή γλώσσα, δεν παύει να αποτελεί υπέρ-
βασή της (Πεφάνης, 2007: 248) Ωστόσο η πρόσληψη του δραματικού κειμένου προϋ-
ποθέτει την κατανόηση όχι μόνο της κειμενικής του λειτουργίας αλλά και της παρα-
στασιμότητάς του. Το κοινό φαίνεται ότι κατανοεί πλήρως τους παραλληλισμούς και 
τις αλληγορίες.  

Σκηνή όγδοη: Προβάλλεται βίντεο, στο οποίο μαθητές παριστάνουν με σωματοποίηση 
το άγαλμα του Κολοκοτρώνη καβάλα στο άλογό του στη Σταδίου. Στη συγκεκριμένη 
παράσταση το Ρωμιάκι διασχίζει τη δεύτερη εξέδρα, όταν ο Κολοκοτρώνης απευθύνε-
ται σ’ αυτό και του φωνάζει «ε, συ!» μέσα από την οθόνη. Το Ρωμιάκι σταματά. Τον 
κοιτάζει. Ο Κολοκοτρώνης μιλά. Όταν ολοκληρώνει το λόγο του, το Ρωμιάκι συνοψίζει 
τα ονόματα όσων ανώνυμων πολέμησαν κι αντιστάθηκαν. Πίσω του μαζεύονται ηθο-
ποιοί, απέναντι στις εξέδρες στέκονται σε μορφή τριγώνου πίσω από τους Αφηγητές 
τους οι ομάδες. Τρία τρίγωνα σχηματίζονται και στη μέση το Ρωμιάκι και το κοινό.  

Σκηνή ένατη: Στην εξέδρα ανεβαίνει ο Ρωμιός. Στρέφεται στο κοινό. «Εσύ τι θα κά-
νεις;» ρωτά τυχαία. Κάποιοι μαθητές ξαφνιάζονται, κάποιοι χαμογελούν, κάποιοι δι-
στάζουν. Κάποιος κάνει την αρχή κι απαντά. Συνεχίζουν κι άλλοι. «Έλα μαζί μας» του 
φωνάζουν από τις εξέδρες. Το κοινό ανακατεύεται με τους ηθοποιούς, η παράσταση 
τελειώνει χωρίς να μπορεί κάποιος να διακρίνει ηθοποιούς από κοινό. Όλοι μαζί τρα-
γουδούν «Λαέ μη σφίξεις άλλο το ζωνάρι». Αποχωρούν όλοι μαζί από την αίθουσα. 
Για πού; Άγνωστο. Αυλαία!  

Λόγω του αυτοσχέδιου χαρακτήρα της παράστασης, η επανάληψή της την ίδια μέρα 
για τις ανάγκες του άλλου μισού του μαθητικού πληθυσμού της σχολικής μονάδας που 
παρακολούθησε στη δεύτερη βάρδια τη γιορτή, ήταν μια παράσταση εντελώς διαφορε-
τική στην έκβασή της από την πρώτη. Ακούστηκαν διαφορετικά σχόλια, ενώ η συμμε-
τοχή των μαθητών αυτή τη φορά υπήρξε περισσότερο αυθόρμητη. Προφανώς είχαν 
ενημερωθεί από τους προηγούμενους για το χαρακτήρα της παράστασης.  

Τελική αξιολόγηση  

Η πρώτη αξιολόγηση της παράστασης έγινε από τους παρευρισκόμενους γονείς, καθη-
γητές και μαθητές. Φάνηκε ότι εντυπωσιάστηκαν και ξαφνιάστηκαν ευχάριστα με το 
περιεχόμενο της σχολικής παράστασης. Κάποιοι λόγω των σκηνοθετικών επιλογών δυ-
σκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν το κείμενο του Καμπανέλλη. Αυτή η διαπίστωση και 
μάλιστα από θεατρόφιλους θεατές επιβεβαίωσε τον εναλλακτικό χαρακτήρα της παρά-
στασης. Κάποιοι συγκινήθηκαν.  

Την επόμενη μέρα μετά την αργία της σχολικής γιορτής μοιράστηκε στους μαθητές- 
κοινό ανώνυμο φύλλο εργασίας με ερωτήσεις για την παράσταση: Οι ερωτήσεις αυτές 
ήταν : α) κλειστού τύπου ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων υπήρχαν στο κείμενο 
της παράστασης, β) ανοιχτού τύπου ερωτήσεις που αφορούσαν τις εντυπώσεις τους και 
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το βαθμό συμμετοχής τους στην παράσταση. Από την επεξεργασία των ερωτηματολο-
γίων προέκυψε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού είχε εντυπωθεί 
το περιεχόμενο της παράστασης. Η συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε ότι της άρεσε η 
γιορτή, ότι την παρακολούθησε με ενδιαφέρον. Πολλοί δήλωσαν ότι θα ήθελαν να είναι 
προετοιμασμένοι, όταν οι ηθοποιοί στράφηκαν σ’ αυτούς γιατί φάνηκαν απροετοίμα-
στοι και δεν κατάφεραν να συμμετέχουν στο βαθμό που επιθυμούσαν.  

Στο τέλος του φύλλου εργασίας οι μαθητές έπρεπε να γράψουν μία παράγραφο εκατό 
περίπου λέξεων με θεματική πρόταση: «Η ελληνική κρίση 2010-2015 στο Μεγάλο μας 
Τσίρκο». Παραλήφθηκαν συγκινητικά κείμενα, κάποια με λογοτεχνική αξία, τα οποία 
ήταν σχόλια πάνω στο θέμα της πείνας και βεβαίως στο πρόβλημα της σχέσης της Ελ-
λάδας με τους Κοινοτικούς της εταίρους.  

Η ομάδα με την εισηγήτρια συζήτησε στο τέλος της εβδομάδας το όλο εγχείρημα, αφού 
μελέτησε κι αποδελτίωσε τα φύλλα εργασίας. Το συμπέρασμα ήταν ότι η παράσταση 
ήταν επιτυχής, η παρωδία κι ο συμβολισμός βρήκαν ανταπόκριση στο μαθητικό κοινό. 
Οι συντελεστές δήλωσαν ικανοποιημένοι με τον εαυτό τους. Σε όλους άρεσε ο μετα-
δραματικός, ο ακτιβιστικός χαρακτήρας, τον οποίο η παράσταση απροσδόκητα έλαβε. 
Δήλωσαν τέλος ότι ήταν πολύ νωρίς για να επισημάνουν ατέλειες κι αδυναμίες._  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο που αφορά στο μάθημα 
της Φυσικής Θετικής Κατεύθυνσης της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου. Ο σκοπός της συ-
γκεκριμένης εργασίας είναι να αναδείξει έναν τρόπο διδακτικής αξιοποίησης του λο-
γισμικού ανάλυσης βίντεο Tracker, κατά τη μελέτη της ομαλής κυκλικής κίνησης. Το 
διδακτικό σενάριο έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να συνδυάζονται οι ΤΠΕ με την κλασι-
κή εργαστηριακή πρακτική. Η δομή του σεναρίου βασίζεται στις αρχές της ανακαλυ-
πτικής μάθησης όπου οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες εμπλέκονται στη μαθησιακή 
διαδικασία με σκοπό να ανακαλύψουν τους νόμους που διέπουν την ομαλή κυκλική 
κίνηση. Στη συνέχεια της εργασίας αναλύεται το διδακτικό σενάριο καθώς και ο τρό-
πος με τον οποίο εντάσσονται και συνδυάζονται οι ΤΠΕ με την εργαστηριακή πρα-
κτική.  

Λέξεις - Κλειδιά: Κυκλική κίνηση, ανακαλυπτική μάθηση, λογισμικό Tracker.  

Εισαγωγή 

Στην καθημερινή τους ζωή οι μαθητές συναντούν πολλές περιπτώσεις κυκλικής κίνη-
σης, όπως η κίνηση ενός αυτοκινήτου γύρω από μια κυκλική πλατεία, η κίνηση των 
πτερυγίων ενός ανεμιστήρα αλλά και η κίνηση της Σελήνης γύρω από τη Γη. Έτσι οι 
καμπυλόγραμμες κινήσεις και ειδικά η ομαλή κυκλική κίνηση αποτελούν πάντα ένα 
βασικό κομμάτι στη μελέτη των κινήσεων (Βλάχος κ.α., 2014 . Δαπόντες κ.α., 1996) 

Γενικά για την πειραματική μελέτη των κινήσεων εξυπηρετεί αρκετά ο προσδιορι-
σμός και η επεξεργασία των “αποτυπωμάτων” που αφήνει ένα σώμα κατά την κίνησή 
του (Αρναουτάκης κ.α., 2005). Για το λόγο αυτό στο διδακτικό σενάριο που προτεί-
νεται, η μελέτη της ομαλής κυκλικής κίνησης ενός σώματος γίνεται με τη βοήθεια 
του λογισμικού ανάλυσης βίντεο Tracker. Το λογισμικό Tracker προσφέρει δυνατό-
τητες για την ιχνηλασία των σωμάτων που κινούνται, την επεξεργασία δεδομένων και 
την γραφική απεικόνιση της θέσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης των σωμάτων 
αυτών. Συγκεκριμένα βιντεοσκοπείται κάθε φορά μια συγκεκριμένη κυκλική κίνηση 
ενός σώματος και στη συνέχεια με το Tracker η κίνηση αναλύεται “καρέ-καρέ”. Στη 
βιβλιογραφία δεν υπάρχουν αρκετές αναφορές σε καλές πρακτικές που να αξιοποιούν 
το λογισμικό Tracker και επομένως είναι φτωχά και τα οποιαδήποτε ποιοτικά και πο-
σοτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή στην τάξη τέτοιων πρακτικών. Επομένως η 
συγκεκριμένη εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει μια γόνιμη βάση για την ανάδειξη 
και την αξιοποίηση του λογισμικού Tracker σε συνδυασμό με την εργαστηριακή πρα-
κτική.  
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Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Διδακτικοί στόχοι (Ζησιμόπουλος κ.α., 2002):  
Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει: 
1. Να εξάγουν τις εξισώσεις κίνησης και ταχύτητας στην ομαλή κυκλική κίνηση.  
2. Να σχεδιάσουν γραφικές παραστάσεις και να εξάγουν συμπεράσματα από αυτές. 
3. Να διαπιστώσουν ότι η ομαλή κυκλική κίνηση είναι μια περιοδική κίνηση και να 

υπολογίσουν την περίοδο και τη συχνότητα της κίνησης αυτής. 
4. Να αναγνωρίσουν το αίτιο που συντηρεί την ομαλή κυκλική κίνηση και να υπολογί-

σουν τη κεντρομόλο επιτάχυνση και την κεντρομόλο δύναμη.  
5. Να πραγματοποιήσουν απλά πειράματα κυκλικής κίνησης εργαζόμενοι σε ομάδες.  
6. Να χειριστούν κατάλληλο λογισμικό, εργαζόμενοι σε ομάδες. 
7. Να συνδέσουν τη νέα γνώση με φαινόμενα κυκλικής κίνησης που συναντούν στην 

καθημερινή τους ζωή.  

Διδακτική μεθοδολογία: 
Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η καθοδηγούμενη ανακάλυψη 
(Χαλκιά, 2012 . Ζησιμόπουλος κ.α., 2002).  

Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών: 
Για τη συγκεκριμένη διδασκαλία οι μαθητές οφείλουν να γνωρίζουν: 
− Βασικές γνώσεις γεωμετρίας του κύκλου.  
− Τις έννοιες/μεγέθη, διάστημα, ταχύτητα, επιτάχυνση, δύναμη και τριβή. 
− Τις περιοδικές κινήσεις και τα μεγέθη περίοδος και συχνότητα. 
− Τη χάραξη και μαθηματική επεξεργασία γραφικών παραστάσεων.  
 

Υλικά και μέθοδος 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: 
Η διδασκαλία πραγματοποιείται στο Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (ΣΕ-
ΦΕ) με τον εξής υλικοτεχνικό και εργαστηριακό εξοπλισμό: 
- Μια συσκευή πραγματοποίησης ομαλής κυκλικής κίνησης. Στη συγκεκριμένη εργασία 
χρησιμοποιείται ένα πικάπ. Στην επιφάνεια του πικάπ τοποθετείται ένας λευκός δίσκος 
με σχεδιασμένους ομόκεντρους κύκλους ακτίνων R=3cm, 6cm, 9cm, 12cm και 15cm. 
Στο δίσκο τοποθετείται ένα παραλληλεπίπεδο σώμα (μια γόμα). Ο δίσκος τίθεται σε πε-
ριστροφή και επομένως και το σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση (εικόνα 1).  
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Εικόνα 1: Συσκευή πραγματοποίησης ομαλής κυκλικής κίνησης (πικάπ). 

 
- Μια βιντεοκάμερα για βιντεοσκόπηση της ομαλής κυκλικής κίνησης του σώματος.  
- Ένας βιντεοπροβολέας. 
- Ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά ομάδα εργασίας.  
- Μια φωτοπύλη συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό χρονόμετρο. 
- Ένας ορθοστάτης με προσαρμοσμένη μια λαβίδα. 

Λογισμικό που χρησιμοποιείται: 
Η ανάλυση του βίντεο της ομαλής κυκλικής κίνησης γίνεται με το λογισμικό Tracker 
έκδοση 4.86. Το λογισμικό είναι ελεύθερο και αναζητείται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker μαζί με τις οδηγίες χρήσεις.  

Οργάνωση της τάξης και διαχείριση του διδακτικού χρόνου: 
Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και δούλευαν ομα-
δοσυνεργατικά. Η σύνθεση των ομάδων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ο διδάσκων τα 
κοινωνιομετρικά τεστ που συμπληρώνουν οι μαθητές πριν την έναρξη της διδασκαλί-
ας (Ματσαγγούρας, 2000) καθώς και την ανομοιογένεια που πρέπει να διακρίνει κάθε 
ομάδα, τόσο ως προς τις δεξιότητες των μελών της, όσο και ως προς τις πολιτισμικές 
τους καταβολές (Ματσαγγούρας, 2005). 

Η διάρκεια της διδασκαλίας εκτιμάται σε τέσσερεις διδακτικές ώρες. Στην πρώτη 
διδακτική ώρα ο διδάσκων παρουσιάζει στους μαθητές το θέμα με το οποίο θα ασχο-
ληθούν (στάδιο αφόρμησης), την πειραματική διάταξη την οποία θα χρησιμοποιή-
σουν καθώς και το λογισμικό Tracker με το οποίο θα αναλύσουν την υπό μελέτη κί-
νηση. Στη δεύτερη και τρίτη ώρα οι μαθητές προχωρούν στην πραγματοποίηση του 
φύλλου εργασίας. Συγκεκριμένα βιντεοσκοπούν την κίνηση και τη μελετούν μέσα 
από τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. Στην τέταρτη ώρα οι μαθητές συμπλη-
ρώνουν ένα φύλλο αξιολόγησης αφενός για να αξιολογηθεί η επίτευξη των διδακτι-
κών στόχων και αφετέρου για να ανατροφοδοτηθεί ή όλη διδακτική πρακτική (Κασ-
σωτάκης, 1981 . Gronlund, 1985). Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που διατίθεται μό-
νο μια πειραματική διάταξη τότε γίνεται μόνο μια βιντεοσκόπηση και η κάθε ομάδα 
στη συνέχεια επεξεργάζεται το ίδιο βίντεο. Όμοια για το φύλλο αξιολόγησης, κάθε 
ομάδα περνά κυκλικά από την πειραματική διάταξη και λαμβάνει τις μετρήσεις της.  
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Στάδια υλοποίησης διδακτικού σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο υλοποιείται σε δύο στάδια, στην πραγματοποίηση του φύλλου 
εργασίας και στη συμπλήρωση του φύλλου αξιολόγησης. Όσον αφορά στο φύλλο 
εργασίας πραγματοποιούνται οι παρακάτω δραστηριότητες. 

Στάδιο αφόρμησης: 
Η διδασκαλία ξεκινάει ζητώντας ο διδάσκων από τους μαθητές να αναφέρουν παρα-
δείγματα καμπυλόγραμμων κινήσεων από την καθημερινή ζωή και από τις γενικότε-
ρες γνώσεις τους. Επίσης ο διδάσκων προβληματίζει τους μαθητές σε σχέση με το 
αίτιο που συντηρεί μια κυκλική κίνηση και χωρίς να δώσει απαντήσεις τους καλεί να 
μελετήσουν την κυκλική κίνηση μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων.  

Δραστηριότητες: 
1. Οι μαθητές τοποθετούν μια γόμα μάζας m=2g και σχήματος ορθογωνίου παραλλη-
λεπιπέδου στον λευκό δίσκο και σε απόσταση R=9cm από το κέντρο του. Θέτουν το 
δίσκο σε περιστροφή με τον ειδικό μηχανισμό (πικάπ) και επομένως τίθεται σε κυ-
κλική κίνηση κέντρου Ο και ακτίνας R=9cm και το υπό μελέτη σώμα μάζας m. Προ-
κειμένου οι μαθητές να ιχνηλατήσουν την κίνηση του σώματος, βιντεοσκοπούν την 
πορεία του και την αναλύουν “καρέ-καρέ” με το λογισμικό Tracker (εικόνα 2).  

 
Εικόνα 2: Η κυκλική κίνηση του σώματος καρέ-καρέ στο περιβάλλον του λογισμικού 

Tracker. 
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2. Το Tracker προσφέρει τη δυνατότητα καταγραφής της γωνίας θ που διαγράφει η 
επιβατική ακτίνα του σώματος. Έτσι οι μαθητές λαμβάνουν ζεύγη τιμών (χρόνου 
t,γωνίας θ) και σχεδιάζουν τη γραφική παράσταση θ-t (διάγραμμα 1).  

 
Διάγραμμα 1: Γραφική παράσταση θ-t. 

Στη συνέχεια οι μαθητές υπολογίζουν την κλίση της ευθείας στο διάγραμμα θ-t και 
διατυπώνουν τη φυσική σημασία της κλίσης. Συγκεκριμένα η κλίση είναι 
Δθ/Δt=2,74rad/s και εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της γωνίας θ. Στο σημείο αυτό 
παρεμβαίνει ο διδάσκων, ορίζει το διανυσματικό φυσικό μέγεθος γωνιακή ταχύτητα 

Δt
Δθω =  (1) και ονοματίζει τη συγκεκριμένη κίνηση ως ομαλή κυκλική (Βλάχος κ.α., 

2014) .  

3. Στη δραστηριότητα αυτή διατυπώνεται από τους μαθητές η εξίσωση της γραφικής 
παράστασης του διαγράμματος θ-t, θ=2,74.t (θ σε rad και t σε s). Στη συνέχεια διατυ-
πώνεται η γενική εξίσωση θ=f(t) που περιγράφει τέτοιου είδους κινήσεις, θ=ω.t (2) η 
οποία αποτελεί την εξίσωση κίνησης για τη γωνιακή θέση στην ομαλή κυκλική κίνη-
ση (Δαπόντες κ.α., 1996).  

4. Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές σχεδιάζουν τη γραφική παράσταση ω-t (διά-
γραμμα 2) και διατυπώνουν την εξίσωση της γραφικής παράστασης ω=2,74=σταθ. (ω 
σε rad/s).  

 
Διάγραμμα 2: Γραφική παράσταση ω-t. 

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τη διατύπωση της γενικής εξίσωσης της γωνια-
κής ταχύτητας στην ομαλή κυκλική κίνηση, σταθερήω =

  (3) (Δαπόντες κ.α., 1996).  
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5. Με βάση το διάγραμμα θ-t οι μαθητές υπολογίζουν τη μεταβολή της γωνίας 
Δθ=0,54rad που διαγράφει η επιβατική ακτίνα του σώματος από τη χρονική στιγμή 
t1=0,7s έως τη χρονική στιγμή t2=0,9s. Στη συνέχεια με βάση το διάγραμμα ω-t υπο-
λογίζουν το εμβαδό που περικλείεται μεταξύ του άξονα του χρόνου από t1=0,7s έως 
t2=0,9s και της ευθείας που παριστάνει την γωνιακή ταχύτητα, Ε=0,2.2,74=0,548rad. 
Από τη σύγκριση των δυο τιμών οι μαθητές διαπιστώνουν ότι στο διάγραμμα ω-t το 
εμβαδό που περικλείεται μεταξύ του άξονα του χρόνου και της ευθείας που παριστά-
νει την γωνιακή ταχύτητα, ισούται με τη μεταβολή της γωνίας Δθ που διαγράφει η 
επιβατική ακτίνα του σώματος.  

6. Όταν η επιβατική ακτίνα του σώματος διαγράφει γωνία θ, τότε το σώμα διανύει 
τόξο μήκους S που δίνεται από τη σχέση S=R.θ(4) όπου R=9cm είναι η ακτίνα της 
κυκλικής τροχιάς. Με βάση τη σχέση (4) και τα ζεύγη τιμών (t,θ) οι μαθητές κατα-
γράφουν σε αντίστοιχο πίνακα ζεύγη τιμών (t,S) και σχεδιάζουν τη γραφική παρά-
σταση S-t (διάγραμμα 3).  

 
Διάγραμμα 3: Γραφική παράσταση S-t. 

Στη συνέχεια οι μαθητές υπολογίζουν την κλίση της ευθείας στο διάγραμμα S-t και 
διατυπώνουν τη φυσική σημασία της κλίσης. Συγκεκριμένα η κλίση είναι 
ΔS/Δt=24,9cm/s και εκφράζει το ρυθμό μεταβολής του τόξου S που διανύει το σώμα. 
Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει ο διδάσκων και ορίζει το διανυσματικό φυσικό μέγεθος 

γραμμική ταχύτητα 
Δt
ΔSu =  (5) στην ομαλή κυκλική κίνηση (Βλάχος κ.α, 2014).  

7. Σ’ αυτή τη δραστηριότητα διατυπώνεται από τους μαθητές η εξίσωση της γραφικής 
παράστασης του διαγράμματος S-t, S=24,9.t (S σε cm και t σε s). Στη συνέχεια διατυ-
πώνεται η γενική εξίσωση S=f(t) που περιγράφει τέτοιου είδους κινήσεις S=u.t (6) η 
οποία αποτελεί την εξίσωση κίνησης στην ομαλή κυκλική κίνηση (Δαπόντες κ.α., 
1996).  

8. Οι μαθητές σχεδιάζουν τη γραφική παράσταση u-t (διάγραμμα 4) και διατυπώνουν 
την εξίσωση της γραφικής παράστασης u=24,9=σταθ. (u σε cm/s).  
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Διάγραμμα 4: Γραφική παράσταση u-t. 

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τη διατύπωση της γενικής εξίσωσης της γραμμι-
κής ταχύτητας στην ομαλή κυκλική κίνηση u=σταθερή (7) ως προς το μέτρο (Δαπό-
ντες κ.α., 1996).  

9. Με βάση το διάγραμμα S-t οι μαθητές υπολογίζουν το τόξο ΔS=4,97cm που διανύ-
ει το σώμα από τη χρονική στιγμή t1=0,7s έως τη χρονική στιγμή t2=0,9s. Στη συνέ-
χεια με βάση το διάγραμμα u-t υπολογίζουν το εμβαδό που περικλείεται μεταξύ του 
άξονα του χρόνου από t1=0,7s έως t2=0,9s και της ευθείας που παριστάνει την ταχύ-
τητα, E=0,2.24,9=4,98cm. Από τη σύγκριση των δυο τιμών οι μαθητές διαπιστώνουν 
ότι στο διάγραμμα u-t το εμβαδό που περικλείεται μεταξύ του άξονα του χρόνου και 
της ευθείας που παριστάνει την γραμμική ταχύτητα, ισούται με το τόξο ΔS που δια-
νύει το σώμα.  

10. Η “καρέ-καρέ” ανάλυση της κίνησης του σώματος δίνει τη δυνατότητα στους μα-
θητές να παρατηρήσουν ότι κάθε πλήρης περιστροφή του σώματος επαναλαμβάνεται 
στο ίδιο πάντα χρονικό διάστημα και επομένως να διαπιστώσουν ότι η ομαλή κυκλι-
κή κίνηση είναι περιοδική. Έτσι δεδομένου ότι ο χρόνος μεταξύ δυο διαδοχικών καρέ 
είναι Δτ=0,05s και ότι μια πλήρης περιστροφή ολοκληρώνεται σε 46 καρέ, οι μαθητές 
υπολογίζουν τη περίοδο και τη συχνότητα της ομαλής κυκλικής κίνησης, 
Τ=46.Δτ=46.0,05=2,3s και f=1/T=0,43Hz.  

11. Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές καθοδηγούνται στο να συσχετίσουν την αλ-
λαγή της κατεύθυνσης της γραμμικής ταχύτητας με την εμφάνιση μιας ακτινικής επι-
τάχυνσης και δύναμης. Έτσι ο διδάσκων παρεμβαίνει ορίζοντας τη κεντρομόλο επι-
τάχυνση και την κεντρομόλο δύναμη (Βλάχος κ.α., 2014). Τέλος οι μαθητές για το 
σώμα μάζας m=2g που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση κέντρου Ο και ακτίνας R=9cm 

υπολογίζουν τις τιμές των δυο αυτών μεγεθών, 
2

2

Κ s
m0,689

R
uα ==  και 

0,0014N
R
umF

2

Κ =⋅= .  

Για τη συμπλήρωση του φύλλου αξιολόγησης κάθε ομάδα μαθητών πραγματοποιεί 
πείραμα και λαμβάνει μετρήσεις, με τη βοήθεια της πειραματικής διάταξης που ανα-
φέρεται και στο φύλλο εργασίας. Συγκεκριμένα οι μαθητές τοποθετούν στο δίσκο ένα 
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σώμα (γόμα) και θέτουν το δίσκο σε περιστροφή. Στη 
διάταξη είναι προσαρμοσμένη μια φωτοπύλη η οποία συνδέεται με ένα ηλεκτρονικό 
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χρονόμετρο. Καθώς το σώμα κινείται διέρχεται μέσα από τη φωτοπύλη. Το χρονόμε-
τρο μετράει το χρόνο διέλευσης Δt του σώματος διάστασης d=2cm μέσα από τη φω-
τοπύλη (εικόνα 3). 

 
Εικόνα 3: Πειραματική διάταξη ομαλής κυκλικής κίνησης. 

Ερωτήσεις και δραστηριότητες: 
1. Με βάση την περιγραφή της πειραματικής διάταξης ζητείται από τους μαθητές να 
χαρακτηρίσουν την κίνηση του σώματος και ρωτώνται για το φυσικό μέγεθος που 
εκφράζει το πηλίκο d/Δt. Βέβαια η κίνηση του σώματος είναι ομαλή κυκλική και το 
πηλίκο d/Δt εκφράζει το μέτρο της γραμμική του ταχύτητας. 

2. Για την κίνηση του σώματος σε κυκλική τροχιά κέντρου Ο και ακτίνας R ζητείται 
από τους μαθητές να δείξουν ότι μεταξύ της γραμμικής ταχύτητας u και της γωνιακής 
ταχύτητας ω ισχύει η σχέση u=ω.R (7). Πράγματι από τις σχέσεις u=2πR/Τ και 
ω=2π/Τ, προκύπτει η σχέση (7).  

3. Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές κάθε ομάδας τοποθετούν το σώμα σε απόστα-
ση R=3cm από το κέντρο του δίσκου και τον θέτουν σε περιστροφή. Καθώς το σώμα 
κινείται διέρχεται από τη φωτοπύλη και το χρονόμετρο μετράει το χρονικό διάστημα 
Δt που απαιτείται για να περάσει το σώμα διάστασης d=2cm από αυτή. Από τη σχέση 
u=d/Δt υπολογίζουν τη γραμμική ταχύτητα του σώματος. Στη συνέχεια οι μαθητές 
τοποθετούν διαδοχικά το σώμα σε απόσταση R=6cm, 9cm, 12cm και 15cm από το 
κέντρο του δίσκου και επαναλαμβάνουν την παραπάνω δραστηριότητα. Έτσι λαμβά-
νουν ζεύγη πειραματικών τιμών (R,u) και σχεδιάζουν την αντίστοιχη γραφική παρά-
σταση u-R (διάγραμμα 5).  

 
Διάγραμμα 5: Γραφική παράσταση u-R. 
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6. Χρησιμοποιώντας την τεχνική της γραφικής παράστασης οι μαθητές υπολογίζουν 
τη γωνιακή συχνότητα του σώματος. Πράγματι η κλίση της ευθείας στο διάγραμμα u-
R εκφράζει τη γωνιακή ταχύτητα του σώματος και συγκεκριμένα 
ω=Δu/ΔR=2,93rad/s.  

7. Οι μαθητές υπολογίζουν την περίοδο και τη συχνότητα της ομαλής κυκλικής κίνη-
σης του σώματος. Συγκεκριμένα T=2π/ω=2,14s και f=1/T=0,47Hz.  

8. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα ζητείται να πραγματοποιήσουν οι μαθητές πεί-
ραμα με το οποίο θα μετρήσουν απευθείας την περίοδο και τη συχνότητα της κίνη-
σης. Πράγματι είτε με ένα χρονόμετρο είτε με κατάλληλη ρύθμιση της φωτοπύλης 
μετράται ο χρόνος μιας πλήρους περιστροφής του σώματος και υπολογίζεται ότι 
T=2,3s και f=0,43Hz. Στα πλαίσια των πειραματικών σφαλμάτων οι τιμές για την πε-
ρίοδο και τη συχνότητα όπως υπολογίζονται στις δραστηριότητες 7 και 8 είναι πολύ 
κοντά μεταξύ τους.  

9. Στην τελευταία δραστηριότητα -η οποία ίσως είναι και η πιο απαιτητική- ζητείται 
από τους μαθητές να υπολογίσουν την ελάχιστη τιμή μS,min του συντελεστή στατικής 
τριβής που πρέπει να παρουσιάζει η επιφάνεια του σώματος με το δίσκο, ώστε το σώ-
μα κινούμενο σε κυκλική τροχιά κέντρου Ο και ακτίνας R=13cm να μην εκτρέπεται 
από αυτή.  

Από το διάγραμμα u-R προκύπτει ότι για R=13cm είναι u=38,2cm/s. Η στατική τριβή 
που ασκείται στο σώμα μάζας m παίζει το ρόλο της κεντρομόλου δύναμης, άρα 
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10. Τέλος οι μαθητές καλούνται να συσχετίσουν το πείραμα και τους υπολογισμούς 
του φύλλου αξιολόγησης, με κινήσεις που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή.  

Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Η χρησιμοποίηση των λογισμικών ανάλυσης βίντεο στη μελέτη των κινήσεων αποτε-
λεί μια ξεχωριστή περίπτωση ένταξης νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, αφού 
η αξιοποίησή τους ξεφεύγει από τη φιλοσοφία των περισσοτέρων διδακτικών εργα-
λείων ΤΠΕ όπως π.χ. τα προγράμματα προσομοίωσης, οι εγκυκλοπαίδειες γνώσης, το 
διαδίκτυο κλπ. Τα συγκεκριμένα λογισμικά βρίσκουν εφαρμογή σε πραγματικά πει-
ράματα και έτσι αναδεικνύεται η καθοριστική συμβολή των ΤΠΕ στην εργαστηριακή 
πρακτική. Έτσι το επόμενο βήμα είναι η πραγματοποίηση της παραπάνω διδακτικής 
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πρακτικής στη σχολική τάξη ώστε να αξιολογηθούν τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτε-
λέσματα από την εφαρμογή του σεναρίου. Επίσης προτείνεται η επέκταση της αξιο-
ποίησης του λογισμικού Tracker (ή οποιουδήποτε αντίστοιχου λογισμικού) στη μελέ-
τη και άλλων κινήσεων όπως είναι ευθύγραμμες κινήσεις, η οριζόντια και η πλάγια 
βολή, η ελεύθερη πτώση, οι κατακόρυφες βολές κ.α. Ένας συνδυασμός ΤΠΕ και ερ-
γαστηριακής πρακτικής αφενός είναι ελκυστικός και αφετέρου ανοίγει νέους δρόμους 
στη μελέτη των κινήσεων και γενικότερα των φυσικών φαινομένων. Έτσι σε ένα νέο 
σχολείο που έχει σκοπό να καλλιεργεί τις στάσεις και τις δεξιότητες των μαθητών και 
μεταξύ των άλλων να επενδύει και στον τεχνολογικό γραμματισμό τους (Χαλκιά, 
2012), θα πρέπει να αναδεικνύονται όλες οι καινοτόμες προσπάθειες που λαμβάνουν 
υπόψη τους τα σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και τις αρχές της παιδαγωγικής και δι-
δακτικής επιστήμης.  
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«Τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα». Διδακτικό σενάριο για 
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με χρήση Τ.Π.Ε., για το νηπιαγωγείο 

Τόλη Παρασκευή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 
evitoli24@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία, αφορά ένα διδακτικό σενάριο για την Περιβαλλοντική Εκπαί-
δευση, όπως αυτό εφαρμόστηκε σε μια τάξη προσχολικής εκπαίδευσης, με τη συμβολή 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το θέμα του σενα-
ρίου, αφορά το σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα της εξαφάνισης των άγριων ζώων 
στην Ελλάδα και προέκυψε από το ενδιαφέρον που επέδειξαν τα ίδια τα παιδιά, με 
αφορμή τις δραστηριότητες για την «Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων», που πραγματο-
ποιήθηκαν στο νηπιαγωγείο. Η εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας αυτό το ενδιαφέρον, σχε-
δίασε το παρόν σενάριο ενσωματώνοντας εγκάρσια τις ΤΠΕ, αξιοποιώντας τις δυνατό-
τητες που παρέχουν, προκειμένου να ενισχύσουν την όλη μαθησιακή διαδικασία. Σύμ-
φωνα με την αξιολόγηση του σεναρίου, τόσο ο βασικός σκοπός, όσο και οι επιμέρους 
στόχοι του επιτεύχθηκαν και η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε, συνέβαλε σημαντικά σε αυτό. 

Λέξεις - Κλειδιά: ζώα, εξαφάνιση, Ελλάδα, περιβάλλον, νηπιαγωγείο 

Εισαγωγή 

Στην εποχή μας, ένας από τους πιο βασικούς σκοπούς της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι 
η διαμόρφωση «περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών» (Γεωργόπουλος, 2002). Στο 
πλαίσιο αυτό, η εξοικείωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με θέματα που αφορούν 
το φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να συμ-
βάλει ουσιαστικά στην ευαισθητοποίησή τους, σχετικά με αυτά τα ζητήματα και κατ’ 
επέκταση στην υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς και δράσης (Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο, 2011). Ταυτόχρονα, τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύ-
ουν, ότι η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, δημιουργεί νέα δεδομένα και προκλήσεις και παρέχει πρό-
σθετα εκπαιδευτικά εργαλεία, που ενισχύουν τη μαθησιακή διαδικασία (Clemens, Nas-
tasi & Swaminathan, 1993). Επιπροσθέτως, όσον αφορά τη σύγχρονη περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, οι έρευνες δείχνουν ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ συμβάλλει σημαντικά 
στην αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Rickinson, 
2011). 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, το παρόν διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε εν-
σωματώνοντας εγκάρσια τις ΤΠΕ, με σκοπό να ενισχυθεί η μαθησιακή διαδικασία. Για 
την υλοποίησή του, αξιοποιήθηκαν εκπαιδευτικά λογισμικά, που διαθέτουν ελκυστικά 
γραφικά υψηλής ποιότητας και γνωστικά εργαλεία που υποστηρίζουν το συλλογισμό 
των μαθητών και τη διαδικασία μάθησης. Επιπλέον, παρέχουν δυνατότητες εύκολης 
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και γρήγορης πρόσβασης στην πληροφορία, διόρθωσης και αναίρεσης των επιλογών, 
λανθασμένων ή μη και αποθήκευσης των εργασιών. Ενδείκνυνται τόσο για εξατομι-
κευμένη διδασκαλία, καθώς δίνεται η δυνατότητα στο κάθε παιδί να προχωρά σύμφωνα 
με το δικό του ρυθμό, όσο και για την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης. Ταυτό-
χρονα, προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών, καθώς τους δίνουν τη δυνατότητα να 
προσεγγίσουν τη γνώση με ποικίλους τρόπους, διαφορετικούς από τους συμβατικούς. 
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αρχές της διεπιστημονικής προσέγγι-
σης, της βιωματικής μάθησης, της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, της προώθησης της 
κριτικής σκέψης και στο άνοιγμα του νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινότητα, που α-
ποτελούν τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Παρασκευόπουλος & 
Κορφιάτης, 2003).  

Στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζεται αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο και η με-
θοδολογία στην οποία στηρίχθηκε το διδακτικό σενάριο και στη συνέχεια αναφέρεται 
ο τρόπος οργάνωσης της τάξης και η απαιτούμενη για την εφαρμογή του υλικοτεχνική 
υποδομή. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στον βασικό σκοπό του και ακολουθεί η περι-
γραφή των διδακτικών παρεμβάσεων με παρουσίαση των επιμέρους στόχων τους, κα-
θώς και των εκπαιδευτικών λογισμικών που αξιοποιήθηκαν. Η εργασία ολοκληρώνεται 
με την παρουσίαση της αξιολόγησης του σεναρίου. 

Θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογία διδακτικών παρεμβάσεων 

Το συγκεκριμένο σενάριο είναι βασισμένο στην αρχή του Προσωπικού Εποικοδομι-
σμού του Piaget, όπου η γνώση οικοδομείται ενεργητικά από το μαθητή και όχι παθη-
τικά προσλαμβανόμενη από το περιβάλλον, σε αυτή του Κοινωνικού Εποικοδομισμού 
του Vygotsky, όπου η γνώση είναι αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων του ατόμου με 
το περιβάλλον του, καθώς και στη θεωρία της Ανακαλυπτικής μάθησης του Bruner, 
όπου η γνώση ανακαλύπτεται σταδιακά από τα παιδιά και μέσω της ενεργητικής της 
διάστασης γίνεται κτήμα τους. Ταυτόχρονα όμως, ακολουθούνται και τεχνικές της θε-
ωρίας του Συμπεριφορισμού, όπως η θετική ενίσχυση, η απόσβεση και η άμεση ανα-
τροφοδότηση, μέσα από μια καθοδηγούμενη μαθησιακή πορεία (Κολιάδης, 2005).  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιλέγεται η συνεργατική βιωματική διερευνητική μέθοδος 
οικοδόμησης της γνώσης και η ομαδοσυνεργατική, μαθητοκεντρικού τύπου διδασκα-
λία, όπου ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και 
να αποφασίζουν, να συνεργάζονται μεταξύ τους και να μαθαίνουν μέσα από την αλλη-
λεπίδρασή τους με τους γύρω τους. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται με διεπιστημο-
νική-διαθεματική μέθοδο, με έμφαση στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών και τη 
χρήση ομαδικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην ορθολογική αξιοποίηση των 
ΤΠΕ, έχοντας πάντα κατά νου ότι οι ΤΠΕ είναι το μέσον κι όχι ο σκοπός. Τα λογισμικά 
που χρησιμοποιούνται στο σενάριο, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εργάζο-
νται ως ομάδα και ο καθένας να συνεισφέρει με τις γνώσεις του (Δαφέρμου, Κουλούρη 
& Μπασαγιάννη, 2006∙ Ματσαγγούρας, 2000∙ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011∙ Χρυσα-
φίδης, 2000). 
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Οργάνωση της τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Στην τάξη που εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, υπήρχε διαμορφω-
μένη «γωνιά ηλεκτρονικού υπολογιστή», στην οποία τα νήπια δραστηριοποιούνταν κα-
θημερινά, ατομικά ή ομαδικά σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων, τόσο στο πλαίσιο 
των ελεύθερων δραστηριοτήτων, όσο και σε οργανωμένες δραστηριότητες, με την κα-
θοδήγηση της νηπιαγωγού. Όπως και στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η 
συγκρότηση των ομάδων γινόταν συνεκτιμώντας κάθε φορά πόσο θετικά μπορούσε να 
λειτουργήσει για όλα τα παιδιά η δυναμική που αναπτυσσόταν (Δαφέρμου κ.α., 2006). 

Η υλικοτεχνική υποδομή περιλάμβανε έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και 
εγκατεστημένα τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν, έναν έγχρωμο εκτυπωτή, έναν 
σαρωτή και μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Επιπλέον στη «γωνιά του υπολογιστή» 
υπήρχε ένας πίνακας, στον οποίο η νηπιαγωγός αναρτούσε βοηθητικό για τα παιδιά 
υλικό, με σκοπό την καθοδήγησή τους ως προς τη χρήση του υπολογιστή (π.χ. διάφοροι 
πίνακες αναφοράς), αλλά και υλικό που δημιουργούσαν τα ίδια τα παιδιά. 

Σκοπός και στόχοι διδακτικού σεναρίου 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρό-
γραμμα Σπουδών (ΑΠΣ), το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 
(ΔΕΠΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 και ΦΕΚ304Β/13-0302003) 
και τον Οδηγό Νηπιαγωγού που λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς το ΔΕΠΠΣ (Δα-
φέρμου κ.α., 2006). Περιλαμβάνει δραστηριότητες που συνδέονται με όλες τις γνωστι-
κές περιοχές του Προγράμματος: Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Δη-
μιουργία και Έκφραση, Πληροφορική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην «…γνωριμία με 
τη χρήση του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας και ως εργαλείου διερεύνησης 
και επικοινωνίας» (ΔΕΠΠΣ, 2003). Σκοπός του σεναρίου είναι η ανάπτυξη θετικών 
στάσεων απέναντι στο περιβάλλον με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε., ενώ οι επιμέρους 
στόχοι του, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στην επόμενη ενότητα, στο πλαίσιο των 
Διδακτικών Παρεμβάσεων, επιδιώκουν την προσέγγιση συγκεκριμένων δεξιοτήτων, 
γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών, επίσης συμβατών με το ΔΕΠΠΣ.  

Παρουσίαση Διδακτικών Παρεμβάσεων 

1η Διδακτική Παρέμβαση: «Ποια ζώα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν στην Ελλάδα;» 

Διδακτικοί στόχοι: 
• να προβληματίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, να στηρίζονται σε προη-

γούμενες γνώσεις και εμπειρίες, να κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε 
σχετικά συμπεράσματα (Παιδί και Μαθηματικά) 

• να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία 
(Παιδί και Γλώσσα: Προφορική Επικοινωνία) 
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• να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας (Παιδί και Περιβάλλον: Ανθρωπογενές πε-
ριβάλλον και αλληλεπίδραση) 

• να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους ζωικούς οργανισμούς (Παιδί και Περιβάλ-
λον: Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση). 

• να εξοικειωθούν με την χρήση του ποντικιού και συγκεκριμένα με τη λειτουργία drop 
& drag (Παιδί και Πληροφορική). 

Περιγραφή: Το έναυσμα της ενασχόλησής μας με το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε η 
«Παγκόσμια ημέρα των ζώων» (4 Οκτωβρίου). Με αφορμή το βιβλίο με τίτλο : «Που 
πας χελωνάκι;» της Καλλιώς Καστρήσιου, που γνωρίσαμε μέσα από την ιστοσελίδα 
του Μικρού Αναγνώστη (ενότητα: «Να σου πω μια ιστορία;»), του Εθνικού Κέντρου 
Βιβλίου, τα παιδιά εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον, για τα ζώα που κινδυνεύουν να ε-
ξαφανιστούν στη χώρα μας. Για την ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των παιδιών, 
σχετικά με το θέμα, η νηπιαγωγός, χρησιμοποίησε το λογισμικό εννοιολογικής χαρτο-
γράφησης kidspiration, στο οποίο εισήγαγε διάφορες εικόνες ζώων που υπάρχουν στην 
Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μας αφορούν. Στη συνέχεια, τα παιδιά 
διατύπωσαν τις απόψεις τους επιχειρηματολογώντας, σχετικά με το ποια ζώα πιστεύ-
ουν ότι κινδυνεύουν με εξαφάνιση στην Ελλάδα και με την τεχνική του drag and drop 
(σύρε και άσε), διαμόρφωσαν ένα ιστόγραμμα, με τις υποθέσεις τους, το οποίο συμφώ-
νησαν να ελέγξουν (αντικείμενο επόμενης δραστηριότητας). 

2η Διδακτική Παρέμβαση: «Το κυνήγι των πληροφοριών » 

Διδακτικοί στόχοι:  

• να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους ζωικούς οργανισμούς (Παιδί και Περιβάλ-
λον: Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση) 

• να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας (Παιδί και Περιβάλλον: Ανθρωπογενές πε-
ριβάλλον και αλληλεπίδραση) 

• να εξηγούν και να ερμηνεύουν (Παιδί και Γλώσσα: προφορική Επικοινωνία)  
• να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και η 

εικόνα είναι αναπαράσταση του κόσμου (Παιδί και Γλώσσα: Ανάγνωση) 
• να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται 

στα ενδιαφέροντά τους (Παιδί και Γλώσσα: Γραφή και Γραπτή Έκφραση) 
• να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία 

του (Παιδί και Πληροφορική)  

Περιγραφή: Προκειμένου να διαπιστωθεί, αν οι προβλέψεις της ομάδας για τα ζώα 
που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν στην Ελλάδα, είναι σωστές (αντικείμενο προηγού-
μενης δραστηριότητας), τα παιδιά με την υποστήριξη της νηπιαγωγού, χωρισμένα σε 
ομάδες, αναζήτησαν πληροφορίες τόσο στη «γωνιά βιβλιοθήκης» της τάξης, η οποία 
είχε εμπλουτιστεί με κατάλληλο έντυπο υλικό, όσο και στο διαδίκτυο μέσα από την 
χρήση λογισμικών διαδικτύου: φυλλομετρητή παγκόσμιου ιστού Internet explorer και 
της μηχανής αναζήτησης Google. Επίσης, έγινε χρήση ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας, η 
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οποία παρέχει εύκολη αναζήτηση και διαχείριση της πληροφορίας και ποικίλες εκπαι-
δευτικές δυνατότητες, ποιοτικά διαφορετικές από αυτές των συμβατικών, ευνοώντας 
ιδιαίτερα τις δραστηριότητες διερεύνησης και ανακάλυψης. Μετά τη συγκέντρωση και 
την επεξεργασία των πληροφοριών, τα παιδιά ανέτρεξαν στο ιστόγραμμα με τις αρχικές 
τους υποθέσεις και προχώρησαν σε ανάλογη επιβεβαίωση η διάψευσή τους. Με αυτόν 
τον τρόπο, το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης «kidspiration», αξιοποιήθηκε 
και ως εργαλείο ηλεκτρονικής αξιολόγησης. 

3η Διδακτική Παρέμβαση: «Φτιάχνουμε έναν πίνακα αναφοράς για την τάξη μας;» 

Διδακτικοί Στόχοι: 

• να ταυτίσουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία 
του (Παιδί και Πληροφορική) 

• να εντοπίσουν γράμματα στο πληκτρολόγιο (Παιδί και Πληροφορική) 
• να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες (Παιδί και Γλώσσα: 

Γραφή και Γραπτή Έκφραση)  
• να επιλέγουν ή να παράγουν κατάλληλο για την επίλυση των προβλημάτων υποστη-

ρικτικό υλικό (Παιδί και Μαθηματικά)  
• να γνωρίσουν τη λειτουργία του εκτυπωτή (Παιδί και Πληροφορική) 
• να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης 

(Παιδί και Περιβάλλον: Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση) 
• να χρησιμοποιούν διάφορα υλικά για να κάνουν μικροκατασκευές (Παιδί Δημιουργία 

και Έκφραση) 

Περιγραφή: Για τη δημιουργία στην τάξη ενός πίνακα αναφοράς για το θέμα μας (τα 
παιδιά είναι αρκετά εξοικειωμένα με τους πίνακες αυτούς, καθώς έχουμε φτιάξει αρ-
κετούς από την αρχή της χρονιάς), αξιοποιήθηκε το λογισμικό γενικής χρήσης, επεξερ-
γασίας κειμένου «Word», το οποίο ενδείκνυται για την παραγωγή κειμένου σε ψηφιακή 
μορφή, προκειμένου να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με μια νέα μέθοδο γραφής, ποιοτικά 
διαφορετική από τη γραφή που λαμβάνει χώρα με χαρτί και μολύβι. Ο πίνακας αναφο-
ράς, αναρτήθηκε στο ταμπλώ της «γωνιάς του υπολογιστή».  

4η Διδακτική Παρέμβαση: «Επίσκεψη στα σπίτια των ζώων» 

Διδακτικοί στόχοι: 

• να «διαβάζουν» χάρτες (Παιδί και Περιβάλλον: Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλ-
ληλεπίδραση) 

• να προσανατολίζονται σε σχέση με σταθερά σημεία αναφοράς (Παιδί και Περιβάλ-
λον: Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση) 

• να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά (Παιδί και 
Περιβάλλον: Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση) 
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• να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν (Παιδί και Γλώσσα: Προφορική Ε-
πικοινωνία) 

• να υιοθετήσουν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήματος γραφής 
(Παιδί και Γλώσσα: Ανάγνωση) 

• να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου μεταφοράς πληροφοριών (Παιδί 
και Γλώσσα: Γραφή και Γραπτή Έκφραση) 

• στηριζόμενοι σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες να κάνουν απλές υποθέσεις και 
να καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα (Παιδί και Μαθηματικά)  

• να διερευνούν, να πειραματίζονται και να ανακαλύπτουν τη γνώση με τα κατάλληλα 
λογισμικά (Παιδί και Πληροφορική) 

Περιγραφή: Μέσα από τη χρήση του λογισμικού οπτικοποίησης «Google earth», το 
οποίο παρέχει δορυφορικές εικόνες μεγάλης ευκρίνειας για όλη τη γη, μας δίνεται η 
δυνατότητα να μεταβούμε εικονικά, στα μέρη της Ελλάδας που συναντάμε τα ζώα υπό 
εξαφάνιση. Η επιλογή αυτή έγινε καθώς με τη χρήση αυτού του λογισμικού, δεν παρέ-
χεται απλά ένα εποπτικό μέσο, αλλά ένα ανοιχτό περιβάλλον μάθησης, στο οποίο συ-
ντελούνται δραστηριότητες διερεύνησης και ανακάλυψης, σε σημαντικότερο βαθμό 
και με πιο ελκυστικό τρόπο από ότι θα γινόταν με τη χρήση ενός συμβατικού χάρτη ή 
ενός βιβλίου. Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά να πειραματιστούν με τα πλήκτρα 
κατεύθυνσης, να ταξιδέψουν εικονικά στην Ελλάδα, να παρατηρήσουν τα γεωμορφο-
λογικά χαρακτηριστικά των περιοχών που επισκέπτονται (π.χ. βουνά, θάλασσα, παρα-
λίες, πεδιάδες, δάση, ποτάμια κ.τ.λ.) αλλά και να εντοπίσουν τις διαφορές αναζήτησης 
μιας περιοχής στον χάρτη της τάξης και μέσα από το συγκεκριμένο λογισμικό. Τα παι-
διά με την υποστήριξη της νηπιαγωγού, εντοπίζουν τα «σπίτια των ζώων», προσθέτουν 
τη σχετική επισήμανση με το όνομα του κάθε ζώου, εκτυπώνουν τον χάρτη και τον 
αναρτούμε στην τάξη. 

5η Διδακτική Παρέμβαση: «Αρκούδα καφέ!» 

Διδακτικοί στόχοι: 

• να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία 
(Παιδί και Γλώσσα: Προφορική Επικοινωνία)  

• να «πειραματίζονται» με διάφορα υλικά και χρώματα, να μαθαίνουν ή να επινοούν 
διάφορες τεχνικές και να τις εφαρμόζουν για να σχεδιάσουν και να ζωγραφίζουν 
(Παιδί Δημιουργία και Έκφραση)  

• να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία 
του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για παιχνίδι και διασκέδαση (Παιδί και 
Πληροφορική) 

• να αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες του υπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρο-
λόγιο, ποντίκι, οθόνη, ηχεία, εκτυπωτή) και τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα (Παιδί 
και Πληροφορική) 

• να «παίζουν» με τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης(μολύβι, πινέλο σπρέι κ.λπ.)και τα 
έτοιμα σχήματα και να κάνουν τις δικές τους συνθέσεις. (Παιδί και Πληροφορική)  
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• να εντοπίζουν γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο, να «γράφουν» χρησιμο-
ποιώντας κεφαλαία και πεζά γράμματα (Παιδί και Πληροφορική)  

Περιγραφή: Η νηπιαγωγός συζητά με τα παιδιά στην ολομέλεια και τους προτείνει να 
ετοιμάσουν μια παρουσίαση για ένα από τα ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, για να 
την παρουσιάσουν στα παιδιά του διπλανού τμήματος, αλλά και στους γονείς τους. Τα 
παιδιά αποφασίζουν να κάνουν μια παρουσίαση για την καφέ αρκούδα. Στη συνέχεια, 
η νηπιαγωγός τους εξηγεί ότι για να δημιουργηθεί αυτή η παρουσίαση χρειάζονται ζω-
γραφιές και μουσική. Αρχικά, επιλέγουν το τραγούδι «Αρκούδα καφέ» (Λιλιπούπολη). 
Στη συνέχεια, τα παιδιά δραστηριοποιούνται σε ομάδες, ανάλογα με το ενδιαφέρον 
τους και δημιουργούν με διάφορα υλικά και τρόπους: ζωγραφίζουν με μαρκαδόρους, 
με δακτυλομπογιές αλλά και στον υπολογιστή, καθώς είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα με 
το λογισμικό αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης δημιουργικότητας Τux Paint (Δη-
μιουργία εικόνας), με το οποίο ασχολούνται συνήθως την ώρα των ελεύθερων δραστη-
ριοτήτων. Χρησιμοποιώντας τον σαρωτή, οι δημιουργίες των παιδιών με τα ρεαλιστικά 
υλικά εισάγονται στον υπολογιστή. Ακολούθως, χρησιμοποιώντας το λογισμικό πα-
ρουσίασης PowerPoint, η νηπιαγωγός με τα παιδιά εισάγουν τις εικόνες και τη μουσική 
που έχουν επιλέξει. Τα λογισμικά που αξιοποιούνται στην παρούσα διδακτική παρέμ-
βαση, παρέχουν δυνατότητες δημιουργικής γραφής μέσα από δραστηριότητες ατομικές 
και ομαδικές με τη διαμεσολάβηση του δασκάλου. Ταυτόχρονα τα παιδιά καλλιεργούν 
δεξιότητες σύνθεσης, σύγκρισης, οργάνωσης, γενίκευσης. Μέσα από την ανάλυση και 
τη δημιουργία εικόνων, στατικών και κινούμενων, αλλά και με την προσθήκη κειμένου 
αφυπνίζεται και διατηρείται η δημιουργικότητα και καλλιεργείται η έκφραση των παι-
διών, με τη μορφή πολυσύνθετων αναπαραστάσεων.  

6η Διδακτική Παρέμβαση: «Παίζουμε παζλ;» 

 Διδακτικοί στόχοι: 

• να αξιοποιούν τις δυνατότητες για αριθμητικές εφαρμογές μέσα στα όρια των δυνα-
τοτήτων τους και να οικοδομούν σταδιακά την έννοια των αριθμών (Παιδί και Μα-
θηματικά)  

• να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία 
του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για παιχνίδι και διασκέδαση(Παιδί και 
Πληροφορική) 

• να κινούν το ποντίκι παρατηρώντας την ταυτόχρονη κίνηση του δείκτη στην οθόνη 
και να το τοποθετούν σε συγκεκριμένη θέση στην οθόνη(Παιδί και Πληροφορική) 

Περιγραφή: Με αφορμή ένα παζλ με τη θαλάσσια χελώνα που έφερε στην τάξη ένα 
παιδί, η νηπιαγωγός συζητά με τα παιδιά στην ολομέλεια και τους εξηγεί πως υπάρχει 
η δυνατότητα μέσα από τον υπολογιστή της τάξης να δημιουργήσουν αλλά και να συ-
μπληρώσουν παζλ για όλα τα ζώα που γνώρισαν μέσα από το θέμα που διαπραγματεύ-
ονται. Αξιοποιώντας το λογισμικό δημιουργίας παζλ Jigsaw Puzzle, τα παιδιά με την 
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καθοδήγηση της νηπιαγωγού, μετατρέπουν σε παζλ, τις εικόνες των ζώων που επιλέ-
γουν, καθορίζοντας παράλληλα και τον βαθμό δυσκολίας τους (επιλογή αριθμού και 
σχήματος κομματιών). Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, δίνεται η δυνατότητα στα 
παιδιά να παίξουν με ένα παζλ, με έναν άλλο τρόπο, διαφορετικό από τον συμβατικό, 
αλλά και να το δημιουργήσουν μόνοι τους.  

7η Διδακτική Παρέμβαση: «Βρες το όνομα του ζώου» 

Διδακτικοί στόχοι: 

• να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση (Παιδί και Γλώσσα: Προφορική επικοινωνία)  
• να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον (Παιδί και Γλώσσα: Ανάγνωση)  
• να «ερμηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικα-

σίες παρατήρησης και αντιστοίχισης (Παιδί και Μαθηματικά)  
• να κινούν το ποντίκι παρατηρώντας την ταυτόχρονη κίνηση του δείκτη στην οθόνη 

και να το τοποθετούν σε συγκεκριμένη θέση στην οθόνη (Παιδί και Πληροφορική) 

Περιγραφή: Η νηπιαγωγός, αξιοποιώντας το λογισμικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης 
Hot Potatoes, έχει δημιουργήσει μια άσκηση αντιστοίχισης των εικόνων των ζώων με 
τα ονόματά τους, προκειμένου να αξιολογήσει εάν τα παιδιά έχουν κατακτήσει τους 
στόχους που αφορούν την ανάγνωση. Αφού δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις από 
τη νηπιαγωγό, τα παιδιά δραστηριοποιούνται στη «γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογι-
στή», σε μικρές ομάδες.  

Αξιολόγηση - Διαπιστώσεις 

Κατά την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου εφαρμόστηκε η διαμορφωτική α-
ξιολόγηση, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Τα παιδιά ανέπτυξαν θετικές στάσεις απέναντι στο περιβάλλον και εμπλούτισαν τις 
γνώσεις τους σχετικά με το θέμα, όπως αποτυπώθηκε από τις συζητήσεις τους αλλά 
και από την συμπεριφορά τους στην τάξη. Ταυτόχρονα επιτεύχθηκαν και οι περισσό-
τεροι από τους επιμέρους στόχους που είχαν τεθεί και που αφορούσαν τις άλλες γνω-
στικές περιοχές. Η εργασία σε ομάδες βελτίωσε τις διαπροσωπικές σχέσεις τους και 
βελτιώθηκε η ικανότητά τους να συνεργάζονται, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε η κρι-
τική τους σκέψη καθώς και η ικανότητά τους να επιχειρηματολογούν.  

Επίσης, ανέπτυξαν θετική στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες και διεύρυναν τις γνώ-
σεις τους σχετικά με την εφαρμογή τους στην καθημερινότητά τους. Επειδή το πρό-
γραμμα υλοποιήθηκε στην αρχή σχεδόν της σχολικής χρονιάς, όπου τα παιδιά δεν είχαν 
εξοικειωθεί με τη χρήση των συγκεκριμένων λογισμικών, δυσκολεύτηκαν αρκετά και 
η καθοδήγηση της νηπιαγωγού ήταν έντονη. Παρόλα ταύτα, μέσα από αυτά ενισχύθηκε 
το ενδιαφέρον τους για τη μαθησιακή διαδικασία και τονώθηκε η αυτοπεποίθησή τους 
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(μέσα από την παρουσίαση των έργων τους). Ανέπτυξαν τη δημιουργική τους ικανό-
τητα και την κριτική τους σκέψη, εκφράζοντας τις σκέψεις τους, αναλαμβάνοντας πρω-
τοβουλίες και αποφασίζοντας για τη δράση τους. Έμαθαν να ακούν τους άλλους και να 
λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη τους, συνεχίζοντας τη δράση και επεκτείνοντάς τη ένα 
επίπεδο πιο πάνω. Δούλεψαν για ένα κοινό στόχο, και σε πολλές περιπτώσεις πειραμα-
τίστηκαν με το παρεχόμενο υλικό, ενώ μπόρεσαν να λειτουργήσουν προσαρμόζοντάς 
το στις προσωπικές τους ανάγκες και το αντιληπτικό τους επίπεδο. Βίωσαν συναισθή-
ματα απόλαυσης, χαράς και ικανοποίησης, ενώ κάποια παιδιά που παρουσίαζαν δυ-
σκολίες σε δεξιότητες γραφής, παρήγαγαν εντυπωσιακά αποτελέσματα με τον υπολο-
γιστή, τονώθηκε η αυτοπεποίθησή τους, έγιναν πιο κοινωνικά και συνεργάσιμα. 

Καταλήγοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ, έδωσε μια 
σημαντική ώθηση στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς κέντρισε το ενδιαφέρον των παι-
διών και συνέβαλε σημαντικά στη διατήρηση του ενδιαφέροντός τους. Η δράση που 
τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η εικονική επίσκεψη των περιοχών της Ελλάδας, 
που ζουν τα υπό εξαφάνιση ζώα. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, διαπιστώ-
θηκε μέσα από τις συζητήσεις των παιδιών, ότι ανέπτυξαν θετική στάση απέναντι στο 
υπό διερεύνηση περιβαλλοντικό ζήτημα, ενώ οι αναφορές τους στις δραστηριότητες 
που στηρίχθηκαν στις ΤΠΕ, ήταν συχνές και ιδιαίτερα θετικές. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Γεωργόπουλος, Α. (2002). Περιβαλλοντική Ηθική. Αθήνα: Gutenberg 

Clemens, D.H., Nastasi, B.K., & Swaminathan (1993). “Young children and  comput-
ers: Crossroads and directions from research, Young children, 48 (2), σσ. 56-64 

Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού.  Α-
θήνα: Π.Ι. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Επιμορφωτικό υλικό για την  επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. ΤΕΥΧΟΣ 1:  Γε-
νικό Μέρος, Γ΄ ΄Εκδοση, 2013, Πάτρα: Διεύθυνση Επιμόρφωσης και  Πιστοποί-
ησης 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Επιμορφωτικό υλικό για την  επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2β:  Κλά-
δος Π.Ε 60, Α΄ ΄Εκδοση (2011). Πάτρα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Κολιάδης, Ε. (1994). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη-Συμπεριφοριστικές Θε-
ωρίες, Τόμος Α΄. Αθήνα: Αυτοέκδοση. 

2379

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Ματσαγγούρας, Η.(2000). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα:  Γρηγό-
ρης. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου: Α΄& Β΄  Μέρος. 
Αθήνα 

Rickinson, M. (2001). Learners and Learning in Environmental Education: a critical  
review of the evidence. Environmental Education Research, Special Issue 7(3), 
307-320. 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Π.Ι. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών Προγραμμάτων 
Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Για την Υποχρεωτική Εκπαί-
δευση, τομ. Α΄ (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/13-03-03) & Β΄ (Φ.Ε.Κ.  τεύ-
χος Β΄ αρ. φύλλου 304/13-03-03). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ. 

Χρυσαφίδης, Κ.(2000). Βιωματική – επικοινωνιακή διδασκαλία. Η εισαγωγή της  μεθό-
δου Project στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.  

 

2380

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Τα προβλήματα του… Ποσειδώνα! Ένα διδακτικό σενάριο για τα Κείμενα Νεο-
ελληνικής Λογοτεχνίας της Γ’ Γυμνασίου. 

Μαυρομματίδου Σταυρούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

Υποψ. Διδάκτορας Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.  
stavrmav@hotmail.com 

Περίληψη 

Στη διδακτική πρόταση που ακολουθεί οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου γνωρίζουν το 
Γερμανόφωνο Τσέχο συγγραφέα Φραντς Κάφκα και προσεγγίζουν το σύντομο διή-
γημά του «Ο Ποσειδώνας» μέσα από μία διερευνητική-ανακαλυπτική μαθησιακή 
διαδικασία. Αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά ενός μοντέρνου διηγήματος αξιο-
ποιώντας στοιχεία τόσο της μορφής όσο και του περιεχομένου του, έρχονται σε «ε-
παφή» με τη μυθολογία και συνειδητοποιούν την επίδρασή της στη λογοτεχνική δη-
μιουργία. Οικοδομώντας μόνοι τους τη γνώση, συνειδητοποιούν τις επιπτώσεις της 
άσκησης κοινωνικής κριτικής στην αυτοεικόνα μας και προβληματίζονται για τον 
τρόπο επιλογής επαγγέλματος, τον αλλοτριωτικό χαρακτήρα της σύγχρονης εργασίας 
και το πρόβλημα της έλλειψης ελεύθερου χρόνου. Τέλος, ασκούνται στην παραγωγή 
λόγου διαφορετικών κειμενικών ειδών, ενταγμένων σε επικοινωνιακό πλαίσιο, μέσω 
της αξιοποίησης και χρήσης των Νέων Τεχνολογιών. Και όλα αυτά πραγματοποιού-
νται σε ένα συνεργατικό και αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, στο οποίο οι μαθητές 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, διατυπώνουν αναλύσεις, κρίσεις, αξιολογήσεις, εκφρά-
ζουν σκέψεις και δίνουν προσωπικό νόημα στην αναζήτηση της γνώσης (Vygotsky, 
1934/1988). 

Λέξεις - Κλειδιά: Ν. Λογοτεχνία, ΤΠΕ, Κάφκα, Ποσειδώνας, αλλοτρίωση, εργασία  

Εισαγωγή 

Η παιδαγωγική και ψυχολογική αξία των λογοτεχνικών κειμένων είναι αδιαμφισβή-
τητη. Αρχικά, η ενασχόληση με τη Λογοτεχνία εμπλουτίζει το γλωσσι-
κό αισθητήριο των μαθητών, διευρύνει τα όρια της εμπειρίας τους και συμβάλλει 
στην αισθητική και κοινωνική ευαισθητοποίησή τους (Αθανασίου & Λώλη 2005, 
Χαραλαμπόπουλος, 1988). Μάλιστα, η ανάγνωση και η ερμηνευτική προσέγγιση α-
ντιπροσωπευτικών έργων τόσο της εθνικής όσο και της παγκόσμιας κληρονομιάς ει-
σάγει τον αναγνώστη στην πολιτισμική κατανόηση, στη διεύρυνση των πνευματικών 
οριζόντων και στην ψυχοπνευματική ωρίμανση (Κατσίκη‐ Γκίβαλου, 2007). 

Ιδιαίτερα η διδασκαλία της λογοτεχνίας με τη χρήση των υπολογιστών διεγείρει τη 
βιωματική συμμετοχή των μαθητών, αναπτύσσει τη φαντασία, αφυπνίζει καλλιτεχνι-
κές δεξιότητες. Επιπλέον, καθιστά τους μαθητές ικανούς να αξιοποιούν ενεργητι-
κά τη γνώση, να υιοθετούν κριτική στάση απέναντι σε βασικά κοινωνικά προβλήματα 
και να διαμορφώνουν υπεύθυνα απόψεις και πεποιθήσεις. Τέλος, η αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών συντελεί στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, στην ανάπτυξη συ-
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νεργατικών ικανοτήτων και στη συλλογική οικοδόμηση της γνώσης (Ράπτης & Ρά-
πτη, 2002). 

Ειδικότεροι στόχοι 

Γνώσεις για τη λογοτεχνία 

Στόχος είναι οι μαθητές : 

• Να αποκομίσουν γνώσεις για τη ζωή και το λογοτεχνικό έργο του Φ. Κάφκα. 
• Να αντιληφθούν το μοντέρνο χαρακτήρα του Καφκικού διηγήματος μέσα από 

στοιχεία τόσο της μορφής όσο και του περιεχομένου του (πχ αντιθέσεις, συ-
γκρούσεις, ειρωνεία). 

• Να παρουσιάσουν τη μορφή και το ρόλο του Ποσειδώνα στην Ελληνική μυθολο-
γία και να το συγκρίνουν με αυτόν του Κάφκα, εντοπίζοντας ομοιότητες και δια-
φορές. 

• Να αποδώσουν τη σύγκρουση ανάμεσα στις επιθυμίες και τις αξίες του Ποσειδώ-
να του Κάφκα και να προχωρήσουν σε σκιαγράφηση της προσωπικότητας και του 
διλήμματός του. 

• Να συνειδητοποιήσουν την επίδραση του μύθου στη νεότερη λογοτεχνία. 
 

Γνώσεις για τον κόσμο 

• Να συνειδητοποιήσουν τον –συχνά- αλλοτριωτικό χαρακτήρα της εργασίας, που 
συνδέεται με τα προβλήματα της έλλειψης ελεύθερου χρόνου και της ψυχικής α-
ποξένωσης. 

• Να αντιληφθούν το βαθμό επίδρασης της κοινωνικής κριτικής στην αυτοεικόνα 
μας και την επιλογή του μελλοντικού μας επαγγέλματος. 

• Να προβληματιστούν για το ζήτημα της υπερεργασίας και τις επιπτώσεις της. 
• Να εξετάσουν τον τρόπο επιλογής επαγγέλματος και τα κριτήρια που πρέπει να 

ισχύουν για να είναι η επιλογή αυτή κατάλληλη. 
 

Γραμματισμοί 
• Να κατακτήσουν τα επίπεδα του κλασικού και νέου/ψηφιακού γραμματισμού. 
• Να μάθουν να προετοιμάζουν και να διεξάγουν μία έρευνα. 
• Να ασκηθούν στη χρήση της μηχανής αναζήτησης (με την τοποθέτηση κατάλλη-

λων λέξεων-κλειδιών) και να είναι σε θέση να αξιολογούν τις πληροφορίες στο 
διαδίκτυο. 

• Να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, το λογισμικό παρουσί-
ασης και άλλα υπολογιστικά προγράμματα, προκειμένου να συγγράψουν ή να πα-
ρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους.  
 

Διδακτικές πρακτικές 

2382

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



• Να συμμετέχουν ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία (ακόμα και οι πιο αδύνα-
μοι μαθησιακά μαθητές).  

• Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά ασκούμενοι στο διάλογο και την επιχειρημα-
τολογία. 

• Να ξεχωρίζουν την ουσιαστική από την επουσιώδη πληροφορία. 
• Να αξιολογούν την εργασία των συμμαθητών τους και να αυτοαξιολογούνται. 

Περιγραφή - Θεωρητικό πλαίσιο 

Το συγκεκριμένο σενάριο βασίζεται στην Εποικοδομιστική, Διερευνητική-
Ανακαλυπτική, Κοινωνικογνωστική και Μαθητοκεντρική Διδακτική Προσέγγιση. 
Πιο συγκεκριμένα: 

Εποικοδομητισμός: Στο διδακτικό σενάριο η δόμηση της γνώσης βασίζεται στις προ-
ϋπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών. Οι μαθητές δεν αποστηθίζουν κείμενα, αλλά α-
ναλύουν, ερευνούν και δημιουργούν με βάση αυτά που ήδη γνωρίζουν (Hanley, 
1994). «Η ενεργητική συμμετοχή του μαθητή θεωρείται θεμελιώδης και ο μαθητής απο-
κτά ενεργητικό ρόλο, ενώ ο εκπαιδευτικός διευκολυντικό και καθοδηγητικό» (Μητρο-
πούλου, 2005, σελ. 27).  

Διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση: Οι μαθητές μαθαίνουν μόνοι τους, κάνοντας 
χρήση των προσωπικών εμπειριών και γνώσεων. Αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, «ανα-
καλύπτουν» ατομικά τη γνώση, μακριά από τη δασκαλοκεντρική καθοδήγηση. Δρουν 
αυτόνομα, προβαίνουν σε έρευνα και πειραματισμό, επαληθεύουν ή διαψεύδουν υπο-
θέσεις, κρίνουν, συγκρίνουν, καταλήγουν σε διαπιστώσεις και συμπεράσματα. 

Κοινωνικογνωστική Προσέγγιση: Όλα αυτά διαδραματίζονται σε ένα περιβάλλον ε-
νισχυτικό και διευκολυντικό, μέσα από συζητήσεις και διαρκή αλληλεπίδραση ανά-
μεσα σε άτομα και ομάδες. Κυρίαρχο ρόλο παίζει η γλώσσα (Vygotsky, 1934/1988), 
η διαλεκτική επικοινωνία, η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Η αλληλεπίδραση ατό-
μου - κοινωνικού περιβάλλοντος δεν παίζει επικουρικό ρόλο, παίζει τον κυρίαρχο ρό-
λο, δε διευκολύνει απλώς τη μάθηση, τη δημιουργεί (Κουτίδης, 2013). 

Μαθητοκεντρική: Οι μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας 
(Dewey, 1938), με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο δασκαλοκεντρισμός και να αποφεύ-
γονται οι εκτεταμένες εισηγήσεις.  

Αντίθετα ενισχύεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και αναπτύσσεται πνεύμα ομα-
δικότητας και συνοχής, αφού πραγματοποιείται ανταλλαγή, επεξεργασία και αποτε-
λεσματική αξιοποίηση του πληροφοριακού υλικού μεταξύ όλων των μελών της ομά-
δας. Έτσι, καλλιεργούνται οι επικοινωνιακές ικανότητες των μαθητών, ανώτερες 
πνευματικές δεξιότητες, κοινωνικές στάσεις και αξίες, ενώ βελτιώνεται η μαθησιακή 
διαδικασία και επέρχονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
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Το σενάριο είναι συμβατό με το σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και ακο-
λουθεί το «Ενιαίο Πλαίσιο προγράμματος Σπουδών για τη Λογοτεχνία», καθώς ανα-
φέρεται στη διδασκαλία υπάρχουσας διδακτικής ενότητας του βιβλίου.  

Προϋποθέσεις υλοποίησης 

Απαιτείται εξοικείωση τόσο του/της εκπαιδευτικού όσο και των μαθητών με : 

• Το Διαδίκτυο (πλοήγηση μέσω ενός φυλλομετρητή (browser), ιστοεξερεύνηση σε 
ιστοτόπους (πχ Εκπαιδευτικές Πύλες: pi-schools, Ιδιωτικούς δικτυακούς τόπους: 
E-psychology Kafka Newsbeast Pitt Vipaharm Vita, Κοινωνικά Δίκτυα: youtube, 
Μουσεία: Namuseum κλπ), χρήση μηχανών αναζήτησης (π.χ. Google), 

• το Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Word), 
• το Λογισμικό δημιουργίας και προβολής παρουσιάσεων (π.χ. MS Powerpoint), 
• τα Λογισμικά Calameo, Toondoo, Glogster, 
• τη χρήση Διαδραστικού πίνακα, 
• την Oμαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Α Φάση: Αφόρμηση - Γνωριμία με το θέμα – Δημιουργία ομάδων (1 ώρα στη τάξη ή 
στο εργαστήριο πληροφορικής) 

Ο/η εκπαιδευτικός ξεκινά τη διδασκαλία του με έναν απρόσμενο τρόπο, αφού ζητάει 
απ’τους μαθητές να λύσουν ένα κουίζ! Πιο συγκεκριμένα προβάλλει με το διαδρα-
στικό πίνακα κάποιες εικόνες που παριστάνουν τους 12 θεούς του Ολύμπου και ζητά 
από τα παιδιά να εντοπίσουν το θεό/θεά που απεικονίζεται και να αιτιολογήσουν την 
επιλογή τους. Ενδεικτικές εικόνες: 

   

Ερμής Αθηνά Απόλλωνας 

Τελευταίο αφήνει τον Ποσειδώνα, στον οποίο εστιάζει την προσοχή τους προβάλλο-
ντας και το βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=ROp7PVn2ykI 
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Ποσειδώνας 

Ετσι δημιουργείται κατάλληλη ατμόσφαιρα στην τάξη, ενεργοποιείται η προηγούμε-
νη γνώση των μαθητών, ενώ παράλληλα κινητοποιείται το ενδιαφέρον τους. Ακολου-
θεί η ανάγνωση του κειμένου από το διδάσκοντα/τη διδάσκουσα, με ταυτόχρονη 
προβολή του από την επίσημη σελίδα του παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi-
schools.gr) στο διαδραστικό πίνακα. Επεξηγούνται κάποιες δυσνόητες λέξεις στους 
μαθητές, γίνεται μια περιληπτική αναδιήγηση του κειμένου και επισημαίνονται οι 
βασικοί θεματικοί άξονες. 

Στην πρώτη αυτή φάση της διδασκαλίας, ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές 
τους στόχους της διδασκαλίας και το διαφορετικό τρόπο εργασίας σε ομάδες, τα επι-
μέρους βήματα και το χρονοδιάγραμμα του έργου, τονίζοντας τη σπουδαιότητα της 
δικής τους συμμετοχής στο τελικό αποτέλεσμα. Επισημαίνει ότι κάθε ομάδα θα ανα-
λάβει και κάποιον συγκεκριμένο ρόλο (Φιλόλογοι, Ερευνητές της Λογοτεχνίας, Ψυ-
χολόγοι, Επιχειρηματίες, Καλλιτέχνες) και με βάση την οπτική του κάθε ρόλου θα 
πραγματευτούν και θα προσεγγίσουν διερευνητικά το κείμενο. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ο χωρισμός των ομάδων που θα απαρτίζονται από 4 
περίπου μαθητές και θα είναι ανομοιογενείς ως προς τις μαθησιακές ικανότητες των 
παιδιών. Κατά το χωρισμό σε ομάδες λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα/κλίσεις 
των μαθητών, αλλά και οι τεχνολογικές δεξιότητές τους. Κι αυτό, γιατί είναι ανα-
γκαίο σε κάθε ομάδα να υπάρχει ένας τουλάχιστον μαθητής με επαρκείς δεξιότητες 
στη χρήση του ηλεκτρονική υπολογιστή. 

Β Φάση: Επεξεργασία Φύλλων Εργασίας-Παραγωγή υλικού (5 ώρες στο εργαστήριο) 

Στις ήδη διαμορφωμένες από την προηγούμενη φάση ομάδες, που βρίσκονται στο 
εργαστήριο πληροφορικής, ανατίθεται από ένα διαφορετικό φύλλο εργασίας. Τα φύλ-
λα αυτά τους δίνονται όχι μόνο σε έντυπη μορφή, αλλά και ηλεκτρονική, καθώς είναι 
δημοσιευμένα στο ιστολόγιο της τάξης, με ενεργοποιημένους τους προτεινόμενους 
ηλεκτρονικούς συνδέσμους (για να καθίσταται πιο εύκολη η πλοήγηση στο διαδίκτυ-
ο). 

Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει σύντομα στα παιδιά τα ζητούμενα των φύλλων εργα-
σίας και δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Κάθε ομάδα θα κληθεί να παραγάγει 
γραπτό λόγο ακολουθώντας τους κανόνες συγκεκριμένων κειμενικών ειδών, αναλαμ-
βάνοντας ρόλους, δημιουργώντας κείμενα με συνοχή και επιχειρήματα σε συγκεκρι-
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μένα επικοινωνιακά πλαίσια. Σκοπός είναι η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, η 
συνειδητή προσοχή, η βαθύτερη κατανόηση και η συνεργατική μάθηση. 

Οι μαθητές ακολουθούν τις οδηγίες που αναγράφονται στα φύλλα εργασίας, πλοη-
γούνται στο διαδίκτυο, επισκέπτονται ιστοσελίδες πραγματοποιώντας κριτική αναζή-
τηση, συζητούν με τεκμηριωμένες θέσεις, ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις. Στη συ-
νέχεια συνθέτουν το υλικό τους και δημιουργούν πολυτροπικά κείμενα, αξιοποιώντας 
τα εργαλεία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.  

Σε όλη αυτή την έρευνα, ο/η καθηγητής/τρια ενεργεί βοηθητικά, δίνει διευκρινίσεις, 
ενθαρρύνει τη συνεργασία και επιλύει προβλήματα. Παρατηρεί τον τρόπο που εργά-
ζονται οι ομάδες, σχολιάζει διακριτικά τα παραγόμενα κειμενικά προϊόντα, εστιάζει 
την προσοχή των μαθητών στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων και στην ανά-
γκη αναφοράς των πηγών. Τέλος, συνιστά στους μαθητές να εργάζονται χαμηλόφωνα 
και τους υπενθυμίζει το διαθέσιμο χρόνο. Γενικά με τη στάση του/της δημιουργεί ένα 
ήρεμο, χαλαρό και φιλικό κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 

Γ Φάση: Παρουσίαση αποτελεσμάτων-Αξιολόγηση (2 ώρες στο εργαστήριο) 

Οι μαθητές παρουσιάζουν προφορικά και ηλεκτρονικά την εργασία τους ανά ομάδα 
στο σύνολο της τάξης. Όλοι οι μαθητές που απαρτίζουν την ομάδα συμμετέχουν στην 
παρουσίαση ενός μέρους της εργασίας τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Ακο-
λουθεί συζήτηση όπου ανταλλάσσονται απόψεις. Ο/η δάσκαλος/α εδώ συμμετέχει 
επικουρικά παρεμβαίνοντας για να συντονίσει τη συζήτηση ή να εστιάσει την προσο-
χή των παιδιών σε σημαντικά ζητήματα. 

 Οι υπόλοιποι μαθητές της τάξης παρεμβαίνουν, διατυπώνουν απορίες, υποβάλλουν 
ερωτήματα, ζητούν διευκρινίσεις και φυσικά αξιολογούν, πέρα από τη δική τους προ-
σπάθεια, και αυτή των συμμαθητών τους. Στη συνέχεια όλες οι ομάδες παραδίδουν 
τις εργασίες στον καθηγητή/τρια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.  

Πριν την αναχώρηση από την αίθουσα, τα παιδιά συμπληρώνουν ανώνυμα ένα ερω-
τηματολόγιο αξιολόγησης της διδασκαλίας με την χρήση των ΤΠΕ (θετικά στοιχεία, 
τυχόν δυσκολίες, προτάσεις βελτίωσης) όπως και ένα κείμενο αυτοαξιολόγησης και 
ετεροαξιολόγησης, που διανέμεται σε έντυπη μορφή, αλλά βρίσκεται αναρτημένο και 
στο ιστολόγιο της τάξης. 

Από την πλευρά του και ο διδάσκων/ουσα αξιολογεί τους μαθητές σε όλα τα στάδια: 
1) της προετοιμασίας (συμβολή κάθε μαθητή στις συζητήσεις και την παραγωγή ιδε-
ών, βαθμός κατανόησης του κειμένου, τρόπος συνεργασίας με τους συμμαθητές κλπ), 
2) της παραγωγής (αναζήτηση οπτικο-ακουστικού ή άλλου υλικού, η τελική σύνθεση 
κλπ) και 3) της παρουσίασης (πχ ευχέρεια και αποτελεσματικότητα στην παρουσία-
ση). 
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Φύλλα εργασίας 

Φιλόλογοι 
1. Ως φιλόλογοι πρέπει να παρουσιάσετε στους «μαθητές» σας πληροφορίες για τη 

ζωή και το έργο του συγγραφέα. Επισκεφτείτε λοιπόν τους ακόλουθους ιστοτό-
πους Kafka, Pitt και Newsbeast και -με τη βοήθεια του καθηγητή των αγγλικών- 
δημιουργήστε μια προβολή παρουσίασης (Powerpoint) που θα προκαλέσει την 
προσοχή τους. 

2. Προκειμένου να διδάξετε το κείμενο «Ο Ποσειδώνας» είναι ανάγκη να κάνετε 
αντιληπτά στους “μαθητές” σας τα χαρακτηριστικά του μοντέρνου διηγήματος. 
Αφού λοιπόν πρώτα πραγματοποιήσετε έρευνα στο διαδίκτυο και μελετήσετε τι 
είναι διήγημα, να εντοπίσετε τα αφηγηματικά μέσα (ειρωνεία, αντιθέσεις, εσωτε-
ρικές συγκρούσεις) που διαφοροποιούν ένα συνηθισμένο διήγημα απ’αυτό του 
Κάφκα. Μην ξεχάσετε να εφαρμόσετε όσα γνωρίζετε για την αξιολόγηση των ι-
στοσελίδων (εγκυρότητα, αξιοπιστία κλπ). 

Ερευνητές Λογοτεχνίας 
1. Έχετε αναλάβει να διερευνήσετε τη σχέση μυθολογίας και λογοτεχνίας μέσα από 

συγκεκριμένα κείμενα. Για το λόγο αυτό: Α. Βρείτε ομοιότητες και διαφορές α-
νάμεσα στον Αρχαιοελληνικό θεό (Οδύσσεια ε 311-420) και τον Ποσειδώνα του 
Κάφκα (ως προς τη μορφή, το ρόλο και την προσωπικότητα) και καταγράψτε τες 
σε ένα πίνακα δύο στηλών στο πρόγραμμα επεξεργαστή κειμένων. Β. Συγκρίνετε 
τον Ποσειδώνα του Κάφκα με το Γύφτο του Καρυωτάκη (Youtube) ως προς τον 
τρόπο αντιμετώπισης της ζωής και της εργασίας. 

2. Στη συνέχεια παρουσιάστε τα συμπεράσματα της έρευνάς σας σε ένα επιστημονι-
κό περιοδικό (χρησιμοποιώντας το calameo) με θέμα «Επίδραση του μύθου στη 
λογοτεχνική δημιουργία». 

Ψυχολόγοι 
1. Φανταστείτε ότι ο Ποσειδώνας έρχεται στο γραφείο σας και σας εξομολογείται τα 

προβλήματά του. Δώστε ένα ψυχογράφημά του (σε ένα έγγραφο του επεξεργαστή 
κειμένων) με χαρακτηρισμούς που ανταποκρίνονται στην προσωπικότητά του.  

2. Ο Ποσειδώνας επηρεάζεται απ’τον περίγυρό του και εξοργίζεται όταν αντιλαμβά-
νεται «την ιδέα που έχουν οι άλλοι γι’αυτόν». Ως ψυχολόγοι αναλαμβάνετε να 
παρουσιάσετε για 5’ σε μία τηλεοπτική εκπομπή, το βαθμό επίδρασης της κοινω-
νικής κριτικής στην αυτοεικόνα μας και την επιλογή του μελλοντικού μας επαγ-
γέλματος. Καταγράψτε τη δομή και το περιεχόμενο της ομιλίας σας σ’ένα έγγρα-
φο του Word. Χρήσιμες μπορεί να είναι οι ιδέες που διατυπώνονται στο E-
psychology και Vipaharm  

Επιχειρηματίες 
1. Φανταστείτε ότι αναλαμβάνετε τη διεύθυνση μιας μεγάλης επιχείρησης. Ποια 

προβλήματα νομίζετε ότι θα αντιμετωπίσετε α. στη ζωή και β. στην εργασία σας 
εξαιτίας των επαγγελματικών σας υποχρεώσεων; Καταγράψτε τα με αναφορά σε 

2387

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://www.kafka.org/
http://www.pitt.edu/%7Ekafka/links.html
http://www.newsbeast.gr/portraita/arthro/688059/o-idiotupos-suggrafeas-frads-kafka/
https://www.youtube.com/watch?v=A_TWYTgr1FQ
http://www.e-psychology.gr/selfhelp/808-pos-na-xeirizeste-thn-arnhitikh-kritikh.html
http://www.e-psychology.gr/selfhelp/808-pos-na-xeirizeste-thn-arnhitikh-kritikh.html
http://www.vipapharm.com/greek/free-online-journals/education/education-articles/moisiadou-aikaterini-prosanatolismos-efiveia/moisiadou-epaggelmatikos-prosanatolismos.htm


συγκεκριμένα παραδείγματα. Στη συνέχεια να τα αποδώσετε και με μορφή κόμικ 
στο toondoo. Ενδεικτικά μπορείτε να αξιοποιήσετε και τις ιστοσελίδες α. Vita β. 
Youtube  

2. Τι θα συμβουλεύατε κάθε νέο που βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας προκειμένου 
να αποφύγει τα δικά σας λάθη και να μη βρεθεί στη θέση του «Ποσειδώνα»; Ποια 
κριτήρια θεωρείτε ότι πρέπει να τηρούνται προκειμένου η επιλογή επαγγέλματος 
να καταστεί όσο το δυνατόν ορθότερη και αποτελεσματικότερη; 

Καλλιτέχνες 
1. Ως καλλιτέχνες αποφασίζετε να συγκεντρώσετε φωτογραφίες που αποδίδουν τον 

ανθρωπομορφισμό των θεών, και ιδιαίτερα του Ποσειδώνα, σε αγγεία και άλλες 
ζωγραφικές απεικονίσεις. Αφού πραγματοποιήσετε έρευνα στο διαδίκτυο (πχ 
Namuseum), να τα συλλέξετε και να τα παρουσιάσετε σε μία προβολή παρουσιά-
σεων (10-12 διαφάνειες PowerPoint). 

2. Στην προσπάθειά σας να ευαισθητοποιήσετε το κοινό σας για τον αλλοτριωτικό 
χαρακτήρα της σύγχρονης εργασίας και την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, αναλαμ-
βάνετε να δημιουργήσετε τη δική σας ζωγραφιά, τραγούδι ή αφίσα (με το πρό-
γραμμα glogster) με κατάλληλο περιεχόμενο. Είμαστε έτοιμοι να σας απολαύ-
σουμε! 

Δυνατότητα επέκτασης του σεναρίου 

Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί αν μελετηθούν και έργα άλλων ποιητών-πεζογράφων 
που πραγματεύονται μυθολογικά θέματα. Παράλληλα, οι μαθητές μπορούν να δη-
μιουργήσουν ένα βίντεο σχετικό με την Ελληνική μυθολογία ή να οργανώσουν έκθε-
ση στο σχολικό χώρο με σκοπό να ενημερώσουν τους συμμαθητές τους για τρόπους 
επιλογής επαγγέλματος και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Τέλος, 
μπορεί να πραγματοποιηθεί πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης με άλλα σχο-
λεία (πχ e-twinning) με ανταλλαγή απόψεων μαθητών διαφορετικών χωρών πάνω σε 
μεγάλα κοινωνικά προβλήματα (αλλοτρίωση, μοναξια) ή θρύλους και μύθους του κά-
θε τόπου. 

Αποτελέσματα 

Οι μαθητές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον, ενθουσιασμό και ενεργό συμμετοχή στην όλη 
διαδικασία. Χαρακτηριστικό είναι ότι κινητοποιήθηκαν ακόμα και μαθησιακά αδύ-
ναμοι ή αδιάφοροι μαθητές. Επιπλέον, τα παραγόμενα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά 
ικανοποιητικά, γεγονός που ενίσχυσε το αυτοσυναίσθημα τόσο των παιδιών όσο και 
της διδάσκουσας. 

Ωστόσο, παρατηρήθηκαν αρκετά προβλήματα κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Οι μα-
θητές δεν ήταν πλήρως εξοικειωμένοι με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής εργασίας 
και δε συνεργάστηκαν πάντοτε ομαλά, προκαλώντας έντονο θόρυβο ή παρενοχλώ-
ντας συμμαθητές τους. Επιπροσθέτως, η διερεύνηση του θέματος μέσω μηχανών α-
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ναζήτησης οδήγησε στην ανεύρεση μεγάλου αριθμού αποτελεσμάτων και τη συνακό-
λουθη δυσχέρεια στην αξιολόγηση των πηγών. Τέλος, άλλες δυσκολίες σχετίζονταν 
με την ανεπαρκή τεχνολογική κατάρτιση ορισμένων μαθητών ή την αδυναμία να επε-
ξεργαστούν μέσα στο χρόνο όλα τα θέματα των φύλλων εργασίας. 

Τα προβλήματα όμως ξεπεράστηκαν με τη διακριτική παρέμβαση της διδάσκουσας, 
τη βοήθεια των υπολοίπων μαθητών της τάξης, αλλά και τη συνδρομή καθηγητών 
άλλων ειδικοτήτων (πχ πληροφορικής, αγγλικών). Άλλωστε κάποιες εργασίες ολο-
κληρώθηκαν στο σπίτι (ως κατ’ οίκον εργασίες). 

Συμπεράσματα 

Μέσα από τη λογοτεχνία, ο άνθρωπος βρίσκει διεξόδους, ξεφεύγει από τη μίζερη κα-
θημερινότητα, γίνεται δημιουργικός και παραγωγικός. Γι αυτό η διδασκαλία της στο 
σχολείο πρέπει να αποκτήσει νέο νόημα, ώστε να ελκύσει το ενδιαφέρον και την 
προσοχή των μαθητών. Ειδικότερα η εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολείο καθιστά τη μά-
θηση ελκυστικότερη, ενισχύει τη συνεργασία και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών. Η 
συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, μάλιστα, κατέδειξε ότι οι μαθητές, μέσα από τη 
βιωματική προσέγγιση, αναπτύσσουν κριτική σκέψη, αξιοποιούν τα ταλέντα και τις 
δεξιότητές τους, μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Και όλα αυτά πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αβίαστα και υπεύθυνα, με την υποστήριξη 
των εκπαιδευτικών. 
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Τα σημεία στίξης… σε σενάριο! 
Μια εφαρμογή σεναρίου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

Νικολοπούλου Αικατερίνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

Υποψήφια Διδάκτορας Παιδαγωγικής 
nikoloaikg@gmail.com 

Περίληψη 

Τα σημεία στίξης, εκτός από τμήμα της ύλης της Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου, αποτε-
λούν ένα κεφάλαιο προβληματικό στη χρήση τους τόσο από τους μαθητές, όσο και από 
τους ενήλικες. Για το λόγο αυτό, θεώρησα ως ευκαιρία, με αφορμή το σενάριο αυτό να 
το συνδυάσω με κάτι θετικό στο μυαλό των παιδιών: το θέαμα, για παράδειγμα, και 
πώς χρησιμοποιούνται τα σημεία στίξης στις ταινίες. στα τρέιλερ... Άλλωστε, η ενό-
τητα στην οποία το εφάρμοσα αφορούσε στο «Μαγικό κόσμο του κινηματογράφου και 
του θεάτρου», οπότε ο συνδυασμός στάθηκε εφικτός. Επιπλέον, τα κείμενα  στην 
πλειονότητά τους αντιμετώπιζαν τα σημεία στίξης ως ζωντανούς οργανισμούς, ως προ-
σωπικότητες, ήταν χιουμοριστικά, με αποτέλεσμα να μείνουν πιο εύκολα στη μνήμη 
των μαθητών σε σχέση με τη «στεγνή» παράθεσή τους από τη γραμματική. Τέλος, τα 
παραγόμενα προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν ως «κινηματογραφικό αφιέρωμα» για την η-
λεκτρονική εφημερίδα του τμήματος, γεγονός που κινητοποίησε ακόμη περισσότερο 
τους μαθητές. 

Λέξεις - Κλειδιά: σημεία στίξης, Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου,  Πρωτέας, ΚΕΓ 

Εισαγωγή / Ταυτότητα σεναρίου 

To συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόστηκε στο πλαίσιο Πράξης που υλοποιεί το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας με τίτλο «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών 
σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθή-
ματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» – Οριζόντια 
Πράξη στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκ-
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.(Πράξη 62Σ) 
Τίτλος αρχικού σεναρίου: Η χρυσή πόλη-στίξη 
Εφαρμογή σεναρίου: Κατερίνα  Νικολοπούλου   
Δημιουργία σεναρίου: Μαρία Παρασκευά 
Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα  
Τάξη: Α΄ Γυμνασίου  
Σχολική μονάδα: Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αναβρύτων 
Ημερομηνία: Από 23/3/2015 έως 2/4/2015 

Διδακτική/ θεματική ενότητα: 10η ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό 
μου, Μέρος Γ: Σημεία στίξης, 5ηενότητα: Γνωρίζω τον μαγικό κόσμο του θεάτρου και 
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του κινηματογράφου, Μέρος Α: Εισαγωγικά Κείμενα, Μέρος ΣΤ: Δραστηριότητες Πα-
ραγωγής  Λόγου Χρονική διάρκεια: 6 ώρες 

Χώρος 

Ι. Φυσικός χώρος: Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας (με διαδραστικό πίνακα και 
βιντεοπροβολέα) 

ΙΙ. Εικονικός χώρος: wiki τάξης   

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή 

Το σενάριο προϋποθέτει: 

− -τη χρήση εργαστηρίου πληροφορικής για δύο ώρες (εναλλακτικά μοιράζουμε τα 
κείμενα εκτυπωμένα) 

− -τη χρήση προτζέκτορα ή διαδραστικού πίνακα για 4 ώρες 
− -επαρκή γνώση από τον εκπαιδευτικό και μαθητές των λογισμικών γενικής χρή-

σης (επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσίασης) 
− -εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τη διδασκαλία σε ομάδες 
− -εξοικείωση  εκπαιδευτικού  και  μαθητών  με  το  εργαλείο  Word  της  Microsoft 

και  με  το  περιβάλλον  wiki,  ώστε  το  τελικό  παραδοτέο  των μαθητών να 
αναρτηθεί σε αυτό το περιβάλλον 

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με τη Μ. Παρασκευά «Βασική ιδέα του σεναρίου αποτελεί  από τη μια 
πλευρά η προσέγγιση των σημείων στίξης ως μέρους της πολυτροπικής  παραγωγής 
νοήματος  (Μητσώνη, 2013) και από την άλλη η ανάδειξη της υποκειμενικότητας  στη 
χρήση τους. Ειδικότερα, το σενάριο μελετά τα σημεία στίξης ως μεταγλωσσικές πλη-
ροφορίες  μέσα στα γραπτά κείμενα και ως σημειωτικά  σχόλια πάνω στην προφορική 
μορφή  του· τα σημεία στίξης, όπως και άλλοι σημειωτικοί τρόποι, μας δίνουν πληρο-
φορίες για την προφορική  επικοινωνία που  συσχετίζονται  με τα λεγόμενά του ομι-
λητή/ τριας, τη στάση του σώματος, τις χειρονομίες, την έκφραση του προσώπου, το 
χαμόγελό και την ποιότητά του, με τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία της,  
δεν αποτελούν, επομένως, παρά στοιχεία της πολυτροπικότητας ενός κειμένου (Χοντο-
λίδου,1999). Συχνά, ο γραπτός λόγος, ως σημειωτικός τρόπος  δεν επαρκεί για να απο-
δώσει ολοκληρωμένα  όσα έχουν αρθρωθεί προφορικά-την «έκταση και την ποικιλία 
των σημασιών της ανθρώπινης φωνής, της ζωντανής προφορικής ομιλίας» (Μπαμπι-
νιώτης, 1998).   

Η στίξη δεν αποτελεί παρά άλλον ένα σημειωτικό τρόπο που σε συνδυασμό με άλλα 
σημεία συμβάλλει στην ικανοποίηση των  επικοινωνιακών  στόχων  ενός κειμένου• αν 
λάβουμε μάλιστα υπόψη μας τα ηλεκτρονικά κείμενα με τα οποία τα παιδιά έρχονται  
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σχεδόν  καθημερινά σε επαφή, θα μπορούσαμε να πούμε πως και άλλοι τρόποι ανάδει-
ξης μεταγλωσσικών πληροφοριών, όπως για παράδειγμα το μέγεθος ή ο τύπος μιας 
γραμματοσειράς, τα χρώματα, η υπογράμμιση κ.λ.π., αποτελούν ένα είδος  στίξης και  
στην ουσία όλοι αυτοί οι τρόποι- μαζί και τα σημεία στίξης- συνδυάζονται στην ση-
μειωτική  δόμηση των  πολυτροπικών κειμένων. 

Το σενάριο στοχεύει να αναδείξει και μια άλλη πλευρά• τα σημεία στίξης μέσα από 
την  απουσία σαφών κανόνων για την ορθότητα της χρήσης τους, αποτελούν αφορμή 
να προβάλλουμε  αυτό που το σχολείο συχνά παραβλέπει,  την προφορική, δηλαδή,  
καταβολή της γλώσσας με απώτερο στόχο την αποδέσμευση  από την  παραδοσιακή  
και  γραμματικοκεντρική, ρυθμιστική προσέγγισή της, στην οποία εμμένει συχνά ο 
σχολικός γραμματισμός.  Η ανάδειξη, επομένως,  της αδυναμίας του γραπτού λόγου –
εδώ με την έννοια της γραφής- να αποδώσει όλες τις εκφάνσεις της προφορικότητας 
υπονομεύει την κυρίαρχη τάση που θέλει τον προφορικό λόγο, στο σχολικό περιβάλ-
λον, να  χαίρει μικρότερης εκτίμησης από τον γραπτό, άλλοτε με εμφανή και ευθύ 
τρόπο  και, σπανιότερα   έμμεσα (Hasan, 2006).  Το σενάριο εστιάζει  περισσότερο 
στην ασάφεια των κανόνων χρήσης της στίξης, ώστε να επιτρέψει στους μαθητές να 
την προσαρμόσουν στις προσωπικές τους επικοινωνιακές ανάγκες και να αναδείξουν 
της σημειολογική διάσταση του νοήματος που προσιδιάζει στις  ταυτότητές τους.  

Τέλος,  το σενάριο ακολουθεί τη θεωρία του γλωσσικού ρόμβου καθώς προσπαθεί να 
συνδυάσει επαγωγικά τις γνώσεις για τον κόσμο με τις γνώσεις για τη γλώσσα και να 
αξιοποιήσει τις ανάλογες διδακτικές πρακτικές, ώστε να αναδείξει εγγράμματες ταυτό-
τητες που εστιάζουν στις κοινωνικές και ιδεολογικές διαστάσεις της γλώσσας, με απώ-
τερο στόχο τη σταδιακή ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού τους. Στο συγκεκριμένο 
σενάριο ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται  μεταξύ άλλων  μέσα από την κριτική ανάγνωση 
των κειμένων που προτείνονται (Κουτσογιάννης, 2012).» 

Στόχοι 

Γνώσεις για τη γλώσσα 

Σύμφωνα με τη Μ. Παρασκευά (2015: 8) 

Oι μαθητές πιθανόν να σκεφτούν: 
• Πως η γραφή αποτελεί  έναν πεπερασμένο σημειολογικό κώδικα που δεν ταυτί-

ζεται με το σύστημα της γλώσσας. 
• Πως η στίξη αναπαριστά σημειολογικά τα χαρακτηριστικά του προφορικού λό-

γου που λείπουν από τον γραπτό.    
• Πως η στίξη, δηλαδή, συνδέεται  με τον τρόπο που διαβάζεται  φωναχτά ένα 

κείμενο,  δηλαδή με την ανάγνωση 
• Πως δεν υπάρχουν  σαφείς ούτε  απόλυτοι κανόνες  για τα σημεία στίξης και 

πως η κατανομή των σημείων στίξης είναι συμβατική και συχνά εξαρτάται από 
εξωγλωσσικούς παράγοντες. 
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• Πως το σημείο στίξης αποτελεί μεταγλωσσική πληροφορία μέσα στο κείμενο. 
• Πως  σημεία στίξης αποτελούν όλες οι σημειολογικές παρεμβάσεις στο κείμενο-

υπογραμμίσεις, πλάγια γράμματα κ.λ.π.  
• Πως το νόημα παράγεται  μέσα από ποικίλους σημειωτικούς τρόπους πέρα από 

τη γλώσσα 

Επιπλέον οι μαθητές θα αποπειραθούν: 
• Να εξασκηθούν   στην ερμηνεία των σημείων στίξης 
• Να ενισχύσουν  τις αναγνωστικές τους πρακτικές σε σχέση με τα πολυτροπικά 

κείμενα και να ενδυναμώσουν τις αναγνωστικές τους ταυτότητες⋅  
• Να δημιουργήσουν πολυτροπικά ή και μονοτροπικά κείμενα με συγκεκριμένους 

επικοινωνιακούς στόχους  
• Να εξασκηθούν γενικότερα στη δημιουργία γραπτών, προφορικών, υβριδικών 

κειμενικών ειδών σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό/κοινωνικό πλαίσιο. 

Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής 
• Να προσεγγίζουν τη γλώσσα ως ένα σύστημα που οι κανόνες χρήσης  του μετα-

βάλλονται,  συχνά ανάλογα με τις ανάγκες και τις ταυτότητες των ομιλητών/τριών 
(στην περίπτωσή μας με αφορμή τη χρήση και λειτουργία των σημείων στίξης) 
(Μ. Παρασκευά,2015: 8) 

• Να έρθουν σε επαφή και να επεξεργαστούν ποικίλα κείμενα που αφορούν στα 
σημεία στίξης και έχουν, εν πολλοίς, μια «εναλλακτική / χιουμοριστική » οπτική 
γωνία 

• Να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους, ώστε να παραγάγουν μία κοινή πα-
ρουσίαση. 

• Να αναζητήσουν άρθρα, περιγραφές, πληροφορίες από τον κόσμο του θεάματος, 
έντυπα ή /και ηλεκτρονικά που να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. 

• Να δημιουργήσουν τις δικές τους παρουσιάσεις σχετικά με ταινίες ή χαρακτήρες 
που οι ίδιοι θα επιλέξουν. 

Γραμματισμοί 

Κλασικός Γραμματισμός   

 Το σενάριο στοχεύει ώστε οι μαθητές: 

− Να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τη χρήση των σημείων στίξης ανάλογα με τις 
ανάγκες της επικοινωνίας (Μ. Παρασκευά,2015: 9) 

− Να χρησιμοποιούν τα σημεία στίξης στο γραπτό λόγο,  ώστε να ικανοποιούν τους 
εκάστοτε επικοινωνιακούς και κειμενικούς στόχους (Μ. Παρασκευά,2015: 9) 

− Να ασκηθούν στην κατανόηση και ερμηνεία κειμένων αναφορικά με τα σημεία 
στίξης και στη συμπαραγωγή κειμένων γραπτού λόγου. 

− Να παρουσιάζουν προφορικά τις εργασίες τους στην ολομέλεια της τάξης. 
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− Να συγγράφουν δικά τους κείμενα σε σχέση με έναν ήρωα ή μια ταινία που τους 
ενδιαφέρει 

Νέοι γραμματισμοί 

Οι μαθητές στοχεύεται να ασκηθούν: 

• στην εστιασμένη αναζήτηση πληροφοριών (έντυπων ή / και ηλεκτρονικών) 
και κριτική αξιοποίησή τους, με  κριτήρια τα οποία έχουν οι ίδιοι ορίσει. 

• στη συνεργατική δημιουργία κειμένου αξιοποιώντας τις δυνατότητες διαδι-
κτυακών περιβαλλόντων (wiki), του επεξεργαστή κειμένου (Microsoft Word) 
και του προγράμματος παρουσιάσεων (Microsoft PowerPoint). 

Κριτικός γραμματισμός 

Το σενάριο δεν προσεγγίζει τη γλώσσα ως μια καθαρή μορφή ανεπηρέαστη από τις συν-
θήκες κάτω από τις οποίες παράγεται το νόημα. Κατά την ίδια, επομένως, οπτική, δεν 
αντιμετωπίζει τα γραμματικά φαινόμενα ως ανεξάρτητα από την ταυτότητες  των υπο-
κειμένων που εκφέρουν λόγο .(Μ. Παρασκευά,2015: 10) 

Διδακτικές πρακτικές 

Με βάση τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στο σενάριο οι μαθητές επιδιώ-
κεται να αναπτύξουν: 

− τη δεξιότητα της συνεργασίας με άλλα μέλη του  τμήματος 
− τη δεξιότητα της αυτενέργειας και πρωτοβουλίας τόσο στην ομαδοσυνεργατική 

μέθοδο, όσο και στην ατομική επιλογή κινηματογραφικής ταινίας ή ήρωα. 
− την ευχέρεια στην έρευνα στο διαδίκτυο και στην επιλογή υλικού ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντά τους. 
− υπευθυνότητα απέναντι στην ομάδα για την επίτευξη ενός συλλογικού έργου που 

παρουσιάζεται στην ολομέλεια του τμήματος. 

  Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Το σενάριο προσεγγίζει τις νέες τεχνολογίες ως μέσα πρακτικής γραμματισμού αλλά και 
ως περιβάλλοντα συνεργασίας. Με όχημα τις ΤΠΕ οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση σε 
ποικιλία κειμένων, αλλά και παράλληλα τις αξιοποιούν ως μέσα δημιουργίας υβριδικών 
αλλά και πολυτροπικών κειμένων αλλά και ως περιβάλλον συνεργασίας ,αλλά κα δημο-
σίευσης των κειμένων τους. (Μ. Παρασκευά,2015: 11) 

Εφαρμογή σεναρίου 

Κατά την πρώτη ώρα εφαρμογής του σεναρίου η διδάσκουσα έγραψε στον πίνακα ως 
αφόρμηση διάφορα σημεία στίξης και ρώτησε την ολομέλεια της τάξης τι σημαίνουν. 
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Οι μαθητές ήδη από την ποικιλία των απαντήσεων κατανόησαν την ποικιλία χρήσης 
των σημείων στίξης. Οι 26 μαθητές -έλειπε μία μαθήτρια- χωρίστηκαν σε έξι ομάδες 
των τεσσάρων-πέντε ατόμων (4 των τεσσάρων και 2 των πέντε). Στις πέντε ομάδες 
μοιράστηκε από ένα κείμενο (Τα σημεία στίξης αποκαλύπτουν το χαρακτήρα μας,  Το 
κόμμα και το θαυμαστικό, Η παρένθεση και η τελεία, Περισσότερα σημεία στίξης, 
Κάτω τα εισαγωγικά) και στην έκτη δύο συνοπτικά ( το ποίημα «Σημεία στίξης» και 
το τραγούδι «Το θαυμαστικό»). Δεν κατέστη δυνατή η ηλεκτρονική ανάγνωσή τους 
στο εργαστήριο πληροφορικής, για  πρακτικούς λόγους ( ήταν ήδη κατειλημμένο από 
άλλο τμήμα με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα) . Στη συνέχεια, τους μοιράστηκε η 
πρώτη αποστολή, κοινή για όλες τις ομάδες, για διαφορετικό κείμενο (Α φάση- Φύλλο 
2). Ο ρόλος του διδάσκοντος ήταν συμβουλευτικός, καθοδηγητικός και ενθαρρυντικός. 
Στο τέλος της πρώτης ώρας, η διδάσκουσα ανέγνωσε το Εισαγωγικό Κείμενο 1 της 5ης 
Ενότητας του βιβλίου [Η παράσταση], προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές καλύ-
τερα τη σημασία όχι μόνο της ύπαρξης, αλλά και της απουσίας των σημείων στίξης. 
Στους μαθητές ανατέθηκε η δημιουργία μιας παρουσίασης ,όπου θα απαντώνται τα ε-
ρωτήματα του Φύλλου 2 με βάση τα κείμενα που μοιράστηκαν στην κάθε ομάδα. Η 
κάθε ομάδα θα έχει το όνομά της και θα το γράφει στην παρουσίασή της. Η ύπαρξη 
ηλεκτρονικής τάξης wiki κατέστησε δυνατή την εξ αποστάσεως συνεργασία τους.  

Η πλατφόρμα wiki είναι ανοιχτή σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να δημιουργήσουν 
μία ηλεκτρονική τάξη. Στην πλατφόρμα αυτή οι μαθητές δουλεύουν σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον, καθώς ο διδάσκον τα προσκαλεί προσωπικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύ-
θυνσης που θα δηλώσουν και μετά την αποδοχή και δημιουργία λογαριασμού πρό-
σβαση έχουν μόνο οι προσκεκλημένοι μαθητές και ο δημιουργός/ διδάσκων. Εκεί υ-
πάρχει χώρος τόσο για ανάθεση και ανάρτηση εργασιών / πινάκων / εικόνων/ βίντεο… 
όσο και για σύγχρονη ή και ασύχρονη επικοινωνία των μελών της ομάδας. Με τον 
τρόπο αυτό οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν από το χώρο τους και στο χρόνο που 
θέλουν με τους άλλους συμμαθητές τους ή τα μέλη της ομάδας τους και παράλληλα να 
ζητήσουν διευκρινήσεις από τον διδάσκοντα. 

Πράγματι, την επόμενη φορά οι μαθητές σε ομάδες έκαναν τις παρουσιάσεις τους απα-
ντώντας στις ερωτήσεις του Φύλλου 2. Για την καλύτερη κατανόηση όλων των κειμέ-
νων από την ολομέλεια η διδάσκουσα διάβασε στην τάξη συγκεκριμένα χαρακτηρι-
στικά χωρία από κάθε κείμενο. Μάλιστα, δύο μέλη της ομάδας με το τραγούδι «το 
θαυμαστικό», το απέδωσαν τραγουδιστά. Οι παρουσιάσεις των ομάδων και η επεξή-
γηση των κειμένων διήρκεσαν δύο διδακτικές ώρες. 

Την τέταρτη ώρα  του σεναρίου η διδάσκουσα παρουσίασε αρχικά στο διαδραστικό 
πίνακα τη σελίδα της σχολικής γραμματικής με την εξήγηση των σημείων στίξης.  

Στη συνέχεια, ρώτησα τα παιδιά ποιος τρόπος εξήγησης των σημείων στίξης τους 
άρεσε πιο πολύ και γιατί. Οι απαντήσεις ήταν προφανείς: Τους άρεσαν πολύ 
περισσότερο τα κείμενα που τους δόθηκαν, γιατί έδιναν ζωή και προσωπικότητα στα 
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σημεία στίξης και όχι η «στεγνή» παράθεσή τους από τη γραμματική. Παρόλα αυτά, 
αν έπρεπε να τα μάθουν για ένα διαγώνισμα, τότε θα διάβαζαν τη γραμματική. 

Κατόπιν, μεταβήκαμε στην ιστοσελίδα του Αθηνοράματος / σινεμά και είδαμε την 
περιγραφή της ταινίας «Το αλάτι της Γης» εξηγώντας τη χρήση κάθε σημείου στίξης 
χωριστά. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά εμπέδωσαν τη χρήση των σημείων στίξης 
συνδυάζοντας τη γραμματική με τα κείμενα που τους είχαν δοθεί. Ως αποστολή τούς 
δόθηκε η παραγωγή ενός δικού τους κειμένου, είτε ατομικά , είτε ομαδικά με θέμα την 
αγαπημένη τους ταινία ή τον αγαπημένο τους κινηματογραφικό ήρωα συνοδευμένο 
από ένα υπόμνημα με την αιτιολόγηση της χρήσης των σημείων στίξης που 
χρησιμοποίησαν. 

Οι επόμενες δύο ώρες αφιερώθηκαν στην παρουσίαση των εργασιών τους. Με πολλή 
όρεξη και μεράκι έγραψαν για τις ταινίες και τους ήρωες που τους αρέσουν οι 
περισσότεροι ατομικά, αλλά κάποιοι ομαδικά. Συγκεκριμένα, η ομάδα που περιέγραψε 
την ταινία «Τα Στρουμφάκια» είχε φέρει στην τάξη και τα αντίστοιχα κουκλάκια . 

Αξιολόγηση του σεναρίου 

Τα δέκα τελευταία λεπτά της 6ης ώρας ζητήθηκε ως ανατροφοδότηση από τους μαθητές 
να αξιολογήσουν ανώνυμα το σενάριο που εφαρμόστηκε. Τα σχόλια των μαθητών ήταν 
ιδιαιτέρως θετικά: «Το σενάριο ήταν πολύ ενδιαφέρον», «Είδαμε με άλλο μάτι τα σημεία 
στίξης», «Μου άρεσε, γιατί δουλέψαμε ομαδικά», «Το σενάριο ήταν πιο ευχάριστο από 
το βιβλίο της γραμματικής», «Έμαθα τι ταινίες αρέσουν στους συμμαθητές μου». Τέλος, 
όλες οι εργασίες, ομαδικές και ατομικές, αναρτήθηκαν τόσο στη σελίδα του wiki της 
τάξης με τίτλο σελίδας: Σενάριο για τα σημεία στίξης , όσο και στη σελίδα Δημοσίευση  
του wiki μας χωρίς τα υπομνήματα για τα σημεία στίξης-, προκειμένου να δημοσιευ-
θούν ως Κινηματογραφικό αφιέρωμα στο επόμενο τεύχος της ηλεκτρονικής εφημερί-
δας της τάξης μας. 

Φύλλα Εργασίας 

Φύλλο Εργασίας 1 

Αφόρμηση: Τι σημαίνουν για εσάς τα παρακάτω σημεία –σύμβολα; Για ποιον λόγο 
θεωρείτε ότι υπάρχουν; Γράψετε από μια φράση για το καθένα. Ποια από αυτά σας 
αρέσει να χρησιμοποιείτε περισσότερο όταν γράφετε και γιατί; Ποια δεν έχετε χρησι-
μοποιήσει ποτέ στον γραπτό λόγο; Και για ποιους λόγους; Υπάρχει στίξη μόνο όταν 
γράφετε ή και όταν μιλάτε; (διάρκεια 15 λεπτά) 

  . , : - «» ! ;  …  ( ) – 

Φύλλο Εργασίας 2  (κοινά ζητούμενα-διαφορετικό κείμενο για κάθε ομάδα) (2 ώρες) 
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Ας διαβάσουμε τι σημαίνουν τα σημεία στίξης για κάποιους άλλους. Στη συνέχεια να 
απαντήσετε σε πρόγραμμα παρουσίασης τις εξής ερωτήσεις:  

Για ποιο σκοπό νομίζετε ότι γράφτηκε το κείμενο και από ποιον;   

Πώς ερμηνεύει τα  σημεία στίξης; Ποια κριτήρια χρησιμοποιεί;  

Πιστεύετε ότι νομιμοποιείται  ο πομπός να γράφει ό, τι πιστεύει για τα σημεία στίξης; 
Για ποιο λόγο;  

Σε τι διαφέρει από τη προσέγγιση του σχολικού σου βιβλίου ή του βιβλίου της γραμ-
ματικής σου; Σου πρόσθεσε κάτι σε όσα γνώριζες;  

Παρατηρείτε άλλα στοιχεία/ σημεία που να τονίζουν τα λεγόμενα του πομπού μέσα 
στο κείμενο πέρα από τα γνωστά σας σημεία στίξης;  

 «Τα σημεία στίξης αποκαλύπτουν το χαρακτήρα μας …»  

«Το κόμμα και το θαυμαστικό» 

Ελένη Τομπέα: «ποίημα για τα σημεία στίξης» 

 και «το θαυμαστικό»  

«Περισσότερα σημεία στίξεως»  

«Κάτω τα εισαγωγικά»  

Φύλλο Εργασίας 3 (2 ώρες) 

Ανοίξτε τη σελίδα των Διαδραστικών Βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας και βρείτε 
τη διαδραστική Γραμματική.  

Στη συνέχεια, πηγαίνετε στο κεφάλαιο 1,παράγραφο 3.3, όπου εξηγείται η χρήση όλων 
των σημείων στίξης. Αφού τα διαβάσετε, να συγκρίνετε την «επιστημονική» εξήγηση 
των σημείων στίξης από τη Γραμματική με την αντίστοιχη εξήγηση από τα προηγού-
μενα κείμενα που διαβάσατε. Ποια εξήγηση σας αρέσει περισσότερο και γιατί; Ποια 
εξήγηση είναι πιο εύκολο να θυμάστε; Γιατί μας είναι χρήσιμη η Γραμματική;  

Κατόπιν, ανοίξτε την ιστοσελίδα του Αθηνοράματος  (www.athinorama.gr) στο σινεμά 
ή στο θέατρο και διαλέξτε την περιγραφή μιας ταινίας που σας φαίνεται ενδιαφέρουσα. 
Ποια σημεία στίξης χρησιμοποιούνται; Για ποιο λόγο; 

Έπειτα, φτιάξτε τα δικά σας κείμενα ή παρουσιάσεις, όπου θα αφηγείστε την αγαπη-
μένη σας ταινία ή θα περιγράφετε τον αγαπημένο σας κινηματογραφικό  ήρωα. Τα 
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κείμενά σας θα συνοδεύονται από ένα «υπόμνημα», όπου θα εξηγείτε τα σημεία στίξης 
που χρησιμοποιήσατε. Τέλος, να αναρτήσετε τις εργασίες σας στο wiki της τάξης μας.   

Κριτική 

Η εφαρμογή του σεναρίου ήταν πολύ ευχάριστη και για τα παιδιά και για μένα. Η ε-
ναλλαγή στις διδακτικές πρακτικές κινητοποίησε τη φαντασία τους και συνδύασαν τη 
μάθηση με τη διασκέδαση, εφόσον το θέμα των ταινιών και των ηρώων είναι κάτι που 
τα ενδιαφέρει πολύ. Μάλιστα, παραδέχτηκαν ότι είδαν με άλλο μάτι τα σημεία στίξης 
, σαν «ζωντανούς οργανισμούς, με προσωπικότητα». 

Λόγω της αδυναμίας να χρησιμοποιήσουμε για πρακτικούς λόγους το εργαστήριο πλη-
ροφορικής του σχολείου, οι μαθητές δεν μπόρεσαν να δουν ηλεκτρονικά τα αρχικά 
κείμενα για τα σημεία στίξης, ούτε να διαλέξουν μια δική τους ταινία ,για να εξηγήσουν 
τα σημεία στίξης. Αντ΄ αυτού, εκτύπωσα και τους μοίρασα τα κείμενα για τα σημεία 
στίξης και στην ιστοσελίδα του Αθηνοράματος διάλεξα εγώ (λόγω διαφωνιών) μια συ-
γκεκριμένη ταινία και προβάλαμε την περιγραφή της στο διαδραστικό πίνακα της τά-
ξης και στη συνέχεια εξηγήσαμε τα σημεία στίξης. 

Συγκεντρωτικά μιλώντας, αποτελεί ένα σενάριο ευχάριστο και εφαρμόσιμο σε ποικίλα 
σχολικά περιβάλλοντα και είναι δυνατόν να συνδυαστεί με οποιαδήποτε θεματική ενό-
τητα, οποιασδήποτε τάξης, γεγονός που του προσδίδει μεγάλη ευελιξία.  

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Hasan, R. (2006). Γραμματισμός, καθημερινή ομιλία και κοινωνία. Στο: Χαραλαμπό-
πουλος, Α. (επιμ.). Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση. Πέντε μελέτες. Θεσ-
σαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. 

Κουτσογιάννης, Δ. (2012). Ο ρόμβος της γλωσσικής εκπαίδευσης. Στο: Μελέτες για την 
ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 32ης συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας 
Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ. 

Mητσώνη, Φωτεινή. (2013). Mπροστά στο μέλλον. Σημεία στίξης. Νεοελληνική 
Γλώσσα Γ  Γυμνασίου, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 

Μπαμπινιώτης, Γ. (1998). Περισσότερα σημεία στίξεως. εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 18-1-
1998 http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=95129 [27-01-2015] 

Παρασκευά, Μαρία. (2015). Η χρυσή πόλη-στίξη. Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνα-
σίου, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ,Θεσσαλονίκη 

Σοφρώνη Χατζησαββίδη, Αθανασίας Χατζησαββίδου, Γραμματική Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας (Α-Β-Γ Γυμνασίου), κεφ.3.3: Η στίξη-τα σημεία στίξης, ΟΕΔΒ, Αθήνα 

2399

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=95129


Xοντολίδου, Ε. (1999). Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας. Γλωσσικός υπο-
λογιστής 1, 115 – 118. 

 

 

 

2400

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη. Εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε.  
για τη Γεωγραφία της ΣΤ' Δημοτικού 

Πεσματζόγλου Ευανθία 
Med Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 

ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα 
evipesmatzoglou@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της Γεω-
γραφίας της ΣΤ΄ Δημοτικού σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και α-
ποτελεί μια εναλλακτική μορφή διδασκαλίας αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληρο-
φορίας και Πληροφοριών (ΤΠΕ) ως γνωστικά εργαλεία μέσα σε ένα ρεαλιστικό 
πλαίσιο μάθησης. Πρόκειται για ένα διδακτικό σενάριο το οποίο βασίζεται στο μο-
ντέλο κονστρουκτιβιστικής μάθησης που αναπτύχθηκε από τους Driver & Oldham 
(1986) και έχει ως σκοπό την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων οι οποίες 
οδηγούν στην υιοθέτηση επιστημονικής σκέψης. Η εργασία αφορά στη γνωριμία με 
την Ευρώπη και τα κράτη της, μέσα από τα γεωμορφολογικά στοιχεία της, τα πολιτι-
στικά χαρακτηριστικά των λαών της, τα αξιοθέατα και μνημεία συνειδητοποιώντας 
την ιστορική συνέχεια των λαών της και αναγνωρίζοντας την ως κομμάτι της δικής 
τους πολιτισμικής κληρονομιάς μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Λέξεις - Κλειδιά: ΤΠΕ, Γεωγραφία, κονστρουκτιβισμός 

Εισαγωγή 

Διανύουμε μία νέα εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ραγδαία αλλαγή τόσο των ερ-
γασιακών συνθηκών όσο και των μεθόδων επικοινωνίας των ανθρώπων. Μεγάλο μέ-
ρος των αλλαγών που συντελούνται σήμερα, οφείλονται στην εξέλιξη της τεχνολογί-
ας, καθώς και στη μαζική εισαγωγή των Η/Υ στη ζωή μας. Το εργαλείο αυτό διαμόρ-
φωσε και μετέβαλε – σε πολλές περιπτώσεις– τους τρόπους της καθημερινής λει-
τουργίας του ανθρώπου. Στην εκπαίδευση οι μεταβολές είναι ριζικές και αυτό γιατί 
παγκοσμίως ο Η/Υ κατέχει πλέον τη θέση του στην αίθουσα διδασκαλίας. Η πολλα-
πλότητα των εφαρμογών του Η/Υ, σύμφωνα με τον Turing, δίνει τη δυνατότητα στο 
δάσκαλο να υποκαταστήσει με τη χρήση του πολλές παραδοσιακές εποπτικές συ-
σκευές. Επιπλέον, η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το μαθητή καθιστά τον Η/Υ ι-
σχυρό εργασιακό εργαλείο, που μπορεί να προωθήσει ενεργά την εξατομικευμένη ή 
τη συνεργατική μάθηση (Παναγιωτακόπουλος, 2004). 

Από τη δεκαετία του ’50 και μετά ο Η/Υ έπαψε να αποτελεί εργαλείο για λίγους και 
ξεκίνησαν τα πρώτα βήματα που τον έφεραν όλο και πιο κοντά στην τάξη. Η χρήση 
των ΤΠΕ στα σχολεία αποσκοπεί τόσο στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της δη-
μιουργικής κριτικής σκέψης των μαθητών όσο και στην αλλαγή της διδακτικής πρα-
κτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας. Η πολύπλευρη μάλιστα χρήση 
τους έχει δημιουργήσει την πεποίθηση ότι ο σημερινός εγγράμματος νέος οφείλει να 
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αποκτήσει ανάλογες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (Κόμης, 1998). Ειδικότερα, στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, το μαθησιακό περιβάλλον θα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλές όψεις 
της πραγματικότητας, δόμηση της γνώσης και περιεχόμενο πλούσιο σε εμπειρικές 
δραστηριότητες (Doerr, 1997) στοιχεία τα οποία συχνά υποβοηθούνται από τις ΤΠΕ.  

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) περιγράφονται ως 
τεχνολογίες οι οποίες «επιτρέπουν την επεξεργασία και τη μετάδοση μιας ποικιλίας 
μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο)» (Κόμης, 
2004). Οι ΤΠΕ έχουν εισχωρήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία δίνοντας νέες προο-
πτικές και αναμφίβολα αποτελούν παράγοντα ποιοτικής της αναβάθμισης. Παράλλη-
λα δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι οι ΤΠΕ μπορούν να είναι ο καταλύτης για την 
αλλαγή του τρόπου της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Σάμψων, 2006).  

Οι ΤΠΕ αξιοποιούνται σήμερα στην εκπαίδευση με διαφορετικούς τρόπους: ως επο-
πτικά μέσα, ως περιβάλλοντα που επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τον εκπαιδευτικό 
παρέχοντας διδασκαλία (tutor), ως περιβάλλοντα άσκησης κι εξάσκησης (drill and 
practice), ως εργαλεία επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών (ΕΠΕ, 2006). Το 
θεωρητικό υπόβαθρο για τη χρήση των ΤΠΕ ως γνωστικών εργαλείων είναι ο εποικο-
δομισμός (constructivism), η οικογένεια θεωριών που αντιλαμβάνεται τη μάθηση ως 
δόμηση γνώσης από την εμπειρία. Δραστηριότητες δημιουργίας κάποιου έργου θεω-
ρούνται κατάλληλες για τη δόμηση γνώσης από τους μαθητές. Τα γνωστικά εργαλεία 
δίνουν τη δυνατότητα στα υποκείμενα να σχεδιάσουν τις δικές τους αναπαραστάσεις 
της γνώσης. Ακόμη, τα γνωστικά εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν τη στοχαστική 
σκέψη (reflective thinking), η οποία είναι αναγκαία για τη μάθηση (Reeves, 1999). Σε 
ιδανικές συνθήκες, οι δραστηριότητες ή τα προβλήματα των εφαρμογών γνωστικών 
εργαλείων εμπεριέχονται σε ρεαλιστικά πλαίσια με αποτελέσματα που έχουν προσω-
πικό νόημα για τους μαθητές.  

Ωστόσο, οι ΤΠΕ από μόνες τους, δεν βοηθούν στο να βρεθεί λύση σε ένα εκπαιδευτι-
κό πρόβλημα, αν δεν ακολουθείται η κατάλληλη εκπαιδευτική μέθοδος ή θεωρία 
(Clark & Mayer, 2003). Εύκολα λοιπόν συμπεραίνουμε ότι οι ΤΠΕ σε συνδυασμό με 
την κατάλληλη εκπαιδευτική μέθοδο συμβάλλουν στην ενίσχυση και την βελτιστο-
ποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Την παρούσα εργασία ενδιαφέρει η αξιοποίησή τους ως γνωστικών εργαλείων 
(cognitive tools). Με τον όρο γνωστικά εργαλεία, περιγράφονται εργαλεία τα οποία 
υποστηρίζουν τη δόμηση, την οργάνωση και την αναπαράσταση της γνώσης 
(Jonassen, 1992). Οι μαθητές εμπλέκονται στην μαθησιακή διαδικασία, διότι συμμε-
τέχουν ενεργά σε αυτή, δεν έχουν παθητικό ρόλο ενώ παράλληλα ενισχύεται η συ-
νεργατικότητα, η από κοινού ανακάλυψη νέων γνώσεων και η κριτική σκέψη. Στην 
παρούσα εργασία οι εφαρμογές των ΤΠΕ οι οποίες αξιοποιούνται είναι το λογισμικό 
δημιουργίας παρουσιάσεων (powerpoint), λογισμικά γενικής χρήσης (λογιστικό φύλ-
λο και επεξεργαστής κειμένου),λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration, 
εφαρμογές διαδικτύου (μηχανές αναζήτησης, διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες, Google 
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maps, Google earth), το λογισμικό Revelation Natural Art και ο ιστορικός χάρτης 
Centenia. Tα προγράμματα αυτά αξιοποιούνται ως γνωστικά εργαλεία. Πιο συγκε-
κριμένα: μέσα από τη χρήση τους επιδιώκεται η εργασία σε ρεαλιστικά πλαίσια μά-
θησης, η ενασχόληση με θέματα που έχουν αξία για τους ίδιους τους μαθητές, η υπο-
στήριξη της κριτικής και στοχαστικής σκέψης των μαθητών καθώς και των δημιουρ-
γικών τους δυνάμεων. 

Διδακτικό σενάριο 

Τίτλος: «Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη». Διαθεματικό σενάριο στην ενότητα 4 του 
σχολικού βιβλίου. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Μαθηματικά, Γλώσσα, 
Αισθητική Αγωγή 

Τάξη στην οποία απευθύνεται: ΣΤ΄ 

Διάρκεια: 11-13 διδακτικές ώρες 

Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.: Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με 
το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας της Γεωγραφίας της ΣΤ΄ στο 
βιβλίο της Γεωγραφίας της ΣΤ’ τάξης και οι στόχοι που τίθενται άπτονται πλήρως του 
αντίστοιχου αναλυτικού προγράμματος της Γεωγραφίας. Επίσης εμπλέκει στοιχεία 
από διάφορα γνωστικά πεδία, τα οποία αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα ως 
επιθυμητά για εξάσκηση. Οι μαθητές διαπραγματευόμενοι τα παραπάνω θέματα θα 
ανακαλύψουν και άλλες σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με αυτά.  

Παιδαγωγικές και Διδακτικές αρχές: Το σενάριο βασίζεται θεωρητικά στην εποι-
κοδομιστική προσέγγιση της γνώσης και συγκεκριμένα στις απόψεις των Piaget, 
Bruner και Vygotsky και υλοποιείται μέσα από διερευνητικές – ανακαλυπτικές δρα-
στηριότητες. Κοινός άξονας στις εποικοδομιστικές θεωρίες είναι ότι η γνωστική δύ-
ναμη είναι ένα οργανωμένο σύστημα νοητικών δραστηριοτήτων και νέα δεδομένα 
που σχετίζονται με τις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές, με συνέπεια να οικοδομείται 
η νέα γνώση μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες των ίδιων των μαθητών, της α-
νακάλυψης και της συνεργατικής μάθησης. 

Τα στοιχεία που προσδιορίζουν τη μέθοδο εργασίας των μαθητών είναι: η αυτενέρ-
γεια, η βιωματικότητα, η φυσική εποπτεία, ο προβληματισμός και η δοκιμή νέων 
τρόπων μάθησης. 

Απαιτούμενη Υλικοτεχνική υποδομή :Το σενάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να υλο-
ποιηθεί σε σχολικό εργαστήριο υπολογιστών με έξι Η/Υ ώστε οι μαθητές να μπορούν 
να εργαστούν σε ομάδες τριών-τεσσάρων ανά υπολογιστή σύμφωνα με τις αρχές της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας αφού αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση 
της επιτυχίας των διδακτικών στόχων. Στα σχολεία που διαθέτουν επαρκή αριθμό 
φορητών Η/Υ όπως στα ολοήμερα διευρυμένου ωραρίου, προτείνεται η όλη διαδικα-
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σία να γίνει στην τάξη για να διευκολύνεται η χρήση χαρτών καθώς και άλλων υλι-
κών χειροτεχνίας όπως (χαρτόνια, κόλλες, ψαλίδια κ.α.). Με τον τρόπο αυτό όλοι οι 
μαθητές συμμετέχουν συγχρόνως σε δομημένες και οργανωμένες δραστηριότητες , 
διατηρώντας παράλληλα τον επιθυμητό βαθμό αυτονομίας και αυτενέργειας. 

Σε σχέση με την οργάνωση και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, ακόμα κι αν 
το σχολείο δε διαθέτει Εργαστήριο Υπολογιστών, οι μαθητές μπορούν να εργαστούν 
σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων στη σχολική αίθουσα, αρκεί να υπάρχει διαθέσιμος υπο-
λογιστής, βιντεοπροβολέας και σύνδεση στο διαδίκτυο.  

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας απαιτούνται επίσης:  

• Υδρόγειος σφαίρα, Χάρτης Ευρώπης Πολιτικός και Γεωμορφολογικός 

• Λογισμικά: Google Earth, Επεξεργαστής κειμένου, Λογισμικό εννοιολογικής χαρ-
τογράφησης Inspiration, Ιστορικός χάρτης Centennia, Λογισμικά γενικής χρήσης (ε-
πεξεργαστής κειμένου, λογιστικό φύλλο), Λογισμικό Revelation Natural Art 

• Σύνδεση με το διαδίκτυο για πρόσβαση σε επιλεγμένες σελίδες (μηχανές αναζήτη-
σης, διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες, Google maps, Google earth) 

Σκοπός και στόχοι 

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι οι μαθητές της Ε΄ τάξης να γνωρίσουν την Ευ-
ρώπη, ξεφεύγοντας από το παραδοσιακό πλαίσιο διδασκαλίας και συνδέοντας τις έν-
νοιες με την καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Οι στόχοι του σενα-
ρίου είναι: 

Γνωστικοί  
• Να κατακτήσουν τις γνώσεις που περιέχονται στα συγκεκριμένα μαθήματα της 

ενότητας για την Ευρώπη όπως αυτές δίνονται από το σχολικό εγχειρίδιο: κρά-
τη, πρωτεύουσες, γεωμορφολογία, αξιοθέατα, μνημεία. 

• Να εντοπίζουν στο χάρτη τις ευρωπαϊκές χώρες και τις πρωτεύουσές τους 
• Να διακρίνουν στον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης τις τέσσερις περιοχές, στις 

οποίες χωρίζεται με βάση γεωμορφολογικά στοιχεία 
• Να έρθουν σε επαφή με άλλους τύπους κειμένων, όπως είναι στον κυβερνοχώ-

ρο. 
• Να χρησιμοποιούν τον προφορικό και τον γραπτό λόγο. 

Πολιτισμικοί 
• Να γνωρίσουν βασικά ιστορικά μνημεία και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των 

ευρωπαϊκών κρατών και των λαών. 
• Να γνωρίσουν την ιστορία της Ευρώπης. 
• Να υιοθετούν θετικές στάσεις για την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των άλλων 

λαών. 
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Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών 
• Εμπλοκή των μαθητών σε νέες διαδικασίες μάθησης μέσω της επαφή τους με τις 

νέες τεχνολογίες. 
• Να εξασκούν τις βασικές δεξιότητες πλοήγησης και αναζήτησης στο διαδίκτυο 

χρησιμοποιώντας μηχανές αναζήτησης . 
• Να αξιοποιούν διδακτικά το διαδίκτυο αναζητώντας πληροφορίες και να τις 

διαχειρίζονται κριτικά και να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες. 
• Να χρησιμοποιούν λογισμικά οπτικοποίησης, ζωγραφικής και κατασκευής εν-

νοιολογικών χαρτών καθώς και λογισμικά γενικής χρήσης (επεξεργαστή κειμέ-
νου, υπολογιστικά φύλλα, λογισμικό παρουσίασης). 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
• Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, για να μπορέσουν να ε-

πιτύχουν τους στόχους 
• Να καλλιεργήσουν την αναλυτική και συνθετική ικανότητα 
• Να κινητοποιήσουν τη δημιουργική και κριτική σκέψη τους 
• Να διασκεδάσουν 
• Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Παιδαγωγικοί 
• Να προαχθεί η αυτενέργεια και να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη των μαθητών 

μέσα από την ομαδική συνεργασία και την αποτελεσματική χρήση του διαδικτύ-
ου.  

• Να κινητοποιηθεί και να οξυνθεί η δημιουργική σκέψη και φαντασία των μαθη-
τών.  

Μεθοδολογική προσέγγιση και προστιθέμενη αξία 

Το διδακτικό σενάριο είναι ένα σχέδιο εργασίας (project), το οποίο στηρίζεται στη 
βιωματική, συνεργατική και πολυαισθητική προσέγγιση της γνώσης (Χρυσαφίδης, 
1994). Το σχέδιο εργασίας ορίζεται ως κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα, 
συλλογικής μορφής συνήθως, που αναπτύσσεται με βάση υποβοηθούμενο σχέδιο και 
αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών, αξιών και 
δράσεων. Η γνώση προσεγγίζεται ολιστικά και βιωματικά. Με τη μέθοδο αυτή οι μα-
θητές έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους (Frey, 
1986) με τον δάσκαλό τους, αλλά και με το ευρύτερο περιβάλλον, αναπτύσσοντας 
έτσι κριτική σκέψη και συνεργατικές δεξιότητες (Ματσαγγούρας, 2002) μέσα από 
πειραματισμό και διαλεκτική αντιπαράθεση. 

Οι ΤΠΕ αξιοποιούνται ως εργαλείο για την κατάκτηση της γνώσης σύμφωνα με τη 
διαθεματική-ολιστική προσέγγιση. Η χρήση του υπολογιστή βάζει στα χέρια του παι-
διού νέα γνωστικά εργαλεία (Papert, 1991), τα οποία αποτελούν εφαρμογές που λει-
τουργούν ως συνεργάτες του μαθητή και υποστηρίζουν την ανάπτυξη γνώσεων και 
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δεξιοτήτων. (Jonassen, 2000). Οι μαθητές σε όλα τα στάδια εμπλέκονται σε δραστη-
ριότητες βιωματικές, συνεργατικές, ευέλικτες που προωθούν όλους τους τύπους νοη-
μοσύνης (Gardner, 1993) ενισχύουν την αλληλεπίδραση και την ενσυναίσθηση, βοη-
θούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, αξιοποιούν δημιουργικά 
τις ΤΠΕ.  

Η προστιθέμενη αξία του συγκεκριμένου σχεδίου έγκειται στη δημιουργία ενεργών 
μελλοντικών πολιτών μέσα από τη διερεύνηση των μαθητών για κοινά πολιτισμικά 
στοιχεία των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες με 
συνεργατικό πνεύμα ασκώντας κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες και αξιο-
ποίησαν τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους ώστε να δημιουργήσουν 
και να αυτονομηθούν. Δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ακόμα και οι μα-
θητές που χαρακτηρίζονται «χαμηλών δυνατοτήτων» παρουσίασαν μια συμπεριφορά 
διαφοροποιημένη από αυτή που παρουσιάζουν στην καθημερινή τους παρουσία με 
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ασφαλώς αυξημένη αυτοεκτίμηση. 

Σε εκπαιδευτικό επίπεδο βελτιώθηκε η οργάνωση και η ποιότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης, ενισχύθηκε η συνεργασία εκπαιδευτικού-μαθητή, γεγονός ιδιαίτερα ση-
μαντικό στην μορφή και την ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Επιπλέον ο εκ-
παιδευτικός αποκτά ένα πολυπρόσωπο εργαλείο χρήσιμο τόσο στην αρχική προσέγ-
γιση αλλά και στην πορεία της μεθόδου διδασκαλίας. Το μοντέλο διδασκαλίας με-
τουσιώθηκε δίχως ιδιαίτερη προσπάθεια από δασκαλοκεντρικό σε μαθητοκεντρικό.  

Η παρουσίαση των εργασιών τους αποτελεί και εναλλακτικό τρόπο αξιολόγησης μέ-
σα από δραστηριότητες δημιουργικής ανασύστασης. Επίσης το συγκεκριμένο σενάριο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μελέτη και των άλλων ηπείρων που περιλαμβάνο-
νται στις επόμενες ενότητες του σχολικού βιβλίου. 

Υλοποίηση διδακτικού σεναρίου 

Α΄ Φάση: Διερεύνηση (1 ώρα)  

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της διδακτικής ενότητας που αφορά την Ευρώπη, 
οι μαθητές φέρνουν έντυπο υλικό (φωτογραφίες, ταξιδιωτικούς οδηγούς, φυλλάδια 
κ.α.) και τους έχει κινηθεί το ενδιαφέρον να την ανακαλύψουν καλύτερα. Ανταλλά-
σουν ιδέες, συζητούν και καταλήγουν να επεξεργαστούν σχέδιο εργασίας με θέμα 
«Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη». Χωρίζονται σε 4 ομάδες ανάλογα με τις περιοχές της 
Ευρώπης: Σκανδιναβία, Κεντροδυτική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Νότια Ευρώπη. 
Με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών καταγράφουν σε χαρτόνι ή στον πίνακα ό,τι 
ιδέα τους προκύπτει για την επεξεργασία του σχεδίου. Οργανώνουν τις θεματικές που 
θα ασχοληθούν, προτείνουν και σχεδιάζουν δραστηριότητες. 

Β΄ Φάση: Ανάδειξη ιδεών – σχεδιασμός δραστηριοτήτων (1 ώρα) 

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του λογισμικού Inspiration και με τη βοήθεια του δα-
σκάλου κατασκευάζουν εννοιολογικό χάρτη που θα παρουσιάσει τις δραστηριότητες 
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που θα γίνουν και τα γνωστικά πεδία στα οποία εντάσσονται ο οποίος εκτυπώνεται 
και μοιράζεται σε όλες τις ομάδες.  

Γ΄ Φάση: Υλοποίηση δραστηριοτήτων (5 ώρες) 

Οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν πληροφορίες και εικόνες από συγκεκριμένες ι-
στοσελίδες που έχει ορίσει ο δάσκαλος, αφού πρώτα έχει αξιολογηθεί η καταλληλό-
τητά τους. Επίσης οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν βοηθητικά τους χάρτες 
της τάξης καθώς επίσης και το βιβλιαράκι «Διαβατήριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση» 
που έχει δοθεί στην κάθε ομάδα και περιέχει πληροφορίες για χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όπως σημαίες κρατών, εικόνες και πληροφορίες για μνημεία, εξέχουσες προ-
σωπικότητες, στοιχεία οριζόντιου και κάθετου διαμελισμού, έκταση και πληθυσμός 
κρατών και αποθηκεύουν τα δεδομένα σε φάκελο που έχουν δημιουργήσει στην επι-
φάνεια εργασίας με το όνομα της περιοχής της Ευρώπης που έχουν αναλάβει.(Φύλλα 
εργασίας 1,2) 

Κάθε ομάδα δημιουργεί δυο λογιστικά φύλλα στα οποία θα εισάγει αριθμητικά δεδο-
μένα που έχουν σχέση με την έκταση και τον πληθυσμό των χωρών για κάθε περιοχή 
της Ευρώπης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά για την υποστήριξη 
των Μαθηματικών, στατιστική επεξεργασία και διερεύνηση δεδομένων και δημιουρ-
γία γραφικών αναπαραστάσεων. (Φύλλο εργασίας 3) 

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το λογισμικό Centenia θα ταξιδεύσουν στο χρόνο και 
θα παρατηρήσουν τις αλλαγές στα σύνορα της Ευρώπης κυρίως σε συγκεκριμένες 
χρονολογίες που θα τους ζητηθεί. Χρησιμοποιώντας το βιβλίο της Ιστορίας της Νεό-
τερης Ελλάδας της ΣΤ΄ αναζητούν τα αίτια που προκάλεσαν τις αλλαγές αυτές. Στό-
χος η κατανόηση χώρου και χρόνου καθώς και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσα 
από την συσχέτιση αιτίας και αποτελέσματος.(Φύλλο εργασίας 4) 

Οι μαθητές πλοηγούνται μέσω του λογισμικού Google Earth στην «Ευρώπη». Το επι-
τρέπει την εικονική περιήγηση των μαθητών μέσω ηλεκτρονικών χαρτών για την α-
νεύρεση οποιασδήποτε τοποθεσίας στην επιφάνεια της γης με μεγάλη ακρίβεια και 
τους κινεί το ενδιαφέρον για ανακάλυψη. Παρατηρούν το ανάγλυφο της Ευρώπης 
από διάφορες γωνίες και προσπαθούν να εντοπίσουν χαρακτηριστικά του στοιχεία, 
βλέπουν τα σύνορά της, καταγράφουν χώρες και πρωτεύουσες για κάθε ομάδα, βρί-
σκουν αξιοθέατα και φωτογραφίες.(Φύλλο εργασίας 5) 

Δ΄ Φάση: Αναδόμησης, εφαρμογής ιδεών και εμπέδωσης (4 ώρες) 

Η κάθε ομάδα συγκεντρώνει το υλικό της, το επεξεργάζεται με το λογισμικό «Power 
Point» και δημιουργεί παρουσίαση για την περιοχή που έχει αναλάβει. Η δημιουργία 
υπερμέσων αποτελεί ισχυρό γνωστικό εργαλείο για την ενίσχυση και την ανάδειξη 
των γνωστικών δομών. Για να το δημιουργήσουν αναπτύσσουν ικανότητες διαχείρι-
σης έργου, δεξιότητες οργάνωσης και σχεδιασμού, δεξιότητες συλλογισμού και δε-
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ξιότητες παρουσιάσεων. Επίσης ενθαρρύνεται η χρήση πολλαπλών μέσων αναπαρά-
στασης.  

Ο δάσκαλος έχει δημιουργήσει ασκήσεις με το hot potatoes που θα βοηθήσουν τους 
μαθητές να εμπεδώσουν καλύτερα την ενότητα για την Ευρώπη με την οποία ασχο-
λήθηκαν. Πηγαίνοντας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες παίζουν on line παιχνίδια που 
έχουν σχέση με την Ευρώπη. Έτσι με διασκεδαστικό και παιγνιώδη τρόπο αξιολογούν 
τις γνώσεις τους.(Φύλλο εργασίας 7) 

Οι μαθητές με το λογισμικό revelation natural art δημιουργούν σημαίες κρατών. Τα 
προγράμματα ανάπτυξης της δημιουργικότητας όπως το revelation natural art υπο-
στηρίζουν τη δημιουργικότητα που μπορεί να σχετίζεται με όλες τις μορφές γραπτού 
λόγου, την καλλιτεχνική δημιουργία κ.λπ. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί και υποστηρίζει 
την πορεία των μαθητών, συντονίζει τη συζήτηση παρέχει ανατροφοδότηση, όπου 
χρειάζεται. Η αξιολόγηση θα είναι: 

α) Διαμορφωτική κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων κυρίως από τα 
παιδιά που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Με την διαμορφωτική αξιολόγηση θα 
καταγραφούν οι αντιδράσεις τους και οι χειρισμοί τους κατά την ενασχόλησή τους με 
τις δραστηριότητες του σεναρίου. 

β) Τελική καθώς θα εξεταστεί το αποτέλεσμα της επίτευξης των στόχων του σεναρί-
ου, όπως: 

-Επιτεύχθηκαν οι επιδιώξεις του σεναρίου ; 

-Χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα εργαλεία-λογισμικά; 

-Υλοποιήθηκε χωρίς παρεκκλίσεις ή λάθη το σενάριο ; 

-Ήταν το σενάριο προσαρμοσμένο στην νοητική ικανότητα των μαθητών; 

-Ποιες δυσκολίες συνάντησαν οι μαθητές κατά την υλοποίηση του σεναρίου; 

Επίλογος 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αποσκοπεί στην ενσωμάτωση του διδακτικού μοντέλου 
κονστρουκτιβιστικής μάθησης Driver & Oldham (1986) στις ΤΠΕ και μπορεί να α-
ξιοποιηθεί και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και να επαναχρησιμοποιηθεί. 

Βιβλιογραφία 

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) (2006) Μελέτη Επισκόπησης Της Πληροφο-
ρικής. http://www.epe.org.gr/meleth/final/MEP2006-3.pdf (14/1/2013) 

2408

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Clark R. & Mayer R (2003), E-learning and the Science of Instruction. San Francisco 
CA: Jossey-Bass/Pfeiffer 

Driver, R. & Oldham, V. (1986), A Constructivist Approach to Curriculum Develop-
ment in Science. Studies in Science Education 

Gardner, H., (1993), Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences, New 
York: Basic Books. 

Jonassen, D. (1992). Handbook of Research on Educational Communications and 
Technology. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Frey, Κ. (1998), Η Μέθοδος Project, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 

Κόκκοτας, Π. (2004), Διδακτική των Φ. Επιστημών, Μέρος ΙΙ, Αθήνα: Ιδιωτική έκδο-
ση 

Κόμης, B. (1998), Οι Νέες Τεχνολογίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: η ένταξη στη 
μαθησιακή διαδικασία. Στο Τσολακίδης Κ. (επιμέλεια), Η Πληροφορική στην 
Πρωτοβάθμια.  

Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πλη-
ροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.  

Κουτσόπουλος, Κ. Σωτηριάδου, Μ. & Τατσόγλου, Μ. (2007) Γεωγραφία Στ΄ Δημοτι-
κού-Μαθαίνω για τη Γη, ΥΠΕΠΘ, ΟΕΔΒ  

Ματσαγγούρας, Η. (2003), Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση: Εννοιοκεντρική 
Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη 

Ματσαγγούρας, Η. (2000), Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, Αθήνα: Εκ-
δόσεις Γρηγόρη 

Μπάλκιζας, Ν.(2008), Σχεδιασμός σεναρίων κατά διδακτικό αντικείμενο 
http//users.sch.gr/nikbalki 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2001), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών 

Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2004), Από τις Αριθμομηχανές στην Κοινωνία της Πληροφο-
ρίας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη 

Papert, S. (1991). Νοητικές Θύελλες, παιδιά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δυναμι-
κές ιδέες. Αθήνα: Οδυσσέας. 

Reeves, T. (1999). A Research Agenda for Interactive Learning in the New Millenni-
um. In B. Collis & R. Oliver (Eds.), Proceedings of World Conference on Edu-
cational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 1999  

2409

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Σάμψων, Δ. (2006), Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και διδακτικά μοντέλα: Επισκόπηση. 
Υλικό διαλέξεων μαθήματος «Διδακτικά μοντέλα και εκπαιδευτικός σχεδια-
σμός» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διδακτικής της Τε-
χνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων». Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιά 

Χρυσαφίδης, Κ., (1994), Βιωματική –Επικοινωνιακή Διδασκαλία: Η εισαγωγή της με-
θόδου Project στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg 

2410

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Τεχνολογικά υποστηριζόμενο διερευνητικό σενάριο μάθησης για την ανθρωπο-
μετρία στη Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ εμπλουτισμένο με μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης 

της επίδοσης των μαθητών 

Πουλοπούλου Βασιλική 
Εκπαιδευτικός  ΠΕ18.27, ΔΙΕΚ Σιβιτανιδείου, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

pvasiko@yahoo.gr  

 Χόρτη Παρασκευή 
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ20 στο 24ο Γυμνάσιο Αθήνας 

chorpara@hotmail.com 

 Πετροπούλου Ουρανία 
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά 

rpetro@biomed.ntua.gr 

Ρετάλης Συμεών  
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 

retal@unipi.gr  

Περίληψη 

Σε μια εποχή όπου τα πάντα γύρω μας εξελίσσονται με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς, η 
εκπαίδευση και η μαθησιακή διαδικασία αποτελούν κατ’ ουσία, τον πυρήνα της εξέ-
λιξης σε κάθε επίπεδο και με αυτή την έννοια επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται από 
αυτή. Εστιαζόμενοι σε αυτήν τη διαπίστωση - πρόκληση η παρούσα εργασία παρου-
σιάζει αναλυτικά την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός διερευνητικού σεναρίου μά-
θησης που αξιοποιεί τη δυναμική των ψηφιακών τεχνολογιών. To συγκεκριμένο σε-
νάριο σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στην Β’ τάξη των ΕΠΑΛ και 
πραγματεύεται την έννοια της «Ανθρωπομετρίας». Πρόσθετο καινοτομικό στοιχείο 
του σεναρίου αποτελεί η αξιοποίηση σε αυτό συνδυασμού σύγχρονων τεχνικών αξιο-
λόγησης της επίδοσης των μαθητών. Οι τεχνικές αυτές εφαρμόστηκαν τόσο για να 
εμπλέξουν ενεργά τους μαθητές στην αξιολόγηση της απόδοσης τους όσο και για να 
αποτιμήσουν τις διερευνητικές δεξιότητες που ανέπτυξαν οι μαθητές.  

Λέξεις - Κλειδιά: Διερευνητική μάθηση, ψηφιακές τεχνολογίες, σύγχρονες τεχνικές 
αξιολόγησης του μαθητή 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες στη διεθνή εκπαιδευτική πρακτική παρατηρείται μια ολοένα 
αυξανόμενη τάση σχεδιασμού, ανάπτυξης & εφαρμογής καλά σχεδιασμένων διδακτι-
κών σεναρίων που εδράζονται σε σύγχρονες παιδαγωγικές στρατηγικές (π.χ. συνερ-
γατική, διερευνητική μάθηση, κλπ) σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Morton, 
2012; Kasimatis et al., 2014). Τα καινοτόμα αυτά διδακτικά σενάρια φιλοδοξούν να 
προσδώσουν μια νέα δυναμική διάσταση στη διαδικασία της μάθησης, να μεγιστο-
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ποιήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και καλ-
λιέργεια ισχυρών γνωστικών, κοινωνικών, επικοινωνιακών και μεταγνωστικών δεξιο-
τήτων στους μαθητές. 

Στα σενάρια αυτά οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της μάθησης καθώς 
συν-οικοδομούν τη γνώση μέσω της έρευνας, του πειραματισμού, της ανακάλυψης 
και της συνεργασίας σε ποικίλες (ατομικές - ομαδικές) αυθεντικές δραστηριότητες.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία η διερευνητική μάθηση (Inquiry Based Learning) έχει ήδη 
αναγνωρισθεί ως μια ιδιαίτερα δυναμική και αποτελεσματική παιδαγωγική στρατηγι-
κή καθώς προάγει την καλλιέργεια επιστημονικών δεξιοτήτων (π.χ. συλλογή και ανά-
λυση πειραματικών δεδομένων, τη διαμόρφωση υποθέσεων, εξηγήσεων, τη σε βάθος 
επεξεργασία πληροφοριών, κλπ.) (Spronken-Smith, 2008; Minner et al., 2010; Bolte 
et al., 2012). 

Εστιαζόμενοι στις παραπάνω διαπιστώσεις - προκλήσεις στην παρούσα εργασία περι-
γράφεται αναλυτικά ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αποτίμηση ενός 
πρότυπου τεχνολογικά υποστηριζόμενου σεναρίου διερευνητικής μάθησης που εφαρ-
μόστηκε στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2013-2014. Το συγκεκρι-
μένο σενάριο αναπτύχθηκε για το μάθημα στοιχεία σύνθεσης της Β’ Λυκείου (Ε-
ΠΑΛ) και αφορά την ενότητα «Ανθρωπομετρία». Πρόσθετο καινοτομικό στοιχείο 
του σεναρίου αποτελεί η αξιοποίηση από τον εκπαιδευτικό ποικίλων μοντέρνων τε-
χνικών αξιολόγησης των μαθητών (π.χ. αυτό-αξιολόγηση, ετερο-αξιολόγηση, ρου-
μπρίκες, κλπ), για την αποτίμηση των πολλαπλών διερευνητικών δεξιοτήτων που α-
νέπτυξαν οι μαθητές του. 

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Σεναρίου 

Εκπαιδευτικό πρόβλημα 

Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο, οι μαθητές να δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη 
σχέση που έχουν τα αντικείμενα και ο δομημένος χώρος που χρησιμοποιούν καθημε-
ρινά, με τις αναλογίες του σώματός τους, τι είναι η ανθρωπομετρία, πως συνδέεται με 
άλλες επιστήμες, με τη βιομηχανία της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, αλλά και με 
την ασφάλεια και την υγεία  του ανθρώπου. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

Σε επίπεδο γνώσεων, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να: α) γνωρίζουν τις δια-
στάσεις και τις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος, β) να χρησιμοποιούν τις διαστά-
σεις αυτές για το σχεδιασμό των αντικειμένων και του δομημένου χώρου, γ) να κατέ-
χουν ποιες άλλες επιστήμες, ειδικότητες τεχνιτών, βιομηχανικές δραστηριότητες, ε-
μπλέκονται με το θέμα. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων, οι μαθητές: α) μαθαίνουν να βασίζονται στις γνώσεις και ικα-
νότητές τους, αποκτούν αυτοπεποίθηση και κριτική σκέψη, β) καλούνται να συνδέ-
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σουν το αντικείμενο της διδασκαλίας με την καθημερινότητα, να συσχετίσουν τη δι-
δασκαλία με το σχεδιασμό των αντικειμένων και του δομημένου χώρου και να τα ερ-
μηνεύσουν με απλό τρόπο, γ) διαπιστώνουν ότι μπορούν αναπαράγοντας τη γνώση 
(διαστάσεις, ανάγκες του ανθρώπου) να σχεδιάζουν χώρους και αντικείμενα προσαρ-
μοσμένα στον κάθε χρήστη, τέλος, δ) κατακτούν τη βιωματική μάθηση, εμπλέκονται 
με τις μετρήσεις του ανθρώπινου σώματος και των αντικειμένων και ανακαλύπτουν 
τους συσχετισμούς εμπειρικά. 

Σε επίπεδο στάσεων, οι μαθητές να: α) αντιμετωπίζουν με θετική διάθεση την αναζή-
τηση της γνώσης μέσα από τον πειραματισμό, β) βασίζονται στον εαυτό τους και να 
χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για την επίλυση προβληματικών καταστάσεων, γ) 
εξοικειώνονται με την έννοια της συνεργασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής ιδεών 
– επιχειρημάτων. 

Επιλογή Διδακτικού Μοντέλου 

Ακολουθήθηκε το Μοντέλο Καθοδηγούμενης Έρευνας (Guided Research Model), 
που στην ελληνική βιβλιογραφία αναφέρεται ως ερευνητικά εξελισσόμενο διδακτικό 
μοντέλο (Schmidkunz & Lindemann, 1992) το οποίο αποτελείται από πέντε (5) φά-
σεις: 1) Αναγωγή του φαινομένου σε πρόβλημα. Παρουσιάζεται η έννοια/το πρόβλη-
μα/η θεωρία για συζήτηση και εναλλακτικές θεωρίες ή ιδέες. 2) Προτάσεις αντιμετώ-
πισης του προβλήματος. Δημιουργούνται υποθέσεις, προβλέψεις και ιδέες για την ε-
πίλυσή του. 3) Πειραματισμός, εφαρμογή μιας πρότασης. Αντιμετωπίζεται το πρό-
βλημα εμπειρικά π.χ. με ένα πείραμα, με την υποστήριξη - καθοδήγηση του καθηγη-
τή, κάνουν τις μετρήσεις - παρατηρήσεις και καταγράφουν τα αποτελέσματα τους. 4) 
Μοντελοποίηση ευρημάτων, έλεγχος υποθέσεων. Γίνεται συζήτηση των θεωρητικών 
ζητημάτων/θεμάτων που προκύπτουν από τις πειραματικές δραστηριότητες. Εξάγο-
νται συμπεράσματα. 5) Εμπέδωση. Αναθέτονται ασκήσεις και εργασίες με σκοπό την 
παγίωση της αποκτηθείσας γνώσης, εφαρμόζονται οι γνώσεις και αναστοχαζόμενος ο 
μαθητής τα βήματα οδηγείται στην μεταγνώση.  

Περιγραφή  Διδακτικού Σεναρίου 

Το πρότυπο διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε με την διερευνητική μέθοδο μάθησης και 
υποστηρίζεται από web 2.0  εργαλεία, αναφέρεται στην «Ανθρωπομετρία», διδακτική 
υποενότητα του μαθήματος Αρχές σύνθεσης της Β’ Λυκείου (ΕΠΑΛ), της ειδικότη-
τας Γραφιστικής, Κεφάλαιο 7, της ενότητας «Τα μετρικά στοιχεία», σελίδα 100. Ε-
φαρμόστηκε στη σχολική αίθουσα το δυναμικό της οποίας ήταν 11 μαθητές, και η 
διάρκεια του  ήταν τέσσερις διδακτικές ώρες.  

Φάση 1: Αναγωγή του φαινομένου σε πρόβλημα 

Η εισαγωγή στην ενότητα γίνεται με μια ιστορία κινουμένων σχεδίων (κόμικ) που 
έχει δημιουργηθεί στο pixton (on line πρόγραμμα δημιουργίας κόμικ), από τον εκπαι-
δευτικό (Eικόνα 1).  
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Εικόνα 1. Αναγωγή του φαινομένου σε πρόβλημα. 

Η ιστορία προβάλλεται με την μορφή power point (κάθε σκηνή σε διαφορετική δια-
φάνεια), οι ήρωες του κόμικ (φίλοι των παιδιών), ακολουθούν καθ΄ όλα το διδακτικό 
σενάριο, διατυπώνουν υποθέσεις, συμμετέχουν στις μετρήσεις, ελέγχουν τις υποθέ-
σεις, καταλήγουν σε συμπεράσματα, κλπ. Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι όλες οι α-
παραίτητες πληροφορίες που αφορούν τη υλοποίηση του σεναρίου καθώς επίσης και 
η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού παρουσιάζονται μέσα από το power point.  

Η αφόρμηση στη διδακτική ενότητα γίνεται τόσο μέσα από τους διαλόγους των ηρώ-
ων, όσο και από το βίντεο που παρακολουθούν όλοι μαζί στο you tube (το θέμα είναι 
διαφορετικά καθίσματα για διαφορετικά μεγέθη ανθρώπων – ανθρωπομετρία, σωστή 
στάση του σώματος - εργονομία), η εισαγωγή του βίντεο γίνεται μέσα από link, που 
είναι προσαρμοσμένο στη σκηνή του κόμικ. Με το πέρας της προβολής του βίντεο οι 
ήρωες καλούν τους μαθητές να αναλογιστούν το πρόβλημα. 

Φάση 2: Προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος - Διατύπωση υποθέσεων 

Μετά την εισαγωγή στο πρόβλημα ο εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των 
τριών ατόμων, για να συνεργαστούν σε επίπεδο ομάδας αρχικά, και σε επίπεδο συνό-
λου στη συνέχεια με την συμμετοχή ολόκληρης της τάξης. Διατυπώνονται οι υποθέ-
σεις των μαθητών για την σχέση των διαστάσεων του ανθρώπινου σώματος με αντι-
κείμενα καθημερινής χρήσης, αλλά και πως αυτά συντελούν στη καλή σωματική υ-
γεία και την ασφάλεια του χρήστη.  

Φάση 3: Πειραματισμός  
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Μέτρηση – Καταγραφή: αυτό είναι το στάδιο του πειραματισμού, που γίνεται μέσα 
από τέσσερα διαφορετικά φύλλα εργασίας, ο διαμοιρασμός των οποίων είναι τέτοιος 
ώστε ανά δυο ομάδες να καταχωρούν τις ίδιες μετρήσεις: 

1ο φύλλο εργασίας (ομάδας α, γ): οι μαθητές καλούνται να μετρήσουν τις διαστάσεις 
του σώματός τους μπροστά και στο πλάι, ενώ στη συνέχεια με τα χέρια σε έκταση, 
πρόταση και ανάταση. Τέλος στέκονται δυο μαθητές ο ένας πλάι στον άλλο (παράλ-
ληλα) και καταγράφεται η συνολική διάσταση των δύο ατόμων (Εικόνα 2).  

 

Εικόνα 2. Φύλλο εργασίας ομάδων α, γ. 

1ο  φύλλο εργασίας (ομάδας β, δ): οι μαθητές καλούνται να μετρήσουν και να κατα-
γράψουν, αρχικά (όπως και στο προηγούμενο φύλλο), τις διαστάσεις του σώματός 
τους, μπροστά και στο πλάι, και στην συνέχεια στέκονται δυο μαθητές σε στοίχιση (ο 
ένας μπροστά ο άλλος πίσω) και τέλος καλούνται να σταθούν δυο μαθητές ο ένας δί-
πλα στον άλλο σε κάθετη θέση. 

2ο  φύλλο εργασίας (ομάδας α, γ): οι μαθητές μετρούν και καταγράφουν τις διαστά-
σεις, επίπλων όπως ένα γραφείο και μια καρέκλα. Στη συνέχεια σημειώνουν τα ευρή-
ματά τους στα σκίτσα που υπάρχουν στο φύλλο εργασίας, δηλαδή, σε ποιο σημείο 
του σώματός τους βρίσκεται αυτή η διάσταση πχ. το ύψος ενός τραπεζιού 0,80 μ. ή το 
ύψος του καθίσματος της καρέκλας, σε ποιο σημείο προβάλλεται πάνω στο ανθρώπι-
νο σώμα (Εικόνα 3) 

2ο  φύλλο εργασίας (ομάδας β, δ): οι μαθητές καλούνται να μετρήσουν πλάτος και 
ύψος σε πόρτες και παράθυρα και να διαπιστώσουν πόσοι άνθρωποι περνούν και σε 
ποια θέση ταυτόχρονα, ακόμα καλούνται να καταγράψουν σε ποιο σημείο του αν-
θρώπινου σώματος προβάλλονται οι ποδιές των παραθύρων (Εικόνα 3).  
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Εικόνα 3. Δεύτερο φύλλο εργασίας. 

Σε αυτή τη φάση του σεναρίου γίνεται αξιολόγηση της συμπλήρωσης των φύλλων 
εργασίας, μέσω ρουμπρίκας που αξιολογεί την πληρότητα και την ορθότητα των με-
τρήσεων, με συνεισφορά διαμόρφωσης στον τελικό βαθμό 4/20. 

Φάση 4: Μοντελοποίηση ευρημάτων 

Οι μαθητές εξάγουν συμπεράσματα, επικοινωνούν τα ευρήματά τους με τους συμμα-
θητές τους και ελέγχουν τις αρχικές τους υποθέσεις. Αναπτύσσεται συζήτηση των θε-
ωρητικών ζητημάτων/θεμάτων που προκύπτουν από τις πειραματικές δραστηριότη-
τες. Δηλαδή «οι διαστάσεις των μεγεθών και των αναλογιών του ανθρώπινου σώμα-
τος είναι οδηγός για το σχεδιασμό και τη δημιουργία των αντικειμένων και του δομη-
μένου χώρου;», πώς αυτές εκφράζονται και πού χρησιμοποιούνται. 

Στο τέλος της φάσης αυτής δίνεται φύλο εργασίας με τη μορφή συμπλήρωσης κενών 
(αξιοποίηση λογισμικού hot potatoes). Η αποτίμηση πραγματοποιείται με ρουμπρίκα 
ετεροαξιολόγησης των ομάδων (ορθότητα και πληρότητα των απαντήσεων), με συ-
νεισφορά διαμόρφωσης στον τελικό βαθμό 4/20. 

Φάση 5: Εμπέδωση 

Στη συνέχεια ο καθηγητής συζητά με τους μαθητές αναλύοντας και επεκτείνοντας τα 
στοιχεία και τα ευρήματα σε άλλες επιστήμες και τέχνες, αλλά και τον τρόπο που 
συνδέεται όλο αυτό με την καθημερινότητα. 

Δίνονται, σε φύλλα εργασίας ασκήσεις εμπέδωσης, όλες οι ομάδες δουλεύουν πάνω 
στο ίδιο θέμα, (π.χ. το χώρο μιας σχολικής τάξης). Κατόπιν από τις μισές ομάδες ζη-
τείται να δώσουν διάσταση στους διαδρόμους κίνησης των μαθητών και από τις υπό-
λοιπες, να δώσουν την απόσταση ανάμεσα στα θρανία τους. Επίσης κάθε ομάδα κα-
λείται να αιτιολογήσει την επιλογή της στηριζόμενη στην ανθρωπομετρία. 

Σε αυτή τη φάση του σεναρίου, εφαρμόζεται ρουμπρίκα αυτοαξιολόγησης της ομά-
δας. Μέσω αυτής θα αποτιμηθεί αν οι διαστάσεις που δόθηκαν, σχετίζονται, αιτιολο-
γούνται και βασίζονται στο σκεπτικό της ανάπτυξης της ανθρωπομετρίας (συνεισφο-
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ρά διαμόρφωσης στον τελικό βαθμό 4/20). Τέλος ακολουθεί ανακεφαλαίωση της ενό-
τητας αξιοποιώντας αντίστοιχο εννοιολογικό χάρτη που έχει σχεδιαστεί από τον εκ-
παιδευτικό (λογισμικό cmap).  

Τεχνικές αξιολόγησης μαθητών 

Συνοψίζοντας την αξιολόγηση όπως περιγράφηκε σε κάθε φάση του σεναρίου ση-
μειώνεται ότι σε όλες τις φάσεις αξιολογήθηκαν οι δραστηριότητες στις οποίες συμ-
μετείχαν οι μαθητές με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (ρουμπρίκες). 

 

Εικόνα 4. Ρουμπρίκα αξιολόγησης του 1ου και 2ου φύλου εργασίας 

Αρχικά ο εκπαιδευτικός αποτιμά τους φακέλους εργασιών των ομάδων, οι οποίοι ε-
μπεριέχουν τα φύλλα εργασίας όλων των πειραματισμών - μετρήσεων που εκπόνησαν 
οι μαθητές. Τα κριτήρια που αξιοποίησε ο εκπαιδευτικός για να αποτιμήσει συγκε-
κριμένες δεξιότητες των μαθητών του, είναι η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια 
των συμπερασμάτων (Εικόνα 4). 

Ακολουθεί ομαδική ετερο-αξιολόγηση σε φύλλα εργασίας που εμπεριέχουν την εμπέ-
δωση και γενίκευση των συμπερασμάτων με την συμπλήρωση κενών μέσω ρουμπρί-
κας. Η ρουμπρίκα αποτιμά την ορθότητα και την πληρότητα των απαντήσεων. Στους 
μαθητές παρέχεται σαφής οδηγός για τη βαθμολόγηση των φύλλων εργασίας. Ακο-
λουθεί συζήτηση όπου ο εκπαιδευτικός  προσδιορίζει τις σωστές απαντήσεις, προκει-
μένου οι ομάδες να ελέγξουν τις αρχικές τους εκτιμήσεις (αποτίμηση δεξιότητας:  
making well founded conclusions). 

Στην άσκηση εμπέδωσης – πρακτική δραστηριότητα οι μαθητές αυτοαξιολογούνται 
στην ομαδική εργασία, ατομικά αυτή την φορά πάλι μέσω πίνακα διαβαθμισμένων 
κριτηρίων.  

Στη συνέχεια οι μαθητές απαντούν σε άσκηση αντιστοίχισης ατομικά και η αξιολό-
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γηση γίνεται από τον εκπαιδευτικό. Και τέλος αποτιμάται η προσωπική συμβολή 
στην οµάδα, μέσω αυτοαξιολόγησης. Ο υπολογισμός του τελικού βαθμού κάθε μαθη-
τή προκύπτει από την ποσόστωση κάθε μιας από τις παραπάνω επιδόσεις (βαθμολογί-
ες). Αναλυτικότερα η τελική ατομική βαθμολογία κάθε μαθητή προκύπτει από τον 
ακόλουθο τύπο: Τελικός βαθμός = [Ρουμπρίκα Αξιολόγησης – Ομαδικής επίδοσης 
του 1ου & 2ου φύλλου εργασίας)]*0,2+[Ρουμπρίκα ατομικής ετεροαξιολόγησης της 
συμπλήρωσης κενών]*0,2+[Ρουμπρίκα αυτοαξιολόγησης – στην πρακτική δραστη-
ριότητα]*0,2+[Ρουμπρίκα Αξιολόγησης – Ατομικής επίδοσης Άσκησης Αντιστοίχι-
σης ]*0,20+[Ρουμπρίκα Αξιολόγησης – Ατομικής Συμβολής στην Ομάδα]*0,2. 

Συμπεράσματα  

Το διδακτικό σενάριο που περιγράφηκε βασίστηκε, στη διερευνητική μάθηση και α-
ξιοποίησε τις ψηφιακές τεχνολογίες στο πλαίσιο του μαθήματος «στοιχεία σύνθε-
σης», στην υποενότητα «ανθρωπομετρία» της Β’ λυκείου, με σκοπό την σύνδεση των 
διαστάσεων του ανθρώπινου σώματος με το σχεδιασμό και την κατασκευή του δομη-
μένου χώρου, των αντικειμένων, αλλά και με όλες τις δραστηριότητες που σχετίζο-
νται με τον άνθρωπο. Από την αποτίμηση των ευρημάτων της πιλοτικής εφαρμογής 
διαπιστώθηκε ότι: α) οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και με ιδιαίτερο ενθουσιασμό σε 
όλες τις φάσεις ανάπτυξης του σεναρίου (μέσω της συστηματικής παρατήρησης από 
τον εκπαιδευτικό), β) η αξιοποίηση συνδυασμού μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης 
της επίδοσης βοήθησε τον εκπαιδευτικό να αποτιμήσει με όσο το δυνατόν μεγαλύτε-
ρη πληρότητα τις πολλαπλές διερευνητικές δεξιότητες που ανέπτυξαν οι μαθητές του. 
Μελλοντικός μας στόχος αποτελεί ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή και άλ-
λων καλά σχεδιασμένων σεναρίων διερευνητικής μάθησης, που θα ενσωματώνουν τις 
σύγχρονες τεχνολογίες και θα παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές να περάσουν 
από την παραδοσιακή στη βιωματική μάθηση.  
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Τίποτα δεν πάει χαμένο. Μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. 
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (για την Α΄ Γυμνασίου). 

Κοζάς Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, M.Ed. 
konstantinosrodos.gmail.com 

Περίληψη 

Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η προετοιμασία των σημερινών μαθητών και 
μαθητριών και αυριανών ενεργών πολιτών, με στόχο να εμπλακούν σε δράσεις που θα 
αντιμετωπίζουν, τόσο τα γενικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα (Παιδαγωγικό Ινστι-
τούτο, 2003), όσο και το ειδικότερο πρόβλημα των απορριμμάτων, κρίνεται περισσό-
τερο αναγκαία από ποτέ. Επίσης, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό οι μαθητές και οι μα-
θήτριες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των τεχνολογιών, ώστε να 
κατακτήσουν τον τεχνολογικό εγγραμματισμό. Έτσι, κύριο στοιχείο της συγκεκριμέ-
νης διδακτικής πρότασης είναι η αξιοποίηση των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας» (ΤΠΕ) στο πλαίσιο προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ). Τελικό προϊόν ήταν η δημιουργία ταινίας ψηφιακής αφήγησης, όπου παρουσιά-
ζεται το ιστορικό, η διαδικασία και τα αποτελέσματα εφαρμογής του προγράμματος, 
με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων και τίτλο «Τίποτα δεν πάει χαμένο», σε ο-
μάδα μαθητριών της Α΄ Γυμνασίου.  

Λέξεις - Κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, project, ψηφιακή ιστορία, ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Η παραγωγή και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα ζήτημα με ποικίλες περι-
βαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, το οποίο ξεπερνά τα σύνορα της 
χώρας μας και αφορά ολόκληρο τον πλανήτη. Ο ρόλος των πολιτών στην αντιμετώπιση 
του συγκεκριμένου προβλήματος είναι ζωτικός, διότι οι τελικές αποφάσεις δεν επηρε-
άζονται σημαντικά από τα διεθνή δεδομένα, αλλά κατά κύριο λόγο από τις επιλογές 
της τοπικής κοινωνίας (Γαβριλάκης, 2000· Γαβριλάκης, 2013). Συνεπώς, η ενημέρωση, 
η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη δράσης από τους σημερινούς μαθητές και μαθή-
τριες και αυριανούς ενεργούς πολίτες κρίνεται περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Σε 
αυτό το πλαίσιο η ανάγκη προετοιμασίας των μελλοντικών πολιτών δεν μπορεί να α-
γνοήσει την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάγκη κατάκτησης του επονο-
μαζόμενου ηλεκτρονικού εγγραματισμού (Buckingham, 1998). Επιπλέον, οι σημερινοί 
μαθητές και μαθήτριες είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη χρήση των ηλεκτρονικών 
συσκευών (κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κτλ) και του διαδικτύου, (Σο-
λομωνίδου, 2006). Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιοποιήσουν τις 
ΤΠΕ στη διδακτική τους πρακτική ώστε να προσφέρουν στους νέους τις απαραίτητες 
δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινω-
νίας (Κόμης, 1998).  
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Στόχοι 
• Γνωστικοί: Να κατανοήσουν το πρόβλημα των απορριμμάτων, τις επιπτώσεις του και 

τους τρόπους αντιμετώπισης του. Να γνωρίσουν τις διαδικασίες και τις μεθόδους α-
νακύκλωσης των κυριότερων κατηγοριών απορριμμάτων. 

• Συναισθηματικοί: Να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη του προβλήματος των απορ-
ριμμάτων, να αναγνωρίσουν την σημαντικότητα του και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
για αυτό. 

• Ψυχοκινητικοί: Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, συλλογής, καταγραφής, ορ-
γάνωσης, και αξιολόγησης δεδομένων και πληροφοριών. Να καταστούν ικανοί να 
εργάζονται ομαδικά και συνεργατικά και να σέβονται τις απόψεις των άλλων. 

• Επιπλέον, σε επίπεδο σχολικής μονάδας τέθηκε ως στόχος το άνοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία και η επίτευξη συνεργασιών με κοινωνικούς φορείς. 

Μεθοδολογία 

Για την υλοποίηση του προγράμματος ΠΕ εφαρμόστηκε η μέθοδος σχεδίου εργασίας 
(project), η οποία αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη και ευρεία μέθοδο (Γεωργόπου-
λος & Τσαλίκη, 2005). Πρόκειται για μια ανοικτή, δυναμική και ευέλικτη διαδικασία 
στην οποία συμμετέχουν ισότιμα όλοι και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγη-
τικός και συμβουλευτικός, ενώ όλα τα βήματα πρέπει να γίνονται, όσο αυτό είναι εφι-
κτό, από τους μαθητές (Παπαβασιλείου, 2011). 

Για τη συγγραφή των εργασιών και την δημιουργία των παρουσιάσεων των ομάδων 
χρησιμοποιήθηκε ένα απλό λογισμικό υποστήριξης ομάδων εργασίας (Google Docs) 
που εντάσσεται στην κατηγορία των συστημάτων συνεργατικής μάθησης, αξιοποιώ-
ντας το διαδίκτυο με βάση τις αρχές της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης της μά-
θησης (Κόμης, 2004). Επίσης, οργανώθηκε ιστοεξερεύνηση, η οποία είναι ένα σχέδιο 
διερευνητικής μαθησιακής δραστηριότητας που ενσωματώνει ΤΠΕ, με σκοπό την ά-
ντληση των απαραίτητων πληροφοριών από τον παγκόσμιο ιστό (Φεσάκης & Δημη-
τρακοπούλου, 2009). Το συγκεκριμένο μέσο επιλέχθηκε έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα 
προβλήματα της απλής αναζήτησης στο διαδίκτυο, που είναι χρονοβόρα, εμπεριέχει 
τον κίνδυνο της έκθεσης σε ακατάλληλο υλικό και το κυριότερο, είναι μαθησιακά επι-
σφαλής (Φεσάκης & Βλάχου, 2009). Με την ιστοεξερεύνηση οι μαθήτριες δεν μετα-
φορτώνουν άκριτα πληροφορίες από ιστοσελίδες με αμφισβητούμενη εγκυρότητα, 
αλλά τις επεξεργάζονται και τις μετασχηματίζουν. Έτσι, ενθαρρύνεται η ανεξάρτητη 
και συνεργατική μαθητοκεντρική διερεύνηση καθώς και η σκέψη ανώτερου επιπέδου 
(Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2009). Τελικό προϊόν ήταν η δημιουργία ψηφιακής 
ιστορίας (Story Telling), με τη χρήση του λογισμικού Movie Maker, όπου εξιστορή-
θηκε η διαδικασία και τα αποτελέσματα του προγράμματος. 
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Προγραμματισμός δραστηριοτήτων 

ΜΗΝΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οκτώβριος Συζήτηση, επιλογή θέματος και χωρισμός σε ομάδες 

Νοέμβριος Συγκέντρωση υλικού από το διαδίκτυο και άλλες πηγές. 

Δεκέμβριος Παιδαγωγική επίσκεψη στο χώρο ανακύκλωσης 

Ιανουάριος Εκπαίδευση των μαθητριών στη δημιουργία ψηφιακών ιστο-
ριών με τη χρήση του λογισμικού Movie Maker 

Φεβρουάριος Ολοκλήρωση της συγγραφής των εργασιών και δημιουργία 
των παρουσιάσεων από τις ομάδες. 

Μάρτιος Ηχογράφηση των τραγουδιών σε στούντιο 

Απρίλιος Τελική επεξεργασία της ταινίας ψηφιακής ιστορίας (Story 
Telling) 

Μάιος Παρουσίαση στην γιορτή του σχολείου για το κλείσιμο του 
διδακτικού έτους 

Πίνακας 1: Προγραμματισμός δραστηριοτήτων  

Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

Η διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος ΠΕ, με θέμα τη διαχεί-
ριση των απορριμμάτων, τίτλο «Τίποτα δεν πάει χαμένο» και τη συμμετοχή δέκα μα-
θητριών της Α΄ Γυμνασίου. Για την επιλογή του θέματος χρησιμοποιήθηκε, ως ερέθι-
σμα, η κατευθυνόμενη εξερεύνηση του περιβάλλοντος όπου κατοικούν οι μαθήτριες. 
Έτσι, τους ζητήθηκε να τραβήξουν φωτογραφίες από τη γειτονιά τους, στις οποίες θα 
αποτυπώνεται μια προβληματική κατάσταση με απορρίμματα.  Στη συνέχεια οι μαθή-
τριες παρουσίασαν ατομικά τις φωτογραφίες στην ολομέλεια. Χρησιμοποιήθηκε το λο-
γισμικό παρουσίασης διαφανειών PowerPoint σε συνδυασμό με ζωντανή εισήγηση και 
η διαδικασία συντονίστηκε από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Ακολούθησε συζήτηση 
στην οποία αναδείχθηκε το πρόβλημα των απορριμμάτων και αποφασίστηκε να μελε-
τηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα.  Οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με 
το είδος απορριμμάτων που θα μελετούσαν. Έτσι σχηματίστηκαν οι ομάδες του «Χαρ-
τιού», του «Γυαλιού», του «Αλουμινίου» και του «Πλαστικού». Κριτήρια χωρισμού 
ήταν η εξασφάλιση της ανομοιογένειας στη σύνθεση της ομάδας (Ματσαγγούρας, 
2007) και το επίπεδο εξοικείωσης με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ώστε κάθε ο-
μάδα να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις τεχνολογικές απαιτήσεις του προγράμμα-
τος. Οι προγραμματισμένες συναντήσεις πραγματοποιούνταν συνήθως Σάββατο πρωί 
στο εργαστήριο της πληροφορικής του σχολείου.  Από κάθε ομάδα ζητήθηκε η συγ-
γραφή εργασίας, με θέμα το ανακυκλώσιμο είδος που μελετούσε, χρησιμοποιώντας το 
περιβάλλον των κοινόχρηστων εγγράφων της Google (Google Docs). Κατά συνέπεια, 
κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού gmail αφού πρώτα εξασφαλίστηκε έγ-
γραφη γονική συναίνεση. Επίσης, κάθε ομάδα παρουσίασε περίληψη της εργασίας 
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στην ολομέλεια με τη μορφή PowerPoint (εικόνα 1 ). 

 
Εικόνα 1: Υπόδειγμα δημιουργίας παρουσίασης στα Google Docs 

Με τη χρήση των Google Docs έγινε δυνατή η διάδραση μεταξύ των μαθητριών, οι 
οποίες διαμόρφωναν από κοινού και σε πραγματικό χρόνο τις εργασίες τους ακόμα και 
εκτός σχολικού ωραρίου. Ως αποτέλεσμα, οι τέσσερεις ομάδες μπορούσαν να αλληλε-
πιδρούν μεταξύ τους, ώστε κάθε ομάδα να συμπληρώνει ή και να διορθώνει τις εργα-
σίες των υπολοίπων. Το περιεχόμενο των εργασιών κάλυπτε συνοπτικά τη διαδικασία 
παραγωγής του συγκεκριμένου ανακυκλώσιμου προϊόντος, τις επιπτώσεις από την δη-
μιουργία και διαχείριση των απορριμμάτων και τέλος, τους τρόπους αντιμετώπισης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα που συναντώνται σε τοπικό επίπεδο. Όπως προα-
ναφέρθηκε, για τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε η 
ιστοεξερεύνηση.  Στις μαθήτριες προτάθηκε να αναζητήσουν στοιχεία και να παρακο-
λουθήσουν επιλεγμένα βίντεο σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Μεταξύ άλλων επισκέφ-
θηκαν τους παρακάτω ιστοτόπους: 

• http://www.imerisia.gr όπου διάβασαν σχετικά με τις επιπτώσεις των χωματερών 
στο άρθρο «Θανατηφόρες διοξίνες από τις χωματερές στο… πιάτο μας» (07-08-
2008). 

• https://www.youtube.com όπου παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ «Πεταμένο Φα-
γητό» που είχε προβληθεί στο doc on air. 

• http://news.in.gr/ όπου διάβασαν το άρθρο με τίτλο «Τα ηλεκτρονικά απορρίμματα 
πιο πλούσια σε χρυσό από ότι τα ορυχεία». 

• http://www.exandasdocumentaries.com/ όπου παρακολούθησαν την ταινία του 
Γιώργου Αγγελόπουλου και του Εξάντα «Ψηφιακά Νεκροταφεία». 

• http://www.econews.gr/2012/02/15/ypeka-xada-xartes/ όπου ενημερώθηκαν για τις 
παράνομες χωματερές στην Ελλάδα. 

• http://www.econews.gr/2012/08/15/axiologisi-diaxeirisi-aporrimmatwn/ όπου διά-
βασαν το σχετικό άρθρο για τη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα.  
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• http://www.diaamath.gr/ όπου μελέτησαν τη λειτουργία ενός φορέα διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε χώρο «Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρίας» (ΑΜΚΕ), όπου συγκεντρώνονται, συμπιέζονται και συ-
σκευάζονται, χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό και γυαλί, ώστε να μεταφερθούν σε ειδικά 
κέντρα ανακύκλωσης στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η περιβαλλοντική ομάδα αφού ενημε-
ρώθηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο συμμετείχε στη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλι-
κών (εικόνα 2) 

 
Εικόνα 2: Διαλογή χαρτιού 

και βοήθησε στην τοποθέτηση τους στα ειδικά μηχανήματα συμπίεσης (εικόνα 3). 

 
Εικόνα 3: Συμπιεσμένο χαρτί 

Εμπνευσμένες, τόσο από τη διαδικτυακή περιήγηση, όσο και από την εκπαιδευτική 
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επίσκεψη, οι συμμετέχουσες έγραψαν τους στίχους δύο τραγουδιών με θέμα την ανα-
κύκλωση, τα οποία και ηχογραφήθηκαν σε στούντιο που παραχωρήθηκε δωρεάν από 
τοπικό πολιτιστικό σύλλογο (εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: Ηχογράφηση 

Τα δύο τραγούδια διάνθησαν μουσικά την ψηφιακή ιστορία, που δημιουργήθηκε με τη 
χρήση του λογισμικού Movie Maker. Η ταινία προβλήθηκε στην σχολική γιορτή του 
Γυμνασίου στο κλείσιμο του διδακτικού έτους και εξιστορούσε το σύντομο ταξίδι της 
περιβαλλοντικής ομάδας. 

Στίχοι 1ου τραγουδιού 
«Ανακύκλωσε τώρα! 

Έλα, προχώρα! 
να ανακυκλώσουμε όλη τη χώρα (δις) 

μην πετάς το αλουμίνιο, μην πετάς το πλαστικό 
πέτατο σε κάδο ανακυκλωτικό 

ανά-κυκλώ-τικό»  
Στίχοι 2ου τραγουδιού 

«Υπάρχουν και κάδοι ανακυκλωτικοί  
για το γυαλί, το πλαστικό, το αλουμίνιο, το χαρτί 

ρώτα ένα παιδί να σου πει 
τι γίνεται σ’ αυτή τη γη 
που μένεις κύριε και συ 

για να προστατέψεις το εγώ σου 
 ζεις στον κόσμο τον δικό σου 

γι’ αυτό σκέψου το απ’ την αρχή 
 δεν υπάρχει επιστροφή 

όχι επιστροφή (δις) 
μη μου λες να μη στα λέω όλα αυτά 
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μην τα θεωρείς ανούσια μυστικά 
είναι όλα μια σκληρή, μια μεγάλη αλήθεια 
η μόλυνση είναι μια κακιά συνήθεια (δις)»  

Αξιολόγηση διδακτικού σεναρίου 

Η τελική αξιολόγηση είχε τη μορφή της ομαδικής (ανά ομάδα εργασίας), αλλά και α-
τομικής αυτοαξιολόγησης. Μέσα από συζήτηση, στην ολομέλεια, εκτιμήθηκαν ο βαθ-
μός επίτευξης των στόχων, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, καθώς και η ποιότητα 
και πληρότητα των εργασιών που συνέγραψαν οι ομάδες. Οι ομαδικές παρουσιάσεις, 
με τη μορφή PowerPoint, αξιολογήθηκαν ως προς τα παρακάτω κριτήρια: 

Πληρότητα: Καλύφθηκαν τα γνωστικά ερωτήματα (δόθηκαν επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής του ανακυκλώσιμου προϊόντος της κάθε ομάδας, 
τις επιπτώσεις από την δημιουργία και διαχείριση των απορριμμάτων και τέλος, τους 
τρόπους αντιμετώπισης, με ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα που συναντώνται σε το-
πικό επίπεδο); Σαφήνεια: Παρουσιάζονται οι πληροφορίες με ξεκάθαρο και κατα-
νοητό τρόπο; Δομή: Οι τελικές εργασίες περιέχουν εισαγωγή, κυρίως μέρος και επί-
λογο με διαπιστώσεις και προτάσεις; Εφαρμογή ΤΠΕ: Χρησιμοποιήθηκαν δημιουρ-
γικά και με έξυπνο τρόπο οι δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών;  Συνεργατικό-
τητα: Έγινε ανταλλαγή απόψεων, τόσο μεταξύ των μελών της ίδιας ομάδας, όσο και 
μεταξύ διαφορετικών ομάδων και υπήρξε συμμετοχή από όλους στη δημιουργία της 
τελικής παρουσίασης; 

Η παράθεση των εμπειριών και οι παρατηρήσεις των παιδιών συνέβαλαν στο να ανα-
δειχτούν τα θετικά στοιχεία, αλλά και οι αδυναμίες του προγράμματος, εξασφαλίζοντας 
την απαραίτητη ανατροφοδότηση για βελτίωση στο μέλλον. Συγκεκριμένα, με την α-
ναζήτηση, την κατηγοριοποίηση και τον μετασχηματισμό των πληροφοριών από το 
διαδίκτυο και από άλλες πηγές, έγινε εφικτή η πραγματοποίηση των γνωστικών στό-
χων. Η εκτεταμένη χρήση ΤΠΕ, τόσο κατά τη συλλογή των πληροφοριών (ιστοεξερεύ-
νηση), όσο και κατά τη συγγραφή και παρουσίαση των εργασιών (Google Dogs, Pow-
erPoint, Movie Maker) αφενός κάλυψε τους ψυχοκινητικούς στόχους και αφετέρου 
βελτίωσε τον ηλεκτρονικό εγγραμματισμό των μαθητριών. Επίσης, οι παραπάνω δρα-
στηριότητες σε συνδυασμό με τη διδακτική επίσκεψη ευαισθητοποίησαν τις συμμετέ-
χουσες, οι οποίες συνειδητοποίησαν το πρόβλημα των απορριμμάτων και εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον για αυτό συγγράφοντας και ερμηνεύοντας δύο τραγούδια με σχετικό περιε-
χόμενο. Με την δημιουργία των τραγουδιών και της ψηφιακής ιστορίας οι μαθήτριες 
παρουσίασαν το όραμα τους για το αύριο, το οποίο και μετέδωσαν σε συμμαθητές, 
εκπαιδευτικούς, γονείς και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων που παραβρέθηκαν στη 
γιορτή του σχολείου τους. Επιπλέον, η συνεργασία με την ΑΜΚΕ και τον πολιτιστικό 
σύλλογο συνέβαλε στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Τέλος, η παρουσίαση 
στην καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση πέτυχε και την απαραίτητη διάχυση των α-
ποτελεσμάτων.  
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Το βιβλίο της Αλήθειας: Μια διδακτική προσέγγιση στο μάθημα των Θρησκευ-
τικών με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.  

Μαλάμος Θωμάς 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

thomasmalamos@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε ενδεικτικές δραστηριότητες που αξιοποιούν 
τις Τ.Π.Ε. και σχετίζονται με το μάθημα των Θρησκευτικών. Αρχικά αναφερόμαστε 
συνοπτικά στους στόχους του μαθήματος, όπως αυτοί περιγράφονται στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών. Στη συνέχεια περιγράφονται οι προτεινόμενες δραστηριότητες 
και ακολουθεί η αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης καθώς και οι προτάσεις για 
περαιτέρω επέκτασή της. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διδακτικό σενάριο, Θρησκευτικά, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Τα Θρησκευτικά είναι ένα από τα μαθήματα που υπάρχουν στα Προγράμματα Σπου-
δών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης από την ίδρυση σχεδόν του νεοελληνικού κρά-
τους, αν και το αυτονόητο της διδασκαλίας του που διαπίστωνε κάποιος παλαιότερα, 
άρχισε στη σύγχρονη εποχή να αμφισβητείται (Κογκούλης, 1991: 19). 

Η εκπαιδευτική νομοθεσία και συγκεκριμένα ο Νόμος 1566/85 εξειδικεύει τα περί θρη-
σκευτικής αγωγής του Συντάγματος θέτοντας ως κύριο σκοπό της εκπαίδευσης «τη 
διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και καθολικού ανθρώπου σε σχέση» , μεταξύ άλλων 
και «με την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση». Ειδικότερα στο άρθρο 1 παρ. 1, ο σκο-
πός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξειδικεύεται έτσι, ώστε οι 
μαθητές «να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της 
ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης 
είναι απαραβίαστη». (Γιαγκάζογλου, χ.χ.: 7). 

Σε καμία περίπτωση βέβαια το μάθημα των Θρησκευτικών στη δημόσια εκπαίδευση 
δεν πρέπει και δεν συνδέεται με το κατηχητικό και ποιμαντικό έργο της εκκλησίας, 
αλλά αποτελεί, όπως και τα άλλα μαθήματα του σχολικού προγράμματος ευθύνη και 
αρμοδιότητα της πολιτείας. (Γιαγκάζογλου, ό.π.). 

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών το μάθημα των Θρησκευτικών στο δη-
μοτικό σχολείο διδάσκεται δύο διδακτικές ώρες στις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄και Στ΄, ενώ σύμ-
φωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών το μάθημα έχει ως 
στόχο να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις σχετικές με τη χριστιανική πίστη και την 
ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, να αναπτύξουν θρησκευτική συνείδηση, να κατανο-
ήσουν τη χριστιανική πίστη ως μέσο νοηματοδότησης του κόσμου και της ζωής, να 
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επεξεργαστούν κριτικά θέματα που σχετίζονται με θρησκευτικές παραδοχές, αξίες και 
στάσεις, να διερευνήσουν τον ρόλο που έπαιξε και παίζει ο Χριστιανισμός στον πολι-
τισμό και την ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης , να κατανοήσουν ότι η θρησκεία 
είναι παράγοντας που συντελεί στην ανάπτυξη του πολιτισμού και της πνευματικής 
ζωής, να αποκτήσουν επίγνωση της ύπαρξης διαφορετικών εκφράσεων της θρησκευτι-
κότητας, να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά προβλήματα και τα μεγάλα σύγχρονα διλήμ-
ματα, να αξιολογήσουν τον Χριστιανισμό ως παράγοντα βελτίωσης της ζωής των αν-
θρώπων, να αναπτύξουν ανεξάρτητη σκέψη και ελεύθερη έκφραση. (Υπουργείο Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003:3867). 

Οι ειδικοί σκοποί του μαθήματος σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ο-
ρίζουν πως με τη διδασκαλία των Θρησκευτικών επιδιώκεται οι μαθητές να έρθουν σε 
γνωριμία με βασικές παραστάσεις, έννοιες και σύμβολα της ορθόδοξης πίστης και 
ζωής, να αποκτήσουν αντίληψη για την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και τον 
κόσμο, να οδηγηθούν στην ανακάλυψη της σημασίας και της επικαιρότητας του Ευαγ-
γελίου για την προσωπική και κοινωνική τους ζωή, να καλλιεργήσουν πνεύμα έμπρα-
κτης αλληλεγγύης , ειρήνης, δικαιοσύνης και σεβασμού της θρησκευτικής ιδιαιτερότη-
τας, να εκτιμήσουν την ανάγκη σεβασμού και προστασίας περιβάλλοντος, καθώς και 
γενικότερα της πολιτισμικής μας κληρονομιάς του τόπου μας και γενικότερα της αν-
θρωπότητας, να κατανοήσουν τι σημαίνει να είναι κάποιος ενεργό μέρος της εκκλη-
σιαστικής κοινότητας (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, ό.π.:3871). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η σκοποθεσία των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων 
παρουσιάζεται εκσυγχρονισμένη απομακρύνοντας το μάθημα από τον κατηχητικό του 
χαρακτήρα, με κέντρο όμως την ορθόδοξη παράδοση και σαφέστατα γνωσιακό, μορ-
φωτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011:12). Παράλληλα στο πλαίσιο της σύγ-
χρονης διαθεματικής προσέγγισης το μάθημα μπορεί να συσχετίζεται με άλλα μαθή-
ματα και δραστηριότητες ώστε η θρησκευτική γλώσσα να προσαρμόζεται στη σύγ-
χρονη κοινωνική πραγματικότητα διαφυλάσσοντας παράλληλα τα πολύτιμα και δια-
χρονικά μηνύματα της ορθοδοξίας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011: 42). 

Έχοντας ως βάση τις παραπάνω αρχές στην παρούσα εργασία επιχειρείται να σχεδια-
στεί ένα σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα των Θρησκευτικών με τη χρήση και αξιο-
ποίηση των Τ.Π.Ε. 

Το διδακτικό σενάριο 

Το προτεινόμενο σενάριο αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και 
απευθύνεται στους μαθητές της Στ΄ τάξης. Ειδικότερα η διδακτική παρέμβαση αφορά 
την προσέγγιση της ενότητας «Αγία Γραφή: Το βιβλίο της αλήθειας» και υλοποιείται 
και ολοκληρώνεται σε οκτώ διδακτικές ώρες. Μεθοδολογικά έχει επιλεγεί η ομαδοσυ-
νεργατική διδασκαλία με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και γίνεται αξιοποίηση 
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των Νέων Τεχνολογιών σε κάθε διδακτική παρέμβαση. Ευθύς αμέσως παρατίθενται οι 
προτεινόμενες δραστηριότητες. 

1η Διδακτική ώρα:Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τους στόχους της θεματικής ενότητας 
Αγία Γραφή: Το βιβλίο της αλήθειας και στη συνέχεια καλεί τα παιδιά με τη χρήση του 
λογισμικού Inspiration να ανακαλέσουν γνώσεις από προηγούμενα μαθήματα, αλλά 
και από τα προσωπικά τους βιώματα και να κατασκευάσουν έναν εννοιολογικό χάρτη 
σχετικά με το τι γνωρίζουν για την Αγία Γραφή. Η παραπάνω δραστηριότητα έχει ως 
στόχο να λειτουργήσει διπλά, αφενός ως μία εισαγωγή στο περιεχόμενο των δραστη-
ριοτήτων, αλλά και αφετέρου ως μία μορφή διαγνωστικής αξιολόγησης για τις γνώσεις 
των παιδιών για το θέμα. 

2η Διδακτική ώρα: Γίνεται χρήση του λογισμικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
Θρησκευτικά Ε΄και Στ΄ Δημοτικού , σύνδεσμος Η αλήθεια καταγράφεται. Ειδικότερα 
τα παιδιά παρακολουθούν την αφήγηση για την Αγία Γραφή και κρατούν σημειώσεις 
με τη μορφή περίληψης για τις πληροφορίες που δίνονται για τα βιβλία της Παλαιάς 
και της Καινής Διαθήκης. 

3η Διδακτική ώρα: Με τη χρήση του λογισμικού παρουσίασης (Power Point), τα παι-
διά χωρισμένα σε 4 ομάδες συνθέτουν και παρουσιάζουν πληροφορίες για τα βιβλία 
της Αγίας Γραφής (1η ομάδα: Τα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, 2η ομάδα: Τα 
διδακτικά-ποιητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, 3η ομάδα: Τα προφητικά βιβλία της 
Παλαιάς Διαθήκης, 4η ομάδα: Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης), αξιοποιώντας τις πλη-
ροφορίες που συγκέντρωσαν από την προηγούμενη διδακτική ώρα, καθώς και το σχο-
λικό τους βιβλίο. 

4η Διδακτική ώρα: Με τη μηχανή αναζήτησης εικόνων (www.google.gr) βρίσκουν 
εικόνες από εξώφυλλα από διάφορες εκδόσεις της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης 
και φτιάχνουν ένα video με τη χρήση του windows movie maker . 

5η Διδακτική ώρα: Μέσα από την προεπιλεγμένη διεύθυνση http://www.imth.gr/de-
fault.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=258 τα παιδιά ξεφυλλίζουν το βιβλίο της Καινής 
Διαθήκης και διαβάζουν την περικοπή Ο Ύμνος της αγάπης. Στη συνέχεια από τη διεύ-
θυνση http://www.telebit.gr/dnlds/bfonts.htm επιλέγουν μία βυζαντινή γραμματοσειρά 
και γράφουν την παραπάνω περικοπή με τη γραμματοσειρά που διάλεξαν.  

6η Διδακτική ώρα: Αναζητούν και βρίσκουν στο youtube 
(http://www.youtube.com/watch?v=383VljeocRw) το τραγούδι της Μαρίζας Κωχ Τε-
ριρέμ, και καθώς το ακούν εντοπίζουν τις λέξεις που σχετίζονται με την ορθοδοξία.Στη 
συνέχεια με τη χρήση του ηλεκτρονικού λεξικού του Τριανταφυλλίδη  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyl-
lides/index.html τα παιδιά αναζητούν τη σημασία των λέξεων που σημείωσαν στην 
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προηγούμενη άσκηση και δημιουργούν με τις λέξεις αυτές ένα γλωσσάρι το οποίο ε-
μπλουτίζουν με ζωγραφιές που έφτιαξαν και τις εισάγουν με τη χρήση του scanner. 

7η Διδακτική ώρα: Γίνεται αξιολόγηση της όλης διδακτικής παρέμβασης, τόσο με τη 
χρήση του εννοιολογικού χάρτη (Inspiration), όσο και με την αξιοποίηση του λογισμι-
κού hotpotatoes και ειδικότερα μέσα από ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών.  

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας. Τα τρία 
βασικά είδη αξιολόγησης είναι: η διαγνωστική, η διαμορφωτική και η τελική. Η διαγνω-
στική αξιολόγηση χρησιμοποιείται κυρίως στην αρχή της διδασκαλίας και έχει ως 
στόχο την αναγνώριση εκ μέρους του εκπαιδευτικού των γνώσεων και εμπειριών που 
προϋπάρχουν στα παιδιά, καθώς και τα πιθανά λάθη και ελλείψεις τους, που λαμβάνο-
νται υπόψη στο σχεδιασμό της διδασκαλίας. Η διαμορφωτική αξιολόγηση χρησιμο-
ποιείται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με στόχο τη συνεχή πληροφόρηση εκπαι-
δευτικού και μαθητών για τη πορεία της διδασκαλίας. Κατά τη διαδικασία της διαμορ-
φωτικής αξιολόγησης ο εκπαιδευτικός συζητά και ενημερώνει τους μαθητές για τα μα-
θησιακά τους επιτεύγματα, σχεδιάζοντας τις κατάλληλες παρεμβάσεις για τη βελτίωση 
της μαθησιακής διαδικασίας και της επίτευξης των στόχων. Η τελική αξιολόγηση έχει 
ως στόχο την αποτίμηση της μαθησιακής συμπεριφοράς με βάση τους αρχικούς στό-
χους και εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης.(Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο, 2011). 

Με βάση τα παραπάνω στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση εφαρμόστηκαν και οι 
τρεις παραπάνω μορφές αξιολόγησης, με στόχους: α) την κατανόηση εκ μέρους του 
εκπαιδευτικού των προηγούμενων γνώσεων των παιδιών β) την επιτυχία ή μη της κάθε 
διδακτικής παρέμβασης και τους στόχους που επιτεύχθηκαν σε καθεμιά (συνεργασία 
παιδιών και ομάδων, κατανόηση και εκτέλεση εντολών, τήρηση του χρονοδιαγράμμα-
τος, παράδοση τελικών προϊόντων) και γ) την αξιολόγηση του συνόλου της παρέμβα-
σης μετά από την ολοκλήρωσή της με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. 

Επέκταση 

Το συγκεκριμένο σενάριο μπορεί πολύ εύκολα να επεκταθεί στο πλαίσιο της διαθεμα-
τικής προσέγγισης και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Το γνωστικό του περιεχόμενο 
αυτό καθεαυτό μπορεί να αξιοποιηθεί και να επεκταθεί στη διδασκαλία του μαθήματος 
της Γλώσσας (χρήση ηλεκτρονικού λεξικού) . Τα μέρη που αφορούν καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες (ζωγραφιές, μουσική), μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν στα αντί-
στοιχα μαθήματα των Εικαστικών και της Μουσικής. Η εξοικείωση των παιδιών με 
λογισμικά όπως ο επεξεργαστής κειμένου word , το λογισμικό παρουσίασης Power 
Point , καθώς και η εξοικείωση με μηχανές αναζήτησης και το διαδίκτυο, δημιουργούν 
εκείνες τις προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίησή τους από τα παιδιά σε πλήθος άλλων 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. 
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Το ιστορικό γεγονός μέσα από τη Λογοτεχνία και τις Τ.Π.Ε.  
Διδακτικό σενάριο 

Σακαρέλλου Ευθυμία 
Διδάκτορας Φιλοσοφίας 

sakarellouefi10@gmail.com 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί είναι μια αξιοποίηση λογισμικού πολυμέσων και 
παραγωγής ηλεκτρονικού – ψηφιακού κειμένου με αξιοποίηση των εργαλείων Web02. 
Μπορεί να υλοποιηθεί στην B’ τάξη του Γυμνασίου και αφορά το μάθημα της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με ιδιαίτερη γνωστική περιοχή, από την ενότητα «Η 
αποδημία, ο καημός της ξενιτιά, οι πρόσφυγες», το ποίημα «Γλυκό του κουταλιού». 
Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές κατανοούν την ανθρώπινη πλευρά της 
Κυπριακής τραγωδίας, το αίσθημα αδικίας για την καταπάτηση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, τη σημασία και την αξία της πατρογονικής εστίας καθώς και το έθιμο 
της φιλοξενίας. Επιπλέον οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες παραγωγής ψηφιακού 
και πολυτροπικού κειμένου. Συνεργάζονται σε ομάδες, αναζητούν στο διαδίκτυο 
αρχεία ήχου, εικόνας και βίντεο που αφορούν την ενότητα αυτή. Αξιοποιούν το υλικό 
αυτό συνθέτοντάς το σε μία πολυμεσική παρουσίαση. Με τον τρόπο αυτό 
αισθητοποιούν την αφηρημένη γνώση και κινητοποιούνται στην κατεύθυνση της 
προσέγγισης και της ανάλυσης του συγκεκριμένου θέματος. 

Λέξεις - Κλειδιά: διωγμός, ημερολόγιο, παραγωγή λόγου, συνεργασία, αξιοποίηση 
Τ.Π.Ε.. 

Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας αποτελούν πλέον τον βασικό κινητήριο 
μοχλό της τεχνολογικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Η πραγματικότητα αυτή 
επιτάσσει την εξοικείωση των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών με τις Τ.Π.Ε. αλλά 
και την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί 
καλούνται να υιοθετήσουν μοντέρνους τρόπους διδασκαλίας προκειμένου το μάθημα 
να γίνει ελκυστικότερο, πιο ενδιαφέρον και εποικοδομητικό. Η διδασκαλία μέσω του 
παρόντος σεναρίου είναι συμβατή με το νέο πρόγραμμα σπουδών καθώς επιδιώκεται η 
ενδυνάμωση του ήδη αποκτημένου γλωσσικού γραμματισμού των μαθητών σε μια 
κατεύθυνση κοινωνικοκεντρική περισσότερο και όχι τόσο γλωσσοκεντρική. 

Αξιοποιείται ποικιλία γραπτών κειμένων/υβριδικών, σε ψηφιακή και πολυτροπική 
μορφή. Ως πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι οι μαθητές (συλλογή δεδομένων, συγκρίσεις, 
αναλύσεις, παραγωγή κειμένων), δίνεται έμφαση στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
ενώ ο καθηγητής είναι καθοδηγητής, διευκολυντής και εμψυχωτής . 

Γνωστικό αντικείμενο 
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Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου. 

 

Ιδιαίτερη περιοχή γνωστικού αντικειμένου 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Β’ τάξης Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Ενότητα: 
«Η αποδημία, ο καημός της ξενιτιά, οι πρόσφυγες», το ποίημα «Γλυκό του κουταλιού».  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές  

Η αποδημία, Ο καημός της ξενιτιάς, Ο Ελληνισμός έξω από τα σύνορα, Τα 
μικρασιατικά, Οι πρόσφυγες.  

Τόπος διεξαγωγής σεναρίου 

Συμβατική τάξη την πρώτη ώρα και Εργαστήριο πληροφορικής τις επόμενες 2/3 
ώρες. 

Χρησιμοποιούμενα Εργαλεία 

Διαδίκτυο, Εργαλεία Web02, Λογισμικό παρουσίασης, Προβολέας, Φύλλα Εργασίας, 
Επεξεργαστής κειμένου(Word), Υπολογιστικά φύλλα, e-mail, σχολικό εγχειρίδιο. 

Οργάνωση τάξης 

Κατανέμω την τάξη σε 5 ανομοιογενείς ομάδες, των 5 ατόμων (1-2 μαθητές σε κάθε 
ομάδα γνωρίζουν πολύ καλά Τ.Π.Ε.). 

Αναθέτω ρόλους στις ομάδες οι οποίοι είναι δυνατόν να εναλλάσσονται για να μπορούν 
όλοι να εμπλακούν ισότιμα στην έρευνα. 

Ρόλοι: συντονιστές, ιστορικοί, γραμματείς, χειριστές Υ/Π, παρουσιαστές. Για την 
ανάθεση των ρόλων σε κάθε μαθητή, δεν είναι αναγκαία η παρέμβαση του δασκάλου. 
Οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο εκείνο που οι ίδιοι θεωρούν ότι τους ανήκει και που 
η ομάδα συνήθως χωρίς αντιρρήσεις τους αναγνωρίζει. 

Αυτή η εικόνα, του μαθητή για το εαυτό του, αλλά και της ομάδας γι’ αυτόν, που έχει 
διαμορφωθεί σε περιβάλλον παραδοσιακής τάξης συχνά ανατρέπεται στο σχολικό 
εργαστήριο. 

Ειδικά για το μάθημα της Λογοτεχνίας για ευνόητους λόγους, το κριτήριο κατανομής 
σε ομάδες με βάση το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, δεν έχει πρωτεύουσα σημασία. 

Στόχοι 

Στόχοι γνωστικού τομέα  
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1. Να γνωρίσουν οι μαθητές ένα ποίημα του Κύπριου ποιητή Χαραλαμπίδη και να 
μελετήσουν τα χαρακτηριστικά του έργου του.  

2. Να γνωρίσουν την ιστορική και κοινωνική δοκιμασία της Κύπρου. 
3. Να αντιληφτούν την σημασία του γενεθλίου τόπου, του πατρογονικού σπιτιού.  
4. Να εξετάσουν το θέμα της ξενιτιάς και του γυρισμού του ξενιτεμένου. 

5. Να γνωρίσουν την εθιμοτυπία της φιλοξενίας μελετώντας παράλληλα και κείμενα της 
αρχαίας ελληνικής γραμματείας. 

6. Να επεξεργασθούν και τέλος να συνθέσουν ένα πολυτροπικό κείμενο με τα δικά τους 
επιχειρήματα. 

7. Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση μπαίνοντας στον ρόλο του άλλου. 

Παιδαγωγικοί στόχοι 
1. Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές την ομαδική συνεργασία (Ματσαγκούρας, 2008). 
2. Να εξοικειωθούν με την διερευνητική / βιωματική μάθηση και να εφαρμοσθούν 

βιωματικές και διερευνητικές μορφές μάθησης 
3. Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιοποιούν /αξιολογούν τις πληροφορίες με την 

επαγωγική μέθοδο σύμφωνα με τους Piaget, Bruner(Μαραγκός, Νάκης, 
Δαβλάντης,& Στρατάκη, 2002 : 25). 

4. Να εντάξουν την παραγωγή γραπτού λόγου στα συγκεκριμένα κοινωνικά και 
πολιτισμικά πλαίσια, όπου ζουν σύμφωνα με την θεωρία του Vygotsky(Μαραγκός et 
al., 2002: 20). 

5. Να προαχθεί η αυτενέργεια των μαθητών και η κριτική σκέψη αναλαμβάνοντας 
κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. 

6. Να καλλιεργηθούν δεξιότητες επεξεργασίας λογοτεχνικών και ιστορικών πηγών. 
7. Να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και 

επεξεργασίας δεδομένων. 

Στόχοι ως προς τη χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών 

1. Να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν οι μαθητές δεξιότητες για αναζήτηση, χρήση, 
αξιολόγηση πληροφοριών από το διαδίκτυο. 

2. Να λειτουργήσουν συνεργατικά για την παραγωγή λόγου με χρήση επεξεργαστή 
κειμένου. 

3. Να μετασχηματιστεί ο παραδοσιακός ρόλος του εκπαιδευτικού από καθοδηγητή σε 
συντονιστή. 

4. Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στον πολιτισμικό και ιδεολογικό χρωματισμό 
του περιβάλλοντος του Διαδικτύου (Κουτσογιάννης,2010). 

5. Να αντιμετωπίζουν κριτικά τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου και να 
γνωρίσουν τις αδυναμίες τους που προκύπτουν από το μη εκπαιδευτικό τους 
προσανατολισμό και την περιορισμένης αξιοπιστίας υποστήριξη της ελληνικής 
γλώσσας(Κουτσογιάννης,2007). 
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Προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδος 

Οι μαθητές βρίσκονται στο εργαστήριο Πληροφορικής, χωρισμένοι σε ομάδες, 
εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος με στόχο την ανακαλυπτική / διερευνητική 
προσέγγιση της γνώσης. Ο καθηγητής είναι εμψυχωτής, καθοδηγητής, υποστηρικτής 
της όλης διαδικασίας. 

Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης 

Περιγραφή 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β’ τάξης του Γυμνασίου. Είναι συμβατό με το ΑΠΣ 
και βασίζεται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης του Κονστρουκτιβισμού, σύμφωνα με 
τις οποίες ο μαθητής δεν αποτελεί tabula rasa πάνω στην οποία ο δάσκαλος μεταφέρει 
τη γνώση, αλλά την οικοδομεί ο ίδιος πάνω σε προϋπάρχουσες γνώσεις. Αυτό 
επιτυγχάνεται καθώς ο μαθητής, με καθοδηγούμενη διερεύνηση, εξερευνά και 
ανακαλύπτει νέα δεδομένα σύμφωνα με τη θεωρία μάθησης του Bruner(Μαραγκός 
etal., 2002: 20). Παράλληλα, το σενάριο αξιοποιεί και τις σύγχρονες 
κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης Vygotsky που πρεσβεύουν ότι η μάθηση 
επιτυγχάνεται μέσα από την αλληλεπίδραση των ατόμων στο πλαίσιο ομάδων εντός 
συγκεκριμένου πολιτισμικού πλαισίου (Μαραγκός etal., 2002: 20). Έτσι επιλέγεται η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η ανάθεση ρόλων εντός της ομάδας, 
πράγμα που συμβάλλει στην κινητοποίηση των μαθητών και τους παρέχει επιπλέον 
μαθησιακό κίνητρο(Ματσαγγούρας, 2003; Ματσαγγούρας, 2008). Είναι προφανές ότι 
σε ένα τέτοιο διδακτικό σενάριο ο διδάσκων δεν μπορεί να είναι πλέον ένας μεταδότης 
γνώσεων, αλλά μετατρέπεται σε εμψυχωτή, καθοδηγητή και βοηθό των μαθητών στην 
ανακάλυψη της γνώσης. 

Για την εφαρμογή του σεναρίου είναι απαραίτητο να υπάρχει στο σχολείο εργαστήριο 
Πληροφορικής εξοπλισμένο με τις βασικές εφαρμογές του Office και βεβαίως σύνδεση 
με το Διαδίκτυο. Έτσι οι μαθητές θα καταφέρουν να αναπτύξουν κριτική στάση απέ-
ναντι στον πολιτισμικό και ιδεολογικό χρωματισμό του περιβάλλοντος του Διαδικτύου, 
αλλά και να αντιμετωπίσουν κριτικά τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου 
και να γνωρίσουν τις αδυναμίες που προκύπτουν από το μη εκπαιδευτικό τους προσα-
νατολισμό και την περιορισμένης αξιοπιστίας υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας 
(Κουτσογιάννης, 2007; Κουτσογιάννης, 2010). 

Η ενσωμάτωση βέβαια των Τ.Π.Ε. στο παρόν σενάριο ξεκινά από την πεποίθηση ότι 
οι Τ.Π.Ε., ως βασικό μέρος του σύγχρονου πολιτισμού (Αποστολίδου, 2012), δε γίνεται 
να απουσιάζουν από τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Πέρα από την 
πρόσβαση σε περισσότερους μαθησιακούς πόρους και την προέκταση του διδακτικού 
χώρου και χρόνου, οι Τ.Π.Ε. δίνουν την ευκαιρία για εμπλοκή των μαθητών και του 
εκπαιδευτικού σε ψηφιακά περιβάλλοντα επικοινωνίας, όπου ασκούνται σε 
σύγχρονους τρόπους ανάγνωσης και ερμηνείας των κειμένων. Εκτός των ψηφιακών 
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γραμματισμών όμως, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ακόμη κα απλών εφαρμογών, 
όπως τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, ενισχύουν τον λογοτεχνικό 
γραμματισμό, καθώς αναδεικνύουν την «κατασκευαστικότητα» της λογοτεχνίας 
(Νικολαΐδου, 2009).Η πρώτη μορφή δημιουργικής αξιοποίησης του διαδικτύου θα 
είναι η επαφή των μαθητών με το πρωτογενές αρχειακό υλικό. Όταν οι μαθητές έρθουν 
αντιμέτωποι με τον όγκο των αρχείων, θα διαπιστώσουν τη δυσκολία διαχείρισης, 
ταξινόμησης και ιστορικής αξιοποίησής τους. Θα συνειδητοποιήσουν από την ίδια τους 
την εμπειρία ότι ο ερευνητής αδυνατεί να διαχειριστεί το υλικό αυτό, αν πρώτα δεν 
θέσει το ίδιος ερωτήματα. Η φύση και η μορφή των ερωτημάτων θα τον κατευθύνουν 
στην αρχειακή αναδίφησή του και όχι το υπάρχον υλικό. Οι πηγές δεν μιλούν από μόνες 
τους, μιλούν μόνο όταν ρωτηθούν και απαντούν πάλι μόνο σε αυτά που ρωτηθούν 
(Κόκκινος, 1998). 

Κατά την 1η διδακτική ώρα, μέσα στην συμβατική τάξη οι μαθητές θα ενημερωθούν 
για την πραγματοποίηση του σεναρίου. Θα μάθουν ότι θα εργαστούν στο εργαστήριο 
Πληροφορικής και τα αποτελέσματα της εργασίας τους θα δημοσιευθούν στη σχολική 
εφημερίδα προς ενημέρωση όλων των συμμαθητών τους. Έτσι θα δημιουργηθεί μια 
αυθεντική επικοινωνιακή περίσταση και θα αποκτήσουν οι μαθητές μαθησιακό 
κίνητρο. Θα γίνει επίσης χωρισμός τους σε 6 ομάδες, με τις ονομασίες: συντονιστές, 
λογοτέχνες, γραμματείς, χειριστές Υ/Π, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές. Ως αφόρμηση 
οι μαθητές παρακολουθούν ένα video στο YouTube σχετικό με την Κύπρο και τα 
προβλήματα της με την εισβολή των Τούρκων το 1974 και ακούνε τα τραγούδια 
«Κερύνειά μου», «Αμμόχωστος» στο YouTube.Έχουν τα τραγούδια σε στίχους κ 
εκφράζουν τα συναισθήματα που τους προκαλούν. Ακούνε την απαγγελία του 
ποιήματος από τον ίδιο τον ποιητή στο YouTube.  

Κατά τη 2η διδακτική ώρα, οι μαθητές πηγαίνουν στο εργαστήριο Πληροφορικής και 
εργάζονται σε ομάδες. Διανέμονται διαφορετικά φύλλα εργασίας σε κάθε ομάδα, τα 
οποία τους κατευθύνουν σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες από τις οποίες θα αντλήσουν 
το απαραίτητο υλικό για να συνθέσουν τα κείμενα που τους ζητούνται. Οι μαθητές 
μελετούν τα φύλλα εργασίας και ο διδάσκων επεξηγεί και επιλύει τυχόν απορίες. Οι 
μαθητές δουλεύοντας στο πλαίσιο της ομάδας τους αρχίζουν την εξερεύνησή τους στο 
Διαδίκτυο και συλλέγουν το υλικό τους. Ο διδάσκων παρακολουθεί την εργασία τους 
και είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να εμψυχώσει την προσπάθειά τους και να τους 
υποστηρίξει σε τυχόν δυσκολίες. 

Κατά την 3η διδακτική ώρα, οι μαθητές συνεχίζουν την εργασία τους στο εργαστήριο 
Πληροφορικής. Αυτή τη φορά αξιοποιούν το υλικό που έχουν συλλέξει, για να 
συνθέσουν τα κείμενά τους, πάντα στο πλαίσιο της ομάδας τους και με την 
υποστήριξη/ενίσχυση του διδάσκοντα. 

Κατά την 4η διδακτική ώρα, στο εργαστήριο, κάθε ομάδα παρουσιάζει στο σύνολο των 
μαθητών του τμήματος την εργασία της. Ακολουθεί συζήτηση και σχολιασμός της 
εργασίας, ενώ το αποτέλεσμα συνδιαμορφώνεται από την ολομέλεια. Ο διδάσκων 
συντονίζει την παρουσίαση και τη συζήτηση, βοηθά τους μαθητές στην εξαγωγή 
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συμπερασμάτων και επιβραβεύει κάθε ομάδα για την προσπάθειά της. Τέλος, αναθέτει 
σε κάποιους μαθητές τη δημοσίευση των εργασιών στην ηλεκτρονική σχολική 
εφημερίδα αλλά και σε ιστολόγιο ή blog. 

Το σενάριο που αναπτύσσεται είναι συμβατό με το νέο πρόγραμμα σπουδών καθώς 
επιδιώκεται η ενδυνάμωση του ήδη αποκτημένου γλωσσικού γραμματισμού των 
μαθητών. Αξιοποιείται ποικιλία γραπτών κειμένων/υβριδικών, σε ψηφιακή και 
πολυτροπική μορφή.  

Δίνεται έμφαση και ως πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι οι μαθητές (συλλογή δεδομένων, 
συγκρίσεις, αναλύσεις). 

Επίσης το διδακτικό σενάριο επιτρέπει τη διαθεματική προσέγγιση της Λογοτεχνίας σε 
συνδυασμό με τα αντικείμενα της Ιστορίας, της γλώσσας, της τέχνης και της 
αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.. 

Φύλλα εργασίας 

1ο Φύλλο Εργασίας 

Αφού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://el.wikipedia.org/wiki/: 

1. διαβάστε για τη ζωή και το έργο του ποιητή Κυριάκου Χαραλαμπίδη.  
2. δημιουργήστε μια χρονογραμμή με στοιχεία της ζωής του συγγραφέως, τους 

σημαντικούς σταθμούς της πορείας του, αφού πρώτα πραγματοποιήσετε δωρεάν 
εγγραφή στην ιστοσελίδα http://timerime.com. Η χρονογραμμή μπορεί να 
εμπλουτισθεί και με καρτέλες από άλλα γνωστικά πεδία και ήχο. Δώστε έμφαση στο 
περιεχόμενο της ποιήσής του και στις συνθήκες που τον επηρέασαν.  

3. Επίσης αναζητήστε στο google εικόνες χαρακτηριστικές του φωτογραφίες και στο 
You Tube αρχεία ήχου που θα συμπληρώσουν την χρονογραμμή. 

2ο Φύλλο Εργασίας 

Δημιουργήστε ένα power point στο οποίο θα παρουσιάζετε την Τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο τον Ιούλιο του 1974 μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο από το http://www.ert-
archives.gr/ Αρχείο ΕΡΤ, καθώς και τα αίτια-συνέπειες της. 

Κατατάξτε τα σε στήλες με την βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου και με την 
μορφοποίηση προεπιλεγμένης κουκίδας. Μπορείτε να αλλάξετε χρώμα σε κάθε στήλη 
για να γίνουν πιο κατανοητά. Αφού τα καταγράψετε, συνθέσετε τα σε πολυτροπικό 
κείμενο word πλαισιώνοντας τα με φωτογραφίες/ εικόνες και ήχο. Αφού πρώτα 
αντιληφθείτε και κατανοήσετε τον χώρο της Κύπρου μέσα στον διαδραστικό χάρτη του 
ιστότοπου http://www.e-history.gr σημειώστε τις κατεχόμενες περιοχές. 

3ο Φύλλο Εργασίας 
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Το ποίημα αξιοποιεί στοιχεία της αρχαίας ελληνικής παράδοσης. Υπάρχουν ευθείες 
αναφορές στον νόστο του Οδυσσέα αλλά και σε συμβάντα του Τρωικού πολέμου. 

1. Υπογραμμίστε τα, με διαφορετικό χρώμα αφού αναζητήσετε το ποίημα στο ψηφιακό 
σχολείο www.digital.sch.gr  

2. Αναζητήστε πληροφορίες για τον Αινεία στην διεύθυνση www.Wikipedia.gr Διαβάστε 
τους στίχους: 25-50 και 150-227 από τη ραψωδία Α της Οδύσσειας στην 
ιστοσελίδα http://www.mikrosapoplous.gr/homer/odm11m.htm Σημειώστε τις 
ομοιότητες που παρουσιάζει ο ήρωας του ποιήματος με τον Αινεία και τον Οδυσσέα 
σε πίνακα word. 

3. Ποιες οι επιδράσεις που δέχεται ο ποιητής από την αρχαία ελληνική γραμματεία; 

Καταγράψτε σε αρχείο word και δημοσιεύστε τα στη σχολική ηλεκτρονική εφημερίδα.  

4ο Φύλλο Εργασίας 

Το ποίημα αξιοποιεί το θέμα του γυρισμού του ξενιτεμένου.  

1. Ποια η σημασία της επιστροφής στο σπίτι; 
2.  Ποια τα συναισθήματα του κατά την 

επιστροφή; http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGY
M-
C112/347/2320,8885/extras/texts/index4/index04_03_Gyrismos_toy_xeniteme
noy.html  

3. Διαβάστε το ποίημα «ο γυρισμός του ξενιτεμένου» του Γιώργου Σεφέρη και «το 
σπίτι που γεννήθηκα» του Κωστή 
Παλαμά http://ww.snhell.gr/anthology/content.asp?id=270&author_id=44 : 

i. Να καταγράψετε τις απαντήσεις σε πολυτροπικό κείμενο.  
ii. Επίσης να συγκρίνετε το ποίημα του Χαραλαμπίδη με τα ποιήματα του 

Σεφέρη και του Παλαμά να καταγράψετε τις ομοιότητες και τις διαφορές 
iii.  Να τα παρουσιάσετε σε power point. Μπορείτε να προσθέσετε 

εικονογραφικό υλικό, αναζητώντας το στο You Tube.  

5ο Φύλλο Εργασίας για όλους 

Το ποίημα θίγει και το θέμα της φιλοξενίας. Να εντοπίσετε κ να υπογραμμίσετε πως 
φαίνεται η φιλοξενία της γυναίκας/νέας ενοίκου του πατρικού σπιτιού του ποιητή. Στην 
ιστοσελίδα http://digitalschool.minedu.gov.gr διαβάστε τους στίχους 113-321 της α 
ραψωδίας που περιγράφουν την φιλοξενία που παρέχει ο Τηλέμαχος στην θεά Αθηνά. 
Στην ιστοσελίδα https://www.youtube.com/watch?v=wYTtfbEJ6yU παρακολουθείστε 
ένα video για τη φιλοξενία στην αρχαία και στην σύγχρονη εποχή. Αξιοποιείστε τις 
γνώσεις και τις πληροφορίες που αποκομίσατε και δημιουργήστε μια διαδραστική 
αφίσα ενεργοποιώντας τον λογαριασμό: http://glogster.com στην οποία θα 
παρουσιάζετε τα έθιμα της φιλοξενίας στην αρχαία /παραδοσιακή κ τη σύγχρονη 
κοινωνία. Μπορείτε να τη δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα του σχολείου σας. 

2440

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://www.digital.sch.gr/
http://www.wikipedia.gr/
http://www.mikrosapoplous.gr/homer/odm11m.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C112/347/2320,8885/extras/texts/index4/index04_03_Gyrismos_toy_xenitemenoy.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C112/347/2320,8885/extras/texts/index4/index04_03_Gyrismos_toy_xenitemenoy.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C112/347/2320,8885/extras/texts/index4/index04_03_Gyrismos_toy_xenitemenoy.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C112/347/2320,8885/extras/texts/index4/index04_03_Gyrismos_toy_xenitemenoy.html
http://ww.snhell.gr/anthology/content.asp?id=270&author_id=44
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=wYTtfbEJ6yU
http://glogster.com/


6ο Φύλλο Εργασίας για όλους 

Η γλώσσα του ποιήματος είναι δημοτική, ωστόσο χρησιμοποιούνται ιδιωματικές λέξεις 
/φράσεις.  

Αφού συμβουλευτείτε το λεξικό της Πύλης για την Ελληνική 
γλώσσα http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html  

1. να κατατάξετε τις ιδιωματικές λέξεις στις εξής κατηγορίες: σε λέξεις που δημιουργεί 
ο ποιητής, σε λέξεις Κυπριακού ιδιώματος, σε φράσεις του προφορικού λόγου και σε 
ασυνήθιστες μεταφορικές διατυπώσεις.  

2. Στην Πύλη για την Ελληνική γλώσσα http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html Βρείτε παράγωγες 
κ σύνθετες λέξεις των : πρόσφυγας, μετανάστης. Ποια η διαφορά ανάμεσα στους 2 
αυτούς όρους; Καταγράψτε σε κείμενο word. 

3. Γράψτε κείμενο 100 -130 λέξεων τα προβλήματα και που αντιμετωπίζει ένας 
άνθρωπος που γίνεται πρόσφυγας και τα συναισθήματα που νιώθει. 

Αναστοχασμός / Βελτιώσεις-Αλλαγές στο αρχικό σχέδιο 

Αν τα παιδιά εκφράσουν κάτι αρνητικό, προσπαθούμε να υποδείξουμε ότι και τα 
αρνητικά ή τα προβλήματα είναι αναπόσπαστα στοιχεία κάθε διεργασίας(σχολείο. 
οικογένεια, κοινωνία).  

Είχε υπολογιστεί το σενάριο να γίνει για διδασκαλία 4 ωρών. Δεν είχε βέβαια 
συνυπολογιστεί ο ανθρώπινος παράγοντας, ότι δηλαδή, τα παιδιά ήθελαν περισσότερο 
χρόνο να μπουν στο Internet, να διαβάσουν τα κείμενα, να σκεφτούν και να 
εφαρμόσουν τα ζητούμενα. Έτσι τoφύλλο εργασίας για όλους, λόγω έλλειψης 
αρκούντος χρόνου, δόθηκε για το σπίτι, με χρονικό περιθώριο 1 εβδομάδας, για να μην 
είναι εις βάρος και των άλλων τους μαθημάτων. Βέβαια είχαμε επισκεφτεί στο 
εργαστήριο, και την ιστοσελίδα που αναφέρεται σε αυτό, για να είναι πιο προσιτή η 
αναζήτηση στους μαθητές. 

Χρειάστηκε λοιπόν επιπρόσθετη ώρα για να ολοκληρωθεί το σενάριο, και να 
παρουσιαστούν τα φύλλα εργασίας στην τάξη. Έτσι αποπερατώθηκε με επιτυχία η 
διδασκαλία, κερδίζοντας το ενδιαφέρον όλων των μαθητών αλλά και του διδάσκοντος. 

Επισήμανα βέβαια στα παιδιά πως αν το σχέδιο αυτό το δημιουργούσαμε με προοπτική 
περισσότερων ωρών(project) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλες εφαρμογές 
των εργαλείων του Web02: Μπορούσαν δηλαδή οι μαθητές: 

1. Nα δημιουργήσουν με τη βοήθεια της εφαρμογής gliffy που μπορουν να βρουν 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gliffy.com διάγραμμα/γραμμές 
δράσεις των κυριοτέρων φάσεων της ζωής του Χαραλαμπίδη αλλά και της 
Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο με στοιχεία από τα σημαντικά γεγονότα. 
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Μπορεί να εμπλουτισθεί και με καρτέλες από άλλα γνωστικά πεδία επίσης με 
εικόνες και ήχο. 

2.  Επίσης οι μαθητές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν comic που να αφορούν 
τις Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις στην ιστοσελίδα http://storyboardthat.com, 
ακολουθώντας τις οδηγίες: Μπείτε στην ιστοσελίδα, πατήστε δεξιά επάνω my 
account και επιλέξτε το πλαίσιο I am new user. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας 
(απαιτείται e-mail) και πατήστε register(κάτω αριστερά). Στην συνέχεια 
πατήστε create story board.Βλέπετε 3 κενά πλαίσια, εάν θέλετε προσθέστε και 
άλλα επιλέγοντας add cells. Πάνω από το πλαίσιο βλέπετε μια σειρά εικονιδίων 
για φόντο/scenesκαι πάνω από αυτά το θέμα, δείτε τα και επιλέξτε. Αφού 
κάνετε save έχετε δημιουργήσει τα δικά σας comic τα οποία βέβαια μπορούν 
και να αλλάξουν. Έχετε την επιλογή download images ή download PowerPoint 
για να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας.  

Αξιολόγηση 

Απαραίτητο στοιχείο κάθε εκπαιδευτικής διεργασίας είναι η «αξιολόγησή» της. 

Στο σχέδιο μαθήματος που αναπτύχθηκε κατ’ αρχάς παρατηρείται Διαμορφωτική 
αξιολόγηση. Ο καθηγητής παρακολουθούσε, επέβλεπε, έδινε υποδείξεις στις ομάδες. 
Τελικά γίνεται γενική αξιολόγηση με άξονες το βαθμό επίτευξης των στόχων και από 
κάθε ομάδα χωριστά και από το σύνολο της τάξης ως προς τη λειτουργία και την 
αποτελεσματικότητα των ομάδων, το ρόλο του διδάσκοντα, την επάρκεια χρόνου, τη 
λειτουργικότητα του εργαστηρίου, καθώς και το αισθητικό αποτέλεσμα και την 
αξιοποίηση του Η/Υ. Στόχος της αξιολόγησης είναι η επισήμανση τυχόν προβλημάτων 
και οι βελτιωτικές αλλαγές κατά την επόμενη εφαρμογή σεναρίου στο εργαστήριο. 

Συμπεράσματα 

Παρατηρούμε ότι η ομαδική εργασία έχει καλύτερα αποτελέσματα, συνεισφέρει στη 
βελτίωση του συναισθηματικού κλίματος, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για το 
γνωστικό επίπεδο. Καταργείται η μονάδα και εμφανίζεται το σύνολο. Η επικοινωνία 
γίνεται άμεση με μειωμένη αίσθηση του ατομικισμού και του εγωισμού του μαθητή 
και του καθηγητή. Έτσι διαμορφώνεται η συνεργατική μορφή διδασκαλίας, 
συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της τάξης, κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν να 
λειτουργούν δημοκρατικά μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, με πνεύμα συνεργασίας 
και αλληλοβοήθειας επιλύοντας τυχόν αντιθέσεις ή συγκρούσεις με την επικοινωνία 
και τον διάλογο καθώς και ο εκπαιδευτικός παύει να διαδραματίζει τον κυρίαρχο ρόλο 
στον προσανατολισμό της σκέψης των μαθητών. 

Καλό είναι να συμφωνηθεί από το αρχικό στάδιο της ομαδοποίησης ένα «μαθητικό 
συμβόλαιο» όπου όλοι μαζί θα έχουν συμφωνήσει τους κανόνες που διέπουν την 
συνεργασία. Επίσης θα πρέπει οι μαθητές να έχουν καλλιεργήσει τη θετική 
αλληλεξάρτηση, την ατομική και συλλογική ευθύνη, την αμοιβαία ενθάρρυνση και 
διευκόλυνση των προσπαθειών, ώστε να προωθείται ο στόχος της ομάδας και να 
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ασκούνται σε ποικίλες κοινωνικές δεξιότητες. Ως θετική αλληλεξάρτηση μπορεί να 
ορισθεί το αίσθημα των μελών της ομάδας ότι η προσπάθεια και η επιτυχία του καθενός 
συμβάλλει και στην επιτυχία των άλλων μελών. Από την άλλη πλευρά, ατομική και 
συλλογικά ευθύνη σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση 
της εργασίας της ομάδας, ενεργώντας και συνεισφέροντας ανάλογα με τις δυνατότητές 
τους. 
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Το φαινόμενο της εγκατάλειψης ανηλίκου. Από το μύθο και την ιστορική συγκυ-
ρία στην κοινωνιολογική ανάλυση και τη νομική αντιμετώπιση. 

Γαϊτάνη Κ. Μαριάνθη 
Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
mgatni@gmail.com  

Περίληψη 
Το σχέδιο διδασκαλίας, που περιγράφεται στην παρούσα εισήγηση, αξιοποιείται στο 
πλαίσιο δράσεων μαθητών της Α΄ Λυκείου για το Κοινωνικό Σχολείο με προεκτάσεις 
σε πολλά γνωστικά αντικείμενα, που άπτονται των ανθρωπιστικών επιστημών. Οι 
μαθητές προσεγγίζουν το διαχρονικό και διατοπικό φαινόμενο της εγκατάλειψης α-
νηλίκων μέσα από τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το γραπτό και 
άγραφο δίκαιο μυούμενοι στη μεθοδολογία της σημειωτικής και αισθητικής ανάλυ-
σης, της κοινωνιολογικής και της ψυχαναλυτικής προσέγγισης αρχαίων μύθων, πα-
ραμυθιών, κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, εκπομπών και αποσπα-
σμάτων νομοθεσίας. Ενότητες του Λογισμικού Ιδιωτικός Βίος αξιοποιούνται στη φά-
ση της αφόρμησης. Το διαδίκτυο λειτουργεί ως πεδίο αναζήτησης υλικού ιστορικού, 
λαογραφικού, λογοτεχνικού, κοινωνιολογικού, ψυχολογικού, νομικού περιεχομένου, 
προϊόντων καλλιτεχνικής δημιουργίας και πληροφοριών πάνω σε στοιχεία τεχνοτρο-
πίας. Με εργαλεία τα Λογισμικά Επεξεργασίας Κειμένου και Παρουσιάσεων οι μα-
θητές ασκούνται στη συνεργατική παραγωγή πολυτροπικών κειμένων για την καλ-
λιέργεια του νέου γραμματισμού. 

Λέξεις - Κλειδιά: εγκατάλειψη ανηλίκων, μύθος, παραμύθι, κινηματογράφος, τηλεό-
ραση, νομοθεσία. 

Εισαγωγή 

Η παρούσα διδακτική πρακτική, συνολικής διάρκειας είκοσι δύο (22) διδακτικών 
ωρών για δύο τμήματα, υλοποιήθηκε σε σχολείο της Αθήνας και στο πλαίσιο δράσε-
ων για το Κοινωνικό Σχολείο: άξονας «Πρόληψη βίας, ρατσισμού – ανθρώπινα δι-
καιώματα». Στην υλοποίησή της συνέβαλαν η εκπαιδευτικός και συγγραφέας της πα-
ρούσας εισήγησης ως συντονίστρια και 35 μαθητές, 17 αγόρια και 18 κορίτσια της Α΄ 
Λυκείου. Οι μαθητές, προερχόμενοι από μεσαία κοινωνικοοικονομικά στρώματα, έ-
χουν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό δεξιότητες χειρισμού των ΤΠΕ και τους χα-
ρακτηρίζει η έντονη διάθεση για συνεργασία και επικοινωνία. Σχετικά με το γνωστι-
κό τους προφίλ, πρόκειται για άτομα όλων των μαθησιακών στυλ με καλό μέσο όρο 
απολυτηρίου Γυμνασίου (15-16). Το παρόν σχέδιο διδασκαλίας διαπνέεται, μεταξύ 
των άλλων, από το βασικό στόχο των σύγχρονων Α.Π.Σ. που είναι ένα σχολείο ανοι-
κτό στην κοινωνία, αφού το θέμα αφορά σε ένα κατά βάση κοινωνικό φαινόμενο που 
εξωθεί τους εμπλεκόμενους σε έρευνα και εκτός του χώρου εκπαίδευσής τους. 

Θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο 

Επαναλαμβανόμενο είναι το στοιχείο της μεσογειακής παράδοσης που ο γιος μένει 

2445

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



έκθετο βρέφος, όπως στην περίπτωση του Δία, του Διόνυσου, του Ποσειδώνα, αλλά 
και του Περσέα, του Ίωνα, του Ζήθου, του Αμφίονα, του Ρώμου και του Ρωμύλου, οι 
οποίοι επιβίωσαν μέσα στη φύση με δυνάμεις που οι θνητοί δε διέθεταν (Μήττα, 
2012). Ο Μωυσής, πρόσωπο της Βίβλου, εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του Ιωχα-
βέδ, όντας βρέφος, σε ένα κιβώτιο από πάπυρο στον ποταμό Νείλο υπό την απειλή 
του Φαραώ. Δεν υπάρχει παιδί που να μην έχει διαβάσει ή να μην του έχουν αφηγηθεί 
κάποιο παραμύθι με ήρωες εγκαταλελειμμένα παιδιά που αγωνίζονται για την επιβί-
ωση. Ο Κοντορεβιθούλης, ο Χάνσελ με την Γκρέτελ και η πάλη τους με το κακό 
στοίχειωναν την παιδική φαντασία και έκαναν τους μικρούς αναγνώστες ή ακροατές 
να απεύχονται το ενδεχόμενο να βρεθούν στη θέση τους. Από τις ασπρόμαυρες ελλη-
νικές ταινίες της περιόδου 1950-1970, κατά την οποία λαμβάνει χώρα το δεύτερο με-
γάλο μεταναστευτικό κύμα Ελλήνων σε Αμερική, Αυστραλία και τη Β.Δ. Ευρώπη, 
έως την ταινία Mother’s Choise, καναδικής παραγωγής 2012, σε σενάριο και σκηνο-
θεσία Ντάγκλας Μπαρ, η ανύπανδρη μητέρα, που αποχωρίζεται το νεογέννητο παιδί 
της έξω από την οικία κάποιου ευκατάστατου αστού, σε κάποιο βρεφοκομείο, ακόμα 
και στο νοσοκομείο λίγες μέρες μετά τη γέννησή του, για να αποφύγει τη λιμοκτονία 
και το στιγματισμό, αποκτά χαρακτηριστικά ηρωίδας αρχαίας τραγωδίας. Ακόμη και 
σήμερα το θέμα εμπνέει τα σενάρια τηλεοπτικών σειρών, ενώ εκπομπές αναλαμβά-
νουν να βοηθήσουν ενήλικες που μεγάλωσαν σε ιδρύματα ή θετές οικογένειες, αν και 
οι βιολογικοί τους γονείς ζούσαν, να βρουν τις ρίζες τους.  

Σύμφωνα και με τον Schelling η μυθική ιστορία περιλαμβάνει «κοσμογονίες», «οικο-
γενειακές ιστορίες», ενώ η «μυθική φιλοσοφία» «φιλοσοφήματα» αναφερόμενα μεταξύ 
άλλων στην αρχή του κόσμου, σε φαινόμενα στη φύση, σε αντικείμενα του υπεραι-
σθητού κόσμου, σε θέματα που άπτονται του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου και 
του κοινωνικού βίου (Μήττα 1997: 37). Δίκαιο και κοινωνικοί θεσμοί, στερεότυπα 
και, γενικά, όλο το αξιακό σύστημα που καθορίζει στάσεις και συμπεριφορές εκφρά-
ζεται μέσα από το μύθο. Κατά την τελετουργικο-κοινωνιολογική αντίληψη στο δεύ-
τερο μισό του 19ου αιώνα ο μύθος περιλαμβάνει τη συνολική πρακτική πραγματικό-
τητα της ζωής και καθορίζει τις βάσεις των ανθρώπινων κοινωνιών (Κοντάκος, 
2003). Στοιχεία πολιτισμού εντοπίζει κανείς και στο παραμύθι. Το παραμύθι, μέρος 
της προφορικής παράδοσης, κουβαλάει μαζί με σύμβολά του και τις ερμηνείες αυτών 
που το άκουσαν και στη συνέχεια το αφηγήθηκαν σε άλλους. «Η επικρατούσα κάθε 
φορά ηθική, τα ήθη, τα έθιμα, τα ταμπού και γενικά ολόκληρο το πολιτισμικό περιβάλ-
λον μιας εποχής μπορεί να γίνει περιβάλλον του παραμυθιού» (Γεργατσούλης 2007: 
173). Τα παραμύθια παριστάνουν με εικόνες, πέρα από την εξωτερική πραγματικότη-
τα, εσωτερικές διαδικασίες και ο αναγνώστης μπορεί να μυηθεί στην ουσία της ύπαρ-
ξης (Μερακλής, 2007). Τον ψυχογραφικό ρόλο του παραμυθιού αναλαμβάνει και η 
κινηματογραφική ταινία μόνο που στην περίπτωση της ταινίας στην εικόνα, οπτική, 
ακουστική κ.ά., προστίθεται ο ήχος και η κίνηση. Φόβοι, εμμονές, βαθύτερες επιθυ-
μίες, εσωτερικά αδιέξοδα του ήρωα μετουσιώνονται σε εικόνα, ήχο, κίνηση. «[…] ο 
κινηματογράφος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον ψυχισμό: Προσεγγιστικός, απομιμητι-
κός, αποτελεί ένα είδος προσομοίωσης τόσο του ψυχισμού όσο και του κόσμου […]. 
Όπως ο ψυχαναλυτής, έτσι και ο κινηματογραφικός θεατής μπορεί να γίνει ένας οξυ-
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δερκής ερμηνευτής, ένας αναγνώστης των δημόσιων ονείρων […]» Lebeau 2013: 26, 
33). Η εξωτερική πραγματικότητα αποδίδεται από τον κινηματογράφο όχι με την έν-
νοια της πιστής απόδοσης, αλλά της ανάπλασής της μέσα από την οπτική του δη-
μιουργού, σκηνοθέτη και σεναριογράφου. «Η ταινία […] συνιστά κοινωνική σκηνοθε-
σία […]. Με τα στοιχεία που πήρε από τον γύρω της κόσμο αναδιοργανώνει, στην ου-
σία, ένα κοινωνικό σύνολο το οποίο από ορισμένες απόψεις αναφέρεται στο περιβάλ-
λον από το οποίο προήλθε […]» (Sorlin 2004: 224).  

Οι διδασκόμενοι, σύμφωνα με το σχέδιο διδασκαλίας, που περιγράφεται στην παρού-
σα εισήγηση, επιδιώκεται να εμπλακούν σε μια συγκριτική έρευνα και μελέτη ανά 
τους αιώνες πάνω στο φαινόμενο της εγκατάλειψης παιδιών με όχημα τον αρχαίο μύ-
θο, το παραμύθι, την κινηματογραφική ταινία, την τηλεοπτική σειρά - εκπομπή, το 
γραπτό και άγραφο δίκαιο. Η σημειωτική και αισθητική ανάλυση ενισχυόμενες από 
την κοινωνιολογική και ψυχαναλυτική προσέγγιση των κειμένων, δίνει τη δυνατότη-
τα στους εμπλεκόμενους να ερμηνεύσουν στάσεις και συμπεριφορές ηρώων, δη-
μιουργών και, κατ’ επέκταση, ολόκληρων κοινωνιών μέσα από κοινωνικές, οικονομι-
κές, πολιτικές και άλλες συσχετίσεις αναπτύσσοντας την παρατηρητικότητα, τη φα-
ντασία, την κριτική σκέψη και να φτάσουν ακόμα και στην ενσυναίσθηση επανα-
προσδιορίζοντας δικές τους στάσεις και συμπεριφορές απέναντι σε παιδιά ή ενήλικες 
που βίωσαν την απόρριψη από τους φυσικούς τους γονείς και μεγάλωσαν σε ιδρύμα-
τα. Το περιβάλλον μάθησης, που δημιουργείται και στο οποίο αξιοποιούνται και οι 
Τ.Π.Ε., απηχεί τις αρχές των θεωριών του «εποικοδομισμού» και της «κοινωνικής αλ-
ληλεπίδρασης» (Κόμης 2004: 107). Με την αναζήτηση, συνεξέταση και αξιοποίηση 
υλικού ιστορικού, λαογραφικού, λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού, κοινωνιολογικού, ψυ-
χολογικού, νομικού περιεχομένου από το διαδίκτυο, τα Μ.Μ.Ε., τον κοινωνικό περί-
γυρο, ιδρύματα και βιβλία καλλιεργείται η ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση, ε-
νισχύεται η διαθεματικότητα, και αναπτύσσονται δεξιότητες κατασκευής της γνώσης, 
ενώ οι μαθητές μυούνται στη μεθοδολογία της έρευνας και επεξεργασίας αρχειακού 
υλικού αξιοποιώντας τα συμπεράσματά τους στην ερμηνεία στάσεων και συμπεριφο-
ρών φωτίζοντας με αυτόν τον τρόπο πτυχές του φαινομένου της έκθεσης ανηλίκων. Η 
πολυδιάστατη προσέγγιση, κοινωνιολογική, ψυχαναλυτική, οικονομική, ιστορική, 
νομική, του φαινομένου δίνει και διεπιστημονικές προεκτάσεις στο σενάριο.  

Τα Λογισμικά Επεξεργασίας Κειμένου και Παρουσιάσεων αποτελούν ευέλικτα μέσα 
που μετατρέπουν το γράψιμο σε μια ενδιαφέρουσα δυναμική διαδικασία με την έν-
νοια ότι επιτρέπουν παρεμβάσεις για τροποποιήσεις στη μορφή, τη δομή και το πε-
ριεχόμενο των κειμένων σε οποιαδήποτε φάση της συγγραφής, αλλά και τον πειραμα-
τισμό στη χρήση ποικίλων, εκτός του γραπτού λόγου, σημειωτικών τρόπων. Ο Επε-
ξεργαστής Κειμένου διευκολύνοντας τη διαδικασία της αναθεώρησης οδηγεί το μα-
θητή στη συνειδητοποίηση του γραπτού του ως μεταβλητής οντότητας με την οποία 
πειραματίζεται και έτσι ο ίδιος «αναπτύσσεται ως σκεπτόμενο και εξελισσόμενο άτομο 
κατά τη διαδικασία της μάθησης» (Ράπτης & Ράπτη 2013: 481). Τέλος, το διαδίκτυο 
ως χώρος δημοσίευσης ασκεί τους μαθητές στην παραγωγή κειμένων προοριζόμενων 
για αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις. 
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Η έρευνα των μαθητών - μεθοδολογία  

Το ερευνητικό πρόβλημα, που τίθεται, είναι: «Το φαινόμενο της εγκατάλειψης ανηλί-
κου μέσα από το μύθο, το παραμύθι, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη νομοθε-
σία» και οι μέθοδοι έρευνας και μελέτης, που υιοθετούνται: η «σημειωτική» και «αι-
σθητική ανάλυση» συμπληρούμενες από την «κοινωνιολογική» και την «ψυχαναλυτική 
προσέγγιση» μύθων, παραμυθιών, κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών 
και νόμων στο πλαίσιο της ομάδας των τεσσάρων ατόμων. Οι μαθητές αναζητούν και 
συγκεντρώνουν μονοτροπικά ή πολυτροπικά κείμενα, όπως παραμύθια σε μορφή 
γραπτού κειμένου με ή χωρίς εικονογράφηση, σε μορφή προφορικού κειμένου από 
ηχογράφηση ή και βιντεοσκόπηση προσώπων την ώρα που τους τα αφηγούνται, σε 
μορφή ταινίας ή κόμικς, αλλά και σκηνές από κινηματογραφικές ταινίες, τηλεταινίες, 
εκπομπές, αποσπάσματα νόμων και διατάξεων, στοιχεία εθιμικού δικαίου που αναφέ-
ρονται στην εγκατάλειψη παιδιών. Κάθε ομάδα, ανάλογα με το πολιτισμικό προϊόν 
μελέτης που αναλαμβάνει, κατηγοριοποιεί το υλικό της με κριτήρια την εποχή της 
δημιουργίας του, τη χώρα προέλευσης, την υπόθεση, το φύλο των παιδιών - ηρώων, 
που εγκαταλείφθηκαν. Κατά τη σημειωτική ανάλυση εξετάζεται το νόημα που απο-
κτούν στάσεις, συμπεριφορές, συναισθήματα, σκέψεις, καταστάσεις, συνθήκες, που 
συνδέονται με την πράξη της εγκατάλειψης αυτή καθεαυτή, μέσα από σημεία. «Τα 
σημεία περιλαμβάνουν λέξεις, εικόνες, ήχους, χειρονομίες κι αντικείμενα» (Chandler 
1994: 4). Επειδή τα σημεία είναι συγκροτημένα σε αλληλεπιδρώντα συστήματα, οι 
διδασκόμενοι επιχειρούν να αναγνωρίσουν τα τελευταία, να τα αποδομήσουν σε ση-
μεία, να εντοπίσουν σημαίνοντα, σημαινόμενα και τη μεταξύ τους σχέση διακρίνο-
ντας το νόημα. Βασική επιδίωξη είναι και η διερεύνηση του ρόλου κάθε σημειωτικού 
συστήματος στην ενίσχυση του νοήματος. Η συνεξέταση σημειωτικών τρόπων, όπως 
ο γραπτός και προφορικός λόγος, η εικόνα, η φωτογραφία, το σχέδιο, το χρώμα, η 
γραμματοσειρά, η κινούμενη εικόνα, η μουσική, ο ήχος, ρυθμός, οι χειρονομίες απαι-
τούν και γνώσεις από την τέχνη της φωτογραφίας, του κινηματογράφου κ.ά. (Χατζη-
σαββίδης & Γαζάνη, 2010). Στη σημειωτική ανάλυση το κείμενο αντιμετωπίζεται ως 
δομικό σύστημα. Στην περίπτωση των παραμυθιών η γνώση της δομής τους διευκο-
λύνει κάθε είδους ανάλυση. Ο Vladimir Propp μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι στο μα-
γικό παραμύθι αλλάζουν τα ονόματα, οι χαρακτήρες των προσώπων και όχι οι λει-
τουργίες τους, που ανέρχονται στις τριάντα μία και η διαδοχή τους είναι σε κάθε πε-
ρίπτωση η ίδια (Tadie, 2001). Όταν στο παραμύθι υπάρχει και εικονογράφηση συνε-
κτιμάται και η εικόνα ως σημειωτικό σύστημα. Στην περίπτωση της προφορικής ανα-
διήγησης παραμυθιών και των ταινιών εισάγεται ο ήχος. Ο Trager υποδιαιρεί τους 
ήχους χωρίς γλωσσική δομή σε «σύνολα φωνής», που έχουν σχέση με το φύλο, την 
ηλικία, την κατάσταση της υγείας κ.ά. και «παραγλώσσα», η οποία αφορά στην οξύ-
τητα του ήχου, την άρθρωση, το γέλιο, το κλάμα, τον ψίθυρο, τους ήχους που συνο-
δεύουν ένα επιφώνημα, τις ανάσες κ.ά. (Eco 1994: 30). Ο κινηματογράφος έχει να 
κάνει και με την κίνηση, τη στάση του σώματος, την έκφραση του προσώπου, τα 
νεύματα, τις χειρονομίες. Κατά την αισθητική ανάλυση γραπτών και προφορικών 
κειμένων, εικόνων, σκηνών συνυπολογίζεται και ο τρόπος που αξιοποιούνται τα εκ-
φραστικά μέσα της τέχνης του λόγου (λογοτεχνίας), της φωτογραφίας και του κινη-
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ματογράφου αντίστοιχα, όπως τα σχήματα λόγου, η θέση που έχουν τα πρόσωπα στο 
κάδρο, ο φωτισμός, η εστίαση της κάμερας και η οπτική γωνία, η σύνθεση του πλά-
νου, η σύνθεση των πλάνων σε σκηνή, των σκηνών σε σεκάνς. Στην περίπτωση του 
πλάνου το θέμα «μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές, απόψεις, προσανατολισμούς 
κίνησης, τόνο, χρώμα, ταχύτητα και ήχο, ανάλογα με το πώς φωτογραφίζεται. […] Τα 
πλάνα μπορούν να προσδώσουν στο θέμα μια πραγματική διάσταση […] καθώς επίσης 
νοηματικούς συνειρμούς και συνεκδοχές, συνεπαγωγές, απόηχους, συναισθήματα, σκέ-
ψεις» (Jacobs 1999: 12).  

Οι μύθοι, τα παραμύθια, οι ταινίες και οι σειρές αποτελούν γεννήματα μιας συγκε-
κριμένης εποχής και ενός δημιουργού με συγκεκριμένη κοινωνική προέλευση, επαγ-
γελματική θέση, ιδεολογική συγκρότηση και κοινό στο οποίο απευθύνεται, ενώ τις 
περισσότερες φορές πίσω από τα πρόσωπα και την υπόθεση κρύβεται μια αληθινή 
ιστορία. Όπως στα λογοτεχνικά έργα μελετάται το περικείμενο, έτσι και «στην περί-
πτωση […] του κινηματογράφου, οι στάσεις, οι αντιλήψεις, οι συμπεριφορές των ηρώ-
ων, κ.ά. δίνουν έναυσμα για προβληματισμό που εξωθεί σε περαιτέρω διερεύνηση του 
κοινωνικού πλαισίου της εποχής, στην οποία αναφέρεται η ταινία προκειμένου ο παρα-
τηρητής να αποκτήσει πληρέστερη άποψη για το θέμα». (Γαϊτάνη 2014: 18). Κατά την 
ψυχαναλυτική προσέγγιση των παραμυθιών, των μύθων ή των κινηματογραφικών 
σεναρίων εφαρμόζονται τεχνικές της ψυχανάλυσης του Freud (ερμηνεία ονείρων) για 
την ερμηνεία τίτλων, ονομάτων ηρώων, αισθητικών στοιχείων, αλλά και της προσω-
πικότητας των ηρώων που σκέπτονται, αντιδρούν, αποφασίζουν κ.ά.. Συχνά, μοτίβα 
της αφήγησης, ονόματα ηρώων, τίτλοι κ.ά. μπορεί να παραπέμπουν σε τραυματικές 
εμπειρίες ή και ανεκπλήρωτες επιθυμίες τις οποίες ο λογοτέχνης εκπληρώνει μέσα 
από το έργο του «διορθώνοντας» την ανικανοποίητη πραγματικότητα (Βελουδής, 
2009). Με τη συνεξέταση βιογραφιών, αυτοβιογραφιών, κριτικών κ.ά. οι μαθητές κα-
ταλήγουν σε συμπεράσματα για τον ίδιο το δημιουργό, τις επιρροές, που δέχτηκε και 
τις επιλογές του. Επιχειρείται, τέλος, η διερεύνηση της επίδρασης του έργου στον α-
ναγνώστη μέσω της μέθεξης και της ταύτισης, αφού αυτός με τη σειρά του γίνεται 
ερμηνευτής του έργου, παράγοντας διάδοσης και δημιουργίας νέων αναγνωστών, α-
κροατών, θεατών. Στην περίπτωση της μελέτης αποσπασμάτων νομοθεσίας οι μαθη-
τές διαβλέπουν μέσα από το κείμενο του νομοθέτη προθέσεις, ανησυχίες, ευαισθησίες 
απέναντι στα εγκαταλελειμμένα παιδιά, συνάγοντας συμπεράσματα για την εξέλιξη 
του νομικού πλαισίου σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με την προστασία των δικαιω-
μάτων των παιδιών, για το αξιακό σύστημα, τις δομές των κοινωνιών και γενικά το 
επίπεδο πολιτισμού τους.  

Α΄ φάση – αφόρμηση – τρεις (03) διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. 

Οι μαθητές στο Εργαστήριο Πληροφορικής χωρίζονται σε ομάδες τεσσάρων (04) α-
τόμων με κριτήριο την καλύτερη δυνατή συνεργασία. Κάθε ομάδα κάθεται μπροστά 
από έναν Η/Υ στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Λογισμικό «Ιδιωτικός Βίος». Από την 
αρχική οθόνη του Λογισμικού «Ιδιωτικός Βίος» / Επιμόρφωση Β' Επιπέδου (http://b-
epipedo2.cti.gr/el-GR/) επιλέγονται διαδοχικά οι ενότητες: Το παιδί και ο κόσμος του, 
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θεότητες του τοκετού – γέννηση. Ακολούθως, η εκπαιδευτικός και συγγραφέας της πα-
ρούσας εισήγησης, απευθύνει ερωτήσεις του τύπου: «Σε ποιες εποχές η μητέρα, κυ-
ρίως, ή ο πατέρας είχαν τον πρωταρχικό ρόλο στην ανατροφή των παιδιών τους;», 
«Μπορούσε ο άνδρας να μην αναγνωρίσει το παιδί του εγκαταλείποντάς το;», «Συνα-
ντά κανείς στην ελληνική μυθολογία φαινόμενα εγκατάλειψης παιδιών;», «Γνωρίζετε 
μορφές τέχνης που έχουν εμπνευστεί από το φαινόμενο εγκατάλειψης παιδιών;» «Έ-
χετε διαβάσει ή σας έχουν αφηγηθεί σχετικές ιστορίες;», «Στο πλαίσιο του στενού και 
ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντός σας έχετε πληροφορηθεί ανάλογα γεγονότα;», 
«Να κάνετε σχετικές συγκρίσεις ανάμεσα στο τότε και το σήμερα» ζητώντας από τις 
ομάδες να κρατήσουν σημειώσεις σε αρχείο Word στην επιφάνεια του Η/Υ τους. Στη 
συνέχεια, οι ομάδες εκτυπώνουν τα αρχεία τους και ο αρχηγός κάθε ομάδας καταθέ-
τει στην ολομέλεια παρατηρήσεις, σχολιασμούς και συμπεράσματα. Ακολουθεί συζή-
τηση, στην οποία η εκπαιδευτικός βρίσκει την ευκαιρία να κάνει επισημάνσεις, υπο-
μνήσεις και άλλες αναφορές επί του θέματος. Τέλος, παραπέμπει τους μαθητές σε ι-
στοσελίδες, όπως η Σημειωτική για Αρχαρίους Daniel Chandler 
(http://semiotics.nured.uowm.gr), Μάθημα ΑΨ02: Σίγκμουντ Φρόιντ – Sigmund 
Freud (1856 ...) (http://psi-gr.tripod.com/menu_psychoanalysis.html).  

Β΄ φάση – πέντε (05) διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. 

Στο Εργαστήριο Πληροφορικής οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες τεσσάρων (04) α-
τόμων ανάλογα τα ενδιαφέροντά τους και μοιράζονται τα φύλλα εργασίας βάσει των 
οποίων αναζητούν διαδικτυακό υλικό το οποίο και επεξεργάζονται., για να συμπαρά-
γουν σχετικά άρθρα και παρουσιάσεις. Οι ομάδες έρευνας και μελέτης i) μύθων, ii) 
παραμυθιών, iii) κινηματογραφικών ταινιών, iv) τηλεοπτικών σειρών, εκπομπών διε-
ρευνούν το φαινόμενο της εγκατάλειψης ανηλίκων μέσα από τη λογοτεχνία, τον κι-
νηματογράφο, την τηλεόραση αντίστοιχα. Η ομάδα των νομικών επιδίδεται σε συ-
γκριτική έρευνα και μελέτη πάνω στην αντιμετώπιση της πράξης εγκατάλειψης ανη-
λίκου από το δίκαιο, προφορικό και γραπτό, σε διάφορες εποχές και λαούς με έμφαση 
στο σήμερα καταλήγοντας σε συμπεράσματα για την εξέλιξη του νομικού πλαισίου 
σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με το θέμα, την ευαισθησία, την ωριμότητα, την 
ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα των κοινωνιών στο ζήτημα της προστασίας των 
δικαιωμάτων των παιδιών που εγκαταλείπονται. Ακολούθως, καταστρώνουν το σενά-
ριο μιας υπόθεσης εγκατάλειψης ανηλίκου. Λαμβάνοντας υπόψη κίνητρα και συνθή-
κες, που εξώθησαν το δράστη/-ες στη συγκεκριμένη πράξη, δύο από τα μέλη της ο-
μάδας αναλαμβάνουν να συντάξουν, βασιζόμενοι πάντα σε στοιχεία της υπόθεσης, το 
Κατηγορητήριο του Εισαγγελέα εναντίον του δράστη/-ών, ενώ τα άλλα δύο μέλη 
στοιχειοθετούν ως συνήγοροι υπεράσπισης την Υπεράσπισή του στο δικαστήριο.  

Γ ΄ φάση – εκπόνηση συνθετικής εργασίας – έξι (06) διδακτικές ώρες 

Στη φάση αυτή λαμβάνει χώρα η επίσκεψη όλων των μαθητών στο Ίδρυμα Βρεφών 
«Μητέρα» και το «Παιδικό Χωριό SOS» κατά την οποία δύο μαθητές σε κάθε περί-
πτωση αναλαμβάνουν να πάρουν συνέντευξη από τους υπεύθυνους των ιδρυμάτων, 
από γονείς που προέβησαν σε αυτή την πράξη και ανάδοχες μητέρες εστιάζοντας σε 
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παραμέτρους αναφορικά με τα κίνητρα που εξωθούσαν σε μια τέτοια πράξη, το φύλο 
του γονέα που εγκαταλείπει το παιδί του και το ρόλο που αναλαμβάνει το συγκεκρι-
μένο ίδρυμα στην προστασία και στήριξη των παιδιών αυτών. Με αφορμή την 20η 
Νοεμβρίου, παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, τα μέλη όλων των ομά-
δων συνεργάζονται για την παραγωγή άρθρου με δικό τους τίτλο προς δημοσίευση 
στην ιστοσελίδα του σχολείου τους. Μέσα από το κείμενο επιδιώκεται η συγκριτική 
προσέγγιση του φαινομένου της έκθεσης βρεφών σε διάφορους λαούς ανά τους αιώ-
νες με έμφαση στην έξαρσή του τα τελευταία χρόνια, ενώ προτείνονται λύσεις για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του.  

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

Η ανομοιογένεια των ομάδων αναφορικά με την επίδοση, την καταγωγή, το φύλο κ.ά. 
των μελών έδωσε άλλη διάσταση στη δυναμική της. Μαθητές με ιδιαίτερα υψηλή 
σχολική επίδοση αποτέλεσαν πρότυπα γνωστικά, που επέδειξαν ευελιξία και 
μεθοδικότητα στην επίλυση προβλημάτων, ενώ, γενικότερα, η διάχυση τεχνικών, 
γνώσεων, ιδεών και εμπειριών λειτούργησε ενισχυτικά για όσους συνάντησαν 
κάποιες δυσκολίες. Τα κορίτσια διακρίθηκαν για τη σχολαστικότητά τους και την 
εμμονή στην αξιοποίηση της λεπτομέρειας. Επιπλέον, απέδωσαν με ακρίβεια κάθε 
χρωματική απόχρωση, έδειξαν ότι κατέχουν στυλιστικές γνώσεις και αξιοποίησαν 
στο έπακρο ιστοσελίδες με πληροφορίες πάνω στις βασικές αρχές της σημειωτικής 
και της ψυχανάλυσης σε σχέση με τα αγόρια. Τα αγόρια παρουσίασαν σε μεγαλύτερο 
βαθμό μεθοδικότητα και ευελιξία στην αντιμετώπιση δυσκολιών. Οι περισσότεροι 
μαθητές επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο και προθυμία για την εκπόνηση των 
δραστηριοτήτων, γιατί, κατά δήλωσή τους, βρήκαν το θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον, 
διαχρονικό και, συνάμα, επίκαιρο. 
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Παράρτημα (Παρατίθενται δύο (02) εκ των πέντε (05) φύλλων εργασίας)  

Η ομάδα έρευνας και μελέτης παραμυθιών – φύλλο εργασίας  

Έχετε ήδη συγκεντρώσει παραμύθια με ήρωες εγκαταλελειμμένα παιδιά σε μορφή 
γραπτού κειμένου, βίντεο ή και από ηχογράφηση με θέμα την έκθεση ανηλίκων. Να 
εμπλουτίσετε το υλικό σας κάνοντας χρήση της μηχανής αναζήτησης του 
www.google.gr πληκτρολογώντας στη μηχανή αναζήτησης γονείς που εγκαταλείπουν 
τα παιδιά τους παραμύθι. Από τα αποτελέσματα προτείνονται: Οι τραγικές ιστορίες 
πίσω από τα παιδικά παραμύθια ... - in.gr, Παιδί | Παιδικά παραμύθια: Όσα (δεν) 
πρέπει να φοβόμαστε, Οι αληθινές ιστορίες πίσω από τα παραμύθια « Νέα « Βιβλίο 
..., Απ' όσα είπα τίποτα δεν είδα και δεν άκουσα: σχόλια ... - Heli κ.ά.  

Στη σελίδα https://www.youtube.com/ μπορείτε να βρείτε το παραμύθι που θέλετε σε 
βίντεο πληκτρολογώντας στο πεδίο αναζήτησης τον αντίστοιχο τίτλο. Π.χ. θέτοντας 
τον τίτλο «Ο Χάνσελ και η Γκρέτελ» έχετε πρόσβαση σε σειρά σχετικών βίντεο 
https://www.youtube.com/watch?v=xmtG51VMs7I. Τι ίδιο μπορείτε να επαναλάβετε 
και με παραμύθια, όπως «Ο Κοντορεβυθούλης», «Η Ραπουνζέλ» κ.ά. 

Και πάλι στο www.google.gr. Να αναζητήσετε τα χαρακτηριστικά των παραμυθιών 
πληκτρολογώντας τα χαρακτηριστικά των παραμυθιών. Ενδείκνυνται τα παρακάτω: 
PDF]ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ, ΤΟ ΠΑ-
ΡΑΜΥΘΙ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (TALES IN LITERATURE ..., 
[DOC]ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, [DOC]Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ.  

Από το συγκεντρωθέν υλικό να επιλέξετε τις πιο αντιπροσωπευτικές ιστορίες με κρι-
τήρια την εποχή της δημιουργίας τους, τη χώρα προέλευσης, την υπόθεση, το φύλο 
των παιδιών - ηρώων, που εγκαταλείφθηκαν. Να μελετήσετε το φαινόμενο της εγκα-
τάλειψης ανηλίκων εξετάζοντας το ίδιο το κείμενο, προφορικό ή γραπτό, την εικονο-
γράφηση, σκηνές από ταινίες ή κόμικς σε συνδυασμό με την τεχνοτροπία που ακο-
λουθεί ο δημιουργός. Προσπαθήστε να φανταστείτε και να ερμηνεύσετε τα κίνητρα 
που ώθησαν στην εγκατάλειψη των συγκεκριμένων ανηλίκων βασιζόμενοι στο ιστο-
ρικό – κοινωνικό πλαίσιο της εποχής κατά την οποία παρήχθη κάθε παραμύθι, σε 
βιογραφικά στοιχεία του δημιουργού - στις περιπτώσεις που αυτός είναι γνωστός - 
εστιάζοντας σε βιώματα και εμπειρίες του, σε πραγματικές ιστορίες που ενδεχομένως 
κρύβονται πίσω από τα συγκεκριμένα παραμύθια. Για τη συγκέντρωση πληροφοριών 
μπορείτε να αξιοποιήσετε τη μηχανή αναζήτησης του www.google,gr. Να προβείτε 
στις απαραίτητες συγκρίσεις μεταξύ παραμυθιών της ίδιας ή διαφορετικών κατηγο-
ριών. Δραστηριότητα: Να συγγράψετε σχετικό άρθρο με δικό σας τίτλο προορισμέ-
νο να δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου σας.  
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Η ομάδα των νομικών – φύλλο εργασίας 

Να εξετάσετε την εξέλιξη του εθιμικού δικαίου και του νομικού πλαισίου σε 
παγκόσμιο επίπεδο ανά τους αιώνες αναφορικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου 
των έκθετων παιδιών. Ποια η πρόθεση του νομοθέτη σε κάθε περίπτωση και πώς εκ-
φράζεται (όπου υπάρχει καταγεγραμμένη νομοθεσία να κάνετε συγκεκριμένες ανα-
φορές στο κείμενο του νόμου προβαίνοντας σε σχετική ανάλυση); Σε ποια 
συμπεράσματα καταλήγετε για την ευαισθησία, την ωριμότητα, ετοιμότητα και 
αποτελεσματικότητα των κοινωνιών στο ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων 
των παιδιών που εγκαταλείπονται. Να λάβετε υπόψη σας σε κάθε περίπτωση το ιστο-
ρικοκοινωνικό πλαίσιο διαμόρφωσης των άγραφων ή γραπτών νόμων. Στο πεδίο 
αναζήτησης του www.google.gr να πληκτρολογήσετε: νόμοι για την εγκατάλειψη 
ανηλίκων. Από τα αποτελέσματα προτείνονται: Υπουργείο Δικαιοσύνης > ΑΡΧΙΚΗ 
> ΚΕΣΑΘΕΑ, Νομολογία - Αφαίρεση επιμέλειας ανήλικων τέκνων από τη ... Να με-
λετήσετε το κείμενο – απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου με το οποίο αφαιρείται 
από μητέρα η επιμέλεια των ανήλικων παιδιών της, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, Πότε θεωρείται νομικά ότι ο πατέρας έχει κάνει εγκατάλειψη ..., Ο 
περί Υιοθεσίας Νόµος του 1995 - Υπουργείο Εργασίας ..., ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ, Το φαινόµενο της εγκατάλειψης βρεφών και η αντιµετώπισή .., Εθνική 
Γραμμή Παιδικής Προστασίας "1107" - aboutYouth, Απόφαση 2009/316/ΔΕ του 
Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου ..., απαλλαγή από τις γραπτές εξετάσεις για μαθητές ... 
- inital.gr κ.ά. 

Ακολούθως, να πληκτρολογήσετε έκθετα βρέφη σε αρχαιότητα μεσαίωνα. Από τα 
αποτελέσματα ενδείκνυνται: Ιστορική αναδρομή για τα έκθετα βρέφη στην Ελλάδα, 
romeingreek.eu | Ο τροχός των έκθετων βρεφών, Η περίθαλψη των έκθετων βρεφών 
τον 19ο αιώνα στον ..., Γιώργος Κόκκινος: Ιστορία της παιδικής ηλικίας, Παρακμή: 
Επιστρέφουν στην Ευρώπη οι βρεφοδόχοι!, Ψηφιακό Τεκμήριο (πρόνοια στο βενετο-
κρατούμενο Ηράκλειο) κ.ά.  

Δείτε και τις ιστοσελίδες: (Κυρωτικός) Νόμος - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
... με τη σύμβαση περί των δικαιωμάτων του παιδιού του Ο.Η.Ε., 306 PK - Scribd, 
Άρθρο 291 Εγκατάλειψη εγκύου | Δικηγορικός Σύλλογος ..., προεδρικό διάταγμα 
86/2009 (Π. Δ. 86/2009 - ΦΕΚ 114/Α'/16.7.2009 / Οργάνωση και λειτουργία του 
θεσμού της αναδοχής ανηλίκων). http://giorgoskokkinos.blogspot.gr/2012/08/blog-
post_886.html,http://www.hamogelo.gr/1.1/Arxikh-selida, 
http://www.aboutyouth.gr/el/service_1107.html.  

Δραστηριότητες: Με τα αποτελέσματα της έρευνας και μελέτης σας να συντάξετε 
σχετικό άρθρο με δικό σας τίτλο για την εφημερίδα του σχολείου σας. Ακολούθως, να 
καταστρώσετε το σενάριο μιας υπόθεσης εγκατάλειψης ανηλίκου. Λαμβάνοντας 
υπόψη κίνητρα και συνθήκες που εξώθησαν το δράστη/-ες στη συγκεκριμένη πράξη 
δύο από τα μέλη της ομάδας σας να συντάξουν με βάση τα στοιχεία της υπόθεσης, το 
Κατηγορητήριο του Εισαγγελέα εναντίον του δράστη/-ών, ενώ τα άλλα δύο να 
στοιχειοθετήσουν ως συνήγοροι υπεράσπισης την Υπεράσπισή του στο δικαστήριο. 
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Περίληψη 

Ως πηγή εμπειριών για το παιδί, το περιβάλλον, «ο τόπος του» είναι ο τρίτος δάσκαλος, 
μετά από την οικογένεια και το σχολείο.  Η «εικόνα του τόπου μας» με τη χρήση των 
Τ.Π.Ε. ως μέσων και εργαλείων για εικαστική δημιουργία συνέβαλε στην εξοικείωση 
των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για δο-
μημένη παρουσίαση.  Η εισήγηση πραγματεύεται το πολυμεσικό υλικό που παρήγαγαν 
παιδιά σχολικής ηλικίας 13-15 ετών, με επιτόπια έρευνα και αποτύπωση της γειτονιάς 
και της ευρύτερης περιοχής της πόλης τους, της Φιλιππιάδας.  Οι παρατηρήσεις των 
μαθητών βασίστηκαν στα καθημερινά τους βιώματα στον αστικό και υπαίθριο χώρο, 
ζωντανεύοντας τον πλούτο ιστορικών μνημείων. Η κατάλληλη φιλοξενία παρόμοιων 
σχολικών εργασιών σε εθνικό αποθετήριο θα προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησής 
τους στη Δια Βίου εκπαίδευση, εκτός από την κλασική εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά 
και από πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός 
τόπου, κοινωνικά, πολιτιστικά, ιστορικά. 

Λέξεις - Κλειδιά: Φωτογραφία, πολυμέσα, Τ.Π.Ε., ηλεκτρονική περιήγηση  

Εισαγωγή 

Στην παρούσα δραστηριότητα το περιβάλλον συγκεκριμενοποιείται ως ο αστικός   και 
υπαίθριος χώρος των μαθητών του Σχολείου μας.  Μέσα από την εικαστική δημιουρ-
γία (φωτογραφίας / εικόνας / video) ενισχύονται  οι  εικαστικές  εμπειρίες,  γνώσεις,  
ικανότητες  και  δεξιότητες, στοχεύοντας στην ανάπτυξη κριτικά  σκεπτόμενων και 
συνειδητοποιημένων προσώπων, ικανών να συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής τους.  Σημαντικό μας μέλημα είναι η συστηματική οργάνωση του προ-
γράμματος και η εξοικείωση των μαθητών με τις απαραίτητες γνώσεις  τεχνικής της 
φωτογραφίας αλλά και η ενημέρωση για τους χώρους πολιτισμικής αναφοράς τους ο-
ποίους επρόκειτο να επισκεφθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η απόκτηση όσο το δυνατόν 
πιο πλούσιων εμπειριών.  Με τον συνδυασμό θεωρίας και πράξης αναβαθμίζεται η ση-
μασία της θεματικής αυτής ενότητας στην αντίληψη των μαθητών και εμπεδώνεται η 
σχετική γνώση πολύ πιο ευχάριστα από τη στιγμή που οι ίδιοι αποτυπώνουν σε φωτο-
γραφία το περιβάλλον στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται,  εντάσσοντας και τα 
πολιτισμικά  μνημεία του τόπου τους. 

Ο  ρόλος  των  εκπαιδευτικών  υπήρξε  επικουρικός  και  υποστηρικτικός,  µε  στόχο  
να διευκολύνει την πρόσβαση των μαθητών σε ποικίλες μορφωτικές πηγές, να τους 
εξοικειώσει µε τις νέες  τεχνολογίες,  να  οργανώσει  τις   δραστηριότητες  και κυρίως   
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να  επιλέξει  τα  κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά και εργαλεία για την εργασία τους.  
Ο σχεδιασμός του περιβαλλοντικού σεναρίου βασίστηκε σε εύχρηστο ελεύθερο  λογι-
σμικό και υλοποιήθηκε στους διακριτούς και συμπληρωματικούς χώρους: πεδίο και 
ψηφιακή τάξη. 

Παρουσίαση του Σεναρίου 

Κεντρικός στόχος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά την ιστορία και την πολιτιστική 
κληρονομιά του τόπου τους, να τις εκτιμήσουν και να έρθουν σε δημιουργική επαφή 
με αυτές.   Με τα  προσιτά και ερευνήσιµα ιστορικά στοιχεία εθίζονται στην παρα-
τήρηση και έρευνα συγκεκριμένων ιστορικών χώρων και ασκούνται στη διαθεµα-
τική προσέγγιση της Ιστορίας με την Γεωγραφία.  Οι μαθητές  γνωρίζοντας το φυ-
σικό και κοινωνικό περιβάλλον συνειδητοποιούν τη σχέση του ανθρώπου με αυτό.  
Έτσι, ευαισθητοποιούνται και βαθαίνουν τη συναίσθηση πως ο άνθρωπος δεν έχει 
δικαίωμα να κακοποιεί τη φύση, και να προκαλεί την καταστροφή της, αφού και ο 
ίδιος αποτελεί μέρος της. 

«Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του τόπου μας μέσα από την τέχνη της φω-
τογραφίας» περιλαμβάνεται στην περιβαλλοντική αγωγή και σχεδιάστηκε ως πρό-
γραμμα σχολικής δραστηριότητας η οποία ακολουθεί μεν γενικούς κανόνες αλλά μπο-
ρεί να προσαρμόζεται και στις δυνατότητες της σχολικής ομάδας.  Ένα τέτοιο περι-
βαλλοντικό πρόγραμμα, ως οργανωμένη δραστηριότητα σχολικών ομάδων, εμβαπτι-
ζόμενο στις αξίες του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, συνεισφέρει στη βιωματική 
μάθηση και ταυτόχρονα καλύπτει απόλυτα τον σκοπό της πραγματοποίησής του.  

Επίσης, η διδασκαλία των νέων τεχνολογιών αποσκοπεί στο να μάθουν οι μαθητές να 
συλλέγουν και να μορφοποιούν ψηφιοποιημένο κείμενο και φωτογραφίες, να το οργα-
νώνουν και να το αρχειοθετούν, να το ανακτούν, να επισκέπτονται επιλεγμένους τό-
πους στο διαδίκτυο αναζητώντας πληροφορίες, να επικοινωνούν μεταξύ τους µέσω η-
λεκτρονικού ταχυδρομείου και να ασκούνται στην παρουσίαση της δημιουργίας τους 
στο σχολικό περιβάλλον αλλά και στην ευρύτερη τοπική  κοινωνία. 

Θεωρητική θεμελίωση και προστιθέμενη παιδαγωγική αξία 

Γενικά, ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
γεγονότα, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος λειτουργεί ως διευκολυ-
ντής και αξιολογητής των μαθητών στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και όχι ως 
εκπαιδευτής «από την έδρα» (Theroux, 2004).  Συνεπώς, απαιτείται ο ρόλος του  να 
είναι ευέλικτος, σε διαρκή εγρήγορση και ετοιμότητα, αφενός μεν για την αξιοποίηση 
πρωτοβουλιών και αφετέρου για τον συντονισμό μαθητών που παρουσιάζουν διαφο-
ρετική δυναμική.  Δίνεται έτσι η προοπτική στους μαθητές μας να λειτουργήσουν σε 
υπεύθυνους και συνεργατικούς ρόλους στην καθημερινότητά τους, ώστε να ενταχθούν 
στην κοινωνία σύμφωνα με το επιδιωκόμενο μοντέλο του ενεργού και συμμετοχικού 
πολίτη (Ράπτης κ.ά., 2003). 
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Περιβάλλον.  Με σκοπό την περιβαλλοντική παιδεία και αγωγή, την οικολογική συνεί-
δηση και ανάπτυξη σχετικού κώδικα αξιών προσβλέπουμε στην ευαισθητοποίηση, την 
κατανόηση, την κινητοποίηση, τη δραστηριοποίηση και ενθάρρυνση των μαθητών σε 
περιβαλλοντικά θέματα  με ερευνητική διάθεση, κριτική και δημιουργική σκέψη.  Αυτή 
η δράση συμβάλλει καθοριστικά στο να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες και να γνω-
ρίσουν προβλήματα που μέχρι τότε προσπερνούσαν καθώς επίσης και να παρεμβαίνουν 
συλλογικά, όποτε απαιτείται για τον αστικό ή περιαστικό ιστό γύρω τους (οικισμοί, 
δάση, λίμνες, ποταμοί).  Θεωρούμε πολύ σημαντικό το να αποτυπωθεί μια καθαρά μα-
θητική ματιά πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον της περιοχής 
τους (Παπαναγοπούλου & Γούτσος, 2011).  Δηλαδή, επιδιώκουμε οι μαθητές να αντι-
ληφθούν την ατομική και συλλογική ευθύνη των πολιτών στη φροντίδα της γειτονιάς 
και της πόλης τους, και να είναι έτοιμοι να φροντίσουν ώστε όχι μόνο να αποτραπεί η 
υποβάθμισή τους αλλά και να ενισχυθεί η αναβάθμισή τους.  Η σχολική δράση αυτή 
ευελπιστούμε να εξοπλίσει τους αυριανούς πολίτες με τα κατάλληλα εφόδια στην επι-
λογή της εικόνας που θα παρουσιάσουν στην κοινωνία για τα περιβαλλοντικά ή πολι-
τιστικά ζητήματα, αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίησή της σ' αυτά, ως πολλαπλα-
σιαστές.  

Συνεργασία.  Με σκοπό τη διαμόρφωση θετικής στάσης για τη ζωή, τη συνεργασία και 
συλλογική εργασία, την αλληλεγγύη και τη βιωματικότητα καταφέραμε να μάθει κάθε 
μαθητής να λειτουργεί ως ισότιμο μέλος ομάδας ανταλλάσσοντας γνώμες και προτεί-
νοντας λύσεις, ενισχύοντας παράλληλα και την αυτοεκτίμησή του.  Οι μαθητές ανέλα-
βαν πρωτοβουλίες και δράσεις και παράλληλα επέδειξαν σεβασμό στους περιορισμούς, 
τους κανόνες και τους καθορισμένους ρόλους.   

Φωτογραφία.  Ένας από τους βασικούς στόχους της δράσης αυτής είναι η γνωριμία των 
μαθητών με την τέχνη και την τεχνική της φωτογραφίας.  Με τη φωτογραφική μηχανή 
ή τη βιντεοκάμερα οι μαθητές με τη δική τους οπτική γωνία και αισθητική επιλέγουν 
και να απαθανατίζουν τον δικό τους κόσμο, τα «όμορφα» και τα «άσχημα» στοιχεία, 
που αντιλαμβάνονται μέσω των αισθήσεών τους.  Παράλληλα, καλλιεργείται η στο-
χευμένη παρατηρητικότητα του άμεσου περιβάλλοντος, δηλαδή της γειτονιάς τους, του 
χωριού ή της πόλης τους και εμπεδώνουν τις σύμφυτες προς αυτά αξίες. 

Νέες Τεχνολογίες.  Η χρήση των Τ.Π.Ε., που προσφέρονται για τη συλλογή, οργάνωση 
και ανάδειξη πολυμεσικού υλικού, ολοκληρώνει τις δεξιότητες, οι οποίες ούτως ή άλ-
λως απαιτούνται στο πρόγραμμα αυτό για παρατήρηση, μέτρηση, καταγραφή, ταξινό-
μηση και παρουσίαση. 

Σχολείο.  Με τη δράση αυτή οι μαθητές συνδέουν τις γνώσεις που αποκτούν μέσω του 
αναλυτικού προγράμματος μαθημάτων με νέες πληροφορίες και βιώματα.   Συνειδητο-
ποιούν ότι το σύγχρονο σχολείο είναι αποτελεσματικό μόνο εφόσον προετοιμάζει αυ-
ριανούς πολίτες που συμμετέχουν δημιουργικά και κριτικά στα κοινωνικά, πολιτιστικά 
και περιβαλλοντικά δρώμενα.   Προσεγγίζουν το διαθεματικό αυτό θέμα, με ιδιαίτερη 
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προσοχή στη σύνθεση των καθαρά ιστορικών δεδομένων με τα κοινωνιολογικά στοι-
χεία που συναρτώνται με αυτά, ώστε να προσκτηθεί ολιστικά η ιστορική περίοδος που 
θα μελετηθεί και, παράλληλα, να αναπτύξουν τις δεξιότητες της σύγχρονης ηλεκτρο-
νικής τεχνολογίας. 

Σχεδιασμός του Σεναρίου 

Συνεργασίες.  Η ομάδα συνεργάστηκε με τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και καλ-
λιτέχνες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φωτογραφικής τέχνης, αλλά και τη 
δημοτική αρχή.  

Χρήση Νέων Τεχνολογιών.  Στο  συγκεκριμένο πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκαν φωτο-
γραφικές μηχανές και εργαλεία Τ.Π.Ε..  Συγκεκριμένα: (α) Υποστηρικτικό Υλικό - Λο-
γισμικά: MS Movie Maker, Gimp, PICKNIK, copermine, PHOTODEX Proshow, (β) 
Λογισμικό παρουσίασης: MS Power Point, (γ) Επεξεργαστής κειμένου: MS Word, (δ) 
Φυλλομετρητής: Firefox, (ε) Φύλλα εργασίας: MS Excel, (στ) Υλικό προβολής: Βιντε-
οπροβολέας και Διαδραστικός Πίνακας. 

Με τη χρήση των Τ.Π.Ε., μετασχηματίζονται οι στερεότυπες αντιλήψεις για την εκπαι-
δευτική διαδικασία, καθώς oι μαθητές ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν και να συ-
νεργαστούν μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό πιο ελεύθερα, συμβάλλοντας σε νέ-
ους τρόπους μάθησης με διαδραστική συμμετοχή, αναπτύσσοντας παράλληλα χρήσι-
μες δεξιότητες.  Οι Τ.Π.Ε. 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).  

 H χρήση Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει µεγάλη προστιθέµενη παιδαγω-
γική αξία, γιατί εξατοµικεύει τη διδασκαλία, παρέχει ανατροφοδότηση άµεσα και σύ-
ντοµα, δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες συνεργατικής µάθησης και συντελεί στη 
διαθεµατική και διεπιστηµονική προσέγγιση της γνώσης (Επιµορφωτικό υλικό για την 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης, 2015). 

Η εξοικείωση εκπαιδευτικών και μαθητών στη χρήση των νέων τεχνολογιών υπήρξε 
αναγκαία προϋπόθεση για τη διαδικασία εφαρμογής.   Άλλωστε, αν η εκπαιδευτική 
κοινότητα πειστεί για τα οφέλη από τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη θετική 
επίδραση στα µαθησιακά αποτελέσµατα, τότε είναι πολύ πιο πιθανό να συµβάλει στην 
αποτελεσµατική χρήση τους (Pelgrum, 2001).  Αντίθετα, αν η στάση της είναι αρνητική 
θα είναι δύσκολο να αντιληφθεί τις δυνατότητες που της προσφέρονται. 
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Υλοποίηση του σεναρίου - Εφαρμογή στη Σχολική Μονάδα 

Για την χρονική εξέλιξη του προγράμματος κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους απαι-
τούνται 18 - 20 δίωρα για διερεύνηση του θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων 
και επισκέψεων, παρουσίαση και αξιολόγηση της όλης δραστηριότητας. 

1ος  Μήνας: Ομάδες – Οργάνωση, Θεματικές Περιοχές, Εισαγωγικά  

Α) Συγκρότηση σε ομάδες και αυτό-οργάνωση των μαθητών σε υποομάδες. Ο μαθητής 
με αυτό τον τρόπο έχει τη δυνατότητα να  αυτοπροσδιορίζεται (Tomlinson, 2003-
2004c). Κανονισμός λειτουργίας και παιχνίδια γνωριμίας για τη διαφορετικότητα, την 
ενσυναίσθηση  και την  αποδοχή των μελών μέσα στην ομάδα. 

Β) Ανάλυση του θέματος σε επιμέρους θεματικούς άξονες, επιλογή των υποθεμάτων 
και δραστηριοτήτων.  Για το σκοπό αυτό οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν  Ε-
ρωτηματολόγιο διαβαθμισμένης δυσκολίας.  Με την ανταλλαγή απόψεων που ακολού-
θησε διερευνήθηκαν οι προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις των μαθητών και οργανώ-
θηκε το κοινό υλικό επεξεργασίας. 

Γ) Εισαγωγή στην ιστορία της φωτογραφίας, ενημέρωση για θέματα του περιβάλλοντος 
και παρουσίαση πολιτιστικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής μας με τη βοή-
θεια του διαδραστικού πίνακα.  Επίσης, παρουσίαση του google earth  ώστε να επιση-
μανθούν τα σημεία που αποτελούν αντικείμενο της εργασίας τους. 

2ος Μήνας: Φωτογραφίες - Gallery, Ψηφιακό Υλικό, Εργαλεία Επεξεργασίας 

Ενημέρωση για τις  μεγάλες προσωπικότητες της φωτογραφίας, και τις εικόνες  που 
έμειναν χαραγμένες στη μνήμη και συγκλόνισαν την κοινή γνώμη.   Παρουσιάστηκε 
στους μαθητές το ελεύθερο λογισμικό Gimp για ψηφιακή επεξεργασία εικόνας  με 
σκοπό να  μορφοποιήσουν το δικό τους υλικό.   Συζητήθηκαν οι κανόνες φωτογραφίας 
καθώς και οι τεχνικές για την λήψη καλύτερων φωτογραφιών. Στις παρουσιάσεις και 
στις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική τάξη ανέτρε-
χαν οι μαθητές για να καλύψουν μέρος από τις απαντήσεις  στα Φύλλα Εργασίας  που 
τους είχαν διανεμηθεί. 

Πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες με τοπικούς φορείς και μια επίσκεψη σε ιδιωτική 
gallery ζωγράφου / φωτογράφου της πόλης μας, όπου οι μαθητές είδαν καλλιτεχνικές 
φωτογραφίες και συζητώντας με τον καλλιτέχνη πήραν απαντήσεις σε θέματα που τους 
προκάλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

3ος Μήνας: Περιβάλλον - Ιστορικά Μνημεία, Επισκέψεις 

Αυτός ο μήνας περιελάμβανε επισκέψεις σε χώρους ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδια-
φέροντος και ιστορικά μνημεία.  Ακολούθησε η έρευνα και η συλλογή υλικού με ερ-
γασίες πεδίου, όπου οι μαθητές μας ακολουθώντας  τις οδηγίες  που  υπάρχουν  στα 
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φύλλα εργασίας επικεντρώθηκαν σε: Κτίρια με αρχιτεκτονικό ή ιστορικό ενδιαφέρον,  
γλυπτά σε δημόσιους χώρους, ανοιχτούς χώρους πρασίνου / άθλησης / αναψυχής.  Ε-
πίσης ασχολήθηκαν με  θέματα  βιοποικιλότητας της περιοχή, τη σχέση της πόλης με 
τη λίμνη Ζηρού, το περιαστικό δάσος, τα απορρίμματα και την ανακύκλωση, τις κε-
ραίες, την κοινωνική αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό καθώς και με λεπτομέρειες που 
μόνο ο φακός κάμερας μπορεί να μεγεθύνει και να αναδείξει.  

4ος Μήνας: Επεξεργασία - Ταξινόμηση - Οργάνωση Υλικού  

Το μήνα αυτό οι μαθητές είχαν δύο δραστηριότητες: (α) Δημιουργία παρουσίασης 
(Power Point: ppt) με υλικό από τις φωτογραφίες, από τα σημεία που τους έκαναν ι-
διαίτερη εντύπωση, καθ’ όλη διαδρομή του προγράμματος. (β) Δημιουργία video με το 
υλικό του προγράμματος, με τη βοήθεια  λογισμικού MS Movie Maker και τη συν-
δρομή των εκπαιδευτικών.  Έτσι επιτεύχθηκε, παράλληλα, να διεγερθεί το συναί-
σθημα των μαθητών και να κινητοποιηθούν αρετές και αξίες στην ψυχή τους.  Τα 
σχόλια και τα υπομνήματα των μαθητών ενσωματώθηκαν ως  κείμενα στην παρουσί-
αση και στο video.  Στη συνέχεια, αναρτήθηκε το υλικό αυτό στην Ηλεκτρονική Σχο-
λική Τάξη (η-Τάξη), από τους εκπαιδευτικούς. 

5ος Μήνας: Αποτελέσματα, Συζήτηση, Αξιολόγηση 

Μετά τη λήξη των δραστηριοτήτων μαθητές και εκπαιδευτικοί συζητήσαμε και αξιο-
λογήσαμε την πορεία και τα αποτελέσματα του προγράμματος που ολοκληρώθηκε.  Οι 
ομάδες κοινοποίησαν τα αποτελέσματά τους στην ολομέλεια όλων όσων συμμετείχαν 
και προετοίμασαν την παρουσίαση του σχεδίου εργασίας για το τέλος της σχολικής 
χρονιάς.  

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη δημόσια παρουσίαση του συνολικού έργου στο 
πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης για τη σχολική κοινότητα και την ευρύτερη τοπική κοινω-
νία.  

                                               Συμπεράσματα - Επίλογος 

Δόθηκε μεγάλη έμφαση στο να παρουσιαστεί από τους μαθητές, ατομικά ή σε ομάδες, 
το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης και των δεξιοτήτων 
τους στις Τ.Π.Ε., ώστε καθένας να αισθάνεται σεβαστός και συναισθηματικά ασφαλής. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης αυτού του μήνα έγινε ανατροφοδοτική 
αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος, εντοπισμός προβλημάτων και αναπροσαρ-
μογή σε κάποια σημεία της δραστηριότητάς μας.   Οι περισσότεροι μαθητές, αξιολο-
γώντας τη διαδικασία, την περιέγραψαν ενδιαφέρουσα και απολαυστική.  Μολονότι 
επιδιώξαμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των μαθητών στην ανάρτηση σχο-
λίων και άρθρων στις περιοχές συζητήσεων (των κοινωνικών δικτύων) δεν το πετύ-
χαμε.  Ο Διαδραστικός Πίνακας, ως εποπτικό μέσο παρείχε τη δυνατότητα υποστήριξης 
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της διδακτικής διαδικασίας σε πολλά επίπεδα.  Η κατάλληλη οργάνωση του περιεχο-
μένου και η ομαδοποίηση των πληροφοριών ενίσχυσε και ενθάρρυνε τη συμμετοχή και 
αλληλεπίδραση των μαθητών (Αναστασιάδης κ.ά., 2011).   

Παρά την αρχική προσπάθεια όλοι οι μαθητές να εξοικειωθούν µε τη χρήση των λογι-
σμικών, διαπιστώθηκε το φαινόμενο «διαφορετικής ταχύτητας» στην εκτέλεση των ερ-
γασιών από τους μαθητές, κατά την επεξεργασία των Φύλλων  Εργασίας.   Ειδικότερα, 
η επεξεργασία εικόνων και video στην αρχή γινόταν από τους  εκπαιδευτικούς,  για να 
εξοικειωθούν οι μαθητές στον χειρισμό των υπολογιστικών εργαλείων.  

Ωστόσο, σημειώνουμε ότι οι µαθητές σε πολύ µεγάλο ποσοστό ανταποκρίθηκαν 
στην εκτέλεση του σεναρίου.  Επίσης, όσοι διαθέτουν υπολογιστή και δίκτυο στο 
σπίτι τους είχαν σαφές προβάδισµα στις εργασίες που απαιτούσαν τη χρήση τους.  Κα-
ταγράφηκε δε η σημαντική συμβολή των Τ.Π.Ε., ιδιαίτερα για τους μαθητές που φοι-
τούν στο σχολείο της πόλης μας αλλά διαμένουν σε απομακρυσμένα χωριά, με δύ-
σκολη πρόσβαση σ’ αυτήν καθώς μπορούσαν να συμβουλευτούν το «βιβλίο ύλης»  
του προγράμματος σε περίπτωση απουσίας τους. 

Από την εµπειρία που αποκοµίστηκε αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι τα ελεύθερα λο-
γισµικά είναι ιδιαίτερα σηµαντικά, καθώς  χρησιµοποιούνται χωρίς  κόστος  σε ο-
ποιοδήποτε υπολογιστή από οποιοδήποτε χρήστη και η εκµάθησή τους δεν ήταν πε-
ρισσότερο απαιτητική από τα εμπορικά προγράμματα. 

Τέλος, για την σύνθεση και παρουσίαση των εργασιών των µαθητών στο διαδίκτυο   
υπήρξε µεγαλύτερη βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς, γιατί σε ορισµένα σηµεία 
απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις.  

Οι βασικές αρχές προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι η διεπιστημονική 
θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μαθητών, το 
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου, η καλλιέρ-
γεια της κριτικής σκέψης και οι αρχές της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη (Ε-
γκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων, 2015).  Η δράση αυτή που παρουσιάζουμε εισή-
γαγε στο σχολείο μας την πρακτική χρήσης των Τ.Π.Ε., στο πλαίσιο της αναγνωρισμέ-
νης παιδαγωγικής τους προσέγγισης.   Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους μαθητές αξιοποι-
ούν τεχνολογικά εργαλεία, σε δραστηριότητες διαχείρισης αυθεντικών θεμάτων και 
λειτουργούν στο πλαίσιο ενεργούς συμμετοχής, κατανόησης, συνειδητοποίησης και 
δράσης μέσα από την κριτική θεώρηση του κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου της 
ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Οι Τ.Π.Ε. συνδέονται με την Κοινωνία, συμβά-
λουν στη Διδασκαλία και τη Μάθηση και ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική καθη-
μερινή πρακτική με δυνατότητες χειραφέτησής τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ 

Σας έχει δοθεί χάρτης από την ιστοσελίδα https://www.google.gr/maps, για την περιοχή 
των πηγών το Αγίου Γεωργίου και οδηγίες για τον προσανατολισμό στο χώρο.  Κάθε 
ομάδα θα μελετήσει προσεκτικά τις οδηγίες. 

Δραστηριότητα 1η 

Α)  Να τοποθετήσετε τον Βορρά στον Χάρτη 1. 

 
Χάρτης 1: Άγιος Γεώργιος 

Β)  Χρησιμοποιώντας τις οδηγίες για τον προσανατολισμό στο χώρο να βρείτε που 
είναι ο Βορράς. 

Γ)  Να στρέψετε κατάλληλα τον χάρτη ώστε ο Βορράς του χάρτη να συμπίπτει με τον 
πραγματικό Βορρά. 

Δ)  Στην περιοχή που βρισκόμαστε υπάρχουν οι πηγές, οι νεροτριβές, ο ναός του Αγίου 
Γεωργίου, το Πλατανόδασος, το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, το φράγμα της ΔΕΗ, η «Τρύπα 
του Αγίου», το παλαιολιθικό σπήλαιο του Ασπροχάλικου.  

 

Εικόνα1: Πλατανόδασος 

Η κάθε ομάδα να προσπαθήσει να τοποθετήσει στον χάρτη τα προαναφερθέντα στοι-
χεία. 

Δραστηριότητα 2η 
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Ρωμαϊκό Υδραγωγείο 

Παρατηρείστε προσεκτικά το μνημείο  της Εικόνας 2  και  3.  Να απαντήσετε τις ερω-
τήσεις. 

 

 

Εικόνα 2 και 3: Ρωμαϊκό Υδραγωγείο 

1)  Από τι υλικό είναι κατασκευασμένο το μνημείο; (Υπογραμμίστε το σωστό.) 

α) από πέτρες 

β) από κεράμους 

γ) από τσιμέντο 

2) Το υλικά κατασκευής πώς είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους; (Υπογραμμίστε το σωστό) 

α) δεν υπάρχει υλικό σύνδεσης 

β) υπάρχει υλικό σύνδεσης 

3)  Πόσα τόξα έχει το μνημείο (Εικόνα 2); 

4) Παρατηρείστε την (Εικόνα 4) από το αρχαίο  Όρραον (πόλη των Μολοσσών, Ηπει-
ρωτικού φύλου) και προσπαθήστε να βρείτε διαφορές  στον τρόπο κατασκευής των δύο 
μνημείων. 
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Εικόνα 4:  Όρραον   

……………………………………………………………………………………… 

Νεροτριβές 

1)  Ποια είναι η χρήση των νεροτριβών; 

……………………………………………………………………………………… 

2)  Πως επιτυγχάνεται η καθαριότητα των ρούχων; 

α) με απορρυπαντικά 

β) με τη δύναμη του νερού 

3)  Τα νερά που απομακρύνονται από τις νεροτριβές ρυπαίνουν το ποτάμι του Λούρου 
όπου καταλήγουν;  Αιτιολογείστε την άποψή σας. 

……………………………………………………………………………………… 
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Υιοθετώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Logo στην Α΄ Δημοτικού. 

Κότσαρη Κωνσταντίνα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Μ.Ed. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 
conkotsari@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί σύντομη ανάλυση του σκεπτικού και των φάσεων των 
δραστηριοτήτων που πλαισιώνουν το εκπαιδευτικό σενάριο που βασίζεται στη διε-
ρεύνηση του προσανατολισμού στο χώρο μέσα από την αξιοποίηση ενός logo –like 
περιβάλλοντος μάθησης στον Χελωνόκοσμο στο Αβάκιο για την Α΄ τάξη Δημοτικού. 
Η τοποθέτηση του προτεινόμενου σεναρίου στο γενικότερο σύνολο της διδασκαλίας 
των μαθηματικών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, αποτελεί ένα συνδυασμό 
των θεωρητικών ερευνών και πρακτικών συνυφασμένων με την πραγματικότητα της 
σχολικής τάξης. Γιατί, όπως υποστηρίζει ο Papert (1997), οι εκπαιδευτικοί είναι εκεί-
νοι που θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία στην τάξη, ενώ οι ερευνητές απλώς ερ-
μηνεύουν. 

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαιδευτικά σενάρια, Μαθηματικά, Προγραμματισμός 

Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή, είναι ξεκάθαρο, ότι οι μαθητές σκέφτονται, δρουν και διαχειρί-
ζονται την πληροφορία με θεμελιωδώς διαφορετικούς τρόπους από ότι οι προκάτοχοί 
τους. Αυτές οι διαφορές τείνουν να είναι πιο βαθιές, από ότι νομίζουν οι εκπαιδευτι-
κοί, αφού τα διαφορετικά είδη εμπειρίας οδηγούν σε διαφορετικές νοητικές δομές 
(Prensky, 2001). Ωστόσο, πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι οι ανοιχτού τύπου χρήσεις 
της εκπαιδευτικής τεχνολογίας αποτελεί χίμαιρα, αφού χρειάζεται απόλυτη ταύτιση 
με το πρόγραμμα σπουδών, ώστε να αποδοθούν τα  γνωστικά «κέρδη» στους μαθη-
τές. Οι Blikstein & Cavallo (2002), όμως, τονίζουν ότι τόσο οι μαθητές όσο και οι 
εκπαιδευτικοί γνωρίζουν καλά ότι χρειάζονται πολλά παραπάνω από αυτό, δηλαδή θα 
πρέπει οι ίδιοι να μετατραπούν σε ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σχεδιαστές, συνεργάτες. 

Στο παρόν εκπαιδευτικό σενάριο επιχειρήθηκε, λοιπόν, η μετατροπή του εκπαιδευτι-
κού σε σχεδιαστή δραστηριοτήτων αναλαμβάνοντας διάφορους ρόλους κατά τη διε-
ξαγωγή του. Οι μαθητές γίνονται και αυτοί «ηθοποιοί» και μέσα από τη συνεργασία 
και την αλληλεπίδραση με το ψηφιακό τεχνούργημα σκηνοθετούν με το δικό τους 
τρόπο το μύθο του Αισώπου «ο Λαγός και η Χελώνα». Μέσα από διαδικασία που δεν 
είναι αποκομμένη από τα βιώματά τους, ο εκπαιδευτικός επιχειρεί να εγείρει τις έν-
νοιες του χώρου και του προσανατολισμού ξεκινώντας μια διαισθητική διάσταση βα-
σικών εννοιών της γεωμετρίας.  

Τέλος, αξιοποιείται η δυνατότητα μιας πρωτογενούς μορφής προγραμματισμού. Σύμ-
φωνα με τους Kafai & Burke (2014), οι μαθητές θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με 
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τον προγραμματισμό, όχι μόνο για χάρη του προγραμματισμού, αλλά για να δημιουρ-
γήσουν παιχνίδια, ιστορίες και κινούμενα σχέδια για να τα μοιραστούν. Σε αυτήν την 
παραδοχή, βασίζεται και η ιδέα της δημιουργία ενός μύθου που θα ενσωματώνει τις 
κινήσεις της χελώνας στο ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό στο Αβάκιο. Η παρουσία-
ση των κινήσεων σε ειδικό κείμενο κάτω από τον καμβά, δίνει την αίσθηση μια πρω-
τογενούς μορφής προγραμματισμού, κατά την οποία οι μαθητές δημιουργούν το δικό 
τους πρωτότυπο έργο. Παρακάτω αναλύονται συνοπτικά το σκεπτικό και οι δραστη-
ριότητες του σεναρίου που βασίζεται σε συγκεκριμένους στόχους.  

Σκεπτικό του Σεναρίου: Καινοτομίες – Πρόσθετη παιδαγωγική αξία – Θεωρητι-
κό πλαίσιο 

Το σκεπτικό του σεναρίου έχει διαρθρωθεί πάνω στην αναζήτηση του κατά πόσο η 
αλληλεπίδραση με τα ψηφιακά εργαλεία δημιουργικότητας θα μπορούσε να υποστη-
ρίξει την ανάπτυξη του παιδιού (Druin et al., 2014). Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται 
οι καινοτομίες και η πρόσθετη παιδαγωγική αξία των δραστηριοτήτων του σεναρίου, 
καθώς επίσης και το θεωρητικό πλαίσιο που βασίζεται κυρίως στον Κονστρακτιονι-
σμό (Constructionism). Παράλληλα, τίθεται και ο προβληματισμός του κατά πόσο η 
δημιουργία νέων εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας μπορούν να βρουν εφαρμογή 
μέσα στις πραγματικές συνθήκες του σχολικού πλαισίου (Kynigos, 2014).   

Αρχικά, καινοτομία του παρόντος εκπαιδευτικού σεναρίου αποτελεί ο σχεδιασμός και 
η αξιοποίηση διερευνητικού λογισμικού, δηλαδή λογισμικού που προωθεί τη διερευ-
νητική μάθηση (Κυνηγός, 2011) για την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου. Το ειδικά 
προσαρμοσμένο logo – like περιβάλλον του Αβάκιο, αποτελεί είδος τεχνολογίας που 
προωθεί κυρίως το είδος δραστηριοτήτων που αφορά τη συμβολική έκφραση λογικο-
μαθηματικών εννοιών, αφού είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε τα σύμβολα να είναι εκτε-
λέσιμες εντολές που δίνονται από το πάτημα των αντίστοιχων κουμπιών. Η πρόσθετη 
μαθησιακή αξία προκύπτει από το γεγονός ότι ο μαθητής εκφράζεται απευθείας με τα 
σύμβολα αυτά και βιώνει τη σημασία του τρόπου με τον οποίο ανταποκρίνεται το μη-
χάνημα (DiSessa, 2002; Κυνηγός, 2011).  

Επιπροσθέτως, η μάθηση μέσα από τη δράση (learning by doing), αποτελεί μια σημα-
ντική διάσταση που προσδίδει πρόσθετη παιδαγωγική αξία στο εκπαιδευτικό σενάριο 
(Κυνηγός κ. αλ., 2011). Οι μαθητές εμπλέκονται στις δραστηριότητες του σεναρίου 
ενεργά, μέσα από την ταυτόχρονη δέσμευση στη δραστηριότητα, πράγμα το οποίο 
αποτελεί και το ζητούμενο της ψηφιακής εποχής (Prensky, 2005).  

Εκτός όμως από την ενεργό εμπλοκή των μαθητών, σημαντική πτυχή αποτελεί το βί-
ωμα, δηλαδή η αξιοποίηση της προσωπικής εμπειρίας των μαθητών. Οι μαθητές έ-
χουν εμπειρίες της κίνησης και τοποθέτησης στο χώρο μέσα από παιχνίδια που παί-
ζουν (π.χ. κυνηγητό, κρυφτό, αγώνες τρεξίματος), επομένως η σύνδεση με αυτές τις 
δραστηριότητες ενισχύουν τη βιωματική μάθηση. Το γεγονός αυτό, μας δίνει τη δυ-
νατότητα να συζητάμε για ενεργητική διαδικασία, όπου οι μαθητές κατασκευάζουν τα 
δικά τους νοήματα μέσα από τα βιώματα που αποκτούν στον εξωτερικό κόσμο 
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(Papert, 1991), αλλά και την άποψη πως οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν κατα-
σκευάζουν τεχνουργήματα τα οποία στη συνέχεια μοιράζονται και με άλλους (Baytak 
-Land-Smith, 2011). 

Αυτή ακριβώς η άποψη αποτελεί και τη βάση του θεωρητικού πλαισίου του Κον-
στρακτιονισμού (Constructionism), ο οποίος έχει βασιστεί πάνω στις κονστρουκτιβι-
στικές θεωρίες του Jean Piaget και υποστηρίζει ότι η γνώση δε μεταφέρεται απλά από 
δάσκαλο σε μαθητή, αλλά οικοδομείται ενεργά μέσα στο μυαλό του μαθητή. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Kafai & Resnick (1996) «οι άνθρωποι δε λαμβάνουν 
ιδέες, αλλά τις δημιουργούν».  

Επίσης, ο κονστρακτιονισμός προτείνει ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δη-
μιουργήσουν νοήματα όταν εμπλέκονται ενεργά στην κατασκευή τεχνουργήματος 
που κατόπιν το μοιράζονται με τους άλλους. Έτσι, όπως υποστηρίζει ο Papert (1980), 
ένα τεχνούργημα γίνεται αντικείμενο σκέψης, γιατί διευκολύνει την εσωτερική νοητι-
κή δομή της φυσικής μας εμπειρίας. Κατά συνέπεια, όπως θα δούμε μέσα από τις 
δραστηριότητες που προτείνονται στο παρόν εκπαιδευτικό σενάριο, οι μαθητές αρχί-
ζουν να σκέφτονται και να επεξεργάζονται τρόπους έκφρασης σχετικά με τον προσα-
νατολισμό και την κίνηση στο χώρο, ως εσωτερική διεργασία, αλλά και ως εξωτερική 
αλληλεπίδραση με τους άλλους. 

Πλαίσιο Εφαρμογής 

Το πλαίσιο εφαρμογής του εκπαιδευτικού σεναρίου αφορά κυρίως την κοινωνική ε-
νορχήστρωση και τη χωροχρονική διευθέτηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων. 
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιτελική μορφή του σεναρίου δίνει τη δυνα-
τότητα στους εκπαιδευτικούς να αναπροσαρμόσουν τις συνθήκες αυτές ώστε να ε-
ναρμονίζονται με τις ανάγκες της τάξης τους. 

Έτσι, στο παρόν εκπαιδευτικό σενάριο, ως προς το χρόνο και το χώρο υιοθετείται μια 
νέα πρόταση όπου οι δραστηριότητες διεξάγονται σε κυκλική μορφή, δηλαδή μικρές 
ομάδες που εναλλάσσονται. Συγκεκριμένα προτείνονται τα «διερευνητικά εικοσάλε-
πτα», όπου η κάθε ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τις δραστηριότητες 
μέσα στο πλαίσιο της τάξης.  

Σχετικά με την κοινωνική ενορχήστρωση, εφαρμόζεται η ομαδασυνεργατική μέθο-
δος, που για την καλύτερη λειτουργία τους, οι ομάδες χωρίζονται ανά 2-3 άτομα. 
Σύμφωνα με τον Stahl et al. (2006), οι μικρές ομάδες αποτελούν το όριο ανάμεσα στο 
άτομο και την κοινότητα καθώς επίσης και ότι σε στις ομάδες αυτές εξασφαλίζεται 
τόσο η ποικιλία των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων όσο και ο έλεγχος της διαδικα-
σίας. 

Τέλος, ο εκπαιδευτικός, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και ειδικά κατά τη διε-
ρεύνηση, περνά από τις ομάδες των μαθητών, θέτει ερωτήσεις, διευκολύνει το διαλε-
κτικό χαρακτήρα, την ομαλή διεξαγωγή και την εμβάθυνση συζητήσεων, προτρέπει 
να δοκιμάσουν διάφορες παραμέτρους, συνδυασμούς ερωτημάτων και αναπαραστά-

2468

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



σεις. Ακόμα επικουρεί και ενθαρρύνει τις προσπάθειες των μαθητών ενώ παροτρύνει 
συνεχώς σε αυτενέργεια και πειραματισμό. 

Στόχοι Εκπαιδευτικού σεναρίου 

Οι στόχοι εναρμονίζονται με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθη-
ματικά του Δημοτικού. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσα από μια σειρά συνθετικών 
δραστηριοτήτων που προτείνονται στον εκπαιδευτικό. Έτσι, οι μαθητές μετά το πέρας 
των προτεινόμενων δραστηριοτήτων να είναι σε θέση να: 

Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 
α) εντοπίζουν, περιγράφουν και αναπαριστούν θέσεις, διευθύνσεις και διαδρομές στο 
χώρο ως προς διαφορετικά συστήματα αναφοράς, με τη χρήση ποικίλων χωρικών εν-
νοιών μέσα από την αλληλεπίδραση με το ψηφιακό τεχνούργημα και τη συνεργασία 
με τα άλλα μέλη της ομάδας. 
β) αναγνωρίζουν και δημιουργούν περιβάλλοντα στο ειδικά σχεδιασμένο ψηφιακό 
εργαλείο στο Αβάκιο, εντοπίζοντας θέσεις και διαδρομές ώστε να ολοκληρώνεται η 
ιστορία γύρω από τον μύθο του Αισώπου που έχουν οι ίδιοι δημιουργήσει. 
γ) προσεγγίζουν τις δισδιάστατες συντεταγμένες με τη χρήση αυθαίρετων συμβόλων 
(γράμματα – αριθμούς ή σχήματα – χρώματα). 
 

Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 
α) Να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες διαισθήσεις τους και να διαμορφώσουν στρατη-
γικές μέσω της ενσώματης μάθησης ώστε να προσανατολιστούν σο διδιάστατο χώρο 
του ειδικά διαμορφωμένου Χελωνόκοσμου στο «Αβάκιο». 
β) Να καλλιεργήσουν τη συστηματική τους σκέψη, που συνίσταται σε εξοικείωση με 
τη διαδικασία ανάλυσης του προβλήματος στα επιμέρους συστατικά του και αντιμε-
τώπισης καθενός ξεχωριστά και σύνθεσης μιας ολοκληρωμένης λύσης. 
γ) Να εξοικειωθούν με την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυση προβλήματος ως προς τις 
κινήσεις της χελώνας και τον προσανατολισμό στο χώρο. 
δ) Να καλλιεργήσουν δεξιότητες έκφρασης (προφορικού και γραπτού λόγου), καλλι-
τεχνικής, «γλώσσας του σώματος» και επικοινωνίας. 
ε) Να συνεργαστούν μεταξύ τους για την επίτευξη κοινού στόχου αναπτύσσοντας 
προσωπική και συλλογική ευθύνη ως μέλη μιας ομάδας, χρησιμοποιώντας διάφορα 
λογισμικά ψηφιακής αφήγησης, μοντελοποίησης κ.ά. 
 

Στόχοι ως προς τη χρήση της τεχνολογίας: 
α) Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που χρη-
σιμοποιεί εντολές της γλώσσας Logo, με χρήση κουμπιών στο «Αβάκιο». 
β) Να δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα μέσα από τη χρήση λογισμικού ψηφιακής α-
φήγησης (Web 2.0 tool). 
γ) Να οικοδομήσουν δραστηριότητες κίνησης στο Scratch Junior, ως προέκταση της 
προτεινόμενης δραστηριότητας του λογισμικού «Ο λαγός και η χελώνα», στο Αβάκιο. 
δ) Να εμπλακούν με τις δραστηριότητες προσανατολισμού στο χώρο μέσα από το λο-
γισμικό «Lazybag Mazes» του Πανεπιστημίου της Utah, στις Η.Π.Α. και να βρουν 
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ομοιότητες και διαφορές ως προς την κίνηση στο χώρο με το λογισμικό που σχεδιά-
στηκε στο Αβάκιο.  

Ανάλυση Δραστηριοτήτων:  

Α΄ φάση:  Προσανατολισμός – Ανάδειξη των ιδεών των μαθητών: Στην πρώτη αυτή 
φάση του σεναρίου, οι μαθητές προσανατολίζονται προς τις δραστηριότητες που α-
κολουθούν μέσα από την παρουσίαση βίντεο και την ειδικά σχεδιασμένη ψηφιακή 
αφήγηση με το μύθο του Αισώπου: «Ο λαγός και η Χελώνα» και κατόπιν διεξάγεται 
συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης.  

Β΄ φάση: Εμπλοκή με τον Μικρόκοσμο στο Αβάκιο: Σε αυτή τη φάση οι μαθητές ε-
μπλέκονται με το ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό του υπολογιστικού πακέτου «Αβά-
κιο», ο «Λαγός και η Χελώνα». Πειραματίζονται σχετικά με τις κινήσεις της χελώνας 
και προσπαθούν να οδηγήσουν  τη χελώνα στις θέσεις που έχουν οριστεί. Οι ομάδες 
διατυπώνουν υποθέσεις σχετικά με τους δρόμους που θα ακολουθήσουν και ελέγχουν 
την ορθότητά τους μέσα από πειραματισμό. Κατόπιν, βγάζουν συμπεράσματα σχετι-
κά με την κίνηση στο τετραγωνισμένο περιβάλλον και τις θέσεις ως προς τους δύο 
άξονες (Εικόνα 1).  

Εικόνα 1: Αβάκιο –Κίνηση σε τετραγωνισμένο περιβάλλον. 

Οι μαθητές, καθ’ όλη τη διάρκεια της διερεύνησης έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν 
την πορεία που ακολουθούν, λόγω του ότι η κάθε τους κίνηση καταγράφεται στο ει-
δικό πεδίο που βρίσκεται κάτω από τον καμβά, στο πεδίο Κειμένου «Δρόμος». Στο 
τέλος της διαδικασίας η ομάδα συζητά για το δρόμο που ακολούθησε, προσπαθώντας 
να βγάλουν συμπεράσματα ως προς τον προσανατολισμό στο χώρο σε σχέση με τη 
θέση της χελώνας.  

Σημαντική είναι η διάσταση της ενσώματης μάθησης (embodied learning), αφού οι 
μαθητές, ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσουν τις κινήσεις του σώματος ώστε να προ-
σανατολιστούν στο διδιάστατο περιβάλλον του μικρόκοσμου. Σε αυτό το σημείο ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να «χτίσει» πάνω στις ιδέες των μαθητών, προσπαθώντας να 
οδηγήσει τους μαθητές στην αντίληψη της κίνησης στο χώρο σχετικά με θέση ενός 
διαφορετικού αντικειμένου προς τον εαυτό τους (Εικόνα 2).  
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Εικόνα 2: Εμπλοκή με τον μικρόκοσμο - Ενσώματη μάθηση 

Γ’ φάση: Κατασκευή πρωτότυπου έργου: Σε αυτή τη φάση οι μαθητές προσπαθούν να 
δημιουργήσουν στην ομάδα τους το δικό τους οικοδόμημα μέσα από δραστηριότητες 
σχεδιασμού του δικού τους «μύθου». Η ιδέα αυτή βασίζεται στην πρόταση δημιουρ-
γίας c-book, δηλαδή βιβλίου που εμπλέκει τους αναγνώστες σε δημιουργικές κον-
στρακτιονιστικές δραστηριότητες που ενσωματώνουν μαθηματικές έννοιες (Kynigos, 
2014). 

Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, χρησιμοποιούν τις ιδέες που είχαν κατά την 
πρώτη φάση διεξαγωγής των δραστηριοτήτων και γράφουν στο εργαλείο ψηφιακής 
αφήγησης τη δική τους ιστορία (Εικόνα 3). Σημαντικό είναι ο εκπαιδευτικός να λει-
τουργεί ως «γραμματέας», αφού οι μαθητές ενδεχομένως δυσκολεύονται στη χρήση 
του πληκτρολογίου. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι μαθητές είναι πολύ εξοι-
κειωμένοι με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων, άρα θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
γράψουν ψηφιακά τη δική τους ιστορία σχετικά με το μύθο του «λαγού και της χελώ-
νας».  

Εικόνα 3: Μικρόκοσμος «Ο Λαγός και η Χελώνα 2» - Δημιουργικότητα 

Δ’ φάση: Εκπόνηση συνθετικής εργασίας – έκθεσης: Σε αυτή τη φάση οι μαθητές συν-
θέτουν τις δραστηριότητες που έχουν δημιουργήσει, συζητώντας στην ολομέλεια της 
τάξης για τις εργασίες που έχουν διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της εμπλοκής τους με 
τους δύο μικρόκοσμους. Συζητούν για το πώς δόμησαν την ιστορία τους σε σχέση με 
τις δραστηριότητες στο ειδικά διαμορφωμένο υπολογιστικό περιβάλλον χρήσης της 
γλώσσας Logo και προσπαθούν να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τη διαδικασία. 

Ε΄ φάση: Συζήτηση – Αναστοχασμός – Αυτοαξιολόγηση: Σε αυτό το σημείο, οι μαθη-
τές θα μπορούσαν να εμπλακούν και με άλλα λογισμικά όπως το Scratch Junior που 
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αποτελεί μια μορφή «κώδικα» για μικρούς μαθητές, ή άλλα λογισμικά προσανατολι-
σμού στο χώρο, όπως το «Ladybug Mazes», που προτείνεται και από το νέο αναλυτι-
κό πρόγραμμα σπουδών για τα μαθηματικά. Μέσα από την εμπλοκή με διαφορετικά 
υπολογιστικά περιβάλλοντα και τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων, καλλιεργείται 
η κριτική σκέψη, η μεταγνωστική δεξιότητα και η σύγκριση μεταξύ των διαφορετι-
κών προσεγγίσεων σημειωτικής διαμεσολάβησης των προτεινόμενων τεχνουργημά-
των. 

Κριτική αποτίμηση – Επέκταση Σεναρίου 

Το εκπαιδευτικό σενάριο που παρουσιάστηκε παραπάνω, αποτελεί μια σύντομη περι-
γραφή δραστηριοτήτων που βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο σκεπτικό θεμελιωμένο 
σε βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Εκτός όμως από την περιγραφή των δραστηριο-
τήτων, σημαντική είναι και η ενσωμάτωση του παρόντος σεναρίου σε ένα πραγματο-
λογικό μοντέλο διαλογικής σχέσης δασκάλου μαθητή, προσανατολισμένο προς την 
ανάπτυξη ικανοτήτων δόμησης της γνώσης, συνεργασίας και παραγωγικότητας, ανα-
ζήτησης, ανάλυσης και έκθεσης της πληροφορίας σε πλαίσια ενεργητικής κοινωνικής 
δραστηριότητας που έχει και προσωπικό, αλλά και συλλογικό νόημα για τους μαθη-
τές (Κυνηγός, 2013). Κατόπιν τούτου, μέσα από τη δημιουργία ψηφιακού μέσου έκ-
φρασης οι μαθητές ενθαρρύνονται να χτίσουν πάνω στις εμπειρίες τους, να αναδεί-
ξουν τις ιδέες τους και να δημιουργήσουν δικά τους τεχνουργήματα που θα τα μοιρα-
στούν με τους υπόλοιπους, θέτοντας τους προβληματισμούς τους πάνω στα επίπεδα 
της δικής τους κατανόησης (Hsi & Eisenberg, 2012).  

Κατά την εφαρμογή στην τάξη, το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο παρουσιάστηκε αρκε-
τά λειτουργικό από την άποψη ότι εντάχθηκε στην καθημερινή ομαδική δράση των 
μαθητών κατά τις διδακτικές ώρες της ευέλικτης ζώνης. Επίσης, υπήρχαν αρκετές 
συνδέσεις και με άλλα διδακτικά αντικείμενα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιά, 
ενισχύοντας έτσι τη διαθεματικότητα της παρούσας εφαρμογής. Έτσι, σε αυτό το επί-
πεδο, θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός να επεκτείνει τη δραστηριότητα και σε άλλες πε-
ριοχές, όπως η Μελέτη Περιβάλλοντος, στο κεφάλαιο «Ο τόπος μου» - «Η γειτονιά 
μου», με τη δημιουργία χαρτών οικείων στους μαθητές, στην Κυκλοφοριακή Αγωγή 
με τη χρήση διάφορων σημάτων όπου θα πρέπει να αναγνωρίζονται ώστε να επιλέ-
ξουν το σωστό δρόμο, η γραπτή έκφραση μέσα από τη συγγραφή ιστοριών με αλλαγ-
μένο περιεχόμενο και πολλές άλλες δραστηριότητες που θα μπορούσαν οι εκπαιδευ-
τικοί να επιλέξουν, ανταλλάσσοντας μεταξύ τους την εμπειρία της εφαρμογής τους. 
Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνολογία θα μπορούσε να αποτελεί μέσο αλληλεπίδρασης 
στη ζωή της εκπαιδευτικής κοινότητας και δημιουργίας χώρου για την επίτευξη αμοι-
βαίου εμπλουτισμού της διδακτικής πρακτικής (Blikstein & Cavallo, 2002). 

Καταλήγοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι γενικότεροι στόχοι του παρόντος σε-
ναρίου υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, αφού οι δραστηριότητες δεν ήταν αποκομμέ-
νες από την υπόλοιπη διδακτική διαδικασία και λειτούργησαν σε συνδυασμό με άλλα 
διδακτικά αντικείμενα και σε βιωματικές αναφορές που έγιναν σε όλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς.  

2472

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Baytak, A., Land, S. M., & Smith, B. K. (2011). Children as Educational Computer 
Game Designers: An Exploratory Study. Turkish Online Journal of Educational 
Technology-TOJET, 10(4), 84-92. 

Blikstein, P., & Cavallo, D. (2002). Technology as a Trojan horse in school environ-
ments: the emergence of the learning atmosphere (II). In Procedings of the In-
teractive Computer Aided Learning International Workshop (pp. 1-22). 

DiSessa, A. A. (2002). Students' criteria for representational adequacy. Mathematics 
Education Library, 30, 105-130. 

Druin, A., Blikstein, P., Fleer, M., Read, J. C., Thomsen, B. S., Johnson, B. D., & 
Resnick, M. (2014, June). How can interaction with digital creative tools sup-
port child development?:(closing panel). In Proceedings of the 2014 conference 
on Interaction design and children (pp. 361-361). ACM. 

Hsi, S., & Eisenberg, M. (2012). Math on a sphere: using public displays to support 
children's creativity and computational thinking on 3D surfaces. InProceedings 
of the 11th International Conference on Interaction Design and Children (pp. 
248-251). ACM. 

Kafai, Y. B., & Resnick, M. (Eds.). (1996). Constructionism in practice: Designing, 
thinking, and learning in a digital world. Routledge. 

Kafai, Y., & Burke, Q., (2014). Connected Code. Why Children Need to Learn Pro-
gramming. MIT Press Books: USA 

Κυνηγός, Χ. (2011). Το μάθημα της διερεύνησης Παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφια-
κών τεχνολογιών για τη διδακτική των μαθηματικών: Από την έρευνα στη σχολι-
κή τάξη. Αθήνα: Τόπος, 2011. 

Κυνηγός Χ., Γιαννούτσου Ν., Μουστάκη Φ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ., Λάτση Μ., 
Σμυρναίου Ζ., Δασκολιά Μ., Ξένος Μ.,& Ζάντζος Γ., Γλέζου,Κ. & Τζιμόπου-
λος Ν. (Επιμ.) (2011), Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των 
Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», σ. 1-5. Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011. 

Kynigos, C. (2012). Constructionism: theory of learning or theory of design. 
In Proceedings of the 12th International Congress on Mathematical Education. 

Κυνηγός, Χ. (2013). Προοπτικές γιά μιά Nέα Πολιτική στην Eλληνική Eκπαίδευση. Ε-
πιμέλεια: Καζαμίας, Α. & Κασσωτάκης, Μ.  

Kynigos, C. (2014). Social Creativity in Designing Constructionist E-Books: Media-
tions for Creative Mathematical Thinking? In Proceedings of the 'Construction-

2473

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



ism 2014' International Conference, Futchek, Kynigos, Eds (p.p. 47- 57). Vien-
na. 

Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas. Basic 
Books, Inc.. 

Papert, S., & Harel, I. (1991). Situating constructionism. Constructionism, 36, 1-11. 

Papert, S. (1997). Tinkering Towards Utopia: A Century of Public School Reform 
(book). The journal of the learning sciences, 6(4), 417-427. 

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon,9(5), 1-
6. 

Prensky, M. (2005). Computer games and learning: Digital game-based learn-
ing. Handbook of computer game studies, 18, 97-122. 

Stahl, G., Koschmann, T., & Suthers, D. (2006). Computer-supported collaborative 
learning: An historical perspective. Cambridge handbook of the learning sci-
ences, 2006, 409-426. 

Λογισμικά Χρήσης: 

Αβάκιο, Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΕΚΠΑ: http://etl.ppp.uoa.gr/ 

Ladybug Mazes, University of Utah, USA: http://nlvm.usu.edu 

Scratch Junior: MIT Media Lab, USA: http://www.scratchjr.org/ 

 

 

 

2474

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://etl.ppp.uoa.gr/
http://nlvm.usu.edu/
http://www.scratchjr.org/


Φύλλα Παντού! Γέφυρες γνώσης από τις Τ.Π.Ε. για το περιβάλλον. 

Παπαδοπούλου Ευσταθία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Νομικός 

papadefi10@gmail.com 

Περίληψη 

 Οι σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς θεωρείται πως υπό προϋποθέσεις και μέσα από καλά 
σχεδιασμένες δράσεις συμβάλουν στην ενίσχυση της διαδικασίας. Στην προσχολική 
εκπαίδευση η διάδραση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αφορά τόσο το σύνολο της 
τάξης, όσο και ομάδες παιδιών ως σημείο εργασίας. Ενισχύει την ανάπτυξη σχέσεων 
και συνεργατικής αλληλεπίδρασης και παράλληλα δημιουργεί συνθήκες προβληματι-
σμού και λήψης αποφάσεων. Το διδακτικό σενάριο είναι μέρος ενός περιβαλλοντικού 
προγράμματος που αφορούσε τις εναλλαγές των εποχών στα δέντρα της αυλής του 
σχολείου. Η πρωτοτυπία της δραστηριότητας έγκειται όχι τόσο στο γεγονός της ιδιαί-
τερης θεματολογίας, όσο στην ανταπόκριση που επέδειξαν τα νήπια στην χρήση των 
νέων τεχνολογιών, λαμβάνοντας υπόψη πως για πρώτη φορά, στην αρχή σχεδόν του 
σχολικού έτους, κλήθηκαν να εργαστούν, να συνεργαστούν και να αποδώσουν μέσα 
από τον υπολογιστή. 

Λέξεις - Κλειδιά: προσχολική εκπαίδευση, νέες τεχνολογίες, περιβάλλον, φθινόπωρο, 
φύλλα  

Εισαγωγή 

Τα τελευταία έτη οι νέες τεχνολογίες εντάσσονται και ενσωματώνονται με γοργούς 
ρυθμούς στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με μελέτες ( Δημητρακοπούλου, 
2004,Κυνηγός &Δημαράκη, 2002, Jonassen, 2004),οι εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαι-
δευτική διαδικασία, ενισχύουν την μάθηση, υποστηρίζουν την διδακτική πράξη και πα-
ράλληλα βοηθούν τους εμπλεκόμενους να αποκτήσουν πληροφοριακή κουλτούρα . 
Παράλληλα αναπτύσσονται ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες περιλαμβάνουν :δημιουρ-
γικότητα ( φαντασία γύρω από την χρήση των νέων τεχνολογιών προκειμένου να ανα-
παραστήσει το αποτέλεσμα ), κριτική σκέψη και αξιολόγηση ( καθώς θα πρέπει να 
αναλύσει, να ελέγξει, να αξιολογήσει τα ψηφιακά εργαλεία ),πολιτιστική και κοινωνική 
κατανόηση( σχετικά με το πλαίσιο εντός του οποίου χρησιμοποιούνται τα διάφορα 
μέσα), την συνεργασία (προκειμένου να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες),ικανότητα 
σωστής αναζήτησης πληροφοριών ( εύρεση και κριτική επιλογή ), αποτελεσματική ε-
πικοινωνία (Hague & Payton, 2010). 

Επιπλέον μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία ο μαθητής δεν μαθαίνει απλά το πληρο-
φοριακό αλφάβητο αλλά οικοδομεί τη δική του γνώση (Papert.,1980)ενώ παράλληλα 
του δίνεται η δυνατότητα να τροποποιήσει, να μετασχηματίσει και να ανακατασκευά-
σει τις παρεχόμενες γνώσεις (Kynigos, 2007) 
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Η αξιοποίηση των ΤΠΕ, σύμφωνα με τον Τζιμογιάννη (2001), συμβαίνει μέσα από τα 
εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και των εφαρμογών ενίσχυσης, στήριξης 
και εμπλουτισμού της διδασκαλίας. 

Τα μέσα που αξιοποιούνται κυρίως από τον χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας, αναφο-
ρικά με την προσχολική εκπαίδευση, είναι : 

− το διαδίκτυο, ως πηγή πληροφόρησης, μέσα από τις μηχανές αναζήτησης 
− το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με επικοινωνία με ανάλογες σχολικές μονάδες, συνερ-

γασία και ανταλλαγή υλικού 
− το ιστολόγια όπου θα δημοσιοποιηθεί η εργασία των παιδιών και τα αποτέλεσμα τα 

της, με εικόνες, βίντεο, καταγραφή σκέψεων και εμπειριών 
− εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως Ηοt Potatoes ή προγράμματα ζωγραφικής όπως 

Revelation Natural Art, Tux Paint ς, με τα οποία τα παιδιά μπορούν να φτιάξουν 
εικονογραφήσεις για ιστορίες ή αφίσες 

− λογισμικά γενικής χρήσης π.χ. word, power point, μέσω των οποίων γίνεται κατα-
γραφή, σύνθεση κειμένων, παρουσίαση εικόνας 

− το ψηφιακό παιχνίδι, που μαθαίνει με βιωματικό τρόπο (ενσυναίσθηση)  
− εργαλεία κατασκευής εννοιολογικών χαρτών, όπως το Kidspiration 

Δεν αποκλείονται και πιο εξειδικευμένα εργαλεία, σε σχέση πάντα με την επαρκή εξει-
δίκευση και ενημέρωση του εκπαιδευτικού. 

Να επισημανθεί επίσης πως η αποτελεσματικότητα στη διδακτική πρακτική κάθε τε-
χνολογικής εφαρμογής συνδέεται άμεσα με τον τρόπο χρήσης της. Είναι σημαντικό να 
τονιστεί πως η ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση εξαρτάται ά-
μεσα από τους στόχους και τη διδακτική προσέγγιση και παράλληλα να καθορίσει ο 
ίδιος ο εκπαιδευτικός την παιδαγωγική αξιοποίηση των ανωτέρω εφαρμογών. Μέσα 
από τον συνδυασμό αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων και καινοτόμων δράσεων θα 
υπάρξει γενικότερη μετεξέλιξη της διδακτικής πράξης και του σχολικού θεσμού, ώστε 
να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες και στις προοπτικές της σύγχρονης κοινωνίας 
(Κυνηγός 1995). 

Αναφορικά με την Περιβαλλοντική εκπαίδευση ευαισθητοποιούνται οι μαθητές σε πε-
ριβαλλοντικά ζητήματα, δραστηριοποιούνται, εμπλέκονται και διευρύνεται η εκπαι-
δευτική έρευνα τόσο στην τάξη όσο και στο πεδίο. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία 
η διασύνδεση ψηφιακών τεχνολογιών και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γίνεται με τις 
εφαρμογές χρήσης του διαδικτύου, καθώς και με την αξιοποίηση των αλληλεπιδραστι-
κών πολυμέσων και του εικονικού περιβάλλοντος. 

Α ΄ Φάση 

Επιλογή θέματος του διδακτικού σεναρίου 
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Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον για τα δρώμενα του 
φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης αντιλαμβάνονται την φύση μέσα από όλες τις αισθή-
σεις τους, χωρίς αυτό να γίνεται αντικείμενο, τις περισσότερες φορές, μελέτης από το 
σχολείο. 

 Θέλοντας να προάγει η εκπαιδευτικός την σπουδαιότητα που έχει η ολιστική εμπειρία 
των παιδιών γύρω από ένα θέμα που κίνησε το ενδιαφέρον των παιδιών, στάθηκε ιδιαί-
τερα σε αυτό. Παράλληλα είναι σημαντικό τα νήπια να αντιλαμβάνονται την χρονική 
ακολουθία των εποχών, προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη αντίληψη του χρόνου. 

Έχει αποδειχτεί πως με την συστηματική παρατήρηση των νηπίων του φυσικού περι-
βάλλοντος, την καταγραφή του και την προσέγγισή του, μαθαίνουν να σέβονται την 
φύση, να την προστατεύουν και να μην κάνουν ενέργειες που θα έβλαπταν το σύνολο 
του οικοσυστήματος .Μέσα από την παρατήρηση των φύλλων τα νήπια αντιλήφθηκαν 
την σπουδαιότητα τους, τόσο για την δημιουργία φυλλοστρωμνής, απαραίτητης για την 
ανάπτυξη άλλων φυτών, όσο και για την υποστήριξη άλλων μικροοργανισμών όπως 
γαιοσκωλήκων όπως και για την ανάπτυξη μυκήτων όπως τα μανιτάρια. Με αυτήν την 
προσέγγιση τα νήπια αντιλήφθηκαν πως τίποτε δεν είναι άχρηστο για την φύση και πως 
εκτός από παιχνίδι, είναι στοιχείο της φύσης που οφείλουν να το προστατεύουν. Η προ-
σέγγιση αυτή βοηθάει στην καλλιέργεια θετικών στάσεων των νηπίων απέναντι στο 
φυσικό περιβάλλον και ανάλογου σεβασμού από αυτά .  

Τέτοιες μικρές προσεγγίσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να τεθούν ζητήματα 
που θα ενσωμάτωναν δράσεις που βασίζονται στις αρχές της αειφορίας και της αειφό-
ρου ανάπτυξης. 

Υπάρχει η δυνατότητα για προεκτάσεις όπως : 

− Είναι όλα σκουπίδια ; (αναφορά στην ανακύκλωση) 
− Τι υπάρχει κάτω από τη γη; ( ζώντες μικροοργανισμοί) 
− Πως μεγαλώνουν τα φυτά; (κύκλος ζωής ) 

Η διδακτική προσέγγιση ήταν σύμφωνη με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο. Οι ε-
μπλεκόμενες γνωστικές περιοχές αφορούσαν το φυσικό περιβάλλον και το ανθρωπο-
γενείς και αλληλεπίδραση και σαν ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου, α-
ναφορικά με την μελέτη περιβάλλοντος αποτέλεσε η διεύρυνση γνώσεων για τους φυ-
τικούς οργανισμούς στο άμεσο περιβάλλον Στο σύνολο της διδακτικής πρακτικής υ-
πάρχουν δραστηριότητες που αξιοποιούν γνώσεις που συνδέονται με όλες τις γνωστι-
κές περιοχές που αναφέρονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ., αντιμετωπίζοντας το παιδί ως ολότητα. 
Επίσης λαμβάνονται υπόψη παιδαγωγικές αρχές, όπως η διαφορετικότητα και η συνερ-
γατική μάθηση. 
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Η εκπαιδευτική μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν project που υλοποιήθηκε στα πλαίσια 
διαθεματικής ενότητας που αφορούσε το φθινόπωρο και της περιβαλλοντικής καινοτό-
μου δράσης με θέμα την εναλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος στην διάρκεια των ε-
ποχών, στο χώρο της σχολικής αυλής. 

Λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ανάπτυξης, έκφρασης και δημιουργικότητας, 
εννοιολογικής χαρτογράφησης, πρόγραμμα παρουσίασης, λογισμικό ανοικτού τύπου. 
Η προσέγγιση στηρίχθηκε στις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών και στην κατά-
κτηση απλών δεξιοτήτων στη χρήση του υπολογιστή. Στην τάξη έγινε χρήση διαδι-
κτύου, βιβλιοθήκης, πίνακες αναφοράς, εικόνες, καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις - απα-
ντήσεις, εμπλουτισμένη διδασκαλία, συζήτηση, παρατήρηση 

Επιπλέον υπάρχει συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων 
σπουδών του Νέου Σχολείου με ιδιαίτερη έμφαση στην συνεργατική δράση, δημιουρ-
γικότητα, διεπιστημονικότητα, ψηφιακή επικοινωνία, αειφορία, προστασία του περι-
βάλλοντος, αειφόρος ανάπτυξη 

Τάξη στην οποία εφαρμόστηκε: κλασσικό τμήμα 20 νηπίων 

Γενικός Σκοπός ήταν να αναγνωρίσουν τις διαφορές ανάμεσα στα είδη των δέντρων 
με γνώμονα την διατήρηση ή όχι των φύλλων τους κατά την διάρκεια του έτους και να 
εργαστούν σε ομάδες για να ερευνήσουν ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον γι αυτά, να 
καταλήξουν σε συμπεράσματα και να ανακοινώσουν τις γνώσεις τους. 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο, σχετικά με το Φυσικό περιβάλ-
λον και αλληλεπίδραση ήταν να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς οργα-
νισμούς στο άμεσο περιβάλλον τους( γνώσεις),να διακρίνουν διάφορα είδη φυτών και 
να κάνουν απλές ταξινομήσεις όσον αφορά την διατήρηση των φύλλων τους κατά την 
διάρκεια του έτους, δηλ. φυλλοβόλα και αειθαλή(γνώσεις) 

 και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία η απόκτηση στάσεων και ικανοτήτων θετικές 
προς το περιβάλλον και την χρήση νέων τεχνολογιών 

Β΄ Φάση 

Διερεύνηση πρότερων εμπειριών και γνώσεων των παιδιών και ύπαρξη ενδιαφέ-
ροντος 

Το παρακάτω project, έγινε κατόπιν αφορμής που δόθηκε από τα παιδιά. 

Συγκεκριμένα και ενώ τα παιδιά έπαιζαν ελευθέρα στην αυλή του νηπιαγωγείου, κά-
ποια ανακάλυψαν ένα σωρό από ξερά φύλλα στοιβαγμένα στην άκρη του μαντρότοι-
χου. Μερικά άρχισαν να τα πετούν ψηλά, άλλα τα πατούσαν και κάποια τα έπιαναν με 
τα χέρια τους και τα έτριβαν. Την στιγμή εκείνη ένα κορίτσι πλησίασε κρατώντας στα 
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χέρια της μερικά κίτρινα και πράσινα φύλλα και μου ζήτησε να τα βάλει στην γωνιά 
της τάξης για να παρατηρήσουμε.  

Στην παρέα όπου μαζευτήκαμε η νηπιαγωγός ανέφερε στα παιδιά ότι κατά την διάρκεια 
του διαλείμματος παρατήρησε πως κάποια παιδιά εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τα ξερά 
φύλλα της αυλής. Παράλληλα έθεσε την επιθυμία της συμμαθήτριας τους να εμπλου-
τίσουν την γωνιά της φύσης με φύλλα. 

Στην συνέχεια ρωτάει τα παιδιά : 

− Γιατί άραγε βρέθηκαν τα φύλλα στην αυλή μας  
− Πως ήταν στο χώμα 
− Γιατί έπεσαν από το δέντρο 
− Είναι μαλακά ή σκληρά; 
− Πως νιώσατε με το παιχνίδι με τα ξερά φύλλα 
− Πως θα ήταν αν ήσασταν ένα ξερό φύλλο 

Στην συνέχεια τα παιδιά απάντησαν θετικά στην πρόταση της νηπιαγωγού : 

« Θα θέλατε να ασχοληθούμε για λίγο με τα φύλλα της αυλής μας;» 

 και κατόπιν ακολούθησε καταιγισμός ιδεών με θέμα: 

«Τι θέλετε να κάνουμε για τα φύλλα;» 

Οι απαντήσεις των παιδιών κατεγράφησαν σε χαρτί, ομαδοποιήθηκαν και αποτυπώθη-
καν με την μορφή ιστογράμματος Οι δράσεις προς πραγματοποίηση που προέκυψαν 
από την καταιγισμό ιδεών της ομάδας ήταν οι εξής ; 

− Να μάθουμε: Γιατί τα φύλλα πέφτουν; 

 Τι χρώμα έχουν;  

 Όλα τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα τους; 

 Τι γίνονται στο χώμα; 

− Να ζωγραφίσουμε  
− Να φτιάξουμε ένα βιβλίο με τα φύλλα της αυλής 
− Να παίξουμε με τα φύλλα 
− Να βρούμε φύλλα  
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Στην ολομέλεια, αποφασίστηκε, ότι για όλες τις δραστηριότητες θα χρειαστούνε φύλλα 
σε διάφορες μορφές, και μιας και ο καιρός το επιτρέπει θα ήθελαν να συλλέξουν φύλλα 
από την αυλή .Παράλληλα η εκπαιδευτικός πρότεινε να πάρουν και τους μεγεθυντικούς 
φακούς για να παρατηρήσουν καλύτερα τα φύλλα. Πρόταση της νηπιαγωγού ήταν να 
ψάξουν να βρουν φύλλα και από άλλες πηγές, π.χ. περιοδικά ή υπολογιστή 

Για την υλοποίηση των προτάσεων δραστηριοποιούνται οι ομάδες, που έχουν διαμορ-
φωθεί από προηγούμενο στάδιο γνωριμίας με τον υπολογιστή και το πρόγραμμα Kid-
spiration . 

 

Γ ‘ Φάση: Υλοποίηση δράσεων 

1η δραστηριότητα: «Ομάδες εν δράση» 
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Κάθε ομάδα πραγματοποίησε την έρευνα πεδίου στην αυλή. Έτσι: Τα παιδιά, στις ο-
μάδες τους βγαίνουν με την σειρά στην αυλή, παρατηρούν και συλλέγουν φύλλα. Η 
κάθε ομάδα παρατηρεί και συλλέγει σε διαφορετικό σημείο της αυλής. 

 Μετά από την λήξη του χρόνου που είχε συμφωνηθεί για την έρευνα στο πεδίο τα 
παιδιά κάθισαν για λίγο στην αυλή και επεξεργάστηκαν σε ομάδες τα στοιχεία τους, 
οδηγήθηκαν στα συμπεράσματα, τα οποία κατέγραφε η εκπαιδευτικός. Καθ’ όλη την 
διάρκεια της δραστηριότητας ένα παιδί από την κάθε ομάδα τραβάει κάποιες φωτογρα-
φίες, και αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες. Ακολούθησε η συγκέντρωση στην τάξη σε 
ολομέλεια, στην οποία η κάθε ομάδα ανακοίνωσε τα συμπεράσματα της : 

 - Τα φύλλα έχουν πράσινο, κίτρινο, καφέ χρώμα - Ανάλογα με το χρώμα τους είναι 
και η θέση τους, δηλ, τα πράσινα είναι πάνω στο δέντρο, τα κίτρινα είναι έτοιμα να 
πέσουν ή βρίσκονται σε πτώση και τα καφέ είναι κάτω στο χώμα - Τα πράσινα φύλλα 
έχουν μυρωδιά, τα κίτρινα λίγο ενώ τα καφέ όχι - Μερικά πεσμένα φύλλα είναι σάπια 
- Κάποια δέντρα ρίχνουν τα φύλλα τους και κάποια όχι - Τα φύλλα δεν έχουν όλα το 
ίδιο σχήμα και το ίδιο μέγεθος Σε όλη την διάρκεια της δραστηριότητας νήπια κρατού-
σαν φωτογραφίες. 

Στόχος: Να δοθεί ευκαιρία για έρευνα πεδίου με την παρατήρηση και διερεύνηση με 
μεγεθυντικούς φακούς, καθώς και να αναγνωρίσουν τα διαφορετικά είδη φυτών με κρι-
τήριο την διατήρηση ή όχι των φύλλων τους 

2η Δραστηριότητα: «Τα δικά μας φύλλα » 

Α: «Το φυτολόγιο» 

Οι ομάδες έφτιαξαν ένα φυτολόγιο, στο οποίο λειτούργησαν σαν σύνολο. 

 Κάθε ομάδα στο τραπέζι της ταξινόμησε τα φύλλα που είχε μαζέψει, μερικά ως προς 
το χρώμα και μερικά ως προς το μέγεθος. Στην ολομέλεια τοποθέτησε ο εκπρόσωπος 
της κάθε ομάδας τα φύλλα σε χαρτόνι, αυτό επαναλήφθηκε από όλες τις ομάδες και 
όταν όλες οι ομάδες ετοίμασαν τα φύλλα τους η νηπιαγωγός τα έδεσε σε ένα μικρό 
φυτολόγιο. 

Παράλληλα με την επικόλληση των φύλλων, τα νήπια, και όσα από αυτά επιθυμούσαν, 
παροτρύνθηκαν να γράψουν τα είδη των φυτών. Στόλισαν το μπροστινό εξώφυλλο με 
τα σύμβολα των ομάδων, και έγραψαν όλοι τα ονόματα τους στο οπισθόφυλλο του 
φυτολογίου. Στο τέλος τοποθέτησαν το φυτολόγιο στην γωνιά της φύσης. 
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Β: «Από πράσινο ..καφέ», δράση στον υπολογιστή  

Σε επέκταση της δραστηριότητας τα νήπια με την βοήθεια ης εκπαιδευτικού, χρησιμο-
ποιώντας τη Google, έψαξαν και βρήκαν φύλλα σε διάφορες μορφές ανάλογα με το 
χρώμα τους . Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας το Power Point, δημιούργησαν ένα άλ-
μπουμ, στο οποίο φαίνεται η εξέλιξη του χρώματος των φύλλων από πράσινο σε καφέ. 

Χρώματα 

 

Φύλλα παντού !!!.ppt 

Στόχος: Να ταξινομήσουν με κριτήριο το χρώμα και να οργανώσουν ένα φυτολόγιο 

3η δραστηριότητα: « Διάσημα φύλλα! » 

Περιγραφή 

Τα παιδιά αξιοποιούν τη πρόταση της νηπιαγωγού να βρουν και από άλλες πηγές φύλλα 
προς παρατήρηση, και πιο συγκεκριμένα από πίνακες ζωγραφικής, με την βοήθεια του 
υπολογιστή. 

Σε αυτή την δραστηριότητα η νηπιαγωγός καθοδηγεί τα παιδιά στα βήματα που πρέπει 
να γίνουν για να ερευνήσουν, καθώς η εξοικείωση των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες 
βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Η νηπιαγωγός ανέτρεξε στις απαραίτητες ιστοσελίδες. 
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 Κάθε μια ομάδα, ερευνά πίνακες που έχουν σαν θέμα τους τα φύλλα του φθινοπώρου, 
τα αποθηκεύουν την επιφάνεια εργασίας, σε δικό της φάκελο, και κατόπιν επιλέγει με-
ρικούς για να τους εκτυπώσει.  

Την παραπάνω διεργασία την ακολουθούν όλες οι ομάδες με την σειρά. Μόλις όλες οι 
ομάδες ολοκλήρωσαν την εργασία στον υπολογιστή, έγινε συγκέντρωση στην ολομέ-
λεια, στην γωνιά του υπολογιστή, όπου ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας εξέθεσε το 
υλικό που είχαν συλλέξει.. 

 

 

Στόχος: Να χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης για να συλλέξουν πληροφορίες, να 
αντιληφθούν την μονάδα του εκτυπωτή ως ένα σύστημα με το σώμα του υπολογιστή, 
να γνωρίσουν έργα μεγάλων ζωγράφων που πραγματεύτηκαν το παραπάνω θέμα 

4η Δραστηριότητα: «Παίζουμε με τα φύλλα των ζωγράφων» 

Η κάθε ομάδα επιλέγει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που της άρεσε περισσότερο. Στην ο-
λομέλεια, ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας ανέφερε το παιχνίδι προτίμησης .Οι προτι-
μήσεις ήταν οι εξής :2 ομάδες προτίμησαν πάζλ, 1 ομάδα προτίμησε την τόμπολα, 2 
ομάδες προτίμησαν το παιχνίδι «βρες τα μισά» 

Τα παιδιά, σε ομάδες, η κάθε ομάδα στο τραπέζι της, έφτιαξε με τους πίνακες ζωγρα-
φικής που είχε εκτυπώσει, το παιχνίδι που είχε επιλέξει. Επίσης φωτοτύπησαν τους 
πίνακες. Η νηπιαγωγός περνάει από ομάδα σε ομάδα και καθοδηγεί, επιβλέπει την εξέ-
λιξη της δραστηριότητας, και βοηθάει όπου ζητηθεί. Τα νήπια πλαστικοποίησαν τα 
παιχνίδια τους, με την καθοδήγηση της νηπιαγωγού. Στην συνέχεια, στην ολομέλεια, 
έδειξε ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας το παιχνίδι που δημιούργησαν και εξήγησε τον 
τρόπο που παίζονταν. 
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Τα παιδιά περιλαμβάνουν τα παιχνίδια που έφτιαξαν στο σύνολο των επιτραπέζιων 
παιχνιδιών καθ’ όλη την διάρκεια που εξελίσσεται το σχέδιο εργασίας. 

Στόχος: να προβληματίζονται, να ερευνούν, να χρησιμοποιούν υλικά, να δοκιμάζουν 
και να καταλήγουν σε συμπεράσματα προκειμένου να δημιουργήσουν παιχνίδια, που 
προάγουν την μαθηματική σκέψη 

5η Δραστηριότητα « Παιχνίδι στον υπολογιστή» 

Τα νήπια με την χρήση του λογισμικού Kidspiration και του Jigsaw Puzzle έφτιαξαν 
διαδραστικά παιχνίδια, με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού, το αποθήκευσαν την 
επιφάνεια εργασίας και το χρησιμοποιούσαν στις ελεύθερες δραστηριότητες  

 

Αξιολόγηση – Συμπεράσματα 

Στην ολομέλεια η εκπαιδευτικός ζήτησε από τα παιδιά να μιλήσουν και για τον τρόπο 
που λειτούργησε η κάθε ομάδα κάνοντας ερωτήσεις του τύπου : 
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 - όλα τα παιδιά έκαναν κάτι για την ομάδα τους; - υπήρξε κάποια δυσκολία; - τους 
άρεσε το αποτέλεσμα; 

Η διδακτική Πρακτική, κατά την διάρκεια της εφαρμογής της, εξελίχθηκε με επιτυχία, 
έχοντας σαν αποτέλεσμα να μην κριθεί απαραίτητη κάποια αναδιαμόρφωση των δρα-
στηριοτήτων (διαμορφωτική αξιολόγηση) 

Στο τέλος της Διδακτικής Πρακτικής (τελική αξιολόγηση), η εκπαιδευτικός μέσα από 
διεργασία αναστοχασμού, έθεσε τους άξονες αξιολόγησης: 

− Επετεύχθησαν οι γενικοί σκοποί που είχαν τεθεί; 
− Οι επιμέρους στόχοι της κάθε δραστηριότητας εξυπηρετήθηκαν; 
− Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στην ομαδική εργασία, με συνεργατικότητα και ευελιξία; 
− Κρατήθηκε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών; 
− Η χρήση του υπολογιστή είχε την ανάλογη εκπαιδευτική απήχηση στα παιδιά ; 
− Υπήρξαν δυσκολίες στην εφαρμογή των ψηφιακών δραστηριοτήτων ; 
− Υπήρξε θετική στάση από την νηπιαγωγό καθ΄ όλη την διάρκεια εξέλιξης των 

δραστηριοτήτων; 
− Ποιες αναπροσαρμογές θα μπορούσαν να γίνουν; 
− Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του διδακτικού σχεδίου; 
− Στο πλαίσιο αξιολόγησης της κατανόησης των παιδιών,υπήρξε και επικοινωνία με το 

νηπιαγωγείο που συνεργαζόμαστε και στείλαμε σε αυτούς υλικό με την μορφή power 
point.Τα παιδιά αξιολογούνται ως προς την αναφορά στον χρόνο που γίνονταν η κάθε 
δραστηριότητα και η συμμετοχή τους σε αυτές. 

Συνοψίζοντας μέσα από την δράση μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι ΤΠΕ αποτελούν α-
ναγκαιότητα στη μαθησιακή διαδικασία στη σύγχρονη εποχή, συνεισφέρουν ποικιλο-
τρόπως στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με εργαλεία όπως εννοιολο-
γικούς χάρτες, παρουσιάσεις, βίντεο, ιστότοπους, πύλες και λογισμικά. Τα εργαλεία 
αυτά είναι αξιοποιήσιμα σε μαθητές όλων των ηλικιών και μπορούν να συνεισφέρουν 
σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης. 
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Φως: Κυματικό και σωματιδιακό πρότυπο - Εκπαιδευτική πρόταση 

Βουδούκης Φ. Νικόλαος  
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

nvoudoukis@aspete.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία περιγραφή εκπαιδευτικής πρότασης, ενός τρόπου 
διδασκαλίας για την ανάδειξη της κβαντικής φύσης του φωτός (κυματοσωματιδιακός 
δυϊσμός) εστιάζοντας στην επιλογή του καταλληλότερου προτύπου (κυματικού, σω-
ματιδιακού ή και των δύο) του φωτός για την εξήγηση ενός (συγκεκριμένου κάθε φο-
ρά) φαινομένου του φωτός σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε 
φοιτητές χωρίς υψηλό μαθηματικό υπόβαθρο. Αυτό γίνεται με την πραγματοποίηση 
πειραμάτων που προτείνονται - με απλά υλικά και με χρήση διάταξης οπτικής – κα-
θώς και με τη βοήθεια λογισμικού και τη χρήση υπολογιστών. Η πρόταση συμβάλλει 
στην προαγωγή του ενοποιητικού χαρακτήρα της φυσικής του φωτός, με τη χρήση 
ΤΠΕ, παρέχοντας τη δυνατότητα υπέρβασης των εμποδίων που θέτει το υψηλό επίπε-
δο μαθηματικών γνώσεων της κβαντικής φυσικής.  

Λέξεις – Kλειδιά: φως, κυματικό και σωματιδιακό πρότυπο, πειράματα, λογισμικό, 
εκπαίδευση. 

 

Εισαγωγή 

Δεν είναι γενικά εύκολο σε κάποιον να μελετήσει και να κατανοήσει με ευχέρεια 
χρόνου και δυνατότητα επαναληψιμότητας τα φαινόμενα που μελετώνται, κάνοντας 
πειράματα στο κλασικό εργαστήριο. Επίσης, είναι αδύνατη η άμεση εποπτεία των πε-
ρισσοτέρων από αυτά τα φαινόμενα, καθώς η «εικόνα» που έχουμε για τον κόσμο 
που μας περιβάλλει περιορίζεται μέσω των αισθητηρίων που διαθέτουμε. Η πραγμα-
τοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων με τη βοήθεια λογισμικού που προσομοιώνει τα 
εν λόγω φαινόμενα, έχοντας λάβει υπόψη το μαθηματικό φορμαλισμό που τα συνο-
δεύει, αποτελεί μία λύση στα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω και συμβάλ-
λει στην κατανόησή τους.  

Η χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, ανάμεσα στα 
άλλα πλεονεκτήματα παρέχει τη δυνατότητα για την προσομοίωση και την οπτικο-
ποίηση μοντέλων του μικρόκοσμου αλλά και του μακρόκοσμου. Η οπτικοποίηση και 
η προσομοίωση χρησιμοποιούνται τόσο στην έρευνα όσο και στην εκπαίδευση για να 
περιγράψουν και να ερμηνεύσουν φαινόμενα και διαδικασίες (Barnea and Dori, 
2000), καθώς και να βοηθήσουν στον έλεγχο και στην ανάπτυξη θεωριών και επιστη-
μονικών προτύπων. Η ίδια η επιστημονική προσπάθεια έχει περιγραφεί ως μία διαδι-
κασία δημιουργίας προτύπων με εννοιολογική και προβλεπτική αξία (Gilbert, 1997).  

 Η μελέτη του σωματιδιακού προτύπου με χρήση κατάλληλων πειραμάτων-
επιδείξεων θα λειτουργήσει περισσότερο υποβοηθητικά για την κατανόηση του κυμα-
τικού προτύπου και ως συνδετικός κρίκος της σύγχρονης-μετακλασικής φυσικής με 
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την κλασική-νευτώνεια φυσική. Η σημερινή αποδεκτή επιστημονική ερμηνεία για το 
φως υποστηρίζει ότι είναι κύμα και σωματίδιο ταυτόχρονα (Feynman, 1985). Αμέσως 
λοιπόν γίνεται αντιληπτή η δυσκολία που υπάρχει στη διδασκαλία αυτής της επιστη-
μονικής ερμηνείας, καθώς δεν είναι δυνατό να έχει κάποιος άμεση εποπτεία αυτής της 
«εικόνας» του φωτός, χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του. Η κυματική φύση του φω-
τός αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επιστημονικής ερμηνείας φυσικού φαινο-
μένου, που αποκαλύφθηκε με έναυσμα μαθηματικές διατυπώσεις / εκφράσεις (εξισώ-
σεις Maxwell) πριν παρατηρηθεί στη φύση ή αναδειχθεί και πραγματοποιηθεί / επι-
βεβαιωθεί στο επιστημονικό εργαστήριο.  

Μεθοδολογία σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πρότασης  

Το λογισμικό περιλαμβάνει μέσα πολύμορφης επικοινωνίας (multimedia) ενταγμένα 
σε οθόνες δημιουργημένες στο πρόγραμμα Front Page. Περιέχει πρωτότυπες προσο-
μοιώσεις και οπτικοποιήσεις που έχουν σχεδιαστεί και δημιουργηθεί σε Visual Basic 
6.0 (ευχαριστίες οφείλονται στο Δρ Π. Τσάκωνα) καθώς επίσης και πρωτότυπα τρισ-
διάστατα γραφικά που έχουν σχεδιαστεί σε 3D Studio Max R3.1  
Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει το λογισμικό της πρότασης είναι οι ακόλου-
θες επτά (7): Ευθύγραμμη διάδοση, Ανάκλαση, Συμβολή – Περίθλαση, Διάθλαση, 
Απορρόφηση, Ανάλυση – Σύνθεση, Πόλωση. Σε κάθε μία από αυτές τις επτά (7) θε-
ματικές ενότητες υπάρχει υλικό που αναφέρεται στο κυματικό και στο σωματιδιακό 
πρότυπο του φωτός. Το υλικό αυτό είναι το ίδιο σε όλες τις θεματικές - για την δια-
σφάλιση της αυτοτέλειας σε περίπτωση διδασκαλίας μίας συγκεκριμένης θεματικής 
ενότητας - και η μελέτη του πρέπει να προηγείται της μελέτης του υλικού της κύριας 
θεματικής (ως εισαγωγή στα διαθέσιμα πρότυπα). Στο βήμα του πειραματισμού πε-
ριέχονται πειράματα για πειραματισμό στο κλασικό εργαστήριο με δύο δυνατότητες: 
με χρήση της διάταξης οπτικής και με απλά υλικά (Voudoukis et all, 2006). Επίσης 
περιέχεται λογισμικό σε Visual Basic με προσομοίωση (με δυναμική αλλαγή των πα-
ραμέτρων) των διαδικασιών-φαινομένων.  

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε στην παρούσα πρόταση περιλαμβάνει τη διατύπω-
ση των ερευνητικών υποθέσεων, τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, την κατα-
γραφή των στόχων μας, τη σχεδίαση του αναλυτικού προγράμματος της διδακτικής 
μας παρέμβασης, τη σύνθεση του υποστηρικτικού υλικού, την εφαρμογή και αξιολό-
γηση της πρότασης, τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων, τη στατιστική επεξερ-
γασία τους και την εξαγωγή των συμπερασμάτων.  

Το εκπαιδευτικό υλικό που υποστηρίζει την παρέμβαση περιλαμβάνει φύλλα εργασί-
ας σε έντυπη μορφή, αλλά το βασικό τμήμα του είναι σε ηλεκτρονική μορφή και ο 
υπολογιστής θεωρείται αναπόσπαστο εργαλείο για την υποστήριξη της προτεινόμενης 
διδακτικής εργαστηριακής προσέγγισης. Ειδικά όσον αφορά στα πειράματα, στο προ-
τεινόμενο λογισμικό περιλαμβάνονται οι οδηγίες οργάνωσης και εκτέλεσής τους. Ε-
πίσης υπάρχουν ερωτήσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος-θέματα προβληματισμού προς 
απάντηση για περαιτέρω μελέτη και έρευνα (στο σπίτι), που αναφέρονται σε κάθε 
θεματική ενότητα. 
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Συνοπτική περιγραφή των στόχων της πρότασης 

Οι στόχοι της πρότασής μας είναι: 

- να χρησιμοποιήσουμε αποδεικτικό και ερμηνευτικό πειραματισμό για τη δι-
δασκαλία του προτύπου του φωτός και την ανάδειξη της διττής φύσης του 
(κυματοσωματιδιακός δυϊσμός) 

-  να συνθέσουμε / δημιουργήσουμε ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, στο ο-
ποίο θα περιλαμβάνονται  προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις καθώς και 
κλασικές εργαστηριακές  πρακτικές (πειράματα στο εργαστήριο), ώστε να 
είναι εφικτή η επιλογή του καταλληλότερου  προτύπου του φωτός για την εξή-
γηση ενός φαινομένου του, καθώς και (να συνθέσουμε / δημιουργήσουμε) μια 
σειρά μαθημάτων-θεματικών ενοτήτων με συγκεκριμένη δομή για το πρότυπο 
του φωτός, που να αποτελεί έναν τρόπο διδασκαλίας για το πρότυπο του φω-
τός και να απευθύνεται σε μαθητές λυκείου και πιθανώς σε φοιτητές,  

- να σχεδιάσουμε μια διδακτική παρέμβαση, με βάση το παραπάνω υλικό και τη 
σειρά μαθημάτων – θεματικών ενοτήτων, να εφαρμόσουμε και να αξιολογή-
σουμε τη διδακτική παρέμβαση σε μαθητές λυκείου , 

- να αξιολογήσουμε το εκπαιδευτικό λογισμικό.  

Τα καινοτομικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Τα καινοτομικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής παρέμβασης αφορούν: 

- στο μετασχηματισμό επιστημονικών κβαντικών προτύπων σε εκπαιδευτικά πρό-
τυπα 

- στην προσπάθεια εισαγωγής της μετακλασικής φυσικής σε ευρύτερο κύκλο μα-
θητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (λυκείου) ) καθώς και φοιτητών, ακόμη και 
τμημάτων που δεν έχουν ως κύριο γνωσιακό αντικείμενο τη φυσική (Voudoukis 
et al, 2007 & Voudoukis et al, 2009) 

- στη χρήση των μεθόδων και των τεχνικών της στοχαστικής ανάλυσης, και ειδι-
κότερα των μεθόδων και των τεχνικών Monte Carlo, για την προσομοίωση και 
δυναμική οπτικοποίηση του μικρόκοσμου (στο μέρος που αφορά το πρότυπο του 
φωτός) από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση τυχαίων αριθμών (Gilbert, 
1997). Στο υποστηρικτικό υλικό της εκπαιδευτικής παρέμβασης, χρησιμοποιείται 
ως εργαλείο, λογισμικό που προσομοιώνει / οπτικοποιεί με δυναμικό τρόπο τις 
πιθανοκρατικές και στοχαστικές διαδικασίες του μικρόκοσμου (Gilbert & Boulter, 
1998). Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίχθηκε από τις σύγχρονες τεχνολογίες 
πληροφόρησης και τις μεθόδους / τεχνικές της στοχαστικής ανάλυσης για την 
προσομοίωση και δυναμική οπτικοποίηση των δομών, των αλληλεπιδράσεων, των 
κινήσεων και των διαδικασιών του μικρόκοσμου, σύμφωνα με τα κβαντικά πρό-
τυπα  
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- στο συνδυασμό κατά τη διδασκαλία λογισμικού (ηλεκτρονικού υπολογιστή) και 
κλασικού πειραματισμού (εργαστηρίου σε «εργαστηριακό πάγκο») (Voudoukis et 
all, 2010) 

- στην προαγωγή του ενοποιητικού / συνεκτικού χαρακτήρα της επιστήμης όπως 
γίνεται αποδεκτός από τις σύγχρονες θεωρίες και στη συμβολή στη διαμόρφωση 
θετικής στάσης προς τη φυσική 

Στάδια υλοποίησης της διδακτικής πρότασης 

Η δομή του Εκπαιδευτικού Λογισμικού - Περιγραφή 

Η σχεδίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού, το οποίο έχει αναπτυχθεί με τη χρήση του 
προγράμματος “Front Page”, πραγματοποιήθηκε με βάση τα παρακάτω βήματα:  

α) Έναυσμα ενδιαφέροντος, β) Διατύπωση Υποθέσεων, γ) Πειραματισμός, δ) Διατύ-
πωση Συμπερασμάτων, ε) Εφαρμογή και Γενίκευση.  

 
Εικόνα 1. Αρχική οθόνη του εκπαιδευτικού λογισμικού 

Κάθε ομάδα μαθητών χρησιμοποιεί τον Η/Υ του εργαστηρίου που αντιστοιχεί σε αυ-
τήν. Στον Η/Υ υπάρχει το υποστηρικτικό υλικό – λογισμικό. Με βάση οδηγίες – φύλ-
λα εργασίας που δίνονται σε μορφή φυλλαδίου οι μαθητές χειρίζονται το υλικό. Όταν 
χρειάζεται (με βάση τις οδηγίες) «αφήνουν» τον Η/Υ και «πηγαίνουν» στον εργαστη-
ριακό πάγκο για να εκτελέσουν πείραμα ή να δουν κάποιο εξάρτημα ή διάταξη. Στα 
φύλλα εργασίας τα οποία παραδίδονται στο τέλος καταγράφουν τις μετρήσεις και τις 
παρατηρήσεις τους. Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό μία αρκετά επιτυχημένη αλλη-
λεπίδραση Η/Υ (με δημιουργία υλικού που καλύπτει πλήρως την άσκηση, ακολουθώ-
ντας την εκπαιδευτική μεθοδολογία των πέντε βημάτων) και κλασικού εργαστηρίου 
(με πραγματοποίηση διάταξης, λήψη μετρήσεων κλπ.).  
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Όλες οι θεματικές ενότητες περιέχουν ως εισαγωγικές υποενότητες το κυματικό και 
το σωματιδιακό πρότυπο του φωτός. 

Εικόνα 2. (α) Έναυσμα: Σωματίδια-Φωτόνια σε οπτική ίνα (Οπτικοποίηση) (β) Προ-
σομοίωση: Συμβολή Επίπεδων Κυμάτων σε Επιφάνεια 

Παράδειγμα - Θεματική ενότητα: Ανάκλαση του φωτός 

Η αρχική οθόνη της θεματικής ενότητας είναι η ακόλουθη. 

 
Εικόνα 3. Αρχική οθόνη της θεματικής ενότητας Ανάκλαση του φωτός 

Στο λογισμικό μελετάται με τη βοήθεια των προσομοιώσεων η ανάκλαση. Οι δρα-
στηριότητες είναι οι εξής: 1.Κατοπτρική ανάκλαση φωτός, 2.Διάχυση φωτός, 
3.Ανάκλαση σε πρίσμα 

Στην «Κατοπτρική Ανάκλαση Φωτός» και στη «Διάχυση φωτός» υπάρχουν οι επιλο-
γές: Αρχικός Προσανατολισμός Ακτίνας Φωτός, Το φως είναι... σωμάτιο - κύμα, Εμ-
φάνιση Ακτινών, Διάστιχο, Χρώμα, Πλήθος, Πάχος Σχεδίασης, Σχεδίαση Ανακλώμε-
νης, Σχεδίαση Κάθετης, Προέκταση Προσπίπτουσας, Τυχαίο Χρώμα Σχεδίασης, 
Βραδύτητα προσομοίωσης, Επαναφορά, Προσομοίωση(/Παύση), Αποθήκευση, Ε-
κτύπωση, Έξοδος. Στην «Ανάκλαση σε Πρίσμα» υπάρχουν επιπλέον (εκτός των 
προηγούμενων) και οι επιλογές για το πρίσμα: Μέγεθος, Σχήμα (μενού επιλογών: Ε-
πιλογή χρήστη, τρίγωνο, Ανάποδο Τρίγωνο, Διαμάντι, Τετράγωνο, Άστρο).  
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Εικόνα 4. (α) Προσομοίωση: κατοπτρική ανάκλαση φωτός (φως σωμάτιο) 
(β)Προσομοίωση : διάχυση φωτός (φως κύμα) 

 
Εικόνα 5. Παράδειγμα αντιστοιχίας πειραμάτων και προσομοιώσεων λογισμικού 

 
Φύλλο Εργασίας 

Oμάδα/Ονόματα:............................................................................................................. 
Μάθημα/Εργαστήριο (Ημέρα-Ώρες):.................................................................... 
Ημερομηνία : .................................................................................................................. 

Θεματική ενότητα : Ανάκλαση του φωτός 
  

1. Στην επιφάνεια εργασίας επιλέξτε: «Ανάκλαση».  
2. Στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο: «Έναυσμα».  
3. Παρατηρήστε τις εικόνες και μελετήστε τα κείμενα (όσα νομίζετε ή όποια υποδεί-
ξει ο εκπαιδευτής σας). 
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4. Επιλέξτε το εικονίδιο: «Υποθέσεις».  
5. Διατυπώστε τις υποθέσεις σας.  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
5. Επιλέξτε το εικονίδιο: «Πειραματισμός».  
6. Εκτελέστε τα πειράματα, που θα σας υποδείξει ο εκπαιδευτής, από τα προτεινόμε-
να με χρήση της διάταξης οπτικής ή με απλά υλικά. Επίσης με τη βοήθεια του λογι-
σμικού εκτελέστε πειράματα αξιοποιώντας τις επιλογές και τις δυνατότητες που είναι 
διαθέσιμες (προτείνονται ενδεικτικά κάποια). 
 7. Επιλέξτε το εικονίδιο: «Συμπεράσματα».  
 8. Μελετήστε τα συμπεράσματα. 
9. Επιλέξτε το εικονίδιο: «Εφαρμογές».  
10. Μελετήστε το κείμενο. 
11. Επιλέξτε «Αρχική σελίδα». 
Ακολουθούν «Εργασίες-Ερωτήσεις» που δίνονται για το σπίτι με σκοπό την εμπέδω-
ση του μαθήματος.  
Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης θα μπορούσε να γίνει με συμπλήρωση 
από τους μαθητές pre-test πριν τη διδασκαλία, post-test μετά τη διδασκαλία και final-
test κάποιο χρονικό διάστημα (ένα ως δύο μήνες) μετά τη διδασκαλία. Κάθε test μπο-
ρεί να αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τέσσερις (4) επι-
λογές απάντησης (α, β, γ, δ) η κάθε ερώτηση. 

 
Συμπεράσματα 

'Έχει γίνει πλέον ευρέως αποδεκτό το γεγονός ότι η εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει 
να μεταφέρει, σε όλες τις βαθμίδες, το επιστημονικό περιεχόμενο της φυσικής ως το 
αντικείμενο μιας ενιαίας θεωρίας. Δυστυχώς όμως υπάρχει έλλειψη διδακτικών στρα-
τηγικών που θα έδιναν τη δυνατότητα υπέρβασης των εμποδίων που θέτει το υψηλό 
επίπεδο μαθηματικών γνώσεων το οποίο απαιτεί η κβαντική φυσική.  
Η φυσική του φωτός θα έπρεπε να διδαχθεί ως «ενοποιημένη» θεωρία, τονίζοντας ότι 
η σωματιδιακή και η κυματική θεωρία είναι προσεγγίσεις μίας θεωρίας και είναι έ-
γκυρες κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (Feynman, Leighton & Sands, 1977). Όταν 
αυτές οι συνθήκες-προϋποθέσεις ικανοποιούνται, είναι αποδεκτή η χρήση είτε της 
σωματιδιακής είτε της κυματικής προσέγγισης είτε και των δύο. 

Συμπερασματικά η παρούσα πρόταση / εκπαιδευτική παρέμβαση αποτελεί την πα-
ρουσίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός τρόπου διδασκαλίας των ιδιοτήτων και του 
προτύπου του φωτός (κυματοσωματιδιακός δυισμός). Πρόκειται δηλαδή για μία πρό-
ταση μετασχηματισμού επιστημονικών προτύπων της μετακλασικής φυσικής σε εκ-
παιδευτικά πρότυπα. Αυτό γίνεται με τη δημιουργία πρωτότυπου λογισμικού και τη 
δόμηση-ανάπτυξη μιας σειράς επτά (7) δίωρων μαθημάτων-εργαστηριακών ασκήσε-
ων με τη χρήση υπολογιστών και την εκτέλεση πειραμάτων σε «εργαστηριακό πά-
γκο» όπου αυτό είναι εφικτό. Η εκπαιδευτική πρόταση απευθύνεται σε μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε φοιτητές χωρίς υψηλό μαθηματικό υπόβα-
θρο.  
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Χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Προσχολική Εκπαίδευση 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός διδακτικού σεναρίου και η υλοποί-
ηση του στην τάξη με τη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. Η διδακτική πρακτική που ακολουθήθηκε στηρίζεται στις γνωστικές και κοι-
νωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, επομένως κρίθηκε απαραίτητη και έγινε διερεύ-
νηση της προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών με ημιδομημένες συνεντεύξεις, σε τέσ-
σερα ερωτήματα. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε το διδακτικό σενάριο και υλοποιήθηκαν 
οκτώ παρεμβάσεις με χρήση Τ.Π.Ε. και θέμα «ο υπολογιστής και τα μέρη του». 

Λέξεις - Κλειδιά: Διδακτικό σενάριο ΤΠΕ, νηπιαγωγείο, άτυπες γνώσεις. 

Εισαγωγή 

Η ένταξη της Πληροφορικής στο νηπιαγωγείο πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 
2003 με το νέο, τότε, Διαθεματικό Πλαίσιο Σπουδών και μία χρονιά πιο πριν ζητήθηκε 
στον Α.Σ.Ε.Π. Νηπιαγωγών, ως θέμα, να σχολιαστεί η αξία του Η.Υ. για το νηπιαγω-
γείο. Σκοπός της Πληροφορικής σύμφωνα με το Α.Π.Σ. είναι «η γνωριμία των νηπίων 
με την Πληροφορική και τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ)» καθώς και «ένταξη των ΤΠΕ ως εργαλείων ψυχαγωγίας και γνώσης σε όλο το 
πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου μέσω διαθεματικών δραστηριοτήτων» (ΔΕ-
ΕΠΣ, 2003). Ο υπολογιστής αποτελεί ένα από τα πέντε γνωστικά αντικείμενα του Α-
ναλυτικού Προγράμματος αλλά αποτελεί και εργαλείο μάθησης.  

Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας από το 2000 επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς στις 
ΤΠΕ αρχικά με τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων σε βασικές γνώσεις και στην συνέχεια 
έως και σήμερα με την επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου, ώστε μεταξύ άλλων να: «αναπτύξουν 
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 προσαρμόζουν στις ανάγκες των μαθητών τους» 
(ΙΤΥΕ, 2013). Σύμφωνα με τους Γιαλαμά, Νικολακοπούλου, Μάνεση (2008), οι εκπαι-
δευτικοί προσχολικής ηλικίας διακατέχονται από αμφιβολίες και φόβους σχετικά με τη 
χρήση του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο και ελάχιστοι χρησιμοποιούν τον υπολογιστή 
στη τάξη τους.  

Η συμμετοχή μας στη επιμόρφωση Β επιπέδου, στην προοπτική της αναπτυξιακά κα-
τάλληλης αξιοποίησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο νηπιαγωγείο, αποτέλεσε για 
εμάς την αφόρμηση να στοχεύσουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιοποίησης του υπο-
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λογιστή ως εργαλείου για τις διερευνήσεις, τις αναζητήσεις και τις παραγωγές των νη-
πίων, αρχικά με τη γνωριμία του υπολογιστή και των περιφερειακών μονάδων και στη 
συνέχεια με τη χρήση λογισμικών ανοιχτού τύπου ώστε να μυηθούν στον τεχνολογικό 
γραμματισμό. 

Θεωρητική στήριξη του σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού και στις κοινωνι-
κοπολιτισμικές θεωρίες στις οποίες δίνεται μεγάλη σημασία στο κοινωνικοπολιτισμικό 
μαθησιακό περιβάλλον. Υποστηρίζεται η καθοδηγούμενη ανακάλυψη - διερεύνηση με 
την συμμετοχή διαμεσολαβητή. Στη παρέμβασή μας το περιβάλλον του μαθητή περι-
λαμβάνει την υλικοτεχνική υποδομή (μέρος της οποίας είναι και το λογισμικό που χρη-
σιμοποιείται), αλλά και τους υπόλοιπους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και άλλα άτομα 
(γονείς, αδέρφια).  

Η παιδαγωγική της ενεργητικής εξάσκησης, του ενεργητικού μαθήματος, ανάγεται κυ-
ρίως στον Vygotsky επειδή διάφορες όψεις της διαμεσολάβησης αποτελούν την αιτία 
της γνωστικής ανάπτυξης και επειδή διαμεσολαβητικοί παράγοντες πλαισιώνουν και 
οργανώνουν το μαθησιακό περιβάλλον (Sylva,1997). Διδακτική σκαλωσιά 
(scaffolding) είναι η παροχή επαρκούς στήριξης για την προώθηση της μάθησης, όταν 
οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν έννοιες και να αποκτήσουν δεξιότητες. Η θεω-
ρία της σκαλωσιάς εισήχθη για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τον 
ψυχολόγο Bruner. Παρόλο που ο Vygotsky δε χρησιμοποίησε ποτέ τον όρο αυτό, η 
αλληλεπιδραστική υποστήριξη και η διαδικασία διαμεσολάβησης ενός ενήλικα στις 
προσπάθειες του παιδιού να μάθει καινούργια πράγματα ορίστηκε ως “σκαλωσιά” 
(scaffolding). Η διδασκαλία μέσω σκαλωσιάς, ως μία διδακτική στρατηγική, προέρχε-
ται από την κοινωνικοπολιτιστική θεωρία του Vygotsky και την έννοια της «Ζώνης της 
Επικείμενης Ανάπτυξης». Η Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης είναι η απόσταση ανά-
μεσα στο τι μπορούν να κάνουν μόνα τους τα παιδιά και στην επόμενη μάθηση την 
οποία μπορούν να αποκτήσουν με την βοήθεια ενός ικανότερου. Η απόσταση ανάμεσα 
στο πραγματικό επίπεδο διανοητικής ανάπτυξης και το επίπεδο δυνητικής ανάπτυξης. 
Στη διδασκαλία μέσω σκαλωσιάς ένας πιο πεπειραμένος (γονιός, δάσκαλος, συνομή-
λικος), παρέχει υποστήριξη για να διευκολύνει την ανάπτυξη του μαθητή και την ικα-
νότητά του να χτίζει στην προηγούμενη γνώση και να εσωτερικεύει τη νέα πληροφορία. 
Μόλις αυξάνονται οι ικανότητες τους, τα μέσα στήριξης απομακρύνονται σταδιακά 
ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν αυτόνομες στρατηγικές μάθησης. Ο στόχος του εκπαι-
δευτικού, όταν χρησιμοποιεί την σκαλωσιά ως στρατηγική διδασκαλίας, είναι να κα-
ταστεί ο μαθητής ανεξάρτητος, αυτορυθμιζόμενος και λύτης προβλημάτων.  

Οι γνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες είναι συμβατές μεταξύ τους και αλ-
ληλοσυμπληρώνονται. Ο μαθητής αναπροσαρμόζει τις νοητικές του δομές ανάλογα με 
την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Η γνώση δεν μεταβιβάζεται αλλά οικοδομείται 
καθώς ο μαθητής δρα και επικοινωνεί (ΙΤΥΕ,2013).  
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Το διδακτικό μας σενάριο στηρίζεται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής της αλληλεπίδρα-
σης όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράζουν προβλήματα, να θέτουν ερωτήσεις, 
να κάνουν προβλέψεις, να πειραματίζονται, να αναζητούν απαντήσεις και να τις ελέγ-
χουν, καθώς δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά και σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο βασιζό-
μενο στον κοινωνικό εποικοδομητισμό, στη διερευνητική – ανακαλυπτική μάθηση και 
στην εμπειρική – βιωματική προσέγγιση. 

Διδακτικό Σενάριο – Σχεδιασμός 

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί αποτελεί μία διαθεματική προσέγγιση με κε-
ντρικό άξονα την γνωριμία των νηπίων με τον υπολογιστή και τις περιφερειακές μονά-
δες αλλά και με τις δυνατότητες χρήσης του. Η ενασχόληση των παιδιών με τον υπο-
λογιστή αποτελεί μια αγαπημένη τους ασχολία και «η γωνιά του υπολογιστή» προκαλεί 
το ενδιαφέρον των παιδιών καθώς υπάρχει σε όλα τα νηπιαγωγεία.  

Οι γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται είναι η Γλώσσα, το Ανθρωπογενές Περιβάλ-
λον, τα Μαθηματικά, η Δημιουργία και Έκφραση και ο Υπολογιστής. Απευθύνεται σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας τυπικά αναπτυσσόμενα αλλά και σε παιδιά με Ειδικές Εκ-
παιδευτικές Ανάγκες.  

Το σενάριο της παρέμβασης είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπια-
γωγείου (ΔΕΠΠΣ, 2003). Στις περισσότερες τάξεις των νηπιαγωγείων της χώρας υπάρ-
χει πλέον εξοπλισμένη γωνιά του υπολογιστή, αλλά τι πραγματικά κάνουν τα παιδιά 
στη γωνιά αυτή. Από την διερεύνηση που προηγήθηκε της παρέμβασης διαπιστώθηκε 
ότι τα παιδιά ασχολούνται κυρίως με κλειστού τύπου λογισμικά που είναι διαθέσιμα 
στο διαδίκτυο.   

Το διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε να διαρκέσει περίπου ένα μήνα και να υλοποιηθεί 
με οκτώ παρεμβάσεις, Ο σχεδιασμός του προέβλεπε εργασίες ατομικές, σε μικρές ομά-
δες και στην ολομέλεια, ανάλογα με τους στόχους και τα είδη των δραστηριοτήτων.  

 Εξελίχθηκε σε τρεις φάσεις: Α. Διερεύνηση των άτυπων γνώσεων Β. Παρεμβάσεις: Στη 
δεύτερη φάση του σεναρίου υλοποιούνται οι παρεμβάσεις που δημιουργήθηκαν για το 
σκοπό του προγράμματος. Γ. Αξιολόγηση: Στην τελική φάση παρουσιάζεται το εικονικό 
μουσείο το οποίο λειτουργεί αξιολογικά για την πορεία του προγράμματος. 

Αποτελέσματα διερεύνησης άτυπων γνώσεων 

Η διδακτική πρακτική που ακολουθήθηκε στηρίζεται στις γνωστικές θεωρίες και επο-
μένως κρίθηκε απαραίτητη και έγινε διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης των παι-
διών. Τα παιδιά πριν ακόμα ενταχθούν σε εκπαιδευτικό πλαίσιο έχουν οικοδομήσει 
ιδέες με τις οποίες αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, τις λεγόμενες και «άτυπες 
γνώσεις». Οι ιδέες αυτές χρησιμοποιούνται ως εργαλείο αποκωδικοποίησης και ερμη-
νείας του κόσμου· μάλιστα, τείνουν να ενδυναμώνουν και να σταθεροποιούνται αν και 
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κάποιες από αυτές δεν είναι επιστημονικά ορθές με αποτέλεσμα να γίνονται διαστρε-
βλώσεις. Παρόλο που τα παιδιά είναι γεννημένα σε μία τεχνολογικά εξελιγμένη εποχή 
και έχουν χαρακτηριστεί ως ψηφιακοί ιθαγενείς από τον Prensky (2003), από την βι-
βλιογραφία προκύπτει ότι αναγνωρίζουν κυρίως την οθόνη και το ποντίκι και έχουν 
λανθασμένες αναπαραστάσεις ή αγνοούν την κεντρική μονάδα και τις περιφερειακές 
συσκευές (Μπράτιτσης, Γκίνη, Σαναμδή, 2012; Κόμης & Ζαχαροπούλου, 2001). 

Η διερεύνηση πριν την παρέμβαση έγινε με την μορφή ημιδομημένων συνεντεύξεων 
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη γωνιά του υπολογιστή, την ώρα των ελεύθερων δρα-
στηριοτήτων το πρωί, από τις νηπιαγωγούς και στηρίχθηκαν σε τέσσερα ερωτήματα. 
Τα νήπια ρωτήθηκαν τα εξής: 1) ξέρεις τι είναι αυτό, πως το λένε (δείχνουμε τον υπο-
λογιστή και στη συνέχεια την οθόνη, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, την κεντρική μο-
νάδα, τον εκτυπωτή), 2) έχεις σπίτι σου, σε ποιο χώρο, 3) πώς τον χρησιμοποιείς, τι 
κάνεις σε αυτόν, τι παιχνίδια παίζεις και για πόση ώρα, 4) οι γονείς σου τι κάνουν με 
αυτό, πώς το χρησιμοποιούν. 

Από το υλικό των συνεντεύξεων προέκυψε ότι τα παιδιά: σχετικά με το 1.α ερώτημα 
για το πώς ονομάζεται το σύνολο της κεντρικής μονάδας και των περιφερειακών συ-
σκευών, (πίνακας 1ος), κατά 53% το αποκαλούν υπολογιστή, κατά 23,26% το αποκα-
λούν computer, λανθασμένα είπαν τη λέξη κομπούτερ, ποσιτής, κολμπούτερ, πολογι-
στής το 11,63%, ιντερνετ το 2,33% , δεν ξέρω απάντησε το 2,33%. 

 

Πίνακας 1ος : Απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι αυτό» δείχνουμε το σύνολο της μονάδας 
του ΗΥ 

Στο ερώτημα 1.β που αφορά στο ποντίκι, το 79% απαντά ποντίκι, mousse το 4,65%, 
ποντικάκι το 2,33%, κουνούπι το 2,33%, δεν ξέρω το 9,3%, υπολογιστής το 2,33%. 

1.γ Για το πληκτρολόγιο απάντησαν κουμπιά-κουμπάκια 44,19%, πλήκτρα 13,95%, 
πληκτρολόγιο 6,98%, υπολογιστή ή computer 11,63%, δεν ξέρω 18,60% 
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1.δ Για την οθόνη απάντησαν: οθόνη το 25,58%, τζάμι το 6,98%, κεφάλι 2,33%, τηλε-
όραση 2,33%, υπολογιστής & computer ο 41,86%, laptop 4,65%, βλέπουμε 2,33%, ει-
κόνα του computer 4,6%, internet2,33%, δεν ξέρω 6,98%.  

1.ε Για την κεντρική μονάδα (πίνακας 2ος): δεν ξέρω το 45,24% , απάντησαν πύργος-
πύργος ανοίγει τον Η.Υ.-που τον ανάβει- που τον ανοίγει-είναι για να λειτουργεί ο Η.Υ. 
το 30,95%. Μπαταρία απάντησαν το 2,38%, φως το 2,38%, είναι κάτι που το κάνουν 
μόνο οι κυρίες το 2,38%, βάζουμε τα σιντιά 2,38%, υπολογιστής το 7,14%. Δόθηκαν 
10 διαφορετικές απαντήσεις. 

 

Πίνακας 2ος: Απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι αυτό» δείχνουμε την Κεντρική Μονάδα  

1.στ΄ για τον εκτυπωτή πήραμε τις εξής απαντήσεις: δεν ξέρω, δεν απάντησαν τίποτα 
το 72,09%, υπολογιστής 2,33%, που βγάζει τα χαρτιά 9,30%, βάζεις τα χαρτιά 2,33%, 
βάζει τα χαρτιά πατάς ένα κουμπί και βγάζει τα χαρτιά 2,33%, βγάζουμε φωτογραφίες 
2,33%, βάζεις τα χαρτιά στα φωτογραφίζει και τα βγάζεις 2,33%, σαν ηχείο 4,65%, 
τυπώνει 2,33%.  

Συνοπτικά τα παιδιά ονομάζουν υπολογιστή το σύνολο της κεντρικής μονάδας και των 
περιφερειακών συσκευών κατά 76,75%. Από τις περιφερειακές συσκευές αναγνωρί-
ζουν το ποντίκι κατά 79% και έχουν ταυτίσει την οθόνη με τον υπολογιστή κατά 41%. 
Χαρακτηριστικό της καθημερινής πρακτικής τους είναι ότι κλείνουν την οθόνη και θε-
ωρούν ότι έκλεισαν τον υπολογιστή. Τα μισά παιδιά του δείγματος αγνοούν την κε-
ντρική μονάδα και την σημασία της και μόνο 3 στους 10 γνωρίζουν ότι ανοίγει τον 
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υπολογιστή και είναι για να λειτουργεί. Επίσης, αδυνατούν να ονομάσουν τον εκτυ-
πωτή κατά 72% . 

Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα εάν έχουν υπολογιστή σπίτι τους θετικά απάντησε το 
95,35%. Ουσιαστικά στα 43 νήπια μόνο 1 δήλωσε ότι δεν είχε, παιδί οικονομικών με-
ταναστών. Ο υπολογιστής βρίσκεται στο δωμάτιο του μπαμπά κατά 11,63%, στου α-
δερφού-ης 18,60%, στο δικό τους δωμάτιο 11,63%, στην τραπεζαρία – στο σαλόνι 
9,3%, είναι φορητός 20,93%, στην είσοδο 2,33%, στο γραφείο 2,33%, σε βαλίτσα 
2,33%, στη κουζίνα 2,33%. 

Στο 3ο ερώτημα (πίνακας 3ος) για το τι παιχνίδια παίζουν στο υπολογιστή το 17% δεν 
ανέφερε, το 34,78% έδωσε απροσδιόριστη περιγραφή του τύπου γάιδαρος, βροχή, αν-
θρώπους, που τρώει τις λέξεις, κάτι που περπατά, ριπάθι. Παίζουν friv απάντησαν το 
10,64%, ντύνω τις κούκλες 4,35%, ζωγραφική 8,51%, Mcqueen 8,51%, πολεμικά παι-
χνίδια 6,38%, μαγειρική – Club sandwich 6,38%, pacman 6,38%, Angry Birds 6,38%. 
Σχετικά με το ερώτημα για πόση ώρα τους αφήνουν να παίζουν οι απαντήσεις που 
πήραμε είναι αόριστες γιατί τα παιδιά δεν έχουν επίγνωση του χρόνου. Σε μία περαι-
τέρω διερεύνηση θα είχε ενδιαφέρον αυτή την ερώτηση να την απαντήσουν οι γονείς. 
Οι απαντήσεις που πήραμε είναι: λίγο, λίγο αλλά το κρατάω πιο πολύ, πολλές ώρες, 
πριν το σκοτάδι, μέχρι να σχολάσει ο αδερφός μου, πολλή ώρα, όση ώρα έχει μπαταρία, 
5 λεπτά. 

 

Πίνακας 3ος: Απάντηση στο ερώτημα «Τι παιχνίδια παίζεις»  

Σχετικά με το 4ο ερώτημα πώς χρησιμοποιούν τον υπολογιστή οι γονείς, τα παιδιά έδω-
σαν τις εξής απαντήσεις: για τη δουλειά τους 29,82% και εξηγούν περισσότερο για ποιά 
δουλειά (μηχανές για ελαιοτριβείο, αγορά παπουτσιών για μαγαζί, μάρμαρα, αγορές-
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πωλήσεις σπιτιών). Παίζουν παιχνίδια για μεγάλους το 17,50%, ακούνε μουσική – τρα-
γούδια 10,53%, βλέπουν ειδήσεις – τον καιρό – αθλητικά 10,53%, επίσης σε μικρότερα 
ποσοστά για αγορές 7,02%, skype 7,02%, facebook 3,51%, συνταγές μαγειρικής 
1,75%. Τα αδέλφια το χρησιμοποιούν για να παίζουν, να διαβάζουν και λιγότερο για 
να βλέπουν ταινίες. Ο λόγος αυτής της ερώτησης είναι ότι θέλαμε να δούμε τα βιώματα 
που έχουν τα παιδιά από την οικογένειά τους σε σχέση με τον υπολογιστή.  

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Τα παιδιά εργάστηκαν ατομικά, σε μικρές ομάδες και στην ολομέλεια, ανάλογα με τους 
στόχους και τα είδη των δραστηριοτήτων.  

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων είναι απαραίτητο να υπάρχει στην τάξη: 

γωνιά υπολογιστή με ένα τουλάχιστον εγκατεστημένο ηλεκτρονικό υπολογιστή ο ο-
ποίος να έχει σύνδεση στο διαδίκτυο, να διαθέτει τα απαραίτητα λογισμικά (power 
point, word, kidspiration, Gcompris, tux paint, revelation natural art, paint, jigs@w 
puzzle), να διαθέτει τις απαραίτητες πλατφόρμες για τα εικονικά μουσεία warneka & 
Iroquois virtual museum καθώς και το flash player, να υπάρχει συνδεδεμένος εκτυπω-
τής, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, βιντεοπροβολέας. 

Σκοπός και στόχοι 

Γενικός σκοπός της παρέμβασης είναι να αναπτύξουν τα παιδιά δεξιότητες αξιοποίη-
σης των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων, και κυρίως του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
ως εργαλείων για τις διερευνήσεις, τις αναζητήσεις και τις παραγωγές τους. 

Επιμέρους στόχοι της παρέμβασης είναι:  

Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, να αξιοποι-
ούν την τεχνολογία με τρόπο που εξυπηρετεί τους στόχους και τις ανάγκες τους, να 
αναγνωρίζουν τα βασικά μέρη του ΗΥ, τη χρησιμότητα τους, την ονομασία τους. Να 
εξοικειωθούν στον χειρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού. 

Να κατασκευάζουν εννοιολογικούς χάρτες με το λογισμικό Kindspiration.  

Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με την χρήση προγραμμάτων ζωγραφική (tux paint, 
Revelation Art, Paint) ώστε να διευρύνουν τις δυνατότητες τους να εκφράζονται δη-
μιουργικά με διαφορετικούς τρόπους και μέσα.  

Να εξοικειωθούν με το να γράφουν το όνομά τους στο Word και να αντιληφθούν ότι 
υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικών τρόπων γραφής. Να κατανοήσουν τη σχέση αιτίου 
- αποτελέσματος καθώς αντιλαμβάνονται ότι το «κλικ» με το ποντίκι σε συγκεκριμένη 
ένδειξη στην οθόνη μπορεί να μεγεθύνει και να μικρύνει εικόνες και γράμματα, να 
αλλάξει το χρώμα, τη μορφή κ.λ.π. 
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Να εξοικειωθούν με λογισμικό περιβάλλον κατασκευής παζλ. 

Να εξοικειωθούν με το περιβάλλον των εικονικών μουσείων, να περιηγηθούν στο 
«Μουσείο Πληροφορικής» και να δημιουργήσουν ένα δικό τους εικονικό μουσείο. 

Να αντιληφθούν τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα και να προβλέψουν τι θα γίνει αν 
δεν υπάρχει σύνδεση με κάποια από τις περιφερειακές μονάδες. 

Παρουσίαση δραστηριοτήτων - παρεμβάσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διερεύνησης των άτυπων γνώσεων των παι-
διών ο πρώτος στόχος μας ήταν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα μέρη του Η.Υ. και τη 
λειτουργία των περιφερειακών συσκευών. 

1η Παρέμβαση: Αναζητούμε εικόνες του Η.Υ. στο διαδίκτυο με στόχο να εξοικειωθούν 
με τα μέρη του υπολογιστή, να τα κατονομάσουν, να κατανοήσουν τη λειτουργία τους. 
Σε ένα επόμενο βήμα δημιουργούμε power point και το προβάλλουμε στην ολομέλεια 
με θέμα τα μέρη του υπολογιστή. Στη συνέχεια εκτυπώνουμε τις φωτογραφίες που έ-
χουμε συλλέξει και φτιάχνουμε ένα πίνακα αναφοράς στο word όπου γράφουμε και την 
ονομασία κάθε συσκευής.  

2η Παρέμβαση: Χρησιμοποιούμε το λογισμικό kidspiration και φτιάχνουμε έναν εν-
νοιολογικό χάρτη που στο κέντρο του έχει μία από τις εικόνες που είχαν βρει τα παιδιά 
στην προηγούμενη δραστηριότητα και δείχνει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Γύρω του 
υπάρχουν διάφορες εικόνες με άλλες περιφερειακές συσκευές, ενώ ανάμεσά τους υ-
πάρχουν και αντιπαραδείγματα. Στην πρώτη δραστηριότητα, τα παιδιά με την τεχνική 
σύρε και άσε προσπαθούν να ομαδοποιήσουν τις συσκευές που συνδέονται με τον η-
λεκτρονικό υπολογιστή και αυτές που δεν συνδέονται. Στη δεύτερη δραστηριότητα τα 
παιδιά καλούνται να απαριθμήσουν τα ήδη ομαδοποιημένα σύνολα των συσκευών και 
να τοποθετήσουν κάτω από κάθε σύνολο το αντίστοιχο αριθμητικό σύμβολο.  

3η Παρέμβαση: Η νηπιαγωγός παρουσιάζει στην ολομέλεια το λογισμικό GCompris. 
Στη συνέχεια, τα παιδιά σε μικρές ομάδες των δύο ατόμων πειραματίζονται με το χει-
ρισμό πληκτρολογίου και ποντικιού (πάτημα, μετακίνηση, σύρσιμο). 

4η Παρέμβαση: Για την επίτευξη του στόχου της τέταρτης παρέμβασης, τα παιδιά α-
σχολούνται με τα λογισμικά ζωγραφικής: Revelation Natural Art, το Tux paint και το 
λογισμικό ζωγραφικής της Microsoft (Paint). Στη συνέχεια τα παιδιά σε μικρές ομάδες 
με τη διαμεσολάβηση της νηπιαγωγού, ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν αρχικά το 
Tux paint. Δημιουργούν ζωγραφιές και συνθέσεις με σφραγίδες που διαθέτει το πρό-
γραμμα και τις εκτυπώνουν. Τις επόμενες μέρες γνωρίζουν και τα υπόλοιπα λογισμικά 
ζωγραφικής και κυρίως το RNA. Τα παιδιά δημιουργούν συνθέσεις με τις εικόνες του 
προγράμματος και πειραματίζονται με τα εργαλεία της συμμετρίας. Τέλος, αποθηκεύ-
ουν τα έργα τους σε φακέλους, με τη βοήθεια της νηπιαγωγού . 
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5η Παρέμβαση: Τα παιδιά εξοικειώνονται με τη χρήση του Word. Πρόκειται για ένα 
λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται συχνά από τη νηπιαγωγό. Μάλιστα, προηγήθηκε 
η δημιουργία του πίνακα αναφοράς, στη 1η παρέμβαση οπότε αναμένεται τα παιδιά να 
αναγνωρίζουν το λογισμικό περιβάλλον. Επιλέχθηκε η γραμματοσειρά Arial και ένα 
αρκετά μεγάλο μέγεθος γραμμάτων και ενθαρρύνθηκαν να γράψουν το όνομά τους. Τα 
παιδιά προσπάθησαν να γράψουν με κεφαλαία γράμματα, επέλεξαν το χρώμα της 
γραμματοσειράς και πειραματίστηκαν με διαφορετικές γραμματοσειρές και μεγέθη. 
Τέλος, αποθήκευσαν το αρχείο που δημιούργησαν στον ατομικό τους φάκελο.  

Στην πράξη η δραστηριότητα αυτή αποδείχθηκε αρκετά δύσκολη. Τα παιδιά πατούσαν 
παρατεταμένα τα πλήκτρα και έγραφαν το ίδιο γράμμα πολλές φορές. Επίσης, δεν ήταν 
εξοικειωμένα με τα σύμβολα γραφής και τη θέση τους πάνω στο πληκτρολόγιο, με 
αποτέλεσμα να ψάχνουν αρκετή ώρα. Τα μικρότερα παιδιά φάνηκε να δυσκολεύονται 
ακόμη περισσότερο.  

6η Παρέμβαση: Η επόμενη παρέμβαση αναφέρεται στην εξοικείωση των μαθητών με 
περιβάλλον κατασκευής παζλ. Τα παιδιά πειραματίζονται με τα υπάρχοντα παζλ και 
στη συνέχεια επιλέγουν μαζί με τη νηπιαγωγό τις φωτογραφίες τους που θα ήθελαν να 
τις κάνουν παζλ. Ανεβάζουμε τις φωτογραφίες που επιλέγουν και ενθαρρύνονται να 
συμπληρώσουν το παζλ. Δουλεύουν σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων, ώστε να ενθαρ-
ρύνεται ο προφορικός λόγος.  

7η Παρέμβαση: Σε αυτή την παρέμβαση τα παιδιά θα περιηγηθούν σε ένα εικονικό 
μουσείο με στόχο να δημιουργήσουν αργότερα το δικό τους μουσείο πληροφορικής. 
Για την υλοποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη των στόχων είναι απαραίτητο 
να χρησιμοποιηθεί το διαδίκτυο και ο δικτυακός τόπος φωτόδεντρο. Το Φωτόδεντρο 
είναι το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρω-
τοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα παιδιά παρακολουθούν την περιήγηση 
στο εικονικό μουσείο και ενθαρρύνονται να φτιάξουν το μουσείο πληροφορικής της 
τάξης. Αναζητούν φωτογραφίες, συζητούν για τα καινούρια πράγματα που έμαθαν και 
ετοιμάζουν το υλικό που θα χρειαστεί. Η παρουσία της νηπιαγωγού είναι διαμεσολα-
βητική και υποστηρικτική καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης.  

Η νηπιαγωγός παρουσιάζει τα διαθέσιμα περιβάλλοντα Warneka & Iroquois για τη δη-
μιουργία του εικονικού μουσείου και τα παιδιά επιλέγουν όποιο τους αρέσει περισσό-
τερο. Οι ίδιοι οι μαθητές δουλεύουν με ένα υπερμέσο που χρησιμοποιεί πολλαπλούς 
τρόπους αναπαράστασης με εικόνες. Το λογισμικό παρουσίασης είναι ανοιχτού τύπου 
λογισμικό που επιτρέπει τη δημιουργική έκφραση και την αλληλεπίδραση των μαθη-
τών.  

Αφού αποφασίσουν το υλικό που θα χρησιμοποιήσουν, κάθε μικρή ομάδα των 2-3 α-
τόμων αναλαμβάνει μία σελίδα – ένα δωμάτιο του μουσείου και με τη βοήθεια της 
νηπιαγωγού το διαμορφώνουν εισάγοντας τις ανάλογες φωτογραφίες. Μόλις τελειώνει 
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την εργασία της κάθε ομάδα, υπαγορεύει στη νηπιαγωγό τις ετικέτες που πρέπει να 
μπουν και η νηπιαγωγός γράφει.  

8η Παρέμβαση: Παρουσιάζουμε τις περιφερειακές συσκευές και τον τρόπο σύνδεσης 
με την κεντρική μονάδα, τις συνδέουμε και τις αποσυνδέουμε και καταγράφουμε τις 
παρατηρήσεις μας. Προκαλούμε τα νήπια να σκεφτούν, να προβλέψουν «τι θα γίνει 
αν…» αποσυνδέσουμε το ποντίκι, τον εκτυπωτή, την οθόνη, αν δεν έχει ρεύμα κοκ. Τα 
παιδιά επαληθεύουν ή διαψεύδουν τις προβλέψεις τους. Έτσι, συνειδητοποιούν τη ση-
μασία των συνδέσεων των περιφερειακών συσκευών και του ηλεκτρικού ρεύματος για 
τη λειτουργία του υπολογιστή. Στη συνέχεια με το λογισμικό: http://photodentro.edu.gr 
από το φωτόδεντρο τα παιδιά εξασκούνται στις συνδέσεις της κεντρικής μονάδας με 
τις περιφερειακές, οδηγούμενα από το χρώμα. Τα υπόλοιπα νήπια ζωγραφίζουν το δικό 
τους υπολογιστή με τις περιφερειακές του μονάδες στα τραπεζάκια.  

Στη συνέχεια, παίζουν σε ομάδες των δύο ένα παιχνίδι που δημιουργήσαμε στο 
memory game maker. 

Αξιολόγηση – Συμπεράσματα 

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας γινόταν σε όλη τη διάρκεια του διδακτι-
κού σεναρίου. Σε κάθε δραστηριότητα-παρέμβαση αξιολογούσαμε την επίτευξη των 
γνωστικών στόχων, την ανταπόκριση των νηπίων, τη συμμετοχή τους, τη μεταξύ τους 
συνεργασία και επικοινωνία.  

Οι δύο τελευταίες παρεμβάσεις είχαν το χαρακτήρα της αξιολόγησης όλου του σενα-
ρίου, καθώς τα παιδιά με τις υποθέσεις, τις προβλέψεις και τις αποφάσεις τους συχνά 
οδηγήθηκαν σε γνωστικές συγκρούσεις και επιβεβαίωσαν ή τροποποίησαν τις αρχικές 
τους ιδέες.  

Το πρόγραμμα κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών, ακόμη και στις περιπτώ-
σεις που οι δραστηριότητες αποδείχθηκαν δύσκολες, όπως για παράδειγμα στον επε-
ξεργαστή κειμένου.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μετά το τέλος του προγράμματος, τα παιδιά συνέ-
χισαν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στις καθημερινές τους δραστηριότητες, ενώ οι εκπαι-
δευτικοί τις περιελάμβαναν στο σχεδιασμό και άλλων σεναρίων. Με ενθουσιασμό συμ-
μετείχαν και τα παιδιών του τμήματος ένταξης. Το σενάριο αποτέλεσε την αρχή για να 
ανακαλύψουν τόσο τον υπολογιστή όσο και τις δυνατότητες χρήσης του ακόμη και τα 
πιο διστακτικά παιδιά, τα προνήπια και τα παιδιά με νοητικά ελλείμματα. Επομένως, 
θεωρείται απαραίτητη η επεκτασιμότητα και σε άλλα διδακτικά σενάρια με χρήση των 
Τ.Π.Ε.  

Ένα μειονέκτημα της παρούσας εργασίας εντοπίζεται στο ότι δεν προβλέφθηκε η απο-
τύπωση των γνώσεων των παιδιών μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων του διδα-
κτικού σεναρίου.  
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Περίληψη 

Στο παρόν διδακτικό σενάριο παρουσιάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. 
από μαθητές σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής (ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας) στα πλαίσια ενός 
περιβαλλοντικού προγράμματος με τίτλο «Χρώματα και αρώματα». Το πρόγραμμα 
διήρκησε επτά μήνες και συμμετείχαν δώδεκα μαθητές με ελαφριά και μέτρια 
ανεπάρκεια. Σκοπός του προγράμματος ήταν η κατάκτηση προεπαγγελματικών 
δεξιοτήτων γεωργικών εργασιών, η παρασκευή βρώσιμων, η ενίσχυση γνώσεων 
χειρισμού των Η/Υ, η ανάδειξη της εκπαίδευσης μέσω των ΤΠΕ και των παραστατικών 
τεχνών. Οι μέθοδοι που ακολούθησαν οι τρεις εκπαιδευτικοί ήταν η διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας, η συνεργατική και ανακαλυπτική μάθηση, η διαθεματικότητα, η 
εξατομικευμένη υποστήριξη κτλ., τα οφέλη των οποίων βοήθησαν στην επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος. Το διδακτικό σενάριο έχει άμεση σύνδεση με τα 
εργαστήρια: Φυτικής Παραγωγής - Χειροτεχνίας και συνδέεται στο πλαίσιο της 
διαθεματικότητας με τα μαθήματα: Γλώσσας, Μαθηματικών, Θεατρικής Αγωγής, 
Πληροφορικής, Μαγειρικής, Εικαστικών και Κεραμικής.  

Λέξεις - Κλειδιά: ειδική αγωγή, περιβαλλοντικό πρόγραμμα, νέες τεχνολογίες ΤΠΕ 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή  

Οργάνωση της διδασκαλίας  
Το θέμα είναι συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ., αφού περιλαμβάνεται στην 
ενότητα: «Φυτό και Οικοσύστημα» που προτείνεται να διδαχθεί στο εργαστήριο 
Φυτικής Παραγωγής (ΥΠΕΠΘ/Π.Ι., 2004: σελ. 296). Το διδακτικό σενάριο 
απευθύνεται σε μαθητές ΑΜΕΑ που φοιτούν σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. δηλαδή τα επαγγελματικά 
σχολεία ειδικής αγωγής, τα οποία ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχουν 
ως κύριο στόχο την παροχή στους μαθητές τους επαρκών γνώσεων και επαγγελματικών 
δεξιοτήτων, ώστε να καταστούν ικανοί να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. (άρθρο 2, 
Ν. 3699/2008). Στο ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από δώδεκα 
μαθητές των τελευταίων τάξεων με ελαφρά και μέτρια νοητική ανεπάρκεια ή 
ανωριμότητα, οι οποίοι έχουν κατακτήσει στοιχειώδεις σχολικές δεξιότητες 
(ανάγνωση, γραφή μικρών κειμένων, απλές αριθμητικές πράξεις, δεξιότητες 
αυτοεξυπηρέτησης και εργασίας υπό επίβλεψη).  
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Για την οργάνωση της διδασκαλίας εφαρμόστηκε το μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής 
μάθησης με διαθεματική και ολιστική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων σε 
συνδυασμό με εξατομικευμένη διδασκαλία, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους 
διδάσκοντες. Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες με βασικό κριτήριο την 
ανομοιογένεια και τη δυνατότητα η ομάδα να μπορέσει να λειτουργήσει με τη βοήθεια 
του εμπειρότερου συνομήλικου στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (Vygotsky, 1993).  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού επικεντρώνεται στο να αυξάνει το ενδιαφέρον των 
μαθητών, να τους εμπλέκει στο μαθησιακό έργο, να τους καθοδηγεί, να τους 
εμψυχώνει, να αναδεικνύει σημαντικές πτυχές του θέματος, να επιδεικνύει τρόπους 
σκέψης και δράσης κατάλληλους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την 
ολοκλήρωση του έργου.  

 Μ’ αυτή την οργάνωση σε μικρές ομάδες διατηρήθηκε η αρχή της συνεργατικής 
μάθησης, κατά την οποία το γνωστικό υλικό διδάχτηκε σε βήματα και εμπεδώθηκε 
διαδοχικά από τους μαθητές. Η συνεργατική διδασκαλία μεταξύ συμμαθητών στην 
ειδική εκπαίδευση ανέδειξε τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, τη βελτίωση του 
γνωστικού τους επιπέδου, την ανάπτυξη των θετικών συναισθημάτων των μαθητών για 
τον εαυτό τους, τις βελτιωμένες δεξιότητες, τη δημιουργική έκφραση, τη σχέση 
εμπιστοσύνης εκπαιδευτικού-μαθητή κτλ.  

Γνωστικά προαπαιτούμενα 
Οι μαθητές διδάσκονται το μάθημα της Πληροφορικής και κατέχουν ήδη βασικές 
γνώσεις χειρισμού των υπολογιστών και των προγραμμάτων τους. Η γνώση χειρισμού 
Η/Υ ήταν βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και στην επιλογή των 
μαθητών συνέβαλε ως βασικό κριτήριο η αξιολόγηση του καθηγητή της πληροφορικής. 
Επίσης κατά κανόνα οι μαθητές προέρχονται από αγροτικές οικογένειες και γνωρίζουν 
αρκετά φυτά –ιδιαίτερα λαχανοκομικά- καθώς και τις καλλιεργητικές φροντίδες που 
απαιτούνται και συμμετέχουν ενεργά στις παραπάνω διαδικασίες. Επιπλέον στην αυλή 
του σχολείου υπάρχει αρκετός χώρος για διαμόρφωση του σχολικού κήπου. 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή  
− Εργαστήριο με τέσσερις (4) υπολογιστές και έναν υπολογιστή συνδεδεμένο με 

προτζέκτορα. Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διεργασία με την παιδαγωγική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ χρησιμοποιώντας:  
− Λογισμικό παρουσίασης Power point : ως εποπτικό μέσο από το δάσκαλο 

(οργάνωση πληροφοριών πολυμεσικής μορφής και πραγματοποίηση 
παρουσιάσεων) και από τους μαθητές για τη δημιουργία πολυτροπικών 
εγγράφων (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο).  

− Internet explorer ή Firefox για επίσκεψη σε επιλεγμένους ιστοχώρους με σκοπό 
την αναζήτηση πληροφοριών.  

− Adobe Photoshop & Pinnacle Studio: ως μέσο δημιουργίας εικαστικών έργων, 
επεξεργασίας εικόνων, μοντάζ και ενσωμάτωση ήχου.  

− Φύλλα εργασίας που θα δημιουργηθούν από τους διδάσκοντες.  
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− Γεωργικός εξοπλισμός, εργαλεία και εφόδια (μικρά φορητά θερμοκήπια, τσάπα, 
τσουγκράνα, σκαλιστήρι, ψαλίδα κλαδέματος, ποτιστήρι, γλάστρες, λίπασμα κλπ.).  

− Γραφική ύλη, χαρτόνια, πηλός, γύψος, πινέλα, γυάλες.  
− Φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα.  

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές επιδιώκεται:  

 Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:  
− Να αντιλαμβάνονται την σημαντικότητα της φύσης για τη διατήρηση της ζωής στον 

πλανήτη, τη γεωργική παραγωγή και την οικονομία γενικότερα της χώρας μας και 
ειδικότερα του νομού μας.  

− Να προετοιμάζουν το έδαφος, ώστε να είναι έτοιμο για σπορά και μεταφύτευση.  
− Να εφαρμόζουν τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες –πότισμα, λίπανση, 

συγκομιδή κλπ.- σε φυτά του σχολικού κήπου.  
− Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα και να 

χρησιμοποιούν ορθολογικά τους φυσικούς πόρους π.χ. νερό, έδαφος κλπ.  
− Να βοηθούν στην παρασκευή διαφόρων φαγητών με βάση τα φυτά του σχολικού 

κήπου (σάλτσες, σαλάτες, πίτες κ.α.) 
− Να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν διάφορες ανθικές συνθέσεις και μικρούς 

κήπους σε πιατέλες και γυάλες.  
− Να δημιουργήσουν εικαστικά έργα με θέμα τα φυτά, καθώς και κεραμικά που θα 

χρησιμεύσουν για φύτευση.  
− Να μάθουν όσο το δυνατόν να εξωτερικεύουν τα συναισθήματα τους και να 

ενισχύσουν την ενσυναίσθηση τους μέσω της δραματοποίησης. 
− Να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν μετά την 

υλοποίηση του προγράμματος σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο. 

Β) Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών ΤΠΕ 
− Να ενισχύσουν τη θετική στάση τους απέναντι στον Η/Υ ως εργαλείο μάθησης, 

δημιουργικότητας και ψυχαγωγίας.  
− Να δημιουργούν μια σύντομη παρουσίαση με τη χρήση λογισμικού παρουσίασης 

συνεπικουρικά με τον καθηγητή.  
− Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης του Η/Υ καθώς και να εξοικειωθούν με τα 

προγράμματα της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και ήχου.  

Γ) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία  
− Να συνεργάζονται στο πλαίσιο της ομάδας καθώς και της ολομέλειας της τάξης.  
− Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν όσο περισσότερο την κριτική 

τους σκέψη.  
− Να κατακτήσουν προεπαγγελματικές και επαγγελματικές δεξιότητες.  
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− Να αναπτύξουν το διάλογο, να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις και να συνθέτουν 
καινούριες προτάσεις.  

− Να αναπτύξουν τη δημιουργική τους έκφραση μέσω της αισθητικής αγωγής και να 
κατακτήσουν την έννοια του συμβολισμού στην τέχνη.  

−  Να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα της χειρωνακτικής 
εργασίας. 

− Να εντοπίσουν τη χρησιμότητα των ΤΠΕ και των ψηφιακών μέσων στις σχολικές 
δραστηριότητες και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.  

Το προτεινόμενο σενάριο- προτεινόμενες δραστηριότητες 

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής «Χρώματα και αρώματα» που υλοποιήθηκε 
στο σχολείο μας εντάσσεται στη θεματική ενότητα: «Σχολεία με κήπο». Διαρκεί εφτά 
(7) μήνες ήτοι από το Νοέμβριο μέχρι και τον Μάιο και λαμβάνει χώρα κάθε εβδομάδα 
για δύο (2) ώρες. Το σχολείο μας έχει τρία αρκετά μεγάλα παρτέρια. Κάθε ομάδα των 
τριών ατόμων αναλαμβάνει να διαμορφώσει από ένα παρτέρι, προκειμένου να είναι 
έτοιμο για φύτευση. Οι περισσότεροι μαθητές γνωρίζουν τη χρήση των εργαλείων, 
γιατί παρακολουθούν το Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής. Οι μαθητές που έχουν 
μικρή εμπειρία με τη χρήση των παραπάνω εργαλείων παρακολουθούν τους 
συμμαθητές τους και βοηθούνται από τους επιβλέποντες εκπαιδευτικούς. Αφού 
ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των χώρων για φύτευση, κάθε ομάδα εναλλάσσεται στις 
διάφορες δράσεις, με παρότρυνση ενεργής συμμετοχής όλων των μαθητών σε αυτές. 
Σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται οι παρακάτω δράσεις ανά μήνα:  

1ος μήνας: Καθάρισμα σχολικού κήπου από ζιζάνια, σκάψιμο και κατεργασία του 
χώματος για σπορά και φύτευση. Φύτευση σπόρων λαχανοκομικών και ανθοκομικών 
φυτών σε θερμοκήπιο και στο χωράφι. Προβολή αντίστοιχου εποπτικού υλικού και 
φωτογράφηση των εργασιών. 

 2ος μήνας: Γνωριμία με τους σπόρους και τα φυτά και κατάταξη αυτών σε υποομάδες 
- λαχανοκομικά, ανθοκομικά, αρωματικά, φαρμακευτικά κλπ.- Εκπαιδευτική επίσκεψη 
σε φυτώριο. Δημιουργία πήλινων κατασκευών για φύτευση φυτών. Προβολή 
αντίστοιχου εποπτικού υλικού και φωτογράφηση των εργασιών. 

3ος μήνας: Διαμόρφωση του χώρου (σκάψιμο, ισοπέδωση, δημιουργία γραμμών 
φύτευσης) στα παρτέρια και μεταφύτευση σποροφύτων. Πολλαπλασιασμός 
ανθοκομικών φυτών σε γλάστρες .  

4ος μήνας: Δημιουργία συνθέσεων ανθοκομικών και αρωματικών φυτών σε γυάλες και 
πήλινες πιατέλες (terrarium), δημιουργίες με αποξηραμένα φυτά. Δημιουργία 
βραχόκηπου με παχύφυτα και κακτώδη φυτά. Καταγραφή και φωτογράφιση των 
συνθέσεων. Δημιουργία εικαστικού κολάζ με φωτογραφίες.  
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5ος μήνας: Καλλιεργητικές φροντίδες φυτών (λίπανση, πότισμα, βοτάνισμα κλπ). 
Συγκομιδή και παρασκευή σαλατών και σπανακόπιτας από τα φυτά του σχολικού 
κήπου. Βιντεοσκόπηση της διαδικασίας και επεξεργασία του βίντεο-μοντάζ.  

Οι παραπάνω εργασίες αρκετές φορές λόγω τυχόν έκτακτων συνθηκών (π.χ. βροχερός 
καιρός που δεν επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών σε ανοικτό χώρο), μπορεί να μην 
ακολουθούν ακριβώς το χρόνο που αναφέραμε, αλλά να αναπροσαρμόζονται. 

6ος μήνας: Από την αρχή του προγράμματος είχε προταθεί από μαθητές η 
πραγματοποίησης θεατρικής παράστασης. Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να διαβάσουν 
στους μαθητές το θεατρικό έργο: «Το κλίμα αλλάζει, ο κόσμος αλλάζει …Εμείς;» των 
Αν. Σμοϊλή και Μ. Ρήγα. Πρόκειται για ένα θεατρικό έργο που αναφέρεται στις 
καταστροφικές επιπτώσεις που προξενούν στο περιβάλλον οι ανθρώπινες ενέργειες, 
όπως τις βλέπει και τις βιώνει σε ένα ταξίδι του ο μικρός Πρίγκιπας που ψάχνει να βρει 
τον καλύτερό του φίλο, το τριαντάφυλλό του. Η επιλογή του συγκεκριμένου θεατρικού 
έργου έγινε για τους εξής λόγους: 

• Μαζί με τη δράση της δημιουργίας του σχολικού κήπου θεωρούμε ότι θα 
ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και θα τους 
βοηθήσει να υιοθετήσουν θετικές στάσεις.  

• Τα παιχνίδια θεάτρου στην εκπαιδευτική διαδικασία ειδικής αγωγής βοηθούν την 
ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, αφού παρέχεται η ευκαιρία στον καθένα να συμμετέχει 
όπως μπορεί και όλοι οι μαθητές έχουν ίση αντιμετώπιση. Παράλληλα, τα παιχνίδια 
αυξάνουν τη συγκέντρωση και την αυτογνωσία, ενώ στην πλειοψηφία των μορφών 
τους ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και τη σκέψη. Τέλος, ως μορφή 
μαθητοκεντρικής μάθησης, στο θέατρο αίρονται οι φραγμοί ανάμεσα στον δάσκαλο 
και τους μαθητές αλλά και στους μαθητές μεταξύ τους, ενώ τα παιδιά μαθαίνουν να 
μην ντρέπονται και να εκφράζονται ελεύθερα (Αντωνιάδης, 1994). 

• Το κείμενο έχει τη μορφή παραμυθιού και βοηθά στο να κατανοήσουν βιωματικά οι 
μαθητές μας έννοιες που πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να εξηγηθούν π.χ. φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, ρύπανση κλπ.  

Μετά την παρουσίαση της υπόθεσης του θεατρικού έργου στους μαθητές, συζητάμε τις 
απορίες τους, τις σκέψεις και τα συναισθήματα που ένιωσαν. Ακολουθεί η διανομή των 
ρόλων και κάθε ομάδα με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών δημιουργεί ένα αρχείο power 
point. Οι εργασίες των επιμέρους ομάδων ενοποιούνται για να παρουσιαστούν στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς. Κατά την εξέλιξη του προγράμματος οι μαθητές 
φωτογραφίζουν και καταγράφουν τις δράσεις τους. Κάθε ομάδα ανακοινώνει τα 
αποτελέσματα της εργασίας της στην τάξη. 

Διδακτική προσέγγιση με Τ.Π.Ε. 

Η είσοδος των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση 
άλλαξαν ριζικά τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής Η/Υ 
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μαζί με τα διάφορα εποπτικά μέσα (π.χ. ο διαδραστικός πίνακας) αποτελεί πλέον ένα 
σημαντικό εργαλείο για τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης, αφού ο 
μαθητής βρίσκεται σε ένα μαθησιακό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και 
πληροφορίες. Ειδικότερα, στην Ειδική Εκπαίδευση η χρήση των νέων τεχνολογιών 
συμβάλλει σημαντικά στην προσέγγιση της γνώσης από τους ίδιους τους χρήστες. Οι 
μαθητές αποκτούν πολλές ευκαιρίες γιατί η μάθηση είναι πλέον στα χέρια τους και τους 
δίνεται η δυνατότητα να εργάζονται με τους δικούς τους ρυθμούς (Ράπτης και Ράπτη, 
2013). Τα ποικίλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό 
αποκαθιστούν τις φυσικές αδυναμίες (προβλήματα όρασης, σωματικές αναπηρίες, 
λεπτή κινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες κτλ) των μαθητών και τους βοηθούν στην 
απόκτηση της μάθησης και της εκπαίδευσής τους. Η χρήση των νέων τεχνολογιών από 
τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης σε 
νοητικό επίπεδο, αποτελεί ισχυρό κίνητρο για μάθηση και προσφέρει αυτό που έχουν 
οι μαθητές ανάγκη, να εκτελούν εργασίες σε μικρά διαδοχικά βήματα. Επίσης, η χρήση 
των Τ.Π.Ε. με τα αντίστοιχα λογισμικά προγράμματα βοηθούν τον εκπαιδευτικό στη 
διδασκαλία του μαθήματος, κεντρίζουν το ενδιαφέρον του μαθητή και ενισχύουν την 
ενεργητική προσέγγιση της γνώσης. 

Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει το Α.Π.Σ. ειδικής αγωγής για μαθητές με ελαφριά 
και μέτρια νοητική υστέρηση, η χρήση της κατάλληλης και διαθέσιμης τεχνολογίας, 
μπορεί να βελτιώνει τους όρους και τις συνθήκες επιτυχίας των διδακτικών 
προγραμμάτων και να ενισχύει την επικοινωνία και τη μάθηση των μαθητών με μέτρια 
και ελαφριά νοητική καθυστέρηση. Τα τεχνικά βοηθήματα και τα σύγχρονα 
τεχνολογικά μέσα, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η χρήση πολυμέσων, 
παρέχουν άμεσα αισθητηριακές μαθησιακές εμπειρίες και ενθαρρύνουν την πρακτική 
σκέψη. Η εκπαιδευτική παρέμβαση μέσω Η/Υ, βοηθάει στην ενδυνάμωση και εστίαση 
της προσοχής, της υπομονής, και της επιμονής των μαθητών με μέτρια και ελαφριά 
νοητική υστέρηση. (Τσιμπιδάκη, 2013). 

Διδακτική προσέγγιση μέσω της Δραματοποίησης & των ΤΠΕ 

Το πρόγραμμα «Χρώματα και αρώματα» πλαισιώθηκε από εικαστικές δράσεις και 
δραματοποίηση θεατρικού έργου με θέμα το περιβάλλον. Τα παιδιά που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα επιλέχτηκαν βάσει των ικανοτήτων τους να υποδυθούν τους 
θεατρικούς χαρακτήρες οι οποίοι συνοδεύτηκαν από ψηφιακό ηχητικό και οπτικό 
υλικό. Το μοντάζ και η επεξεργασία των εικόνων με χρήση photoshop καθώς και η 
ενσωμάτωση ήχου επεξεργάστηκαν από τους μαθητές υποβοηθούμενοι από τους 
εκπαιδευτικούς στο μάθημα της αισθητικής αγωγής. Τα κοστούμια και τα σκηνικά 
κατασκευάστηκαν από τους μαθητές υπό την καθοδήγηση του καθηγητή των 
εικαστικών. Οι πρόβες εντάχθηκαν στο ωρολόγιο πρόγραμμα και σκοπό είχαν 
περισσότερο να εμψυχώσουν τα ίδια τα παιδιά και να αναδειχτούν στοιχεία της 
προσωπικότητας τους παρά να οδηγήσουν σε μία άκαμπτη απόδοση του δρώμενου. 
Μέσα από τη δραματοποίηση και την ευρύτερη ένταξη της αισθητικής αγωγής στο 
πρόγραμμα αναδείχτηκε η δημιουργική πλευρά των μαθητών και η καλλιτεχνική 
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έκφραση τους. Η δραματοποίηση βοήθησε σημαντικά στην ανάπτυξη της 
ενσυναίσθησης, της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης λεπτών μηνυμάτων 
οικολογικού περιεχομένου. Το ψηφιακό περιβάλλον του θεατρικού δρώμενου 
πρόσφερε μία ευχάριστη εμπειρία τόσο για τους θεατές που το παρακολούθησαν όσο 
και για τους συντελεστές που το δημιούργησαν. Ο συνδυασμός της δραματοποίησης 
με την τεχνολογία και τα νέα μέσα άφησε ανοιχτά πεδία για μελλοντική εξερεύνηση 
από τους ίδιους τους μαθητές στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής δράσης του σχολείου. 

Αξιολόγηση 

Μεθοδολογική προσέγγιση 
Η μεθοδολογική προσέγγιση του σεναρίου περιλαμβάνει ποικιλία στρατηγικών 
μάθησης με σκοπό τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, την ανακαλυπτική μάθηση, τη 
συνεργατική μάθηση, τη διαθεματικότητα και την εξατομίκευση. Στρατηγικές που θα 
αξιοποιηθούν είναι: η ανάλυση έργου, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος –δυαδική και 
ομαδική εργασία- και το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας, κατά το οποίο ο 
εκπαιδευτικός ή ο συμμαθητής που γνωρίζει επιδεικνύει άμεσα το προς μάθηση έργο, 
για να λειτουργήσει ως μοντέλο και στη συνέχεια, μέσα σε συνθήκες στήριξης , εξασκεί 
τους μαθητές προκειμένου να αναπτύξουν τη διδασκόμενη δεξιότητα. (Α.Π.Σ. 
,Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., 2004). Η διαθεματική προσέγγιση διευκολύνει τη μάθηση των Α.Μ.Ε.Α. 
που γενικώς έχουν δυσκολίες στην επικοινωνία, στην κατανόηση και την έκφραση του 
λόγου επειδή αναφέρεται εκτενέστερα στην καθημερινή εμπειρία των μαθητών και 
χρησιμοποιεί λιγότερο αφαιρετικό και εξειδικευμένο λόγο. Επίσης βοηθάει τα 
Α.Μ.Ε.Α. να συλλάβουν ενιαία το φυσικό και κοινωνικό κόσμο αντί για διαιρεμένο, 
αποσπασματικό και διασπασμένο. Το συγκεκριμένο project στοχεύει να παρέχει την 
ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να συνδέσουν το βίωμα με τη σχολική ζωή, να 
καλλιεργήσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, να ενισχύσουν την αυτονομία και την 
αυτενέργεια τους, να κατανοήσουν την αξία της συνεργασίας και της ατομικής 
προσφοράς, να ενισχύσουν την πρωτοβουλία τους και εν τέλει να τους οδηγήσει στο 
να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. (Κόπτσης, 2009). 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα που αναμένονται τόσο κατά τις πρώτες διδακτικές ώρες 
(βραχυχρόνια), όσο και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (μακροχρόνια) έχουν 
άμεση σχέση με τους στόχους που τέθηκαν. Περιμένουμε δηλαδή οι μαθητές μας να 
αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες σχετικά με την εφαρμογή των κατάλληλων 
καλλιεργητικών φροντίδων σε φυτά του κήπου, την ορθολογική χρήση του νερού, την 
παρασκευή διαφόρων προϊόντων που έχουν ως βάση φυτά που καλλιεργούμε κλπ. 
Επίσης αναμένουμε τη δημιουργία θετικής σχέσης με τους υπολογιστές και τα ψηφιακά 
μέσα καθώς και την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων με έμφαση στις δεξιότητες 
επικοινωνίας - συνεργασίας και αλληλοβοήθειας, στην τόνωση των διαπροσωπικών 
σχέσεων κ.α. Πρωταρχικό μέλημα είναι η κατάκτηση όσο το δυνατόν πιο άρτιων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων, στόχος που η σημασία του τονίζεται ιδιαίτερα για το 
πλαίσιο των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στα Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.  
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Το εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να ενταχθεί στο διδακτικό έργο και την καθημερινή 
πραγματικότητα του σχολείου σε μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητική υστέρηση, 
καθώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των στόχων 
του σχολικού αναλυτικού προγράμματος. Ειδικότερα το συγκεκριμένο σενάριο:  

• Έχει ξεκάθαρους και επιτεύξιμους διδακτικούς στόχους και έχει σαφή σύνδεση με το 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.  

• Διευκολύνει τη διαθεματική προσέγγιση, καθώς περιέχει δραστηριότητες από 
διάφορες γνωστικές περιοχές.  

• Αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε.  
• Παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να το επεκτείνει, προσθέτοντας νέες 

δραστηριότητες στο ίδιο θεματικό πεδίο. 

Μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό το σενάριο για να επιτύχουμε γνωστικούς στόχους 
σε άλλες θεματικές ενότητες, γνωστικά αντικείμενα, καθώς επίσης και την καλλιέργεια 
θετικών στάσεων, αξιών και κοινωνικών δεξιοτήτων απαραίτητων για την επιβίωση 
των σημερινών μαθητών και στην μετέπειτα σχολική πορεία τους, αλλά και στην 
ενήλικη ζωή. 

Διαμορφωτική αξιολόγηση 
Πριν υλοποιηθεί το σενάριο αξιολογήθηκε από δέκα (10) εκπαιδευτικούς Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
διαφόρων ειδικοτήτων επειδή θεωρήθηκε ως η πλέον κατάλληλη ομάδα προκειμένου 
να κρίνει την επάρκειά και τη συμβατότητά του με τις ανάγκες εκπαίδευσης των 
μαθητών στους οποίους απευθύνεται, δεδομένου ότι έχουν την ανάλογη εκπαίδευση 
και εμπειρία. Στόχος της διαμορφωτικής αξιολόγησης ήταν ο εντοπισμός προβλημάτων 
και αδυναμιών, προκειμένου να γίνουν στη συνέχεια αναγκαίες διορθώσεις και 
τροποποιήσεις. (Καραλής, 1999). Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις τους λήφθηκαν 
σοβαρά υπόψη και σε σημεία έγιναν τροποποιήσεις του αρχικού σχεδιασμού.  

Τελική αξιολόγηση 
Στο τέλος της παρέμβασης πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους μαθητές, για το τι 
τους άρεσε ή δεν τους άρεσε και σε ποια σημεία δυσκολεύτηκαν. Επίσης έγινε 
αξιολόγηση και από τους διδάσκοντες αναφορικά με το βαθμό επίτευξης των στόχων 
κατά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου. Αυτό θα οδηγήσει στο να βελτιώσουν 
το σενάριο, διατηρώντας τα πλεονεκτήματα του και παράλληλα να κάνουν τις 
κατάλληλες παρεμβάσεις σε όσα περιεχόμενα και μέσα δεν ήταν τα κατάλληλα για να 
οδηγήσουν στην υλοποίηση των στόχων. 
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Περίληψη 

Η ψηφιακή αφήγηση με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας προσφέρουν οι 
νέες τεχνολογίες και η αγγλική γλώσσα ως εργαλεία στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, αποτελούν διαδικασία με πολλαπλό όφελος στη γλωσσική ανάπτυξη, την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των μαθητών στην 
κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι μαθητές της Α' τάξης του Καλλιτεχνικού 
Γυμνασίου Γέρακα, δημιουργούν μια αγγλόφωνη ψηφιακή αφήγηση για ένα «καυτό» 
περιβαλλοντικό θέμα. Συμμετέχουν με αυτή στον μαθητικό διαδικτυακό διαγωνισμό 
School Lab και κινητοποιούνται περιβαλλοντικά. Αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη 
μάθησή τους, εκφράζονται δημιουργικά και πολυμεσικά με έναν πολυτροπικό λόγο 
καθώς καλλιεργούν πολλαπλά πεδία γραμματισμού.  

Λέξεις - Κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, αγγλικά, ΤΠΕ, περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η UNESCO (2005a), τονίζει την ανάγκη εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της βιώσιμη 
ανάπτυξης και την ανάγκη κοινής επιδίωξής της σε παγκόσμια κλίμακα. Στα θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος δρούμε όλοι μαζί υπεύθυνα, αφού όλοι είμαστε 
εξίσου υπεύθυνοι για το περιβάλλον μας (Μπολιεράκη κ.συν., 2010). Οι εφαρμογές 
των ΤΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν τη διδακτική πράξη και να ευνοήσουν τη 
μαθησιακή διαδικασία (Κυνηγός & Δημαράκη, 2002), ενώ αξιοποιούνται εδώ και 
αρκετά χρόνια σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) για την 
αναζήτηση πληροφοριών, την ψηφιακή επεξεργασία εικόνων και την προβολή 
παρουσιάσεων (Ψωμιάδης & Σκορδούλης, 2010). Πρόσφατα οι εφαρμογές 
κοινωνικής δικτύωσης και οι εφαρμογές Web2.0 (Ανδρεάδης κ.συν., 2012), 
εμπλουτίζουν την ΠΕ αξιοποιώντας σύγχρονα λογισμικά και εφαρμογές. Με τη 
βοήθεια του διαδικτύου και τη χρήση πολυμέσων έχουμε πρόσβαση σε αυθεντικά 
περιβάλλοντα χρήσης της Αγγλικής και συνδυασμό όλων των δεξιοτήτων 
(Καραγιάννη, 2002). Επιπλέον η συμμετοχή σε ομάδα, η ενεργητική χρήση της 
τεχνολογίας, οι διαθεματικές γνώσεις και δεξιότητες, η πίστη σε αξίες και η θέληση, η 
ικανότητα έκφρασης και η συμμετοχή σε δράσεις, είναι μερικοί από τους άξονες που 
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οδηγούν τους μαθητές στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με το 
Συμβούλιο εκπαίδευσης της Φινλανδίας (NCF 2014). Η διαθεματικότητα και η 
εργασία με τη μέθοδο project είναι ενσωματωμένη και σε άλλα εκπαιδευτικά 
συστήματα (όπως Αμερικανικό, Καναδικό) και προτείνεται ως τρόπος παροχής 
κινήτρων για γνώση αφού βοηθά τους μαθητές να συνδέουν τα γνωστικά αντικείμενα 
και να εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκομίζουν όπως θα έκαναν σε πραγματικές 
καταστάσεις (Collopy, 2014).  

Οι σύγχρονες απαιτήσεις γραμματισμού θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση την 
ικανότητα διαχείρισης πολυτροπικών κειμένων, δηλαδή κειμένων που χρησιμοποιούν 
συνδυασμό τρόπων μετάδοσης μηνυμάτων (γλώσσα, εικόνα, ήχο). Η Μητσικοπούλου 
(2001) αναφέρει ότι στην εποχή μας η έννοια του γραμματισμού έχει επεκταθεί στη 
δυνατότητα του ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορες συνθήκες 
επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας γλωσσικά και μη γλωσσικά κείμενα (εικόνες, χάρτες 
κλπ.). O γραμματισμός προσδιορίζεται ως «η ικανότητα κάποιου να ταυτίζει, να 
καταλαβαίνει, να ερμηνεύει, να δημιουργεί, να επικοινωνεί, να υπολογίζει και να 
χρησιμοποιεί υλικό το οποίο σχετίζεται με διάφορα είδη κειμένων» (UNESCO, 
2005b). Η Ετεοκλέους κ.συν. (2012), αναφέρουν ότι οι μελλοντικοί δάσκαλοι παρά 
τον δικό τους αναπτυγμένο πολυτροπικό γραμματισμό (καθώς ζουν οι ίδιοι σε 
πολυτροπικό περιβάλλον), δεν έχουν ακόμα εξοικειωθεί ικανοποιητικά με τη 
δυνατότητα συνδυασμού αυτού του γραμματισμού σε επίπεδο διδακτικής πράξης.  

Η αφήγηση ως πράξη επικοινωνίας, παρουσιάζει μια σειρά γεγονότων, δημιουργεί 
δρόμους επικοινωνίας και καλύπτει την ανθρώπινη ανάγκη για έκφραση, 
πληροφόρηση και μεταβίβαση αξιών. Η ψηφιακή αφήγηση (ΨΑ) είναι η μετεξέλιξη 
αυτής της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης σε μια αφήγηση με τη χρήση 
σύγχρονων ψηφιακών μέσων όπου με τη χρήση των ΤΠΕ, εμπλουτίζεται και 
ενισχύεται ο γραπτός και προφορικός λόγος (Lathem, 2005). Σύμφωνα με την 
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Houston, οι ψηφιακές ιστορίες συνήθως 
περιέχουν σύνθεση ηλεκτρονικών εικόνων, κειμένου, προφορικής αφήγησης, βίντεο 
και μουσικής υπόκρουσης. Στην εκπαίδευση οι ψηφιακές ιστορίες είναι ολιγόλεπτες 
και τα θέματα μπορεί να έχουν σχέση με ιστορικά γεγονότα, προσωπικές ιστορίες ή 
και θέματα που απασχολούν την κοινότητα. Στο σχολικό περιβάλλον αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία γιατί παρέχει κίνητρο για μάθηση, ενισχύει τη συμμετοχή στο 
μάθημα και αναδεικνύεται ως ένα δυναμικό εργαλείο που εμπλέκει μαθητές και 
εκπαιδευτικούς σε μια συνεργατική μαθησιακή πορεία (Robin & Pierson, 2005, 
Robin, 2008), ενώ παράλληλα αξιοποιούνται όλες οι γνωστικές διαδικασίες που 
απορρέουν από τα διαφορετικά είδη νοημοσύνης (Ρουμελιώτου κά, 2011). Η ΨΑ 
πήρε ώθηση από την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας και των ευρέως 
διαδεδομένων ελεύθερων λογισμικών (πχ windows movie maker). Η μαθησιακή αξία 
της ΨΑ προσδιορίζεται στο ότι: 1) αποτελεί ενεργητική διαδικασία που δίνει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να εκφραστούν δημιουργικά με έναν πολυμεσικό λόγο, 2) 
λειτουργεί ως κίνητρο για την ενεργοποίηση των μαθητών 3) οι μαθητές 
παρουσιάζουν βελτίωση σε πολλαπλά πεδία εγγραμματισμού ταυτόχρονα, 
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δημιουργώντας τις δικές τους ψηφιακές αφηγήσεις. Επισημαίνεται όμως ο κίνδυνος 
να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία εις βάρος της αφήγησης, επομένως ο εκπαιδευτικός 
οφείλει να δίνει έμφαση στο στόχο: την απόκτηση γνώσης (Ρουμελιώτου κά, 2011).  

Κάτω από αυτό το πρίσμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με μαθητές της Α' τάξης του 
Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα ΠΕ που αξιοποιεί ως 
εργαλείο μάθησης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης την 
ΨΑ στην Αγγλική γλώσσα. Η επιλογή της χρήσης της Αγγλικής γλώσσας βασίστηκε 
στη σπουδαιότητα της γλώσσας ως σύγχρονης Lingua Franca και είναι 
εναρμονισμένη με βασικές αρχές του CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) δηλαδή, της διδασκαλίας της γλώσσας συγχρόνως με το περιεχόμενο (Van 
de Craen et al. (2007). Η προσέγγιση αυτή δίνει την ευκαιρία για χρήση της γλώσσας 
σε πραγματικές καταστάσεις και σε αυθεντικό περιβάλλον επικοινωνίας 
(Harrop,2012).  

Περιγραφή του προγράμματος 

Με αφορμή τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η κατασκευή εργοστασίου καύσης 
στερών αποβλήτων στην Αττική σχεδιάστηκε το σχολικό πρόγραμμα ΠΕ με θέμα τη 
«Διαχείριση στερεών αποβλήτων». Σκοπός του προγράμματος ήταν η απόκτηση 
γνώσεων σε ένα θέμα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος το οποίο είχε απασχολήσει την 
κοινή γνώμη για μεγάλο χρονικό διάστημα και για το οποίο οι μαθητές έπρεπε να 
ενεργοποιηθούν περιβαλλοντικά εργαζόμενοι στην Αγγλική Γλώσσα. Το πρόγραμμα 
υλοποιήθηκε με τη μέθοδο project. Σε αυτή τη συνεργασία οι εκπαιδευτικοί της 
Αγγλικής Γλώσσας και των Φυσικών Επιστημών εργάστηκαν με μια ομάδα 4 
μαθητριών της Α΄ τάξης Γυμνασίου, οι οποίες εργάστηκαν ατομικά και ομαδικά με 
την καθοδήγηση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, σε ώρες εκτός διδασκαλίας 
κατά το γ' σχολικό τρίμηνο. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές πέραν της ΠΕ ήταν τα 
μαθήματα της Γεωλογίας-Γεωγραφίας και της Αγγλικής γλώσσας. Η συμβατότητα με 
τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) της Γεωλογίας-Γεωγραφίας αφορά στα 
θέματα του «Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος» και ιδιαίτερα στους φυσικούς πόρους 
και τα προβλήματα στις μεγάλες πόλεις, ενώ με τα ΑΠΣ της Αγγλικής γλώσσας 
αφορά στην έκθεση των μαθητών σε αυθεντικά γλωσσικά περιβάλλοντα.  

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος ήταν: 1) απόκτηση γνώσεων στη διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων, 2) χρήση της αγγλικής γλώσσας σε αυθεντικό περιβάλλον 
επικοινωνίας και με αυθεντικό επικοινωνιακό σκοπό στα πλαίσια της ΠΕ, 3) χρήση 
πολυτροπικών κειμένων για την απόκτηση γνώσεων σχετικών με το περιβάλλον, 4) 
καλλιέργεια ψηφιακού γραμματισμού, 5) περιβαλλοντική ενεργοποίηση των μαθητών 
με τη δημιουργία ΨΑ, 6) διασπορά της γνώσης σε διευρυμένο κοινό για την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή του μέσω διαδικτύου, 7) δραματοποίηση και 
καλλιτεχνική έκφραση μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου.  

Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προγράμματος ήταν οι: 1) προϋπάρχουσες 
γνώσεις των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα που αποκτήθηκαν από την Μελέτη 
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Περιβάλλοντος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 2) γνώσεις προχωρημένου επίπεδου 
στην αγγλική γλώσσα (σύμφωνα με τους όρους κατάταξης του υπουργείου παιδείας), 
3) στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή-διαδικτύου στην 
αναζήτηση πληροφορίας και την ηλεκτρονική επικοινωνία, 4) πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, 5) ευρέως διαδεδομένα ανοικτά λογισμικά κειμενογράφησης, πλοήγησης, 
δημιουργίας story map και 5) στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού ερασιτεχνικής 
ψηφιακής κάμερας στην κινηματογράφηση.  

Η υλικοτεχνική υποδομή περιελάμβανε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, smart-phone και 
μια ψηφιακή κάμερα. Τα ψηφιακά περιβάλλοντα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το 
interactive storymap (www.readwritethink.org), εικονικά περιβάλλοντα διαχείρισης 
αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας στο διαδίκτυο, η πλατφόρμα συνεργασίας του 
διαγωνισμού School Lab (school-lab.org), τα λογισμικά word και windows movie 
maker, καθώς και η μηχανή αναζήτησης της google.  

Οι μαθήτριες διερεύνησαν τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της καύσης των στερεών αποβλήτων για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο τη βιωσιμότητα και την αειφορία. Η 
βιβλιογραφική διερεύνηση έγινε με πλοήγηση σε αγγλόφωνους ιστότοπους 
(www.ecokids.ca) παράλληλα με την εκμάθηση του σχετικού αγγλικού λεξιλογίου. Η 
φυσική παρουσία μας σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και καύσης απορριμμάτων 
ήταν αδύνατη και έτσι για τη μελέτη πεδίου επιλέχθηκε η ξενάγηση σε αγγλόφωνα 
περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας (www.selchp.co.uk/virtual-tour, 
www.youtube.com/watch). Στη δημιουργία του σεναρίου ΨΑ αξιοποιήθηκε η 
δυνατότητα ψηφιακού story mapping που έγινε on line στον ιστότοπο του οργανισμού 
«ReadWriteThink» (www.readwritethink.org). Αφού συγκέντρωσαν τις απαραίτητες 
πληροφορίες, οι μαθήτριες ομαδοποίησαν τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της καύσης 
των στερεών αποβλήτων και αποφάσισαν τον τρόπο λεκτικής παρουσίασής τους στην 
Αγγλική Γλώσσα. Στη συνέχεια αναζήτησαν ένα ευρηματικό τρόπο ψηφιακής 
παρουσίασής τους. Έτσι, συνδύασαν τη ζωγραφική με χρωματιστές κιμωλίες στο 
πέτρινο πλακόστρωτο προαύλιο του σχολείου, με τη λήψη φωτογραφιών και τη 
βιντεοσκόπηση σημείων με απορρίμματα στην περιοχή, αλλά και της καύσης 
παρακείμενων οικοδομικών και κηπουρικών υπολειμμάτων. Συμπληρωματικά 
δραματοποίησαν σκηνές ζωντανού διαλόγου και πρωτοπρόσωπης αφήγησης, ώστε να 
παρουσιάσουν τους τρόπους διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και να εξηγήσουν 
με απλό τρόπο τη σημασία της καύσης τους. Τέλος, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών 
και τη συνεργασία του καθηγητή κινηματογράφου κου Χρήστου Καρακάση, 
δημιούργησαν μια τρίλεπτη αγγλόφωνη ψηφιακή ταινία με τίτλο «Incineration: For or 
Against?», η οποία ενημερώνει-ευαισθητοποιεί και καλεί τον θεατή να πάρει θέση 
στο περιβαλλοντικό ζήτημα. Με αυτή συμμετείχαν στον μαθητικό διαγωνισμό 
«School Lab 2013», υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και του British 
Council, στη θεματική κατηγορία: Άνθρωπος και περιβάλλον. Η ψηφιακή πλατφόρμα 
του διαγωνισμού προσέφερε το χώρο ανάρτησης-κοινοποίησης της ταινίας κάνοντάς 
τη διαθέσιμη σε ένα ευρύτατο κοινό.  
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Μέθοδος αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε τρία 
επίπεδα-φάσεις. Στην 1η φάση: αξιολογήθηκε μέσα από τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου αξιολόγησης του προγράμματος από τους συμμετέχοντες μαθητές 
με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Κατά την 2η φάση: το πρόγραμμα 
παρουσιάστηκε σε εκπαιδευτικούς στην ημερίδα "Τέχνη και Φυσικές Επιστήμες - 
Καλές πρακτικές από Πολιτιστικά Προγράμματα και Ερευνητικές Εργασίες" της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (Νοέμβριος 2013, 
Παλλήνη). Η 3η φάση: περιελάμβανε την παρακολούθηση της μετέπειτα πορείας των 
συμμετεχόντων μαθητών στα πλαίσια του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος κατά 
τα δύο επόμενα σχολικά έτη.  

Αποτελέσματα 

Η ΨΑ λειτούργησε σε δύο επίπεδα α) στην παρουσίαση του θέματος από τους 
εκπαιδευτικούς και β) στην δημιουργική έκφραση και απόδοση της γνώσης που 
αποκόμισαν οι μαθητές. Το πρόγραμμα ΠΕ, αν και εφαρμόστηκε σε μικρό δείγμα 
μαθητών, έδειξε σημαντικά στοιχεία σχετικά με τη στάση των μαθητών σε τέτοιου 
είδους εγχειρήματα. Οι μαθητές, οι οποίοι σύμφωνα με τις απαντήσεις τους είχαν 
θετική στάση στο μάθημα της Γεωλογίας-Γεωγραφίας και της Αγγλικής Γλώσσας, 
βρίσκουν τη μάθηση με τη μέθοδο project πιο ενδιαφέρουσα από το συμβατικό 
μάθημα (4 απαντήσεις) και χαρακτηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των καθηγητών 
διαφορετικών ειδικοτήτων ως ενδιαφέρουσα (3) και αποτελεσματική (2). Θεωρούν 
ότι με το project ενισχύθηκε κυρίως η συνεργατικότητά τους (4), η δημιουργικότητά 
τους (4), η ενεργός συμμετοχή τους στο μάθημα (4) και η κριτική τους ικανότητα (2). 
Τέλος θεωρούν ότι δραστηριότητες τέτοιας μορφής αυξάνουν και τη γνώση και τη 
δυνατότητα για προφορική εξάσκηση και ακουστική κατανόηση στην Αγγλική 
γλώσσα (4), βελτίωση στην κατανόηση γραπτού-προφορικού λόγου στα αγγλικά (2) 
και στη σύνταξη κειμένου στα αγγλικά (1).  

Από τις απαντήσεις στα ανοικτού τύπου ερωτήματα προέκυψαν οι παρακάτω 
αναλυτικές κατηγορίες: 1) Αγγλική γλώσσα και ΨΑ στη γνώση και την κατανόηση των 
περιβαλλοντικών θεμάτων και στην κατανόηση της παγκόσμιας διάστασής τους: Οι 
μαθήτριες παρατήρησαν ότι πριν την υλοποίηση του προγράμματος δεν είχαν 
συνειδητοποιήσει ότι τα περιβαλλοντικά θέματα, όπως η διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων, απασχολούσαν και άλλες χώρες. Χαρακτηριστικά αναφέρουν «δεν ήξερα 
ότι είχανε και σε άλλα μέρη πρόβλημα με τα σκουπίδια», «δεν φαντάστηκα πριν ότι 
στην Αγγλία καίνε σκουπίδια και με αυτά μπορούν και παράγουν ενέργεια», «μου 
άρεσε που κάναμε την ταινία στα αγγλικά. Τώρα μπορούν να την δούνε και να την 
καταλάβουν και παιδιά από άλλες χώρες». Οι μαθητές θεωρούν ότι εμπλούτισαν τις 
γνώσεις τους στα περιβαλλοντικά θέματα και ότι στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας 
ενίσχυσαν το λεξιλόγιό τους με περιβαλλοντικούς όρους, ασκήθηκαν στον προφορικό 
λόγο και βελτίωσαν τον γραπτό «έμαθα πράγματα που δεν ήξερα για το περιβάλλον 
και τα σκουπίδια που τα καίνε», «θυμήθηκα πράγματα που ήξερα», «εξασκήθηκα στα 
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προφορικά και βελτίωσα την προφορά μου στα αγγλικά», «έμαθα λέξεις πιο 
περίτεχνες». 2) Αγγλική γλώσσα και ΨΑ ως διαμεσολαβητικά εργαλεία μάθησης: οι 
μαθήτριες θεώρησαν ότι με την ξενάγηση σε εικονικό περιβάλλον (στην Αγγλική 
γλώσσα) έγινε ευκολότερη και πιο διασκεδαστική η κατανόηση των περιβαλλοντικών 
όρων «ήταν στα αγγλικά.... στην αρχή ήταν δύσκολα με τη γλώσσα αλλά με την 
εικονική ξενάγηση κατάλαβα καλύτερα», «με τις εικόνες έμαθα πιο εύκολα». Σε 
σχέση με τη δημιουργία της δικής τους ΨΑ αναφέρουν «μάθαμε με βιωματικό 
τρόπο», «ήταν διασκεδαστικό». 3) Τεχνικές δραματοποίησης και συνεργασία: Οι 
μαθήτριες εκφράστηκαν θετικά για τις τεχνικές δραματοποίησης που αξιοποιήθηκαν 
καθώς και για τη συνεργασία, η οποία απαιτήθηκε για την εφαρμογή τους «μου 
άρεσαν πολύ οι δραματοποιήσεις ήταν ωραίο κομμάτι του project», «μου άρεσαν τα 
γυρίσματα και που κράτησα εγώ την κάμερα και μου δίναν οδηγίες οι καθηγήτριες», 
«δουλέψαμε σαν ομάδα και αυτό ήταν καλό», «Μου άρεσε το γεγονός ότι 
συνεργαστήκαμε για να δημιουργήσουμε μαζί την ταινία», «μου άρεσε που 
γνωριστήκαμε καλύτερα μεταξύ μας».  

Οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν την ημερίδα καθώς και οι σύμβουλοι 
μαθηματικών και φυσικών επιστημών, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
εφαρμογή της ΨΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μία συνάδελφος χαρακτηριστικά 
είπε «αποτέλεσε για μένα έμπνευση...», ενώ υπήρξε ενδιαφέρον από συναδέλφους για 
διασχολική συνεργασία. Τέλος από την μετέπειτα πορεία των μαθητριών στα πλαίσια 
του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος κατά τα επόμενα δυο σχολικά έτη, 
εντοπίσαμε ότι έδειξαν υψηλές επιδόσεις στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας και 
έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε ανάλογα εγχειρήματα ΨΑ σε περιβαλλοντικά 
προγράμματα.  

Συμπεράσματα 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την εξέταση των ερωτηματολογίων και την 
παρουσίαση σε εκπαιδευτικούς είναι ότι η ΨΑ με τα πολυτροπικά κείμενα και την 
πολυμεσική επικοινωνία μπόρεσε να συνεπάρει μαθητές και εκπαιδευτικούς και να 
τους κινητοποιήσει σε ατομικές αλλά και ομαδικές μαθησιακές διαδρομές, όπως 
άλλωστε προτείνουν και οι Robin & Pierson. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες των 
μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα, στον ψηφιακό γραμματισμό και στην Αγγλική 
γλώσσα ενισχύθηκαν. Οι μαθητές δήλωσαν ικανοποιημένοι και χαρούμενοι από τη 
διαδρομή και τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ τους, αλλά και από το 
αποτέλεσμα που πέτυχαν ατομικά και σαν ομάδα. Η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό 
αποτέλεσε για αυτούς κίνητρο, ενώ επιπλέον κίνητρο ήταν η δημιουργία ταινίας στην 
αγγλική γλώσσα. Η βιβλιογραφία και οι ξεναγήσεις σε περιβάλλοντα εικονικής 
πραγματικότητας στην αγγλική γλώσσα ήταν μια ιδιαίτερη πρόκληση για τους 
μαθητές. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, θεώρησαν ότι μέσα από αυτή τη 
διαδικασία είχαν πολλαπλό όφελος. Σε επίπεδο γλωσσικό ωφελήθηκαν τόσο στον 
εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, όσο και στην κατανόηση και στην παραγωγή 
λόγου στην Αγγλική Γλώσσα. Χρησιμοποιώντας τις αυθεντικές αγγλόφωνες πηγές 
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πληροφορίας κατανόησαν την παγκόσμια διάσταση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων και την παραγωγή 
ενέργειας, ενώ παράλληλα αναγνώρισαν σε πραγματικές καταστάσεις την 
αναγκαιότητα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας για επικοινωνιακούς σκοπούς. Σε 
επίπεδο περιβαλλοντικής μόρφωσης οι μαθητές θεώρησαν ότι μέσα από αυτή τη 
διαδικασία έμαθαν πολλά για το περιβάλλον και τη διαχείρισή του, καθώς και το ότι 
κάθε περιβαλλοντική επιλογή έχει ένα περιβαλλοντικό κόστος, ενώ δεν υπάρχουν 
εύκολες απαντήσεις στην επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου διαχείρισης 
αποβλήτων. Κατέληξαν βιωματικά στο συμπέρασμα ότι το περιβάλλον, η διαχείρισή 
του και η ανάγκη για αειφορία είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους τους ανθρώπους, 
σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί 
όπως προτείνει και η Μπολιεράκη κ.συν. Η ψηφιακή κάμερα στα χέρια των παιδιών 
έγινε εργαλείο συλλογής ψηφιακού ήχου και εικόνας. Το διαδίκτυο έγινε πλατφόρμα 
αναζήτησης πολυτροπικής πληροφορίας και κοινοποίησης της ΨΑ των μαθητών. Η 
δημιουργία τελικά μιας ψηφιακής ταινίας στα αγγλικά αποτέλεσε ένα πολυμεσικό 
δείγμα επικοινωνίας, στην οποία ασκήθηκαν οι μαθήτριες τόσο στην εκμάθηση νέων 
εννοιών και φαινομένων όσο και στην διατύπωσή τους. Η εφαρμογή του 
προγράμματος έδειξε ότι ζητήματα που απορρέουν από την αντικειμενική δυσκολία 
εκμάθησης των περιβαλλοντικών επιστημών σε μια γλώσσα διαφορετική της 
μητρικής, μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν μέσα από την υποστήριξη και τη 
συνεργασία των εκπαιδευτικών των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Η ΨΑ στην αγγλική 
γλώσσα φαίνεται ότι διεύρυνε τους ορίζοντες των μαθητών πολλαπλασιάζοντας τις 
δυνατότητές περιβαλλοντικής ενεργοποίησής τους, καθώς η ενέργειά τους μπόρεσε 
να διαχυθεί και έξω από τα όρια της χώρας, μιας και οι απόψεις τους εκφράστηκαν σε 
μια ευρέως διαδεδομένη γλώσσα. Από αυτή τη βάση προτείνεται η χρήση της ΨΑ και 
της αγγλικής γλώσσας ως διαμεσολαβητικά εργαλεία μάθησης και ως μέσα 
ενεργοποίησης των μαθητών στην κατεύθυνση της ΠΕ και του σύγχρονου 
πολύπλευρου γραμματισμού.  
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Sailing Around Europe 
Project στο πλαίσιο του προγράμματος Teachers4Europe 

 Τζιώτη Κυριακή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) 

tziotik@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Teachers4Europe 
και εστιάζει στην ενημέρωση των μαθητών, σχετικά με θέματα που άπτονται της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην Ευρωπαϊκή πολιτική για το νερό. Το έργο, το οποίο 
διήρκησε 12 διδακτικές ώρες, υλοποιήθηκε στη ΣΤ τάξη Δημοτικού ενός σχολείου της 
Αθήνας, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας και ακολούθησε τη δια-
θεματική προσέγγιση στη διδασκαλία, καθώς συνδέθηκε με τα μαθήματα της Αγωγής 
του Πολίτη, της Γεωγραφίας, των Τ.Π.Ε. και της Αισθητικής Αγωγής. Στόχος του προ-
γράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών στους κινδύνους που απορρέουν για 
τη δημόσια υγεία από τη μόλυνση των νερών και η ενημέρωση για την κοινοτική πο-
λιτική που αποσκοπεί στη διασφάλιση της καθαρότητας των νερών αλλά και στη ορθή 
εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών που μας προσφέρουν. Τα αποτελέ-
σματα του προγράμματος επικεντρώθηκαν σε δύο κατευθύνσεις. Οι μαθητές έγιναν αφ’ 
ενός κοινωνοί και γνώστες των αξιών και κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και αφ’ εταίρου συνειδητοποίησαν το ρόλο που ο καθένας μας μπο-
ρεί να παίξει για την προστασία του περιβάλλοντος γενικά και του νερού, ειδικότερα. 

Λέξεις - Κλειδιά: Teachers for Europe, Πολιτική για το νερό, Δημοτικό Σχολείο, Αγ-
γλική Γλώσσα 

Εισαγωγή  

Από το 2011, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ξεκίνησε μια 
νέα δράση με σκοπό να ενημερώσει εκπαιδευτικούς, μαθητές και γενικά όλη την ελλη-
νική κοινωνία σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινώντας με την επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εξελίξεων μέσα 
σ’ αυτήν και υποστηρίζοντας τη χρήση βιωματικών μεθόδων, καινοτόμων δράσεων και 
σύγχρονης τεχνολογίας μέσα στην τάξη σχεδίασε το πρόγραμμα teachers4europe, το 
οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία υπεύθυνων ευρωπαίων πολιτών μέσα στο πλαίσιο 
μιας διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. (http://www.teachers4europe.gr/ ). 

Οι σκοποί του προγράμματος είναι πολλαπλοί: Αρχικά οι εκπαιδευτικοί παρακολου-
θούν επιμορφωτικό πρόγραμμα, ώστε να εξοικειωθούν με την έννοια της Ευρωπαϊκής 
Ιδέας σ’ όλες τις εκφάνσεις της, γίνονται μέλη μιας εκπαιδευτικής κοινότητας σε πα-
νελλαδικό αλλά και πανευρωπαϊκό πλαίσιο, και προωθούν έτσι τη συνεργασία και την 
ενότητα μεταξύ των λαών, ανταλλάσσοντας ιδέες και πρακτικές. Τους προσφέρεται 
επίσης η ευκαιρία για επαγγελματική ανάπτυξη καθώς καλλιεργούν δεξιότητες σχετι-
κές με τη βιωματική διδασκαλία μέσα στην τάξη, οι οποίες βοηθούν τους μαθητές στην 
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εμπέδωση δύσκολων εννοιών με τρόπο φυσικό αλλά κυρίως διασκεδαστικό. Κάνουν 
εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και όποιων άλλων τεχνολογικών 
μέσων έχουν στη διάθεσή τους, ώστε οι μαθητές να έχουν άμεση πρόσβαση στην πλη-
ροφορία και να μαθαίνουν τη χρήση ποικίλλων εργαλείων που θα τους φανούν χρήσιμα 
στη μετέπειτα σχολική αλλά και ενήλικη ζωή. Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι 
ότι στο πλαίσιο του προγράμματος T4E εκπαιδευτικοί και μαθητές ενημερώνονται, ε-
πεξεργάζονται και δημιουργούν πάνω σε πληθώρα θεμάτων που αφορούν την ΕΕ ώστε 
να μετασχηματίσουν πιθανές εσφαλμένες απόψεις και αρνητικά συναισθήματα σχετικά 
με την Ευρωπαϊκή προοπτική. Μέσω βιωματικών προσεγγίσεων και κάνοντας χρήση 
των ΤΠΕ, οι μαθητές γίνονται κοινωνοί των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λει-
τουργούν ως πολλαπλασιαστές των γνώσεων που αποκτούν στο φιλικό και οικογε-
νειακό περιβάλλον, ενώ αποκτούν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ανταποκρι-
θούν στις προκλήσεις του μέλλοντος.  

Συνεπώς, εκπαιδευτικοί και μαθητές ευαισθητοποιούνται σε θέματα που αφορούν στο 
μέλλον της Ευρώπης και τη συμβίωση και αλληλεπίδραση των κρατών μελών με απο-
τέλεσμα να γίνονται συνειδητοί Ευρωπαίοι πολίτες και να στέκονται με γνώση αλλά 
και με κριτική ματιά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση .  

Στο πλαίσιο του προγράμματος Τ4Ε σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε έργο που άπτεται 
της καθημερινότητα του Έλληνα αλλά και των περισσότερων Ευρωπαίων πολιτών: το 
νερό σε όλες του τις διαστάσεις: για παράδειγμα πόσιμο και κολύμβησης. Αφού αφιε-
ρώσαμε μερικές συνεδρίες στο θεωρητικό πλαίσιο και σε εισαγωγικά στοιχεία σχετικά 
με την ίδρυση, τις σημαντικές ημερομηνίες, τις βασικές συνθήκες, τα όργανα, τις αρ-
μοδιότητες, τα πρόσωπα κλειδιά και τις δράσεις της ΕΕ επικεντρωθήκαμε στο δικό μας 
θέμα: “Sailing around Europe”. Οι μαθητές αποφάσισαν να γίνουν πρεσβευτές του πε-
ριβάλλοντος και να θέσουν προ των ευθυνών τους τα άτομα που συμβάλλουν στη μό-
λυνση του νερού και βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές όχι μόνο των ζώων και των ψαριών 
που είναι υπό εξαφάνιση αλλά και των ίδιων των ανθρώπων με την επιπόλαιη συμπε-
ριφορά τους. Αναζητήσαμε στο διαδίκτυο πηγές για την Ευρωπαϊκή Πολιτική σχετικά 
με το νερό και συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε υπόλογοι στα όργανα της ΕΕ για οποια-
δήποτε παράβαση των Ευρωπαϊκών κανόνων και προϋποθέσεων. Με τη χρήση Τ.Π.Ε. 
αλλά και με τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους οι μαθητές εργάστηκαν πάνω 
στο συγκεκριμένο θέμα και παρήγαγαν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό πάνω σε αυτό. 

Περιγραφή του Project 

Συμμετέχοντες και Διάρκεια 

Το έργο υλοποιήθηκε στη ΣΤ Δημοτικού ενός σχολείου της Αθήνας, κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους 2014-15. Για το έργο διατέθηκαν 12 διδακτικές ώρες, στο πλαίσιο 
διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας.  

Σκοπός  
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Σκοπός του έργου ήταν η ενημέρωση των μαθητών σε θέματα ΕΕ, ώστε να αντιληφ-
θούν και τα θετικά που απορρέουν από τη συμμετοχή μας σ’ αυτή την κοινότητα που 
αγωνίζεται για συνεργασία και αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς. Έτσι μπαίνουν οι 
βάσεις για τη δημιουργία αυριανών συνειδητοποιημένων Ευρωπαίων Πολιτών. 

Επιμέρους στόχοι 

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος εστίασαν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για το 
Περιβάλλον και ειδικότερα στο νερό σε όλες του τις μορφές.  

Αρχικά στοχεύσαμε στο να αντιληφθούν οι μαθητές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν α-
σχολείται μόνο με οικονομικά και καθαρά πολιτικά θέματα αλλά και με τομείς της κα-
θημερινότητας των πολιτών, τονίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι θε-
μελιώδης για το μέλλον της Ευρώπης αλλά και ολόκληρου του κόσμου και υπογραμ-
μίζοντας ότι ο τρόπος που πολιτεύεται κάθε κράτος μέλος σε θέματα του περιβάλλο-
ντος επηρεάζει τις ζωές όλων των πολιτών των κρατών-μελών. 

Δεύτερος σημαντικός στόχος ήταν η εξοικείωση των μαθητών με τα προβλήματα που 
μπορεί να προκαλέσει στις ζωές μας η μόλυνση των νερών κολύμβησης, οι πετρελαιο-
κηλίδες, η εξαφάνιση ζώων αλλά και ψαριών από την υπεραλίευση, η μόλυνση του 
πόσιμου νερού αλλά και του νερού άρδευσης. Προβλήματα που σχετίζονται με την 
υγεία των ανθρώπων αλλά και με την ευμάρεια των κρατών. Κατ’ επέκταση ασχολη-
θήκαμε με την Ευρωπαϊκή Πολιτική για το νερό και τον εντοπισμό συγκεκριμένων 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για κάθε κράτος μέλος, 
το οποίο οφείλει να ενημερώνει την ΕΕ για την καθαρότητα των νερών του και τις 
ενέργειες που κάνει για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Τρίτος στόχος ήταν η διάχυση της αποκτηθείσας γνώσης στην κοινωνία, μέσω της ε-
μπλοκής ολόκληρης της σχολικής κοινότητας στις δραστηριότητες του προγράμματος 
(δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού και ανάρτηση αφισών σε εμφανές σημείο στο 
σχολείο), αλλά και με την ενημέρωση της οικογένειας (με φυλλάδια αλλά και με ερω-
τηματολόγια σχετικά με το θέμα μας ) για τις δυνατότητες πρόληψης ρύπανσης του 
νερού. 

Ο τέταρτος στόχος μας ήταν η υλοποίηση του προγράμματος με τρόπο βιωματικό και 
ομαδοσυνεργατικό ώστε οι μαθητές να πραγματευτούν ένα τόσο σοβαρό θέμα με ευ-
χάριστες δραστηριότητες αλλά και καλλιεργώντας περεταίρω τη δεξιότητα της συνερ-
γασίας και της ομαδικότητας στην παραγωγή αποτελέσματος (Ματσαγγούρας, Η. Γ. 
(2008). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και μάθηση). Βασιστήκαμε στις αρχές της ταξι-
νομίας του Bloom (Bloom, Benjamin S. Taxonomy of Educational Objectives (1956). 
Published by Allyn and Bacon, Boston, MA. Copyright (c) 1984 by Pearson Educa-
tion.) αλλά και σε μια διαθεματική προσέγγιση (Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2003). Η δια-
θεματικότητα στη σχολική γνώση).  
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Τέλος στοχεύσαμε στην εκτεταμένη χρήση των Τ.Π.Ε. και την εξοικείωση των μαθη-
τών με εργαλεία που τους ήταν άγνωστα όπως power point, canva, cliptomize και 
google.  

Ενότητες 

1η ενότητα: Πρώτη γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
To project ξεκίνησε με μια διερεύνηση των γνώσεων και των απόψεων των μαθητών 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιώντας την τεχνική καταιγισμού ιδεών, οι μα-
θητές κλήθηκαν να πουν την πρώτη λέξη που τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν τη 
φράση «Ευρωπαϊκή Ένωση». Τα αποτελέσματα, αν και αναμενόμενα, ήταν πραγμα-
τικά ενδιαφέροντα. Όλοι οι μαθητές αναφέρθηκαν σε οικονομικούς όρους και στα ο-
νόματα παραγόντων που έγιναν γνωστοί σε μας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρί-
σης. Παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση σε power point για να αποκτήσουν οι μαθητές 
βασικές γνώσεις για σημαντικές ημερομηνίες που αφορούν στην ίδρυση αλλά και στις 
συνθήκες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι σή-
μερα, μάθαμε για τα όργανα και τις έδρες τους αλλά και τον τρόπο που κάθε κράτος-
μέλος συμμετέχει και συναποφασίζει μέσα σ’ αυτά τα όργανα, για τα πρόσωπα που 
αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά, αλλά και για τους τομείς που τα κράτη 
μέλη συνεργάζονται. Παρακολουθήσαμε βίντεο από το you tube για την ιστορία της 
ΕΕ, που το έχουν δημιουργήσει οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 
(https://www.youtube.com/watch?v=IKxMe1Umaz4) και αξιολογήσαμε τη γνώση που 
αποκτήσαμε, βάσει ερωτηματολογίων και δραστηριοτήτων αυτοδιόρθωσης. Για βαθύ-
τερη γνώση και εμπέδωση, ζωγραφίσαμε την Ευρώπη, συμπληρώσαμε σε χάρτη τα 
κράτη μέλη με τις αντίστοιχες πρωτεύουσές και χρωματίσαμε τις σημαίες τους. 

Συζητήσαμε και επιλέξαμε ένα θέμα που αφορά σε κάποιο άλλο τομέα των δραστηριο-
τήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα απ’ τον οικονομικό, που να άπτεται της καθημε-
ρινότητας και του ευ ζην των πολιτών της και καταλήξαμε στο περιβάλλον και συγκε-
κριμένα στο νερό που είναι πηγή ζωής και πλούτου για την πατρίδα μας.  

 Ένα βιωματικό παιχνίδι ήρθε να κλείσει την πρώτη συνεδρία μας. Χρησιμοποιώντας 
«Το βιβλίο των απαντήσεων» (Μπολτ Κ. (2014). Το βιβλίο των απαντήσεων. Αθήνα: 
Εκδόσεις Ψυχογιός). Κάθε μαθητής έκανε μία ερώτηση σχετικά με το μέλλον της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης που επιδεχόταν απάντηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ και ανοίγοντας στην τύχη το 
βιβλίο, λάμβανε μία απάντηση.  

2η ενότητα : Διερεύνηση του θέματος του νερού. 
Η διερεύνηση του θέματος μας κινήθηκε σε δύο άξονες. Με τη χρήση του εργαστηρίου 
των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, και τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης Google, οι 
μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διερεύνησαν τις θάλασσες και τα ποτάμια της Ευρώπης 
και εν συνεχεία εστίασαν στα προβλήματα μόλυνσης των νερών στην Ευρωπαϊκή ή-
πειρο. Μετά από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους και συζήτηση 
πάνω στις αιτίες και τις πιθανές λύσεις των προβλημάτων οι μαθητές ασχολήθηκαν με 
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την Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις ακτές, τα νερά κολύμβησης, το πόσιμο νερό αλλά και 
τα νερά άρδευσης. Για την καλύτερη εντρύφηση στο θέμα έγινε παρακολούθηση ενός 
βίντεο στο you tube όπου ο Κύπριος Επίτροπος της ΕΕ μιλάει για τη Μεσόγειο, τα 
προβλήματα και τις πιθανές λύσεις. https://www.youtube.com/watch?v=xlS2gJYlzkA  
Το αποτέλεσμα όλης αυτής της μελέτης απεικονίστηκε σε ένα power point, και η ενό-
τητα ολοκληρώθηκε με την προφορική δημιουργία μιας ιστορίας. Συγκεκριμένα, κατά 
τη διάρκεια μιας προβολής φωτογραφιών (slideshow) σχετικών με το θέμα του νερού, 
κάθε μαθητής καλείται βλέποντας μια εικόνα, να δημιουργήσει μια πρόταση που θα 
ξεκινάει με την τελευταία λέξη της πρότασης του προηγούμενου παιδιού.  

3η ενότητα : Παραγωγή υλικού στην τάξη 
Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας η προσέγγιση είναι πάντα ομαδοσυνεργατική, καθώς 
αφ’ ενός διευκολύνει την ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών χωρίς το άγχος της 
απ’ ευθείας αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό και παράλληλα προωθεί την κοινωνι-
κοποίηση του ατόμου (Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2008). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία 
και μάθηση). Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες ζωγραφίζουν το καράβι τους, το Euro-
pean Stars, με το οποίο θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη και το τοποθετούν σε ένα σενάριο 
(κοντά σε ένα εργοστάσιο που ρυπαίνει, με ζώα υπό εξαφάνιση ακόμη και δίπλα σε ένα 
αλιευτικό σκάφος που υπεραλιεύει). Αρχικά οι ομάδες καλούνται να επιλέξουν έναν 
τρόπο για να παρουσιάσουν όλα αυτά που έμαθαν μέσα από το μάθημα της Αισθητικής 
Αγωγής. Έτσι δημιουργούνται 4 ομάδες. Η πρώτη ασχολείται με τη σύνθεση πρωτότυ-
που, δίγλωσσου τραγουδιού καλώντας την Ευρώπη να ενώσει τις δυνάμεις της για να 
σώσει τις θάλασσες και τα ψάρια. Η δεύτερη ομάδα κατασκευάζει αφίσες για το τι 
απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διατηρηθούν καθαρά τα νερά αλλά 
και υγιείς οι πληθυσμοί που ζουν μέσα και γύρω απ’ αυτά. Μια τρίτη μικρή ομάδα, 
φτιάχνει από «σκουπίδια» μια 3D κατασκευή με ένα εργοστάσιο που ρυπαίνει ένα πο-
τάμι. 

 
Εικόνα 1: Οι κατασκευές αφίσας και μακέτας των μαθητών 

Και μια τελευταία, μικρή ομάδα, συνθέτει ένα rap song για την προστασία του πόσιμου 
νερού! Έτσι εφαρμόστηκαν αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Gardner, H. 
(1993). Multiple Intelligence. ) που είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη σε τάξεις με παιδιά 
σε διαφορετικά επίπεδα γνώσης αλλά και με ποικιλία ταλέντων. 
(http://curry.virginia.edu/articles/carole-tomlinson-on-differentiation ). 

4η ενότητα : Εντάσσοντας τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

2529

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

https://www.youtube.com/watch?v=xlS2gJYlzkA
http://curry.virginia.edu/articles/carole-tomlinson-on-differentiation


Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα υπολογι-
στών με τη χρήση Η/Υ αλλά και διαφανοσκοπίου (projector). Οι μαθητές εκτός από 
την αρχική τους έρευνα για συλλογή πληροφοριών μέσω του google search, χρησιμο-
ποίησαν επίσης την αναζήτηση εικόνων (images) για να δημιουργήσουν το power point 
αλλά και τα κολάζ στις αφίσες τους. Όταν ζωγράφισαν τα πόστερς οι μαθητές διδάχθη-
καν τη χρήση του εργαλείου canva για τη δημιουργία ηλεκτρονικής αφίσας. Αφού έγινε 
η μελοποίηση των τραγουδιών, οι μαθητές τραγούδησαν τις συνθέσεις τους, οι οποίες 
βιντεοσκοπήθηκαν και έγιναν ταινία με τη χρήση του moviemaker. Αργότερα, η ταινία 
αναρτήθηκε στο youtube (https://www.youtube.com/watch?v=UsAGhjwrEuE ) 

Με τη χρήση του εργαλείου cliptomize, οι μαθητές δημιούργησαν ένα ηλεκτρονικό 
βιβλίο (e-book). Προηγήθηκε ένα παιχνίδι ρόλων. Ο κάθε μαθητής ανέλαβε να υπερα-
σπιστεί με επιχειρήματα το ρόλο που διάλεξε, είτε ήταν για την προστασία του περι-
βάλλοντος, είτε για την υποστήριξη οικονομικών συμφερόντων. Οι μαθητές κατέγρα-
ψαν την περιπλάνησή τους στην Ευρώπη και την παρουσίασαν σε μορφή ιστορίας. 
(http://cliptomize.com/Clipbook/View/63808?secret=ek4rx2es54) 

  5η ενότητα :Το τελικό προϊόν 
Η ενασχόληση με το έργο οδήγησε στην εντρύφηση σε βάθος στα αίτια που έχουν ο-
δηγήσει στην κακή ποιότητα των νερών, στη μείωση του πληθυσμού των ψαριών και 
στην εξαφάνιση ειδών. Επίσης κατέστη σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο εν-
διαφέρεται αλλά έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες που τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν 
και να κοινοποιούν τα αποτελέσματα στα όργανα τα οποία ελέγχουν και επιβάλλουν 
ποινές, όταν υπάρχουν παραβάσεις. Για να μείνει όμως όλη αυτή η διαδικασία αναλ-
λοίωτη στη μνήμη μας αλλά και για να δημιουργηθεί ένα εργαλείο που θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και από τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου, κατασκευάσαμε ένα 
επιτραπέζιο παιχνίδι που εστιάζει στη γνώση που αποκτήσαμε απ’ αυτή την περιπλά-
νηση στις θάλασσες και τα ποτάμια της Ευρώπης! Οι μαθητές ασχολήθηκαν με την 
κατασκευή αλλά και με τη συγγραφή καρτών ερωτήσεων στην Αγγλική Γλώσσα. 
Μέσω αυτού του επιτραπέζιου παιχνιδιού οι μαθητές καλούνται να πληρώνουν πρό-
στιμο αν πραγματοποιούν κάποια ενέργεια που βλάπτει το νερό, να ανταμείβονται όταν 
κάνουν ενέργειες που προστατεύουν το νερό και να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Εικόνα 2: Το επιτραπέζιο παιχνίδι 
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Αξιολόγηση και Διάχυση του έργου 

Η αξιολόγηση του έργου εκτυλίχτηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά, στο τέλος κάθε συνεδρίας 
οι μαθητές καλούνταν να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους για τη δια-
δικασία που ακολουθήθηκε. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος δόθηκαν στους 
μαθητές ερωτηματολόγια για να αξιολογηθούν τόσο οι γνώσεις που αποκόμισαν από 
το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν, όσο και κατά πόσο ευχάριστο και ενδιαφέρον 
ήταν γι’ αυτά το «ταξίδι» που πραγματοποιήσαμε στις θάλασσες της Ευρώπης. Στη 
συνέχεια αναρτήσαμε τις αφίσες του προγράμματος σε εμφανές σημείο, ώστε να έχουν 
πρόσβαση σε αυτές γονείς και μαθητές, ανεβάσαμε το βίντεο του πρωτότυπου τραγου-
διού μας στο you tube και την ιστορία μας στο cliptomize και κοινοποιήσαμε τις εργα-
σίες μας στο blog του Σχολείου. Το σύνολο του υλικού είναι αναρτημένο σε padlet 
(http://padlet.com/tziotik/qvh14m7z8g4l). 

Αποτίμηση – Αναστοχασμός 

Προβαίνοντας σε αποτίμηση του προγράμματος, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι 
τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές ήταν πολλαπλά, ενώ οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε 
μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, η ενημέρωση των μαθητών για το θεσμό της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ως κοινότητα αλληλεγγύης και συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς (με 
όποιες θετικές ή αρνητικές συνέπειες) ανέπτυξε την κριτική τους σκέψη και έδωσε τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη για το οικοδόμημα που ονομάζεται 
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αντιλήφθηκαν την ευρύτητα των τομέων δραστηριοποίησης 
της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική για το νερό. Κατά τη διάρκεια του προ-
γράμματος οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, αναπτύσσοντας περεταίρω της 
διαπροσωπικές τους σχέσεις και κατανοώντας σε βάθος τον εαυτό τους μέσα από βιω-
ματικές δραστηριότητες. Χρησιμοποίησαν την τεχνολογία με τρόπο δημιουργικό: αφ’ 
ενός για την άντληση πληροφοριών και αφ’ ετέρου για την επεξεργασία των έργων 
τους. Επιπλέον, εργάστηκαν διαθεματικά, χρησιμοποιώντας στοιχεία από διάφορα μα-
θήματα: Γεωγραφία (Χώρες Ευρώπης, πρωτεύουσες, ποτάμια, λίμνες), Αγωγή του Πο-
λίτη (Η Ευρωπαϊκή Ένωση), Περιβαλλοντική Αγωγή (Ζώα υπό εξαφάνιση, καθαρό-
τητα νερών), Μουσική (Σύνθεση Τραγουδιού), Εικαστικά (Δημιουργία αφίσας και κα-
τασκευών). http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ . 

Συνεπώς, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ακόμη και ένα σχετικά δύσκολο θέμα, 
παρουσιασμένο με τον κατάλληλο τρόπο μπορεί να προσαρμοστεί στα ενδιαφέροντα 
και στις ικανότητες κάθε ηλικίας και να αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.  
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The no name country. Έργο etwinning στο πλαίσιο της διδασκαλίας 
της Αγγλικής στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού 
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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο εστιάζει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργου eTwinning σε μα-
θητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής 
Γλώσσας. Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών στην ξένη 
γλώσσα, τις Τ.Π.Ε. και την αισθητική και δημοκρατική αγωγή μέσα από συνεργατικές, 
σύγχρονες και ασύγχρονες δραστηριότητες που ακολουθούν τη διαθεματική προσέγ-
γιση στην εκπαιδευτική διαδικασία και συνάδουν με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαί-
δευσης της Αγγλικής σε μαθητές της Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας (ΠΕΑΠ, 2010). Το 
έργο, το οποίο υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015, διαρ-
θρώθηκε σε 7 διακριτές ενότητες, οι οποίες εστίαζαν στη διαδικασία δημιουργίας μιας 
χώρας, μέσα από αλληλεπιδραστικές και δημοκρατικές δραστηριότητες. Με την ολο-
κλήρωση του έργου έγινε η τελική αποτίμηση από μαθητές και εκπαιδευτικούς.  

Λέξεις - Kλειδιά: eTwinning, Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας, Τ.Π.Ε., Δημοτικό 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τις αρχές του «Νέου Σχολείου» (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, 2012), είναι χρήσιμο να 
εντάξουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία δραστηριότητες - προγράμματα τα οποία α-
ντιμετωπίζουν τους μαθητές ως εν δυνάμει Ευρωπαίους πολίτες του 21ου αιώνα, να 
αναδείξουμε νέα πρότυπα και τρόπους επικοινωνίας και να εστιάσουμε στη διαφορο-
ποιημένη διδασκαλία, τη διαθεματικότητα και τη βιωματική μάθηση. Όλες αυτές οι 
σύγχρονες απαιτήσεις συναντώνται στη διαδικτυακή πλατφόρμα του eTwinning 
(www.etwinning.net), ένα μοντέλο καλής πρακτικής, ένα κοινό τόπο όπου οι εκπαιδευ-
τικοί συναντιούνται, αναζητούν εταίρους, οργανώνονται σε ομάδες, ανταλλάσσουν ι-
δέες, επιμορφώνονται και εκπονούν διαδικτυακά έργα με τους μαθητές τους. Διαδι-
κτυακά σεμινάρια, ετικέτες ποιότητας, διαγωνισμοί και βραβεύσεις, εργαστήρια επαγ-
γελματικής ανάπτυξης και ενημερωτικά δελτία για τη διάχυση καλών πρακτικών συ-
μπληρώνουν το σκηνικό (Gilleran, 2007, σσ.4-5).  

Ως eTwinning πρόγραμμα ορίζεται η αδελφοποίηση δύο η περισσότερων σχολείων από 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του διαδικτύου και αφορά στη μεταξύ τους συνερ-
γασία, σε ποικίλα θέματα και επίπεδα, για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας κοινής εκπαι-
δευτικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας δημιουργικά τις Τεχνολογίες της Πληροφο-
ρίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) (Παπαδάκης, & Καλογιαννάκης, 2009, σελ. 207). Το 
eTwinning έχει εξελιχθεί στην πιο πλούσια κοινότητα συνεργασίας σε θέματα σχολικής 
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εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να ερευνή-
σουν, να σεβαστούν κοινωνικοπολιτικές ιδιαιτερότητες και να ξεπεράσουν τα στεγανά 
της συμβατικής μάθησης, αποκομίζοντας έτσι παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά 
οφέλη. Παράλληλα, συμβάλλει στη διαμόρφωση τάσεων και επιρροών που οριοθετούν 
το προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού (Παπαδάκης, & Καλογιαννάκης, 2009, σελ. 
205). 

Περιγραφή του project 

Το έργο “The no name country” (http://goo.gl/OsYZdn) το οποίο αποσκοπούσε στη 
δημιουργία μιας φανταστικής χώρας από μαθητές διαρθρώθηκε σε επτά ενότητες, οι 
οποίες αναλύονται εκτενώς παρακάτω. Εν συντομία, η πρώτη ενότητα αφορούσε στην 
αλληλογνωριμία των εταίρων, η δεύτερη στη διαδικασία απόδοσης ονόματος, λογότυ-
που (logo) και εμβληματικής φράσης (motto) στη χώρα, η τρίτη στην επιλογή σημαίας, 
η τέταρτη στην επιλογή αντιπροσωπευτικού ζώου, η πέμπτη στη δημιουργία αντιπρο-
σωπευτικού φυτού, η έκτη στη δημιουργία αντιπροσωπευτικού τραγουδιού και η έ-
βδομη στη δημιουργία νόμων για την καινούρια χώρα. Στο έργο συμμετείχαν 18 εκ-
παιδευτικοί και 402 μαθητές ηλικίας 6 έως 9 ετών από 12 σχολεία της Ελλάδας και 5 
σχολεία της Ευρώπης (Βλ. το πιστοποιητικό συνεργατών του έργου 
http://goo.gl/HFZBvq). Επίσης, μία περίληψη για την τελική εικόνα της χώρας όπως 
διαμορφώθηκε από τους μαθητές παρουσιάστηκε στο γενικό blog, στο twinspace του 
έργου (http://goo.gl/jW3VXO). 

Σκοπός και Στόχοι 

Ο γενικός σκοπός του έργου ήταν η ευχάριστη και δημιουργική εκμάθηση και διδα-
σκαλία των Αγγλικών σε παιδιά των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου 
μέσα από την ασφαλή πλατφόρμα που παρέχει το πρόγραμμα eTwinning. 

Οι επιμέρους στόχοι για τους μαθητές στον γνωστικό τομέα ήταν να εμπλουτίσουν το 
λεξιλόγιο τους και να βελτιώσουν την προφορική και την ακουστική τους δεξιότητα 
στα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα. Οι συναισθηματικοί στόχοι αφορούσαν στην επικοινω-
νία και στη συνεργασία με συνομηλίκους τους και στον σεβασμό στις δημοκρατικές 
διαδικασίες μέσα από τη συμμετοχή σε ψηφοφορία. Επίσης, η ανάπτυξη της αυτοπε-
ποίθησης και η θετική στάση στην εκμάθηση της Αγγλικής όπως και η εποικοδομητική 
χρήση της τεχνολογίας αποτέλεσαν επιπλέον συναισθηματικούς στόχους. Τέλος, ο χει-
ρισμός της πλατφόρμας του etwinning και επιλεγμένων διαδικτυακών εργαλείων, η 
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης για την επίτευξη κοινού στόχου και η παραγωγή εικα-
στικών δημιουργιών αποτέλεσαν τους ψυχοκινητικούς στόχους.  

Διαδικασία Εφαρμογής 

Ενότητα 1 (Γνωριμία εταίρων) 
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Σκοπός της πρώτης ενότητας ήταν η αλληλογνωριμία των εκπαιδευτικών και των μα-
θητών μέσα από ευρεία χρήση του web 2.0 εργαλείου voki (www.voki.com/). Αρχικά, 
μέσω wiki που αναρτήθηκε στην πρώτη ενότητα, στην αίθουσα του διαδραστικού πί-
νακα οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν στους μαθητές τη διαδικασία δημιουργίας και α-
νάρτησης voki, ώστε να τους βοηθήσουν στο σχεδιασμό και στην ανάρτηση των δικών 
τους vokis στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (twinspace) του έργου. Σε επόμενο μάθημα, 
οι μαθητές δημιούργησαν τους δικούς τους χαρακτήρες, ηχογράφησαν τις παρουσιά-
σεις τους, και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών ανάρτησαν τα ολοκληρωμένα vokis 
στο blog του twinspace (http://goo.gl/3A536N). Ακολούθησε εκτενής χρήση του forum 
για ανταλλαγή μηνυμάτων και ανάρτηση σχολίων από τους μαθητές με το προσωπικό 
τους όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στην πλατφόρμα του έργου.  

Ενότητα 2 (Εύρεση λογότυπου και εμβληματικής φράσης) 

Σκοπός της δεύτερης ενότητας ήταν η απόδοση από τους μαθητές ονόματος, λογότυπου 
(logo) και εμβληματικής φράσης (motto) για τη χώρα τους. Αφού οι συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί εξήγησαν τον σκοπό της ενότητας, ξεκίνησε η εργασία σε ομάδες, ώστε 
μέσω συζήτησης να αποφασιστεί ένα όνομα για τη φανταστική χώρα. Κάθε ομάδα, σε 
επίπεδο τάξης, πρότεινε ένα όνομα και αφού εξηγήθηκε η έννοια της ψηφοφορίας, ζη-
τήθηκε από τους μαθητές να ψηφίσουν το όνομα της αρεσκείας τους, αιτιολογώντας 
την επιλογή τους. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναρτήθηκε στο blog του 
twinspace (http://goo.gl/harLzt) το όνομα που προέκυψε από την ψηφοφορία, ώστε να 
είναι ορατό από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές.  

Στη συνέχεια, σε επίπεδο εταίρων, οι μαθητές κλήθηκαν να ψηφίσουν ανά σχολείο για 
το όνομα που τους άρεσε (εκτός από τη δική τους επιλογή), κάνοντας χρήση του δω-
ρεάν εργαλείου tricider (www.tricider.com). Στη συγκεκριμένη φάση, η ονομασία 
“Στοιχειωμένη Χώρα” (Haunted Country) έλαβε τις περισσότερες ψήφους και αναδεί-
χθηκε νικήτρια. Αξίζει να επισημάνουμε τις ευφάνταστες ονομασίες που δόθηκαν στη 
χώρα, όπως Lovelivia, Timeless Country, the Country of Colours κ.ά. 

Η δεύτερη δραστηριότητα της ενότητας αφορούσε στη δημιουργία λογότυπου (logo) 
και εμβληματικής φράσης (motto) για τη νικήτρια χώρα. Οι εκπαιδευτικοί εξήγησαν 
τις δύο έννοιες παρέχοντας οπτικά ερεθίσματα μέσω του διαδικτύου για την καλύτερη 
κατανόηση και ζήτησαν από τους μαθητές να προβούν, σε ομάδες, στη δημιουργία ενός 
logo και ενός motto για τη “Στοιχειωμένη Χώρα” με τη χρήση του διαδικτυακού εργα-
λείου cooltext (http://cooltext.com/). Αφού επελέγη μέσω ψηφοφορίας το λογότυπο και 
η εμβληματική φράση από τους μαθητές σε επίπεδο τάξης, ακολούθησε ψηφοφορία σε 
επίπεδο σχολείων κάνοντας εκ νέου χρήση του εργαλείου tricider.  

Ενότητα 3 (Δημιουργία σημαίας) 

Ο σκοπός της τρίτης ενότητας ήταν η δημιουργία σημαίας για τη “Στοιχειωμένη 
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Χώρα”. Αφού τα παιδιά κλήθηκαν να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά από σημαίες δια-
φορετικών κρατών που προβλήθηκαν σε διαφάνειες, τους ζητήθηκε να σχηματίσουν 
ομάδες, να δημιουργήσουν τη δική τους σημαία και να ετοιμάσουν μία σύντομη προ-
φορική παρουσίαση. 

Οι σημαίες αναρτήθηκαν με τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου utellstory 
(http://www.utellstory.com/) το οποίο παρείχε τη δυνατότητα ηχογράφησης των ομά-
δων σε blog της τρίτης ενότητας (http://goo.gl/mhCJ1P). Μετά την επιλογή αντιπρο-
σωπευτικής σημαίας σε επίπεδο τάξης, ακολούθησε διαδικασία ψηφοφορίας σε επί-
πεδο σχολείων με το εργαλείο tricider. Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση θετικών σχολίων 
στο blog με τη δυνατότητα ‘comments’ του twinspace κάτω από τις εργασίες των εταί-
ρων ακόμα κι αν δεν είχαν υπερψηφιστεί.  

Ενότητα 4 (Εύρεση εθνικού ζώου) 

Ο στόχος της συγκεκριμένης ενότητας ήταν να δημιουργήσουν οι μαθητές ένα εθνικό 
ζώο για τη χώρα τους. Τα παιδιά σε ομάδες κλήθηκαν να επινοήσουν, να σχεδιάσουν 
ένα φανταστικό ζώο και να προετοιμάσουν μια σύντομη προφορική περιγραφή. Κατό-
πιν, οι εργασίες όλων των σχολείων αναρτήθηκαν με τη χρήση του εργαλείου 
blabberize (http://blabberize.com/) ή fotobbable (http://www.fotobabble.com/), που 
παρείχαν τη δυνατότητα ηχογράφησης των προφορικών κειμένων, στο blog της ενότη-
τας (http://goo.gl/nFhwAf). Τα παιδιά ψήφισαν σε επίπεδο τάξης αντιπροσωπευτικό 
εθνικό ζώο, παρατήρησαν και σχολίασαν τα έργα των άλλων σχολείων και πρόσθεσαν 
θετικά σχόλια πάλι μέσω της λειτουργίας ‘comments’ που παρέχει το twinspace. Τέλος, 
με τη χρήση του tricider υπερψήφισαν το φανταστικό ζώο ‘Kintaro’. 

Ενότητα 5 (Εύρεση εθνικού φυτού) 

Η συγκεκριμένη ενότητα αποσκοπούσε στη δημιουργία εθνικού φυτού για τη “Στοι-
χειωμένη Χώρα”. Όμοια με την προηγούμενη ενότητα, εξηγήθηκε η έννοια του εθνικού 
φυτού και ανακυκλώθηκε γλωσσικό υλικό που θα απέβαινε χρήσιμο για τη δραστηριό-
τητα προφορικής παραγωγής λόγου. Μετά από τον σχεδιασμό του εθνικού φυτού των 
ομάδων κάθε τάξης, ηχογραφήθηκαν οι τελειοποιημένες προφορικές παρουσιάσεις 
μέσω του εργαλείου utellstory (http://www.utellstory.com/) και αναρτήθηκαν από όλα 
τα σχολεία σε blog της ενότητας (http://goo.gl/18XGbL). Αφού ψήφισαν ένα αντιπρο-
σωπευτικό φυτό για την τάξη τους, οι μαθητές αλληλεπίδρασαν με τους εταίρους μας 
με τη χρήση του ‘Comments’. Τέλος, μέσω του εργαλείου tricider επέλεξαν δια ψηφο-
φορίας ένα εθνικό φυτό που θεωρούσαν πιο αντιπροσωπευτικό για τη χώρα τους. 

Ενότητα 6 (Σύνθεση εθνικού τραγουδιού) 

Στόχος της έκτης ενότητας ήταν η σύνθεση στίχων εθνικού τραγουδιού για τη “Στοι-
χειωμένη Χώρα” στη μητρική γλώσσα. Οι μαθητές κλήθηκαν να συνεργαστούν σε ο-
μάδες για την επίτευξη του στόχου και στη συνέχεια με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών 
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έγινε η μετάφραση των στίχων στα Αγγλικά. Αφού επιλέχθηκε, μέσω ψηφοφορίας, ένα 
τραγούδι ως αντιπροσωπευτικό της κάθε τάξης, και ηχογραφήθηκε συνοδευόμενο από 
μουσική μέσω του voki ή του soundcloud (https://soundcloud.com/), αναρτήθηκε στο 
blog της ενότητας (http://goo.gl/a5N7Td) με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Οι μαθη-
τές άκουσαν και σχολίασαν τα τραγούδια των εταίρων και τέλος ψήφισαν το πλέον 
αντιπροσωπευτικό για τη φανταστική τους χώρα μέσω της χρήσης του tricider. 

Ενότητα 7 (Δημιουργία νόμων) 

Η τελευταία ενότητα αποσκοπούσε στη δημιουργία νόμων που διέπουν τη “Στοιχειω-
μένη Χώρα”. Αφού εξηγήθηκε η σημασία των νόμων, τα παιδιά κλήθηκαν να επινοή-
σουν και να ζωγραφίσουν ένα νόμο ανά ομάδα για τη χώρα τους. Στη συνέχεια, σε 
έγγραφο κοινής χρήσης (google doc), το οποίο αναρτήθηκε στο blog της ενότητας 
(http://goo.gl/3ETvxc), καταγράφηκαν όλοι οι νόμοι και ενσωματώθηκε η αντίστοιχη 
ομαδική ζωγραφιά δίπλα σε κάθε νόμο. Μετά από κριτική σκέψη και δημιουργική συ-
ζήτηση για τη σπουδαιότητα κάθε νόμου, οι μαθητές από κάθε τάξη ψήφισαν τους πέ-
ντε πλέον αντιπροσωπευτικούς νόμους για τη “Στοιχειωμένη Χώρα”. Οι είκοσι επικρα-
τέστεροι αποτέλεσαν τους νόμους της χώρας.  

Αξιολόγηση-Αναστοχασμός 

Η διαμορφωτική, μέσω συνεχούς παρατήρησης και καταγραφής σχολίων από τους εκ-
παιδευτικούς, και η τελική αξιολόγηση του έργου, μέσω ερωτηματολογίου στο 
http://polldaddy.com/ από τους μαθητές, απέδειξαν τα θετικά αποτελέσματα και την 
ικανοποίηση όλων για τη συμμετοχή τους στο έργο. Οι μαθητές ανέπτυξαν βασικές 
ικανότητες του 21ου αιώνα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη δια 
βίου μάθηση (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2006, σσ. 13-18), με ιδιαίτερη έμφαση στην 
επικοινωνία μέσω της Αγγλικής γλώσσας, στις ψηφιακές και στις κοινωνικές δεξιότη-
τες. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην ξένη γλώσσα τα παιδιά αλληλεπίδρασαν με αυτήν 
μέσα από πολυτροπικές μορφές προσέγγισης που περιλάμβαναν χρήση εικόνας, ήχου, 
κίνησης, απλού ψηφιακού κειμένου (Inoue, & Bell, 2006, σελ. 177). Οι μορφές αυτές 
δημιούργησαν ερεθίσματα που, σε συνδυασμό με το ελκυστικό περιβάλλον αυθεντικών 
εμπειριών που παρείχαν τα επιλεγμένα διαδικτυακά εργαλεία και το πρόγραμμα 
eΤwinning, όχι μόνο αύξησαν τα κίνητρα των παιδιών για συμμετοχή στη διαδικασία 
μάθησης της Αγγλικής, αλλά εξασφάλισαν και την ενεργή συμμετοχή τους, για μεγα-
λύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό μάθημα διδασκαλίας. Δη-
μιουργήθηκε, επίσης, το κατάλληλο υπόβαθρο για τους μαθητές ώστε να ανακυκλώ-
σουν και να εμπλουτίσουν γλωσσικό υλικό, που είχαν αποκτήσει στο παρελθόν με ευ-
χάριστο τρόπο, με απώτερο στόχο την επικοινωνία με τους εταίρους μέσω της ξένης 
γλώσσας. Παράλληλα, ενισχύθηκε η διαφοροποιημένη μάθηση. Μαθητές διαφορετι-
κών ταχυτήτων και διαφορετικών τύπων νοημοσύνης (Gardner, 2011) συμμετείχαν με 
ενθουσιασμό μέσα από πληθώρα ενασχολήσεων κατάλληλων για το γνωστικό επίπεδο, 
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το στυλ μάθησης και τα ενδιαφέροντα τους, γεγονός που βελτίωσε τις επιδόσεις τους 
και την αυτοπεποίθησή τους στην ξένη γλώσσα. 

Σχετικά με την ψηφιακή δεξιότητα, οι μαθητές χρησιμοποίησαν εποικοδομητικά την 
τεχνολογία, για να επικοινωνήσουν, να παρουσιάσουν και να ανταλλάξουν τις δημιουρ-
γίες τους και τις σκέψεις τους. Έμαθαν να χειρίζονται διαδικτυακά εργαλεία, απολαμ-
βάνοντας τη δυνατότητα ηχογράφησης που παρείχε η πλειονότητα των εργαλείων που 
χρησιμοποιήθηκαν, αφού λόγω της μικρής τους ηλικίας δεν ήταν ώριμα ακόμα για σύν-
θετο γραπτό λόγο στην Αγγλική. Ο χειρισμός της πλατφόρμας του twinspace ανέπτυξε, 
επίσης, σε μεγάλο βαθμό την υπευθυνότητα των μαθητών. 

Παράλληλα με τις γνωστικές τους ικανότητες, οι μαθητές σταδιακά βελτίωσαν ποικίλες 
κοινωνικές δεξιότητες. Στο επίπεδο της τάξης η θετική αλληλεπίδραση των μελών κάθε 
ομάδας, ο επιμερισμός έργου, η αλληλεξάρτηση και η συνεργατικότητα για την επί-
τευξη κοινού στόχου ήταν σημαντικοί παράγοντες αύξησης της συνεκτικότητας (Μα-
τσαγγούρας, 2004, σσ. 74-75). Η συνεργασία των μαθητών με συνομηλίκους τους από 
άλλα σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού μέσα από την ασφαλή πλατφόρμα του 
eTwinning διεύρυνε τους ορίζοντές τους πέρα από τα φυσικά όρια της αίθουσας. Οι 
μαθητές ακολούθησαν τη δημιουργική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων μέσα από 
τη συνεργασία με τους διαδικτυακούς συμμαθητές τους (Laisema, & Wannapiroon, 
2013, σσ. 3-4), για να καταφέρουν από κοινού να δώσουν σταδιακά πνοή σε μια χώρα 
της φαντασίας τους με χαρακτηριστικά που προέκυψαν από τη δημιουργία, την ανταλ-
λαγή ιδεών και τη λήψη αποφάσεών τους. Η διαδικασία αυτή όχι μόνο συνέβαλε στη 
βελτίωση της κριτικής τους ικανότητας, αλλά και καλλιέργησε τον σεβασμό τους προς 
άλλους πολιτισμούς με διαφορετικές σκέψεις και νοοτροπίες. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν επαρκώς τις δυνατότητες που προσφέρει η πλατ-
φόρμα (twinspace) του eTwinning έργου μέσα από άριστη συνεργασία. Αντάλλαξαν 
μηνύματα, χρησιμοποίησαν τον χώρο συνομιλιών (Chat room), την ιδιωτική αίθουσα 
εκπαιδευτικών (Teachers’ space) με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, συζητήσεων και 
χρήσιμου υλικού που αφορούσαν στην οργάνωση και ομαλή διεξαγωγή του έργου. Ο 
αναδιομορφωμένος ρόλος τους μέσα από το περιβάλλον ένταξης των νέων τεχνολο-
γιών ήταν αυτός του σχεδιαστή, καθοδηγητή, ενορχηστρωτή και υποστηρικτή στη μα-
θησιακή διαδικασία (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011, σσ. 33-34) .  

Το έργο “The No Name Country” συνολικά προήγαγε τις 5 βασικές αρχές που διέπουν 
τη φιλοσοφία ενός έργου e-Twinning: 

α) παιδαγωγική καινοτομία: το μάθημα μεταφέρθηκε ‘έξω’ από την τάξη μέσω των 
Τ.Π.Ε.. 

β) ένταξη στο σχολικό πρόγραμμα: το γνωσιολογικό περιεχόμενο που χρησιμοποιή-
θηκε στο πρόγραμμα συμβάδιζε με αυτό του προγράμματος μαθημάτων (ΠΕΑΠ, 
2010).  
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γ) δημιουργική χρήση Τ.Π.Ε.: οι Τ.Π.Ε. συνέβαλαν στην επίτευξη των μαθησιακών 
στόχων. 

δ) βιωσιμότητα: το έργο έχει τη δυνατότητα να συνεχιστεί και σε επόμενη χρονιά.  

ε) δυνατότητα μεταφοράς: η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μπορεί να αποτελέσει 
υπόδειγμα εφαρμογής και επέκτασης του έργου σε άλλες τάξεις και σε άλλα σχολεία.  

Επιπλέον, εναρμονίστηκε πλήρως με τις Επτά Αρχές Καλών Πρακτικών για την Εκ-
παίδευση, όπως ορίστηκαν από την American Association of Higher Education, 
(Chickering, & Gamson, 1987). Αναλυτικότερα, ενθαρρύνθηκε η ενεργητική μάθηση, 
η παράδοση των εργασιών με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η άμεση επανα-
τροφοδότηση, η επιδίωξη υψηλών προσδοκιών και στόχων, η ανταποδοτικότητα και 
συνεργασία μεταξύ των μαθητών, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και στον διαφορε-
τικό τρόπο μάθησης και τέλος η ενθάρρυνση της επαφής μεταξύ μαθητών και δασκά-
λων. 

Στο eTwinning έργο «The no name country» μπορούμε να πούμε ότι ενσωματώθηκαν 
με επιτυχία στοιχεία της σύγχρονης ζωής στην καθημερινή αναζήτηση της γνώσης και 
εμπλουτίστηκε δυναμικά η παραδοσιακή, γραμμική διδασκαλία μέσα από τη χρήση της 
τεχνολογίας. 
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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 Σχολεί-
ο.Σκοπός του έργου ήταν η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών 
στην αγγλική γλώσσα, η εξοικίωσή τους με την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση στη 
διδασκαλία της ξένης γλώσσας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Τεχνολογία Πληρο-
φοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και υλοποιή-
θηκαν στο συγκεκριμένο έργο ήταν σύμφωνες με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
– Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ) με έμφαση 
στην πρόσληψη και παραγωγή λόγου. Στόχος τους ήταν η βελτίωση των επικοινω-
νιακών δεξιοτήτων των μαθητών στην αγγλική γλώσσα, η ανάπτυξη κριτικής και δη-
μιουργικής σκέψης, η καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας, καθώς 
και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτενέργειας των μαθητών. Με την ολοκλή-
ρωση του έργου έγινε ποιοτική αξιολόγηση 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, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 
ΤΠΕ, project 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την παιδαγωγική θεωρία του εποικοδομητισμού ή κονστρουκτιβισμού, η 
γνώση οικοδομείται ενεργητικά από το άτομο μέσω της εμπειρίας (Lameras et al, 
2007) και της εμπλοκής του σε αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες, μέσα σε πε-
ριβάλλοντα και καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Ιδιαιτέρως, όταν η ενεργητική 
μάθηση συμβαίνει στο πλαίσιο μιας ομάδας (όπως ορίζεται η ομαδοσυνεργατική μά-
θηση από τον McConnell, 2006) το κέντρο βάρους στην εκπαιδευτική διαδικασία με-
τατοπίζεται από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές. Σε ένα τέτοιο μαθησιακό περιβάλ-
λον η επικοινωνία ανάμεσα στους ενεργούντες μαθητές διαδραματίζει ιδιαίτερα ση-
μαντικό ρόλο για την πραγμάτωση της εκάστοτε εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ενώ 
οι συμμετέχοντες βρίσκονται αντιμέτωποι με την πρόκληση να υπερβούν τα όποια 
εμπόδια και να συνεργαστούν (Felder & Brent, 2007). Η ομαδοσυνεργατικότητα και 
η ενεργητική μάθηση αποτελούν βασικές πτυχές των έργων eTwinning. Η δράση επι-
κεντρώνεται στη συστηματική συνεργασία, στο διαπολιτισμικό διάλογο και την α-
νταλλαγή απόψεων, προωθώντας τη συνείδηση του ευρωπαϊκού πολυγλωσσικού και 
πολυπολιτισμικού κοινωνικού μοντέλου. 
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Η διαδικτυακή πλατφόρμα του eTwinning (http://www.etwinning.net) δίνει την δυνα-
τότητα της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης και διαδικτυακής συνεργασίας σε σχολεία 
της Ευρώπης και προάγει με αυτό τον τρόπο τις αρχές που διέπουν το Νέο Σχολείο, 
που όπως προαναφέρθηκε είναι η πολυπολιτισμικότητα, η διαδραστικότητα και η ο-
μαδοσυνεργατικότητα ( Ματσαγγούρας, 1987).  

Μία άλλη σημαντική αρχή του Νέου Σχολείου και βασική δεξιότητα όπως ο ψηφια-
κός εγγραματισμός 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 συνεργασία 
και η υλοποίηση ενός έργου. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν 
τις θετικές επιδράσεις της ένταξης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικότερα όσον αφορά την ανάπτυξη κινήτρων 
μάθησης (Mahdizadeh, Biemans & Mulder, 2008), κριτικής σκέψης (Lim, Teo, 
Wοng, Khine, Chai & Divahara, 2003) και αυτονομίας (Claudia, Steil & Todesco, 
2004).  

Με την εγγραφή του εκπαιδευτικού, η πρόσβαση είναι δωρεάν, ενώ τα έργα 
eTwinning αναγνωρίζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω διαδικασίας α-
ξιολόγησης, η οποία εστιάζει στην παιδαγωγική καινοτομία και δημιουργικότητα, την 
ενσωμάτωση στην διδακτέα ύλη, τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων, την χρήση ό-
πως προαναφέρθηκε των ΤΠΕ, τη δυνατότητα βιωσιμότητας και επεκτασιμότητας, τα 
αποτελέσματα και οφέλη. Η επιλογή και υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου από 
τους μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου στηρίχθηκαν 
και συνδέθηκαν με τις προδιαγραφές και τη στοχοθεσία του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και των 
τριών τάξεων, όπως αυτά ορίζονται στα διδακτικά εγχειρίδια των αγγλικών. 

Στόχοι 

Οι διδακτικοί στόχοι των δραστηριοτήτων  σχεδιάστηκαν σύμφωνα με την αναθεω-
ρημένη ταξινομία του Bloom (Anderson & Krathwohl, 2001), έτσι ώστε με την ολο-
κλήρωση του έργου οι μαθητές να μπορούν να περιγράφουν,  να ορίζουν , να επιλέ-
γουν και να εφαρμόζουν τη γνώση που έχει αποκτηθεί, να αναλύουν σύνθετα δεδομέ-
να στα επιμέρους, να διακρίνουν ανάμεσα σε σχετικές και μη σχετικές πληροφορίες, 
να συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο έργο από τα επί μέρους τμήματα, να ερευνούν, να 
ελέγχουν τις γνώσεις τους πάνω στο θέμα, να ασκούν εποικοδομητική κριτική, να δι-
καιολογούν την άποψή τους και, τέλος, να μπορούν να αξιολογήσουν το παραχθέν 
έργο. 

Συμμετέχοντες 

Στο έργο συμμετείχαν μαθητές ηλικίας 10 – 12 χρονών από οκτώ σχολεία της Ελλά-
δας και τέσσερα της Ευρώπης – ένα της Ισπανίας, ένα της Σλοβακίας, ένα της Εσθο-
νίας και ένα της Πολωνίας. 
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Διαδικασία υλοποίησης 

Το έργο e-twinning T.I.M.E.S. (Travelling in my European Shoes) υλοποιήθηκε σε 
έξι στάδια-ενότητες (modules) κατά τα οποία οι μαθητές αξιοποιώντας τη δημιουργι-
κότητά τους σε συνδυασμό με τις Νέες Τεχνολογίες παρήγαγαν ένα συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα το οποίο οδηγούσε με φυσικό τρόπο στο επόμενο στάδιο της εργασίας 
τους.  

1η Ενότητα (Γνωριμία εταίρων) 

Καθώς το eTwinning εξ ορισμού αποτελεί  μια συνεργατική δράση, η γνωριμία μετα-
ξύ των μελών του έργου αποτέλεσε προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας.  Ε-
πομένως, στο εισαγωγικό στάδιο, οι μαθητές  χρησιμοποίησαν το έγγραφο “Introduce 
yourself” για μία σύντομη αυτοπαρουσίαση, έτσι ώστε να γνωριστούν διαδικτυακά με 
τους εταίρους τους. Το συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο αναρτήθηκε με μορφή 
Google doc, ώστε να επιτρέπει την ταυτόχρονη επεξεργασία από τους μαθητές,  πε-
ριείχε έναν πίνακα με παράδειγμα κειμένου αυτοπαρουσίασης και εικόνας, πάνω στο 
οποίο δούλεψαν οι συμμετέχοντες. Αφού συμπληρώθηκε το έγγραφο, αναρτήθηκε 
στον ψηφιακό τοίχο (padlet wall).  Ακολούθως, κάνοντας χρήση του forum του 
twinspace, οι μαθητές σχολίασαν τις παρουσιάσεις των συνεργατών τους, απευθύνο-
ντας χαιρετισμό και εστιάζοντας σε κοινά χαρακτηριστικά. 

2η Ενότητα (Παρουσίαση των χωρών των εταίρων) 

Η επόμενη ενότητα αποτέλεσε εξέλιξη της πρώτης ενότητας και εστίασε στην  α-
νταλλαγή πληροφοριών για τις χώρες των συμμετεχόντων στο έργο. Στο εισαγωγικό 
στάδιο, οι μαθητές χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα voki  (www.voki.com) για να 
σχεδιάσουν το προσωπικό τους avatar και να ηχογραφήσουν μία σύντομη ακολουθία 
ερωτήσεων προς τους εταίρους τους σχετικά με βασικές πληροφορίες που θα ήταν 
επιθυμητό να γίνουν γνωστές,  αναφορικά με τις χώρες τους. Στο επόμενο στάδιο της 
ενότητας αυτής, οι μαθητές χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα utellstory 
(www.utellstory.com) για να δημιουργήσουν την παρουσίαση της δικής τους χώρας, 
στοχεύοντας κυρίως (αλλά όχι μόνο) στην παροχή απαντήσεων στα ερωτήματα που 
είχαν τεθεί από τους εταίρους. Τα σχετικά κείμενα που συντάχθηκαν από τους μαθη-
τές ηχογραφήθηκαν και μαζί με τις επιλεγμένες φωτογραφίες αποτέλεσαν την παρου-
σίαση, η οποία, μόλις ολοκληρώθηκε, μεταφορτώθηκε στη σχετική ενότητα, στην  
πλατφόρμα του twinspace. Κάνοντας χρήση του forum της ενότητας, οι μαθητές σχο-
λίασαν τις παρουσιάσεις των συνεργατών τους.  

3η Ενότητα (Προετοιμασία για τα Χριστούγενα) 

Αφού οι συμμετέχοντες σκιαγράφησαν με σαφήνεια την προσωπικότητα  και την κα-
θημερινότητά τους, όπως την βιώνουν στη χώρα όπου ζουν, ξεκίνησε το επόμενο 
στάδιο, το οποίο, εφόσον συνέπεσε χρονικά με τις εβδομάδες που προηγούνται των 
Χριστουγένων, δεν μπορούσε παρά να είναι αφιερωμένο στα Χριστούγενα. Για την 
ολοκλήρωση της ενότητας αυτής χρησιμοποιήθηκε ο ψηφιακός τοίχος  
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(www.padlet.com). Στο πρώτο στάδιο οι διδάσκοντες ανέβασαν στο padlet τα ονόμα-
τα των συμμετεχόντων, καθώς επίσης και τα ονόματα και διευθύνσεις των σχολείων 
(κάθε σχολείο έκανε τη δική του, ξεχωριστή ανάρτηση στο padlet). Στο δεύτερο στά-
διο το κάθε σχολείο επέλεξε κάποιον από τους υπόλοιπους συνεργάτες με σκοπό την 
ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικων πακέτων (που θα περιείχαν κάρτες με ευχές, τη Χρι-
στουγεννιάτικη μασκώτ και ένα γράμμα που θα παρουσίαζε τη μασκώτ στους αποδέ-
κτες του πακέτου). Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής συνεργατών, οι μα-
θητές με τους διδάσκοντες επιμελήθηκαν των πακέτων και,  μετά την ταχυδρόμησή 
τους,  προχώρησαν στο τρίτο στάδιο της ενότητας, κατά το οποίο φωτογράφησαν τις 
Χριστουγενιάτικες κάρτες, τη μασκώτ και το γράμμα των εταίρων τους,   ανέβασαν 
τις φωτογραφίες στoν ειδικό χώρο (image gallery) της ενότητας και ανήρτησαν τα 
σχόλιά τους στο padlet. 

4η Ενότητα (Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν παίζοντας) 

Πλέον, οι ομάδες ήταν έτοιμες να περάσουν στην επόμενη στάδιο του έργου με θέμα 
«Όλο εργασίες και καθόλου παιχνίδι...» (“All work and no play…”), ο στόχος του 
οποίου ήταν να κινητοποιήσει τα παιδιά να γνωρίσουν ο ένας τη χώρα του άλλου μέ-
σα από το παιχνίδι. Κάθε ομάδα επέλεξε μία από τις χώρες των συμμετεχόντων και 
συνεργατικά οι μαθητές σχεδίασαν ψηφιακό παιχνίδι γνώσεων αξιοποιώντας τις δυ-
νατότητες που προσέφεραν οι ακόλουθες πλατφόρμες: 
https://jeopardylabs.com/browse/, http://thinglink.com, http://en.educaplay.com/ . Τα 
παιχνίδια αναρτήθηκαν στο twinspace και οι μαθητές, αφού έπαιξαν επανειλημμένως, 
ανέβασαν τα σχόλιά τους που αφορούσαν τη δουλειά των συνεργατών τους, στη σε-
λίδα wiki που άνοιξε η κάθε ομάδα ξεχωριστά. 

5η Ενότητα (Παρουσίαση ιστορικών προσωπικοτήτων) 

Η πέμπτη ενότητα του έργου, με θέμα «Ευρωπαίοι που κάνουν τη διαφορά», είχε ως 
στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών ως προς την ιστορία της Ευρώπης και την 
ανάδειξη εξεχουσών προσωπικοτήτων από τους χώρους της πολιτικής, της επιστήμης 
και της τέχνης, που με το έργο τους συνεισέφεραν στην πρόοδο και εξέλιξη όχι μόνο 
σε Ευρωπαϊκό αλλά και πανανθρώπινο επίπεδο. Κάθε ομάδα αξιοποίησε την πλατ-
φόρμα voicethread (www.voicethread.com) για να παρουσιάσει τις ιστορικές προσω-
πικότητες (έως πέντε) και για άλλη μία φορά η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε σε δύο 
στάδια: στο πρώτο οι μαθητές επέλεξαν πρόσωπα, έγραψαν τα σχετικά κείμενα και 
επέλεξαν τις καταλληλότερες για αυτά εικόνες και στο δεύτερο  έγινε η ηχογράφηση 
των κειμένων όπως παρουσιάστηκαν από τα παιδιά. Αφού αναρτήθηκαν όλες οι ερ-
γασίες στη σχετική ενότητα στο twinspace, οι μαθητές σχολίασαν τις εικόνες των συ-
νεργατών τους στο forum.    

6η Ενότητα (Τραγουδώντας για την Ευρώπη) 

Στην έκτη και τελευταία ενότητα του έργου, κάθε ομάδα κλήθηκε να δημιουργήσει 
ένα τραγούδι που  να απηχεί τα αισθήματά τους και τη γενικότερη εντύπωση  από τη 
συμμετοχή σε ένα έργο σχετικό με την Ευρώπη.  Οι μαθητές άντλησαν έμπνευση από 
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την εμπειρία τους μέσα στο project T.I.M.E.S και συνέθεσαν (στίχους και μελωδία) 
το τραγούδι που θεωρήθηκε ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα την ομάδα. Αφού ολοκλη-
ρώθηκε η σύνθεση, χρησιμοποιήθηκαν οι πλατφόρμες vocaroo (www.vocaroo.com) 
και powtoon (www.powtoon.com) για την ηχογράφηση και τη δημιουργία videoclip 
αντίστοιχα. Τα videoclip μεταφορτώθηκαν στο blog της έκτης ενότητας και ακολού-
θως οι ομάδες σχολίασαν τα τραγούδια των συμμετεχόντων στο padlet wall. H δρα-
στηριότητα ολοκληρώθηκε με διαγωνισμό για το καλύτερο videoclip.  Για το σκοπό 
αυτό χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα tricider (www.tricider.com), η οποία παρέχει τη 
δυνατότητα διαδικτυακής ψηφοφορίας. 

Αποτίμηση-Συμπεράσματα 

Οι συζητήσεις μέσα στην τάξη και τα σχόλια των μαθητών μετά από κάθε ενότητα 
έδωσαν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες στο T.I.M.E.S. να εκφράσουν την άποψή 
τους για όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του έργου. Η αξιολόγηση τους έδωσε τη δυνα-
τότητα να διατυπώσουν την αξία της συμμετοχής τους στο έργο με τον δικό τους ι-
διαίτερο και εκφραστικό τρόπο. 

Η ομαδο-συνεργατική μέθοδος έδωσε την ευκαιρία στον κάθε ένα μαθητή ξεχωριστά 
να συμβάλει με τον τρόπο του στην επίτευξη των στόχων του έργου. Οι μαθητές με 
τη βοήθεια του δασκάλου/ας τους αξιοποίησαν όλα τα γλωσσικά και τεχνολογικά ερ-
γαλεία που τους παρασχέθηκαν και εφάρμοσαν εμπράκτως τα λεξιλογικά και γραμ-
ματικά φαινόμενα που διδάσκονται στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας για να συνερ-
γασθούν με παιδιά άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, να χτίσουν σχέσεις φιλίας μαζί τους 
και να εργαστούν μαζί τους για την επίτευξη κοινών στόχων. 

 Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο ρόλος της τεχνολογίας στην επιτυχία των δράσεων των 
ομάδων. Τα θετικά αποτελέσματα που αποκομίστηκαν μας έδωσαν τη δυνατότητα να 
διαπιστώσουμε για μια ακόμη φορά τις απεριόριστες δυνατότητες που μπορεί να 
προσφέρει η τεχνολογία, όταν υποβοηθά το εκπαιδευτικό έργο και όλα αυτά συντε-
λούμενα σε ένα κλίμα συνεργασίας που προάγει την πολυπολιτισμικότητα και την 
ευρωπαϊκή συναίσθηση. 

 Οι ίδιοι οι μαθητές καταθέτουν ότι το Τ.I.M.E.S. τους έκανε να νιώσουν «δημιουργι-
κοί, χαρούμενοι, έξυπνοι και γεμάτοι αυτοπεποίθηση» και τους δόθηκε η δυνατότητα 
να ανοίξουν ένα παράθυρο στο μέλλον της εκπαίδευσης όπως το ονειρεύονται, γεμά-
το προκλήσεις και συναρπαστικές προοπτικές. 
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«Ανακαλύπτοντας τα αστέρια της Ευρώπης» 
Project στο πλαίσιο της δράσης Teachers4 Europe στο Δημοτικό Σχολείο 

Τομαρά Κωνσταντίνα 
Εκπαιδευτικός Αγγλικής 

konstantinatom@yahoo.gr 
 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής δράσης «Teachers 4 Europe» υλοποιήθη-
κε το πρόγραμμα με τίτλο: «Ανακαλύπτοντας τα αστέρια της Ευρώπης». Η συγκεκρι-
μένη εργασία έγινε για να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές πάνω σε θέματα Ευρωπαϊ-
κής πολιτικής όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες που διέπουν τη ζωή 
μας. Στόχος ήταν να προωθήσουμε την ιδέα του Ενεργού Πολίτη ώστε τα παιδιά με 
τη βιωματική μάθηση να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες που θα σχετίζονται 
με το σεβασμό για τον εαυτό τους και τους άλλους. Στο άρθρο που ακολουθεί γίνεται 
αναφορά στους γενικούς στόχους καινοτόμων προγραμμάτων μέσα από τη βιωματική 
μάθηση και τη χρήση Τ.Π.Ε. και τους ειδικούς στόχους της παραπάνω δράσης. Πα-
ρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιηθήκαν δραστηριότητες βιωματικού χαρα-
κτήρα μέσα από το εγχειρίδιο Compasito (η Μικρή Πυξίδα) και πέντε διαδικτυακά 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση αυτών των βιωματικών δράσεων. 
Επίσης γίνεται μια σύντομη αναφορά στο τι είναι η βιωματική μάθηση και πώς μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων και 
μία τελική αποτίμηση της όλης διαδικασίας. 

Λέξεις - Kλειδιά: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Teachers 4 Europe, βιωματική μάθηση, 
Δημοτικό, χρήση Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης «Teachers4Europe» είναι να συμβάλει στην κα-
λύτερη ενημέρωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών επί των εξελίξεων των ευρω-
παϊκών θεμάτων και αυτοί με τη σειρά τους να μπορέσουν να μεταφέρουν αυτές τις 
γνώσεις στους μαθητές με καινοτόμες βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας και με την 
αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας. Βασικός στό-
χος της εκπαίδευσης ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της σημερινής εποχής είναι να 
συμβάλει καταλυτικά στην ενημέρωση και συνειδητοποίηση των μαθητών για θέματα 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην απόκτηση της Ιδιότητας του Ενεργού Παγκόσμιου 
Πολίτη με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου (Global Education 
Citizenship). Έννοιες όπως η Ειρήνη, τα Ανθρώπινα δικαιώματα, η Ανάπτυξη, η Αει-
φορία και η Διαπολιτισμικότητα αφορούν άμεσα την ελληνική κοινωνία και, συνε-
πώς, την εκπαίδευση, καθώς οι σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές συγκυρίες έχουν 
φέρει στο προσκήνιο ποικίλες ανισότητες, φτώχεια και βαθειά ανθρωπιστική κρίση. 
Η ανάγκη για τον Ενεργό Πολίτη που συμμετέχει συνειδητοποιημένα στην επίλυση 
των παγκόσμιων προβλημάτων γίνεται πιο επιτακτική παρά ποτέ. 
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Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη ότι η τάξη μας είναι ένα μικρό κοι-
νωνικό σύνολο που πολλές φορές εντοπίζονται διαφορετικές συμπεριφορές, τα παιδιά 
με βιωματικό τρόπο ανακαλύπτουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες που παί-
ζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή μας. Οι μαθητές δουλεύοντας σε ομάδες και μέ-
σα από εκτενή συζήτηση θα είναι σε θέση να κατανοήσουν ότι αυτές οι συμπεριφορές 
έχουν προέκταση και σε μεγαλύτερα κοινωνικά πλαίσια, όπως είναι οι πολίτες μίας 
χώρας ή ακόμα μεγαλύτερα σε πολίτες διαφορετικών χωρών που εντάσσονται όμως 
σε μία κοινή ομάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βιωματική Μάθηση 

Η βιωματική παιδαγωγική αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της προοδευτικής παιδαγωγικής 
του Dewey (1938) που ανέδειξε τη σημασία της υποκειμενικής εμπειρίας και των 
κοινωνικών σχέσεων στη διαδικασία της μάθησης. Η κεντρική ιδέα της Βιωματικής 
Μάθησης εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στην εμπειρία και την εκπαίδευση με αποτέ-
λεσμα την άμεση επαφή των διδασκόμενων ατόμων με την πραγματικότητα που κα-
λούνται να μελετήσουν. Απαιτεί την απευθείας εμπλοκή με το αντικείμενο της μάθη-
σης, τη συμμετοχή σε σχετικές ενέργειες ώστε να εμπλέκει ολόκληρο το άτομο-τόσο 
μέσα από έντονα συναισθήματα, όσο και μέσα από τη νοημοσύνη- και γι’ αυτό η πα-
ραγόμενη μάθηση είναι βαθιά και διαρκής. Επομένως, οι διαδικασίες και οι μέθοδοι 
που χρησιμοποιούνται στη βιωματική μάθηση συμβάλλουν στη διαδικασία κατανόη-
σης του εαυτού μας (Καμαρινού, 2000), αλλά και της ανάπτυξης της προσωπικότητας 
συνολικά. 

Στο χώρο της εκπαίδευσης με τον όρο βιωματική μάθηση αναφερόμαστε στην οργά-
νωση της μαθησιακής διαδικασίας με βάση το “learning by doing”(μάθηση μέσα από 
την πράξη) που έχει ως άμεση συνέπεια την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε δρα-
στηριότητες όπως η έρευνα, η παρατήρηση, οι συνεντεύξεις και οι δημιουργικές συν-
θέσεις. Με κύρια χαρακτηριστικά της την αυτενέργεια, το σεβασμό των διαφορετι-
κών απόψεων και την κριτική σκέψη, προάγει τη συμμετοχικού τύπου μάθηση (εργα-
σία σε ομάδες), την ανάπτυξη πρωτοβουλίας, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα 
των μαθητών. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αντίληψης η μέθοδος Project συντελεί 
στη διερευνητική μέθοδο επίλυσης προβλημάτων και αποτελεί βιωματική επικοινω-
νιακή μάθηση. (Χρυσαφίδης, 1994) 

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της βιωματικής μάθησης θα μπορούσαν να συνοψι-
στούν στα εξής (Kolb,1984): 

• Αξιοποιεί τα βιώματα των μαθητών και προκαλεί νέα. 
• Ενθαρρύνει το μαθητή να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και τον 

προτρέπει να ερευνά, να ανακαλύπτει και να χρησιμοποιεί τη φαντασία του αντί της 
απομνημόνευσης. 

• Στοχεύει στην καλλιέργεια όχι μόνο της λογικομαθηματικής και γλωσσικής νοημο-
σύνης αλλά και άλλων μορφών νοημοσύνης όπως διαπροσωπικής, ενδοπροσωπι-
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κής, χωρικής, μουσικής και κιναισθητικής και ευνοούν την κινητοποίηση και την 
έκφραση της πλειοψηφίας των μαθητών. (Gardner, 1993) 

• Ενισχύει την αυτογνωσία και βοηθά τον μαθητή να καταλάβει το ρόλο του ως κοι-
νωνικό- οικονομικό και πολιτισμικό παράγοντα.  

Η επιλογή των θεμάτων των βιωματικών μαθησιακών δραστηριοτήτων συνήθως βα-
σίζεται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών και εκπαιδευτικών, σε κοι-
νωνικούς προβληματισμούς ή σε επιστημονικές αναζητήσεις. Κάθε βιωματική δρα-
στηριότητα θα πρέπει να ακολουθείται από μία διαδικασία απολογισμού και αξιολό-
γησης διαφορετικά η όλη δραστηριότητα διακρίνεται από έλλειψη στόχου και προσα-
νατολισμού. Πρέπει να προτρέπουμε τους μαθητές να σκεφτούν τι έμαθαν και πώς 
μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις γνώσεις, ποια ήταν τα συναισθήματα τους, πώς 
συνεργάστηκαν με την ομάδα τους, να αξιολογήσουν εποικοδομητικά τις απόψεις ή 
τις εργασίες των άλλων ομάδων (peer review). Καθίσταται σαφές ότι μόνο μέσα από 
παραπάνω διαδικασία είναι σε θέση να κατανοήσουν την εμπειρία τους. 

Η βιωματική μάθηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να είναι ένας πολύ γό-
νιμος τρόπος για να εμπλακούν τα παιδιά με δημόσια ζητήματα σε τοπικό επίπεδο και 
να μάθουν τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος και το είδος των καθη-
κόντων τους, προετοιμάζοντάς τα για το ρόλο τους ως μελλοντικών πολιτών.  

  
Περιγραφή του project 

Σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσουμε τη βιωματική μάθηση με τη μέθοδο Project υ-
λοποιήθηκε το παρακάτω πρόγραμμα συνδυάζοντας δραστηριότητες από το εκπαι-
δευτικό εγχειρίδιο “Compasito”( Η μικρή πυξίδα) του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. 

Οι δραστηριότητες στο “Compasito” έχουν σχεδιαστεί ώστε να προωθούν τη βιωμα-
τική μάθηση στα ανθρώπινα δικαιώματα για ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων, τρόπων 
μάθησης και αναπτυξιακών επιπέδων. Οι δραστηριότητες του ξεκινούν με μια αφη-
ρημένη, φανταστική κατάσταση που εμπλέκει τα παιδιά ως ομάδα, αλλά το τμήμα 
απολογισμού και αξιολόγησης οδηγεί σε ένα πιο προσωπικό και ατομικό επίπεδο, 
ώστε να μην ενισχύονται τα στερεότυπα. Ο κύκλος μάθησης ολοκληρώνεται μέσα 
από πέντε φάσεις: 
• Βίωμα: Ενεργοποιεί τις προσωπικές απόψεις κάθε παιδιού, τις θεωρίες και τα αι-

σθήματά του. Συνήθως αυτές οι αντιδράσεις πηγάζουν από τις προηγούμενες εμπει-
ρίες του παιδιού. 

• Αναφορά: Ενθαρρύνει τα παιδιά να εκφράζουν τα αισθήματα τους και τις αντιδρά-
σεις τους χωρίς κριτική από τον εκπαιδευτή.  

• Στοχασμός: Μετά από την εμπειρία της δραστηριότητας, ακολουθεί η συζήτηση ώ-
στε να αντιληφθούν τα παιδιά την εννοιολογική της διάσταση. 

• Γενίκευση: Σύνδεση της δραστηριότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την 
καθημερινή ζωή  
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• Εφαρμογή: Τα παιδιά καλούνται τα ίδια να δώσουν λύσεις και να αντιμετωπίσουν 
θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Σκοπός και Στόχοι 

Γενικός στόχος:  

• Σκοπός της δράσης ήταν η ενημέρωση των μαθητών για τους Ευρωπαϊκούς θε-
σμούς και τις πολιτικές της Ε.Ε. σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην απόκτηση 
της Ιδιότητας του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη με στόχο να γίνουν οι ίδιοι υπεύθυ-
νοι και να μπορούν να συνεισφέρουν στις πολιτικές διεργασίες.  

 Οι επιμέρους στόχοι εστίασαν στα εξής:  

• Να αναγνωρίσουν και να διαλέξουν αυτά που οι ίδιοι οι μαθητές θεωρούν πιο ση-
μαντικά δικαιώματα και αξίες, συνολικά 12.(Βίωμα) 

• Να εξηγήσουν τις επιλογές τους και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτη-
σαν, ανάπτυξη κριτικής σκέψης.(Αναφορά) 

• Να βρουν στοιχεία και να υποστηρίξουν τις απόψεις τους για το τι είναι σωστό και 
τι όχι να κάνουν.(Στοχασμός) 

• Να σχεδιάσουν τη δική τους συνθήκη των δικαιωμάτων και αξιών που θα πρέπει 
όλοι να σέβονται.(Γενίκευση) 

• Να μάθουν πως θα εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν για τα δικαιώματα και τις σημα-
ντικές αξίες.(Εφαρμογή) 

• Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους ως πολίτες ενός ευρύτερου κοινωνικού συνό-
λου.(Εφαρμογή) 

• Να εμπλακούν σε συμμετοχική διαδικασία μέσα από την εργασία τους σε ομάδες. 

Συμμετέχοντες 

Το πρόγραμμα με τίτλο «Ανακαλύπτοντας τα Αστέρια της Ευρώπης» υλοποιήθηκε 
στην Ε΄ Τάξη ενός Δημοτικού Σχολείου της Αθήνας. Είναι ένα τμήμα που αποτελεί-
ται από 22 μαθητές και με ένα μικρό αριθμό παιδιών να κατάγονται από άλλες χώρες 
( Αλβανία, Ρουμανία και Ουκρανία). Ο βασικός λόγος για την επιλογή του συγκεκρι-
μένου θέματος ήταν ότι υπάρχει ένας μικρός αριθμός παιδιών μέσα στην τάξη που 
δείχνει να δυσκολεύεται να κατανοήσει τους κανόνες με αποτέλεσμα να υπερβαίνουν 
τα όρια σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Διάρκεια 

Το project είχε διάρκεια 12 διδακτικές ώρες και πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας. Η Αγγλική Γλώσσα στο Δημόσιο Σχολείο 
διδάσκεται 3 διδακτικές ώρες την εβδομάδα και το επίπεδο των μαθητών είναι αρκετά 
ικανοποιητικό (pre-intermediate). Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών στην τάξη 
έχουν αρκετά καλή γνώση των Αγγλικών αλλά υπάρχουν και κάποιοι που αντιμετω-
πίζουν αρκετές δυσκολίες με τη γλώσσα. Με βάση αυτά τα δεδομένα και προκείμε-
νου να μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά χωρίς να αποθαρρύνονται από τη 
χρήση της γλώσσας το πρόγραμμα υλοποιήθηκε και στις δύο γλώσσες.  
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Διαδικασία 

Οι μαθητές αποτέλεσαν τα μέλη μίας Ευρωπαϊκής Ομάδας Αναζήτησης που πρόκει-
ται να ανακαλύψει 12 θεμελιώδη δικαιώματα (όσα και τα αστέρια της σημαίας της 
Ε.Ε.), που τα παιδιά θεωρούσαν απαραίτητα στη διαμόρφωση ενός δίκαιου και βιώ-
σιμου πλανήτη στον οποίο τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα για όλους. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της αναζήτησης τους θα φτιάξουν τη σημαία τους με 12 α-
στέρια όπου κάθε αστέρι αντιπροσωπεύει μία αξία ή ένα δικαίωμα. Στη συνέχεια ζω-
γράφισαν το «Σώμα της γνώσης» με σκοπό να συμπεριλάβουν μέσα σ’ αυτό τα δι-
καιώματα και τις αξίες που έχουμε ήδη συζητήσει μέσα στην τάξη 
(http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_1.asp). Τα παιδιά ζωγράφισαν εικό-
νες και έγραψαν συνθήματα στο μέρος του σώματος το οποίο σχετίζεται άμεσα με το 
δικαίωμα που θέλουν να τονίσουν. Η επόμενη δραστηριότητα εστίασε στον χάρτη της 
πόλης τους και τα παιδιά πρόσθεσαν εικόνες που παραπέμπουν στα ανθρώπινα δι-
καιώματα και ζωγράφισαν κτίρια όπως νοσοκομεία (υγεία), εκκλησίες (θρησκεία), 
σχολεία (εκπαίδευση), αστυνομικά τμήματα (ασφάλεια), σπίτια (οικογένεια), πάρκα 
(περιβάλλον). Η δραστηριότητα εμπλουτίστηκε με ερωτήσεις προς τα παιδιά, αφού 
ολοκληρώθηκαν οι χάρτες, για να μπορέσουμε να συσχετίσουμε τα δικαιώματα και 
τις αξίες με μέρη μέσα από την καθημερινή ζωή των παιδιών 
(http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_23.asp). Το τελικό προϊόν ήταν η 
διαμόρφωση της συνθήκης των δικαιωμάτων και αξιών που όλοι θα πρέπει να σέβο-
νται, αφού συλλογικά έχουν συμφωνήσει και συνεισφέρει στη δημιουργία της και οι 
τελικές προτάσεις των παιδιών αποτυπώθηκαν σε ένα ψηφιακό βιβλίο με τη βοήθεια 
του ψηφιακού εκπαιδευτικού εργαλείου http://storybird.com/ . 

Οι βιωματικές δραστηριότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω συνδυάστηκαν με την 
χρήση Τ.Π.Ε. και διαδικτυακών εργαλείων για την σύνδεση τους με τη σύγχρονη κοι-
νωνία και την πιο ευχάριστη ενασχόληση των παιδιών στη διαδικασία. Στο πλαίσιο 
αυτό τα παιδιά παρακολούθησαν σύντομο βίντεο για το Χάρτη των Θεμελιωδών Δι-
καιωμάτων και την πολιτική της Ε.Ε. πάνω στο θέμα ( 
https://www.youtube.com/watch?v=4YAtob4Cnqo), έπαιξαν παιχνίδια από την διαδι-
κτυακή πλατφόρμα της Ε.Ε. (http://europa.eu/kids-corner/index_en.htm) και μετέφε-
ραν τη διαδικασία των παραπάνω δραστηριοτήτων με φωτογραφικό υλικό και με μία 
ηχογράφηση των απόψεών τους πάνω στο θέμα με τη βοήθεια διαδικτυακών εργα-
λείων όπως http://www.utellstory.com/ και http://www.smilebox.com/.  

Αξιολόγηση 

Η τελική αξιολόγηση του προγράμματος από τους μαθητές έγινε με τη χρήση δωρεάν 
ψηφιακού εργαλείου όπου τα παιδιά κλήθηκαν να αξιολογήσουν το πρόγραμμα απα-
ντώντας σε ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικές με τις δραστηριότητες που είχαν 
προηγηθεί. Η φόρμα αξιολόγησης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
http://kontom76.polldaddy.com/s/evaluation-on-discovering-our-stars-around-europe-
project. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος της όλης διαδικασίας ήταν στο τέλος κάθε δι-
δακτικής ώρας του προγράμματος οι μαθητές πάντα σε κύκλο ή ομάδα να εκφράζουν 
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τα συναισθήματά τους ή την άποψή τους με μία λέξη για τη δραστηριότητα που 
προηγήθηκε. 

Όλο το υλικό του προγράμματος είναι αναρτημένο στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://el.padlet.com/konstantinatom/discoverstarseu 

Αποτίμηση-Αναστοχασμός  

Η σύνδεση του Project με τη Βιωματική Μάθηση μέσα από καινοτόμες πρακτικές 
όπως τη χρήση Τ.Π.Ε. αποσκοπούσε στη διαμόρφωση Ενεργών Πολιτών και στην 
ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε θέματα καταπάτησης δικαιωμάτων και α-
ξιών. Το πρόγραμμα λοιπόν πραγματοποιήθηκε λόγω της ανάγκης να αντιληφθούν οι 
μαθητές ότι όλοι οι πολίτες ανήκουμε σε μία ευρύτερη κοινωνία με κοινά παγκόσμια 
προβλήματα ανεξαρτήτως των διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών και πολιτιστι-
κών συνθηκών της κάθε κοινωνίας. Η γνωριμία των μαθητών με τους θεσμούς και η 
ενίσχυση της ομαδικής δράσης τους βοήθησε να αναπτύξουν δεξιότητες όπως σεβα-
σμός, αλληλεγγύη, εμπιστοσύνη, ικανότητα στη λήψη αποφάσεων, εφόδια ώστε να 
συνεισφέρουν με θετικό τρόπο στις πολιτικές διεργασίες και να αντιμετωπίζουν με 
επιτυχία τις προκλήσεις στη ζωή τους.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπήρχε σύνδεση με τις πρακτικές της Ε.Ε 
όσον αφορά τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από βιωματικές δρά-
σεις, παιχνίδια στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε (http://europa.eu/kids-
corner/index_en.htm) και χρήση διαδικτυακών εργαλείων. Επίσης βιωματικά παιχνί-
δια όπως τα «Μαλλιά Κουβάρια» που, καθώς τα παιδιά πετάνε ένα κουβάρι μαλλί το 
ένα στο άλλο, λένε χώρες ή πρωτεύουσες της Ε.Ε. ή το «Νησί του Καρχαρία» που 
προσπαθούν να βοηθήσει και το ένα το άλλο(αλληλεγγύη) και να σωθούν όσοι πε-
ρισσότεροι δυνατόν, είχαν ιδιαίτερη απήχηση στους μαθητές και λειτούργησαν ως 
ένα σημαντικό μέσο ενίσχυσης της καινούριας γνώσης. 

Οι βιωματικές μαθησιακές διαδικασίες ανέπτυξαν την ενεργό συμμετοχή των μαθη-
τών την απελευθέρωση της δημιουργικότητας τους, την ανάληψη ευθύνης για την 
πορεία της μάθησης του και την ενίσχυση της κριτικής του σκέψης. Με την ολοκλή-
ρωση της εργασίας οι μαθητές υιοθέτησαν συμπεριφορές που θα τους οδηγήσουν να 
δρουν ως υπεύθυνοι πολίτες για την χώρα τους και τις κοινωνίες τους ώστε να μπο-
ρέσουν να συνεισφέρουν με ενεργό τρόπο στην τελική διαμόρφωσή τους. Μέσα από 
το Project τα παιδιά ανακάλυψαν τις δικές τους ικανότητες και γνώσεις πάνω στο θέ-
μα και δούλεψαν ομαδικά σε όλες τις δραστηριότητες για να βγει ένα αρμονικό απο-
τέλεσμα. Οι μαθητές είναι σε θέση να αναλάβουν δράση, πρωταρχικό στοιχείο των 
πολιτών σε μια δημοκρατία, καταλήγοντας έτσι στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά μπο-
ρούν να κάνουν τη διαφορά. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου για 
τη διδασκαλία των απολιθωμάτων και της γεωλογικής ιστορίας στα πλαίσια του μα-
θήματος της Γεωλογίας- Γεωγραφίας Α' Γυμνασίου. Τα απολιθώματα και τα εξαφα-
νισμένα είδη ζωής είναι θέματα που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά 
είναι δύσκολο να συλλάβουν έννοιες όπως είναι ο γεωλογικός χρόνος και ο σχηματι-
σμός των απολιθωμάτων. Η χρήση των Τ.Π.Ε., στα πλαίσια ενός διδακτικού σεναρί-
ου, μπορεί να κάνει ελκυστική στους μαθητές τη διδασκαλία αυτών των θεμάτων δια-
τηρώντας και ενισχύοντας το αρχικό ενδιαφέρον τους. 

Λέξεις - Κλειδιά: Απολιθώματα, γεωλογικός χρόνος, Γεωλογία – Γεωγραφία Α΄ Γυ-
μνασίου 

Εισαγωγή 

Στο σενάριο αυτό επιχειρείται η διδασκαλία των απολιθωμάτων και της γεωλογικής 
ιστορίας προκειμένου οι μαθητές να αντιληφθούν την αδιάκοπη μεταβολή του γεωπε-
ριβάλλοντος στο χώρο και στο χρόνο και τα αποτελέσματα αυτών των διεργασιών 
στην επιφάνεια της Γης. Η διδασκαλία των απολιθωμάτων και της γεωλογικής ιστο-
ρίας στους μαθητές της Α' Γυμνασίου παρουσιάζει δυσκολία καθώς οι διαδικασίες 
που συνδέονται με αυτές τις έννοιες δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμες και απαιτούν 
φαντασία και αφηρημένη σκέψη που δεν διαθέτουν οι μαθητές σε αυτή την ηλικία. 
Επιπλέον η Γεωλογία- Γεωγραφία διαπιστώνεται, στη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευ-
ση, ότι κατατάσσεται στην κατηγορία των μαθημάτων που χαρακτηρίζονται από τους 
μαθητές ως «δευτερεύοντα» (Κατσίκης 2007). 

Για την αποτελεσματικότερη κατανόηση των προαναφερθέντων εννοιών από τους 
μαθητές του σχολείου μας σχεδιάστηκε το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο 
χρησιμοποιεί ειδικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικό λογισμικό. Οι παρουσιάσεις, οι 
προσομοιώσεις και οι υπερμεσικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται παρουσιάζουν 
στους μαθητές αυτό που δεν είναι άμεσα ορατό στο χώρο και στο χρόνο συμβάλλο-
ντας στην κατανόηση των δύσκολων εννοιών που αναφέρθηκαν. 

Το σενάριο βασίζεται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης. Είναι συμβατό 
με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών καλύπτοντας τους διδακτικούς του στόχους. 
Έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και υλοποιείται στο σχολικό εργαστήριο πληροφο-
ρικής με: 
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• Τη χρήση από τους μαθητές διαφόρων εφαρμογών από την ενότητα "Εσωτερικό 
της Γης" του λογισμικού "Γεωλογία – Γεωγραφία Α' & Β' Γυμνασίου" 
(http://www.e-yliko.gr/lists/List40/synod_bibl.aspx). 

• Τη χρήση των παρουσιάσεων "Απολιθώματα" & "Σχηματισμός απολιθωμάτων" 
από το φωτόδεντρο. 

• Τη συμπλήρωση 3 φύλλων εργασίας με επιμέρους δραστηριότητες. 

Στα πλαίσια του παρόντος σεναρίου οι μαθητές καλούνται να εργαστούν σε ομάδες, 
ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων Η/Υ και ο ρόλος του εκπαιδευτικού συνίστα-
ται αρχικά στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος του μαθητή, στη διερεύνηση των 
προϋπαρχουσών γνώσεων και εναλλακτικών ιδεών των μαθητών και στη συνέχεια 
στην ενθάρρυνση, καθοδήγηση και διευκόλυνσή τους κατά την εκτέλεση των δρα-
στηριοτήτων των φύλλων εργασίας, καθώς και στο συντονισμό της όλης διαδικασίας. 
Κατά την ανάπτυξη του σεναρίου, αναμένεται οι μαθητές να οικοδομήσουν σταδιακά 
τη νέα γνώση μέσω της ανάκλησης και επαύξησης των σωστών προϋπαρχουσών 
γνώσεων τους, της αναπροσαρμογής των λανθασμένων εναλλακτικών ιδεών τους και 
της καθοδηγούμενης ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης με τη χρήση εκπαιδευτικού 
λογισμικού. 

Διδακτικοί Στόχοι 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι που τέθηκαν διακρίθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: α) γνω-
στικούς, β) κοινωνικο-συναισθηματικούς, γ) ψυχοκινητικούς και δ) τεχνολογικούς. 
Σχετικά με τους γνωστικούς στόχους μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας ο μαθη-
τής θα πρέπει να είναι ικανός: 

1. Να αναφέρει τις διάφορες μορφές των απολιθωμάτων. 
2. Να περιγράφει ποια είναι η χρησιμότητά των απολιθωμάτων. 
3. Να περιγράφει, σε γενικές γραμμές, τον τρόπο σχηματισμού των απολιθωμάτων. 
4. Να περιγράφει την εξέλιξη των απολιθωμάτων μετά τον σχηματισμό τους και πως 

αυτά εμφανίζονται στην επιφάνεια της Γης. 
5. Να αναφέρει τα ονόματα των μεγάλων γεωλογικών περιόδων της ιστορίας της 

Γης. 
6. Να συνδέει τις μεγάλες γεωλογικές περιόδους με χαρακτηριστικούς οργανισμούς 

(π.χ. δεινόσαυροι, θηλαστικά, κ.α.) που πρωτοεμφανίσθηκαν ή έζησαν σε αυτές. 
7. Να αναγνωρίζει την πολύ μικρή διάρκεια της ύπαρξης του ανθρώπου, ως είδος 

πάνω στη Γη, σε σχέση με την ηλικία της Γης. 

Παιδαγωγική προσέγγιση 

Παιδαγωγικές αρχές 

Τα μοντέλα μάθησης στα οποία στηρίζεται το σενάριο είναι το Ανακαλυπτικό. Η δι-
δακτική προσέγγιση που εφαρμόζεται είναι η Ομαδοσυνεργατική Ανακαλυπτική 
Προσέγγιση. Οι μαθητές δέχονται οδηγίες σε φύλλα εργασίας για κάθε βήμα της διε-
ρευνητικής τους δραστηριότητας και με τα κατάλληλα μέσα και τις κατάλληλες κα-
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θοδηγητικές ερωτήσεις «ανακαλύπτουν» μόνοι τους τη γνώση. Μεθοδολογικά ακο-
λουθείται η ακόλουθη διδακτική προσέγγιση σε κάθε φύλλο εργασίας: 

• Κάθε φύλλο εργασίας ξεκινά με την επίδειξη μιας εικόνας με σκοπό την προσέλ-
κυση του ενδιαφέροντος του μαθητή. 

• Προχωρά, μέσω απλών αρχικών ερωτήσεων, στον έλεγχο των προϋπαρχουσών 
αντιλήψεων και εναλλακτικών ιδεών των μαθητών. 

• Επεκτείνεται στη διερεύνηση από τον μαθητή της νέας γνώσης, αποσκοπώντας 
στη διατήρηση και επαύξηση των σωστών προϋπαρχουσών γνώσεων του μαθητή 
ή στην αλλαγή και αναπροσαρμογή των λανθασμένων εναλλακτικών του ιδεών. 

• Ολοκληρώνεται με την προτροπή του μαθητή για αναστοχασμό της όλης διαδικα-
σίας. 

Προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών 

Οι μη επιστημονικά αποδεκτές αντιλήψεις των παιδιών για το γεωπεριβάλλον που 
προϋπάρχουν της διδασκαλίας, είναι πολλές φορές βαθειά ριζωμένες και δεν αλλά-
ζουν εύκολα με τη διδασκαλία (Driver et al. 1993, Driver et al. 2000). 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 ερ-
γασίας. 

Από την διεθνή βιβλιογραφία (Francek, 2013; Nelson, Aron & Francek, 1992; Philips, 
1991) προέκυψε ότι οι κυριότερες εναλλακτικές ιδέες και παρανοήσεις των μαθητών, 
για τα θέματα του παρόντος σεναρίου, είναι οι ακόλουθες. Θεωρούν ότι: 

• Απολιθώματα είναι μόνο τα οστά. 
• Η Γη έχει ηλικία μερικών χιλιάδων χρόνων (6.000 – 20.000 χρόνια). 
• Οι ήπειροι δεν μετακινούνται. 
• Οι άνθρωποι των σπηλαίων συνυπήρξαν στο παρελθόν με τους δεινόσαυρους. 
• Οι άνθρωποι ευθύνονται για την εξαφάνιση των Δεινοσαύρων. 
• Η Παγγαία ήταν η αρχική ήπειρος όταν δημιουργήθηκε η Γη. 
• Οι διάφορες μορφές στην επιφάνεια της Γης δημιουργήθηκαν σε μικρό χρονικό 

διάστημα (καταστροφισμός). 
• Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Από γνωστικής άποψης οι μαθητές από τη διδασκαλία των προηγούμενων ενοτήτων 
στο μάθημα της Γεωλογίας - Γεωγραφίας στην Α΄ Γυμνασίου γνωρίζουν: 

• Να χρησιμοποιούν χάρτες για να αντλούν πληροφορίες 
• Τις ενότητες του φυσικού περιβάλλοντος (βιόσφαιραιρα, λιθόσφαιρα κλπ) 

Από τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας στην Α΄ Γυμνασίου γνωρίζουν: 
• Την ταξινόμηση των οργανισμών σε είδη 
• Την έννοια του σκελετού. 

Επιπλέον, από κοινωνικο-συναισθηματικής άποψης μπορούν στα πλαίσια του μαθή-
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ματος να συνεργάζονται σε ομάδες. Από ψυχοκινητικής άποψης έχουν την ικανότητα 
να εκτελούν οδηγίες και από τεχνολογικής άποψης κατέχουν βασικές γνώσεις χειρι-
σμού Η/Υ. 

Οφέλη από τη χρήση Τ.Π.Ε. 

Πολλά γεωλογικά φαινόμενα και διεργασίες εξελίσσονται πολύ αργά στο χρόνο και 
σε βάθος μέσα στο εσωτερικό της Γης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
γίνουν αντιληπτά από τις αισθήσεις των μαθητών και να μην μπορούν να τα παρακο-
λουθήσουν σε πραγματικό χρόνο. Για τους λόγους αυτούς η μελέτη και κατανόησή 
τους απαιτεί αυξημένη ικανότητα αφηρημένης σκέψης σε βάθος χρόνου εκατομμυρί-
ων ετών που δεν διαθέτουν οι μαθητές της Α' Γυμνασίου (Φέρμελη & Δερμιτζάκης 
2008). 

Σε αυτές τις δυσκολίες μπορεί να δώσει λύση η χρήση των Τ.Π.Ε.. Στις επιμέρους 
δραστηριότητες των φύλλων εργασίας του παρόντος σεναρίου χρησιμοποιούνται ε-
φαρμογές του λογισμικού ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α' & Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ που 
αποτελούν ένα διερευνητικό μαθησιακό περιβάλλον με διαθεματικό χαρακτήρα (Κω-
τσάνης κ.α. 2005). Το συγκεκριμένο λογισμικό παρέχει στους μαθητές, τη δυνατότη-
τα 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 διευκολύνεται η οικοδόμηση της γνώσης από τους μαθητές αλλά και 
καλλιεργούνται οι επικοινωνιακές δεξιότητες και οι μεταγνωστικές τους ικανότητες. 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν τους 
συλλογισμούς τους, να αποσαφηνίζει τις δύσκολες έννοιες και να τους καθοδηγεί 
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 σχολικό 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 συνέχεια, στα πλαίσια της κάθε ομάδας, ο κάθε μαθητής αναλαμβά-
νει συγκεκριμένο ρόλο, (χειριστή Η/Υ, καταγραφέα και συντονιστή) στον οποίο θα 
εναλλάσσονται μεταξύ τους από δραστηριότητα σε δραστηριότητα κάθε φύλλου ερ-
γασίας. 

Ο εκπαιδευτικός, πριν την πραγματοποίηση του σεναρίου πρέπει να εγκαταστήσει σε 
κάθε υπολογιστή του εργαστηρίου τα απαραίτητα λογισμικά και αρχεία και να δη-
μιουργήσει στην επιφάνεια εργασίας όλων των Η/Υ τις συντομεύσεις τους. Κατά την 
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υλοποίηση του σεναρίου, στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας, ο εκπαιδευτικός μοιράζει 
σε όλους τους μαθητές το απαιτούμενο φύλλο εργασίας ώστε να μπορούν όλοι να με-
λετούν τις ερωτήσεις και να υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης στις ερωτήσεις 
των δραστηριοτήτων σε κάποιο μέλος μιας ομάδας από τα υπόλοιπα μέλη. Κατά την 
πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί, ενθαρρύνει 
και υποστηρίζει τους μαθητές επιτρέποντας την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των με-
λών της κάθε ομάδας. Στο τέλος κάθε δραστηριότητας η κάθε ομάδα ανακοινώνει 
στις υπόλοιπες τις απαντήσεις της και στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός συζητά με το σύ-
νολο των ομάδων τη σωστή λύση του προβλήματος. 

Χρονοπρογραμματισμός διδασκαλίας - Πλάνο δραστηριοτήτων 

Το παρόν διδακτικό σενάριο πραγματοποιείται στο σχολικό εργαστήριο Η/Υ μέσα σε 
2 διδακτικές ώρες και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει κατανέμονται στα εξής 
φύλλα εργασίας: 

Φύλλο εργασίας 1: Απολιθώματα Ι & Φύλλο εργασίας 2: Απολιθώματα ΙΙ 

Φύλλο εργασίας 3: Γεωλογικός χρόνος 

Τα δύο πρώτα φύλλα εργασίας ολοκληρώνονται μέσα στην πρώτη διδακτική ώρα και 
το τρίτο φύλλο εργασίας μέσα στη δεύτερη διδακτική ώρα. Το πρώτο φύλλο εργασίας 
περιλαμβάνει 3 δραστηριότητες που συνδέονται με την επίτευξη των δύο (2) πρώτων 
γνωστικών στόχων. Το δεύτερο φύλλο εργασίας περιλαμβάνει 3 δραστηριότητες που 
συνδέονται με την επίτευξη των γνωστικών στόχων 3 & 4. Το τρίτο φύλλο εργασίας 
περιλαμβάνει 5 δραστηριότητες με τις οποίες υποστηρίζονται οι 3 τελευταίοι γνωστι-
κοί στόχοι. 

Στα δύο πρώτα φύλλα εργασίας χρησιμοποιούνται παρουσιάσεις από το Φωτόδεντρο 
ενώ στο τρίτο φύλλο εργασίας χρησιμοποιούνται ειδικές εφαρμογές από το εκπαιδευ-
τικό λογισμικό Γεωλογία – Γεωγραφία Α' Γυμνασίου όπου σε πολλαπλές αναπαρα-
στάσεις, παιχνίδια και άλλες εφαρμογές παρουσιάζονται οι φάσεις της ηλικίας της 
Γης, η μορφή που είχε η επιφάνειά της Γης κατά τη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου 
και ορισμένους χαρακτηριστικούς οργανισμούς ή ομάδες οργανισμών που έζησαν σε 
κάθε επιμέρους εποχή. 

Τα παραπάνω φύλλα εργασίας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες φάσεις στη διδακτική 
προσέγγιση για την επίτευξη των γνωστικών στόχων που έχουν τεθεί και οι οποίες 
έχουν σημειωθεί παραστατικά στις εικόνες 1, 2 & 3: 

α) Εισαγωγή στη θεματική ενότητα - φάση φαντασίας & διατύπωσης απόψεων 

β) Φάση διερεύνησης – πειραματισμού 

γ) Φάση εμπέδωσης και δ) Φάση ελέγχου 

2558

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Στην εισαγωγική φάση προβάλλεται στους μαθητές μια εικόνα η οποία αναμένεται να 
δράσει ως εισαγωγικό ερέθισμα στις έννοιες που πρόκειται να διδαχθούν. Στη φάση 
«φαντασίας και διατύπωσης απόψεων» οι μαθητές καλούνται, εργαζόμενοι στις ομά-
δες τους, να παρατηρήσουν 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 παρακολουθήσουν 
διάφορες παρουσιάσεις από το Φωτόδεντρο και να χρησιμοποιήσουν διάφορες εφαρ-
μογές του λογισμικού Γεωλογία – Γεωγραφία Α' & Β′ Γυμνασίου ώστε να απαντή-
σουν σε ερωτήσεις σχετικές με τα επιμέρους θέματα διδασκαλίας. Στη φάση «εμπέ-
δωσης» οι μαθητές με τη χρήση εφαρμογών του προαναφερθέντος λογισμικού επιβε-
βαιώνουν τις γνώσεις που απόκτησαν στις προηγούμενες φάσεις. Στη φάση «ελέγ-
χου» γίνεται μια σύνθεση των γνώσεων που αποκτήθηκαν και οι μαθητές καλούνται 
να καταλήξουν στο συμπέρασμα των προηγούμενων φάσεων. 

 

Φύλλα εργασίας 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα τρία φύλλα εργασίας του παρόντος εκπαιδευτικού 
σεναρίου με τις επιμέρους δραστηριότητες κάθε φύλλου. Στα φύλλα εργασίας έχουν 
σημειωθεί και διαχωρίζονται μεταξύ τους οι τέσσερεις επιμέρους φάσεις της εκπαι-
δευτικής διαδικασίες που προαναφέρθηκαν. 

Εικόνα 1: Το 1ο φύλλο εργασίας. 

2559

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Εικόνα 2: Το 2ο φύλλο εργασίας. 
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Εικόνα 3: Το 3ο φύλλο εργασίας. 

Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα 

Στα πλαίσια των δύο διδακτικών ωρών εφαρμογής του παρόντος σεναρίου διαμορ-
φώθηκε ένα περιβάλλον συνεργατικής διερεύνησης όπου οι μαθητές χωρισμένοι σε 
ομάδες επικεντρώθηκαν σε δύσκολες βασικές έννοιες αναπτύσσοντας παράλληλα ε-
πικοινωνιακές δεξιότητες. Με τη χρήση Τ.Π.Ε. αξιοποιήθηκαν επιπλέον πηγές μάθη-
σης, σε σχέση με τις παραδοσιακές δασκαλοκεντρικές διδασκαλίες, στις οποίες η 
πρόσβαση είναι σήμερα πολλή εύκολη. 

Σε γενικές γραμμές η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση κρίθηκε ευνοϊκά από τους 
μαθητές καθώς ήταν εμφανής η αυξημένη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια των δι-
δασκαλιών. Τα θετικά σημεία που προέκυψαν από την εφαρμογή της ομαδοσυνεργα-
τικής μεθόδου στα πλαίσια του διδακτικού σεναρίου τόσο για τους μαθητές όσο και 
για τους εκπαιδευτικούς είναι κατά την άποψή μας τα ακόλουθα: 

• Για τους μαθητές η ομαδικότητα και η συνεργασία που επέδειξαν συνολικά για 
την αναζήτηση πληροφοριών και τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας κάτι που 
προηγουμένως δεν ήταν συνηθισμένοι να κάνουν. 

• Για τον εκπαιδευτικό η ελευθερία που αποκτά να επιλέγει τον τρόπο και τα μέσα 
διδασκαλίας που θα χρησιμοποιήσει. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη μαθησιακή 
διαδικασία δεν υποβαθμίζεται αλλά γίνεται πιο ενεργός καθώς αυτός σχεδιάζει 
και τροποποιεί το υλικό που χρησιμοποιεί. 

Τα σημαντικότερα αρνητικά σημεία που παρατηρήθηκαν είναι: 

• Η αδυναμία αξιολόγησης του κάθε μαθητή μέλους μιας ομάδας εργασίας ανεξάρ-
τητα από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

• Το γεγονός ότι κάποιοι μαθητές αναλάμβαναν ρόλο ηγέτη και έκαναν μόνοι τους 
τις δραστηριότητες ενώ κάποιοι άλλοι έμεναν παρατηρητές και απλά αντέγραφαν 
κάτι που απαιτεί επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο πρέπει να χωρίζο-
νται οι ομάδες εργασίας. 
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«Βενιζέλει & Βασίλευε» 

Χιώλου Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed. 

mariachiolou@gmail.com 

Περίληψη 

Το σενάριο «Βενιζέλει & Βασίλευε» αφορμάται από την Ενότητα 32 «Η Ελλάδα στον 
Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο- Ο Εθνικός Διχασμός» της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου και ε-
στιάζει στη διαφορά απόψεων του Ελευθέριου Βενιζέλου και του βασιλιά Κωνσταντί-
νου, για την είσοδο της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το σενάριο είναι έτσι 
σχεδιασμένο ώστε να απομακρύνεται από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας της Ι-
στορίας και να υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών δίνοντάς τους το ρόλο 
του ιστορικού ερευνητή. Οι μαθητές εργαζόμενοι ομαδικά μελετούν γεγονότα πολι-
τικά, οικονομικά, κοινωνικά, στρατιωτικά και διεθνή, τα οποία διαμόρφωσαν τη στάση 
και τις απόψεις των δύο αυτών πολιτικών προσωπικοτήτων. Στο τέλος, παρουσία συμ-
μαθητών, διεξάγεται ένα debate, το οποίο έχει ως σκοπό να αναδείξει τα επιχειρήματα 
της κάθε προσωπικότητας.  

Λέξεις - Κλειδιά: Jigsaw, debate, ομάδες, ιστορικοί ερευνητές 

Εισαγωγή 

Η προοπτική αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας για παιδαγωγική καινοτομία έχει 
συνεισφέρει στην αναθεώρηση τόσο της έννοιας του σχεδίου μαθήματος όσο και στους 
τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί (Κυνηγός, 2011). Το μάθημα 
της Ιστορίας διδάσκεται σε όλες τις τάξεις της σχολικής εκπαίδευσης και θεωρείται 
μάθημα που δημιουργεί αξίες και συνειδήσεις, καθιστώντας έτσι δύσκολη την αλλαγή 
του τρόπου διδασκαλίας του. Σύμφωνα με το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα η κύρια 
ευθύνη των εκπαιδευτικών για το μάθημα της Ιστορίας είναι να δώσουν στους μαθητές 
δημιουργικές εμπειρίες του παρελθόντος που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της ιστο-
ρικής κρίσης και συνείδησης, οι οποίες αφορούν στην κατανόηση των ιστορικών γεγο-
νότων μέσα από την εξέταση αιτιών και αποτελεσμάτων και στην κατανόηση της συ-
μπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών 
και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και στο 
μέλλον αντίστοιχα. Αυτό που προτείνεται στο παρόν σενάριο είναι η δημιουργία κα-
τάλληλων ευκαιριών μάθησης με αρωγό την τεχνολογία προκειμένου οι μαθητές να 
λειτουργήσουν ως «ιστορικοί ερευνητές» (Moniot, 2002).  

Βασικά στοιχεία διδακτικού σεναρίου 

Το σενάριο έχει τίτλο «Βενιζέλει & Βασίλευε» και απευθύνεται στη Γ’ τάξη Γυμνα-
σίου. Η εκτιμώμενη διάρκειά του είναι 9 διδακτικές ώρες (τρία 3ωρα) και είναι σχεδια-
σμένο για 20 μαθητές. Ο σχεδιασμός του σεναρίου στηρίζεται στις βασικές αρχές του 
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κονστρουκτιβισμού και του κονστρακτιονισμού που υποστηρίζουν ότι η γνώση και ο 
κόσμος ερμηνεύονται και μεταφράζονται μέσα από τη δράση και διαμεσολαβούνται 
μέσα από τα εργαλεία και τη χρήση συμβόλων (Ackermann, 2010). Είναι θεωρίες που 
δίνουν προτεραιότητα στην ενεργό εμπλοκή με τα υπολογιστικά εργαλεία, τα οποία 
μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε σε βάθος τη διανοητική διαδικασία των παιδιών 
(Kouletsi, 2012). Αξιοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις δυνατότητες που προ-
σφέρουν ο επεξεργαστής κειμένων, τα φύλλα παρουσίασης καθώς και το εκπαιδευτικό 
λογισμικό των μικρόκοσμων του Αβακίου (πλατφόρμα e-slate).  

Ο επεξεργαστής κειμένου, ως ηλεκτρονικό περιβάλλον παραγωγής γραπτού λόγου, α-
ποτελεί μέσο που ευνοεί τον πειραματισμό και τη δημιουργία (Κουτσογιάννης, 2002), 
καθώς, όταν τον διαχειρίζονται οι ίδιοι οι μαθητές, προσφέρει τη δυνατότητα της επι-
λεκτικής εστίασης σε διαφορετικό συστατικό στοιχείο της γραπτής έκφρασης και έτσι 
είναι εφικτή η εμβάθυνση σε όλους τους τομείς της. Η καθαρή εικόνα του κειμένου, 
όπως εμφανίζεται σε έναν επεξεργαστή κειμένου, ευνοεί την οπτικοποίηση των νοη-
μάτων και την πραγματοποίηση πολλών δοκιμών με αισθητά και άμεσα αποτελέσματα 
(Ράπτης & Ράπτη, 2001). Στο σενάριο «Βενιζέλει & Βασίλευε» οι μαθητές καταγρά-
φουν τα επιχειρήματα των ιστορικών προσωπικοτήτων και έτσι αντιμετωπίζουν την 
παραγωγή λόγου ως μία διεργασία συνεχούς ενασχόλησης, αναδιοργάνωσης και ανα-
θεώρησης, με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου. Με τη χρήση των φύλλων παρου-
σιάσεων (PowerPoint) οι μαθητές κωδικοποιούν τη γνώση τους και την εκφράζουν με 
σαφή και συνοπτικό τρόπο. Ακόμη, τους δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν τις 
απόψεις τους σε κοινό, να δεχτούν σχόλια και παρατηρήσεις, και έτσι να εμβαθύνουν 
περισσότερο σε αυτές και, εάν παραστεί ανάγκη, να τις επεξεργαστούν εκ νέου.  

Οι μικρόκοσμοι είναι ψηφιακά ανακαλυπτικά και εύπλαστα περιβάλλοντα με πρόσθετη 
παιδαγωγική αξία καθώς μπορούν να διαθέσουν πολύ-αναπαραστασιακά εργαλεία με 
τα οποία ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει εμπειρίες έκφρασης εννοιών και επιστημονι-
κής επιχειρηματολογίας, διαχείρισης της πληροφορίας, δράσεις μέσα από πολυποίκιλες 
συλλογικότητες, εξάσκησης στην κρίση και τη δημιουργική αμφισβήτηση (Κυνηγός, 
2011). Στο παρόν σενάριο οι μαθητές αλληλεπιδρώντας με τους μικρόκοσμους μπο-
ρούν να αποκτήσουν εμπειρίες έκφρασης και διαχείρισης της πληροφορίας με βιωμα-
τικό τρόπο προάγοντας την κριτική σκέψη, καθώς οι μικρόκοσμοι περιλαμβάνουν ποι-
κιλία πηγών οι οποίες είναι επιλεγμένες έτσι ώστε να μην αξιώνουν να χαράζουν εξε-
λίξεις, αλλά να περιγράφουν με τον απλούστερο δυνατό τρόπο ορισμένα στοιχειώδη 
χαρακτηριστικά του θέματος (Mattozzi, 2006). Στο σενάριο «Βενιζέλει & Βασίλευε» 
οι μαθητές αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία λειτουργώντας ως 
«ιστορικοί ερευνητές» και η μάθηση δε βασίζεται στην απόκτηση ή τη μετάδοση πλη-
ροφοριών, ιδεών ή αξιών (Ackermann, 2010), αλλά οικοδομείται από την αλληλεπί-
δραση των ίδιων των μαθητών μεταξύ τους αλλά και με την τεχνολογία. Όλο το υπό 
μελέτη υλικό είναι συγκεντρωμένο σε έναν μικρόκοσμο (ένας με το αντίστοιχο υλικό 
για την κάθε ομάδα), ο οποίος τους παρέχει τη δυνατότητα να κάνουν τις σχετικές συν-
δέσεις, λειτουργώντας έτσι ως εναρκτήριο σημείο, ως γεννήτρια ιδεών και αλλαγών, 
ως μέσο για την εξέλιξη ιδεών (Kynigos, 2007).  
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Σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου οι μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά, καθώς οι 
μαθητές που εργάζονται με αυτόν τον τρόπο διαπραγματεύονται έννοιες, μοιράζονται 
και συγκρίνουν τις απόψεις τους για να οικοδομήσουν κοινή γνώση (Rebetez, 
Bétrancourt, Sangin, Dillenbourg, 2010). Μέσα σε μία ομάδα οι μαθητές δε μαθαίνουν 
επειδή είναι δύο ή περισσότεροι, αλλά επειδή εκτελούν κάποιες δραστηριότητες, οι 
οποίες ενεργοποιούν συγκεκριμένους μαθησιακούς μηχανισμούς, που αρχικά εκτελού-
νται ατομικά, καθώς η ατομική νόηση δεν καταπιέζεται από την αλληλεπίδραση των 
συνομηλίκων, αλλά, στη συνέχεια, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα υποκείμενα δη-
μιουργεί επιπλέον δραστηριότητες (πχ. επεξήγηση, ασυμφωνίες, αμοιβαίους κανονι-
σμούς) (Dillenbourg, 1999). 

Το παρόν σενάριο αξιοποιεί τις ομαδοσυνεργατικές τεχνικές του jigsaw και του debate. 
Θεωρήθηκαν οι προσφορότερες, καθώς το υπό μελέτη θέμα αφορά σε δύο αντιτιθέμε-
νες απόψεις δύο ιστορικών προσώπων (χρήση debate), των οποίων οι δράσεις και οι 
απόψεις καθορίστηκαν από ποικίλους και διακριτούς άξονες (χρήση jigsaw). Το jigsaw 
είναι μία τεχνική συνεργατικής μάθησης η οποία απαιτεί την προσπάθεια όλων των 
μαθητών μιας ομάδας για την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος, καθώς κάθε μαθητής 
είναι απαραίτητος για την παραγωγή και την πλήρη κατανόηση ενός τελικού παραγό-
μενου (Mengduo & Xiaoling, 2010). Στην εκπαιδευτική πράξη ο όρος του debate χρη-
σιμοποιείται, σύμφωνα με τους Gilbert & Sawyer (2000) όπως αναφέρει η Μαυρικάκη 
(2001), για να περιγράψει μία οργανωμένη συζήτηση απόψεων πάνω σε ένα θέμα, για 
το οποίο θέλουμε να επιτευχθεί βαθύτερη κατανόηση διαφορετικών απόψεων και θέ-
σεων αλλά και να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων προφορικού λόγου. Στο 
δομημένο διάλογο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κατάλληλης επιχειρη-
ματολογίας και βασικοί του στόχοι είναι η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της ικα-
νότητας επιχειρηματολογίας, η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η αλλαγή και η 
εμπέδωση στάσεων και η ανάπτυξη της αυτογνωσίας.  

Στη διάρκεια του σεναρίου «Βενιζέλει & Βασίλευε» o εκπαιδευτικός είναι παρασκη-
νιακός σχεδιαστής, επινοεί παιδαγωγικά μέσα και μεθόδους που καθοδηγούν και προ-
καλούν-προσκαλούν τους μαθητές να οργανώσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, 
να τις συνθέσουν και να τις συγκεράσουν και μέσα στα πλαίσια της ομαδικής συνερ-
γασίας οι ίδιοι να εκφραστούν, να αξιολογηθούν. Δημιουργεί το τεχνολογικό δόμημα 
και δεν είναι πλέον ο μόνος κάτοχος και μεταδότης της πληροφορίας και της γνώσης, 
αλλά εμπνευστής και σχεδιαστής των δραστηριοτήτων των μαθητών καθώς και καθο-
δηγητής και βοηθός των τελευταίων στη μαθησιακή διαδικασία (Σολομωνίδου, 2006). 
Στη διάρκεια του σεναρίου ο εκπαιδευτικός παρατηρεί την πορεία των δραστηριοτήτων 
και μπορεί επιλεκτικά να παρέμβει, όμως καθαρά βοηθητικά και προτρεπτικά.  

Σκοπός της εκπαιδευτικής αυτής δράσης είναι οι μαθητές να εμπλακούν στις δραστη-
ριότητες που έχουν σχεδιαστεί με τη χρήση του υπολογιστή και να προωθηθεί η μεταξύ 
τους αλληλεπίδραση και συνεργασία. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο σκοπός είναι 
να γνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές πως πίσω από κάθε ιστορικό γε-
γονός υπάρχουν πολλά γεγονότα που το καθορίζουν. Μπορεί να διεξαχθεί είτε πριν τη 
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διδασκαλία της εισόδου της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε μετά τη διδα-
σκαλία αυτού του μαθήματος ως κριτική αποτίμηση και αξιολόγηση και ως προσπά-
θεια εκτίμησης του αποτελέσματος του ιστορικού γεγονότος.  

Στόχοι διδακτικού σεναρίου 

Οι στόχοι του σεναρίου είναι γνωστικής, παιδαγωγικής και τεχνολογικής φύσεως.  

Γνωστικοί Στόχοι: 

1. Να γνωρίσουν την ύπαρξη των δύο αντιτιθέμενων απόψεων σχετικά με την ε-
μπλοκή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και το πολιτικό, ιδε-
ολογικό και κοινωνικό υπόβαθρο της διαφωνίας Βενιζέλου- βασιλιά Κωνστα-
ντίνου.  

2. Να εκφράζουν σωστά δομημένα επιχειρήματα ως μέλη μιας ομάδας, να συνθέ-
σουν τα επιχειρήματα που να υποστηρίζουν την άποψη των δύο διαφορετικών 
απόψεων και να τα αντικρούουν ή/και να τα ανασκευάζουν ταυτόχρονα.  

3. Να αντιληφθούν ότι κάθε πολιτική απόφαση είναι συνονθύλευμα πολιτικών, 
κοινωνικών, οικονομικών και διεθνών συνθηκών και να αναλογιστούν ότι κάθε 
επιλογή ή δράση έχει πολλές πτυχές οι οποίες πρέπει να συνεκτιμώνται.  

Παιδαγωγικοί:  

1. Να ακολουθήσουν συνεργαζόμενοι τα στάδια της εκπαιδευτικής δράσης και να 
αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας και της 
επικοινωνίας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

2. Να συνεργαστούν ομαδικά για τη σύνθεση σωστά δομημένων επιχειρημάτων.  
3. Τεχνολογικοί:  
4. Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες των ανοιχτών εργαλείων 

γραφείου, όπως ο επεξεργαστής κειμένου και με τη φιλοσοφία και το περιβάλ-
λον των μικρόκοσμων. 

5. Να εκφραστούν συλλογικά μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Ανάλυση δραστηριοτήτων 

Το σενάριο αποτελείται από τρεις (3) φάσεις, η κάθε μία από τις οποίες χωρίζεται σε 
δύο (2) δραστηριότητες. Κάθε φάση εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάρκεια 
τριών ωρών.  

Α΄ Φάση 

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές εισάγονται στο θέμα που θα μελετήσουν. Αρχικά διεξάγε-
ται μία ιδεοθύελλα για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια εργάζονται ομα-
δικά για να μελετήσουν τις διάφορες πτυχές των απόψεων των δύο πολιτικών προσώ-
πων. Κρίνεται σκόπιμο σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός να εξηγήσει όλη την πορεία 
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της δραστηριότητας που θα ακολουθηθεί, έτσι ώστε να είναι σαφές στους μαθητές τόσο 
ο τρόπος δράσης τους στα πλαίσια της ομάδας όσο και το τί αναμένεται γενικά και 
ειδικά από αυτούς να πράξουν.  

1η δραστηριότητα: Η διδακτική-μαθησιακή διαδικασία ξεκινά με δραστηριότητα για το 
σύνολο των μαθητών. Διεξάγεται μία ιδεοθύελλα για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σκο-
πός αυτής της ιδεοθύελλας είναι να εξελιχθεί μία συζήτηση στην οποία ο διδάσκων να 
είναι συντονιστής αφήνοντας τους μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους. Σε περί-
πτωση που η συζήτηση παρεκκλίνει ο εκπαιδευτικός μπορεί με κατευθυντήριες ερωτή-
σεις ή/και επισημάνσεις να την επαναφέρει.  

2η δραστηριότητα: Σε αυτό το σημείο ο διδάσκων ενημερώνει τους μαθητές πως θα 
μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα εισήχθη στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και 
ότι υπήρχαν στην Ελλάδα δύο αντίθετες απόψεις, μια του τότε πρωθυπουργού Ελευθέ-
ριου Βενιζέλου και μία του βασιλιά Κωνσταντίνου. Τους εξηγεί ότι θα μελετήσουν τις 
συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύχθηκαν οι δύο αυτές απόψεις και, αφού χωριστούν 
σε ομάδες, μία ομάδα θα αναλάβει να υποστηρίξει τη θέση του Ελευθέριου Βενιζέλου 
και μία τη θέση του βασιλιά Κωνσταντίνου. Στη συνέχεια γίνεται ο χωρισμός των μα-
θητών σε ομάδες, οι οποίες προτείνεται να είναι ετερογενείς με μαθητές διαφορετικών 
ικανοτήτων, μαθησιακών στυλ και ενδιαφερόντων. Είναι προτιμότερο οι μαθητές να 
μη γνωρίζουν εκ των προτέρων την πλευρά που θα πρέπει να υποστηρίξουν ώστε να 
μελετήσουν σε βάθος όλες τις όψεις του προβλήματος (Μαυρικάκη, 2001). 

Έπειτα ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει ότι οι δύο αρχικές ομάδες (home groups) θα χω-
ριστούν σε πέντε επιμέρους, δηλαδή δύο άτομα από την μία αρχική ομάδα θα δημιουρ-
γήσουν ομάδα (expert group) με δύο άτομα από την άλλη ομάδα. Δημιουργούνται, δη-
λαδή πέντε expert groups των τεσσάρων μελών. Ο λόγος που επιλέγεται η διπλή συμ-
μετοχή του κάθε home group σε κάθε expert group είναι γιατί το υπό μελέτη υλικό 
είναι αρκετά απαιτητικό και η ανάλυση και η σύνθεσή του απαιτεί αρκετό κόπο, αλλά 
και επειδή οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν καλύτερα τη δυναμική της συνεργασίας 
σε σχέση με την ατομική εργασία.  

Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, κάθε expert group θα μελετήσει και από έναν διαφορετικό 
μικρόκοσμο. Οι μικρόκοσμοι, τους οποίους έχει φτιάξει ο εκπαιδευτικός, εστιάζουν ο 
καθένας και σε διαφορετική πτυχή του θέματος. Υπάρχει, λοιπόν, ένα μικρόκοσμος ο 
οποίος περιλαμβάνει υλικό που αφορά σε κοινωνικά γεγονότα, ένας σε πολιτικά, ένας 
σε οικονομικά, ένας σε στρατιωτικά και τέλος, ένας που περιλαμβάνει διεθνή γεγονότα. 
Δημιουργούνται, λοιπόν τα εξής expert groups: α)κοινωνικά γεγονότα, β)πολιτικά γε-
γονότα, γ) οικονομικά γεγονότα, δ)στρατιωτικά γεγονότα και ε)διεθνή γεγονότα. Όλο 
το υλικό δίνεται μαζί με τις χρονολογίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για το συ-
σχετισμό των διάφορων πτυχών τόσο σε αυτή τη φάση του σεναρίου όσο και σε επό-
μενη. Τα μέλη των expert groups μελετάνε το υλικό του κάθε μικρόκοσμου και στη 
συνέχεια συμπληρώνουν τη βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει τους άξονες που 
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κρίνονται σημαντικοί στην ιστορική έρευνα, απλουστευμένοι βέβαια για να ανταπο-
κρίνονται στο αναπτυξιακό επίπεδο των μαθητών.  

 

Βάση δεδομένων μικρόκοσμου 

Οι μικρόκοσμοι αποτελούνται από έναν χάρτη ο οποίος από την αριστερή πλευρά δεί-
χνει το χάρτη της Ελλάδας και από τη δεξιά το χάρτη της Ευρώπης, δηλώνοντας έτσι 
ότι θα μελετήσουν γεγονότα τόσο εγχώρια όσο και ευρωπαϊκά. Πάνω στο χάρτη υπάρ-
χουν και κάποιες κουκίδες, οι οποίες, όταν πατηθούν, ανοίγουν κάποια παράθυρα με 
το υλικό που έχει εισαγάγει ο εκπαιδευτικός. Τα υλικό αυτό περιλαμβάνει εικόνες, α-
ποσπάσματα από ιστορικά βιβλία, από εφημερίδες της εποχής, από πολιτικούς λόγους, 
προεδρικά διατάγματα και νόμους κτλ. Οι μαθητές κάθε expert group αναλαμβάνουν 
να αποδελτιώσουν τις πληροφορίες των μικρόκοσμων και να τις καταχωρήσουν στη 
βάση δεδομένων λαμβάνοντας υπόψιν τους άξονες της ιστορικής έρευνας (όπως φαί-
νεται και στην παρακάτω εικόνα).  

 

Εμφάνιση μικρόκοσμου μετά από τυχαία επιλογή 

Για να μελετήσουν, λοιπόν, οι μαθητές την ιστορία θα πρέπει να καταφύγουν στο πα-
ρελθόν και την ανασύστασή του. Αλληλεπιδρώντας με τους μικρόκοσμους θα συλλέ-
ξουν, θα κατηγοριοποιήσουν και θα οργανώσουν τις πληροφορίες που τους δίνουν οι 
πηγές καταχωρώντας τες στη βάση δεδομένων του μικρόκοσμου. Έτσι θα συνδέσουν 
τα γεγονότα όχι μόνο χρονικά αλλά και αιτιακά. Οι άξονες για τη μελέτη της ιστορίας 
(ο χρόνος (πότε), ο τόπος (που), τα δρώντα υποκείμενα (ποιος), το γεγονός (τι), η αι-
τιολόγηση (γιατί)) μπορούν να συμπληρώνονται προοδευτικά κατά την επεξεργασία 
του μικρόκοσμου επιτρέποντας έτσι στους μαθητές να δομήσουν και να αναδομήσουν 
αρκετές φορές τις καταχωρήσεις και τα συμπεράσματά τους. Οι μικρόκοσμοι δίνουν 
τη δυνατότητα στους μαθητές να συσχετίσουν γεγονότα και με σχηματικό τρόπο. Συ-
γκεκριμένα, οι μικρόκοσμοι δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εισάγουν ερωτή-
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σεις και ο μικρόκοσμος αναλαμβάνει να τους δείξει σχηματικά ποιά γεγονότα συνδέο-
νται, ποιά συμπεριλαμβάνονται στα χρονικά, τοπικά όρια που έχουν θέσει κοκ. Αυτή η 
λειτουργικότητα, λοιπόν, των μικρόκοσμων βοηθά και υποστηρίζει τους μαθητές να 
κάνουν τις διασυνδέσεις που χρειάζονται για την ερμηνεία και το συσχετισμό των γε-
γονότων, να εκφράζουν και να δομούν υποθέσεις και να τις ελέγχουν ως προς την ορ-
θότητά τους.  

 

Ενδεικτική συμπλήρωση βάσης δεδομένων και έλεγχος συσχετίσεων με την ψηφίδα «Σύ-
νολο» 

Μόλις τα μέλη των expert groups ολοκληρώσουν τη μελέτη του υλικού των μικρόκο-
σμων συζητούν και ανακεφαλαιώνουν τα όσα μελέτησαν. Σε αυτό το σημείο παρου-
σιάζουν ο ένας στον άλλον και το υλικό το οποίο θα μεταφέρουν στα home groups. 
Σκοπός είναι να βοηθηθούν τα μέλη που δυσκολεύονται στην παρουσίαση των πληρο-
φοριών αλλά και να γίνει μία σχετική επανάληψη. Σε αυτό το σημείο οι δύο μαθητές 
οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο home group μπορούν να δημιουργήσουν μία παρουσίαση ή 
να συμπληρώσουν ένα «φύλλο ειδικών» (Mengduo & Xiaoling, 2010), ως σημειώσεις 
για την εισαγωγή του υλικού στο home group τους, το οποίο μπορεί να είναι νοητικός 
χάρτης, πίνακας, λέξεις κλειδιά, συννεφόλεξο, άξονες ιστορικής έρευνας κ.ο.κ. Μπο-
ρούν επίσης να κατατμήσουν το υλικό που θα παρουσιάσουν αναδεικνύοντας ακόμη 
περισσότερο τη σημασία της συνεργασίας και της αλληλεξάρτησης.  

Β΄ ΦΑΣΗ 

Αυτή η φάση του σεναρίου επικεντρώνεται στη δράση των home groups και στην προ-
ετοιμασία τους για τη διεξαγωγή του debate μπροστά στους μαθητές των άλλων τμη-
μάτων της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου. 

1η δραστηριότητα: Σε αυτή τη φάση οι μαθητές επιστρέφουν στα αρχικά τους home 
groups. Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές ότι η κάθε ομάδα θα πρέπει να προ-
ετοιμαστεί κατάλληλα γιατί θα διεξαχθεί ένα debate παρουσία των άλλων τμημάτων 
της Γ΄ τάξης. Ο εκπαιδευτικός αναθέτει σε κάθε ομάδα την υπεράσπιση των θέσεων 
μίας από τις δύο αντιτιθέμενες ιστορικές προσωπικότητες. Η μία ομάδα, δηλαδή οι 
«Βενιζελικοί», αναλαμβάνει να υποστηρίξει τη θέση του Ελευθέριου Βενιζέλου για τη 
συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ και η 
άλλη ομάδα, οι «Βασιλικοί»» αναλαμβάνει να υποστηρίξει τη θέση του βασιλιά Κων-
σταντίνου για τη τήρηση ουδέτερης στάσης. Πριν την διεξαγωγή του debate, η κάθε 
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ομάδα θα πρέπει να παρουσιάσει τα επιχειρήματα της θέσης της συνολικά.  

Οι μαθητές μέσα στα home groups συζητούν και προσπαθούν να συνθέσουν τα επιχει-
ρήματα της προσωπικότητας που υποστηρίζουν. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί 
πως, οι μαθητές, από την προηγούμενη φάση, δηλαδή της μελέτης του υλικού των μι-
κρόκοσμων, έχουν γνωρίσει όλα τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο 
οι «Βενιζελικοί» όσο και οι «Βασιλικοί». Αυτό έχει ως σκοπό αφενός να γνωρίσουν 
συνολικά το ιστορικό υλικό και αφετέρου να εξοπλιστούν οι μαθητές με το κατάλληλο 
υλικό δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κρίνουν οι ίδιοι ποια στοιχεία θα χρησιμοποιή-
σουν υπέρ τους αλλά και να εκτιμήσουν ποιά στοιχεία θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει 
η αντίπαλη ομάδα, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για να τα αντικρούσουν. Οι 
μαθητές, έτσι, μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν και να οικοδομήσουν τόσο τα 
επιχειρήματα όσο και τα αντεπιχειρήματα και των δύο ομάδων αποφεύγοντας τη μο-
νόπλευρη προσέγγιση του ιστορικού γεγονότος. Σε όλη τη διαδικασία οι μαθητές συ-
ζητούν, αλληλεπιδρούν και καταγράφουν το υλικό που μελέτησαν. Η συμβολή κάθε 
μαθητή είναι απαραίτητη και εξίσου σημαντική, καθώς οι γνώσεις του ενός μαθητή 
συμπληρώνουν τις γνώσεις των άλλων σαν παζλ. Οι μαθητές σε αυτό το σημείο ανα-
μένεται να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα του θέματος και να συνειδητοποιήσουν 
ότι για τη σωστή μελέτη, ερμηνεία, κρίση και αποτίμηση κάθε ιστορικού γεγονότος, 
κάθε ιστορικής απόφασης και δράσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν όλες οι σχε-
τικές παράμετροι.  

2η δραστηριότητα: Μόλις οι μαθητές ολοκληρώσουν τη σύνθεση των επιχειρημάτων 
της θέσης που υποστηρίζουν, αναλαμβάνουν να φτιάξουν μία συνοπτική παρουσίασή 
της. Σκοπός είναι να κωδικοποιήσουν και να παρουσιάσουν τα στοιχεία που θεωρούν 
οι ίδιοι σημαντικά για τη υπεράσπιση της θέσης τους. Αυτή η παρουσίαση της κάθε 
ομάδας θα χρησιμοποιηθεί και πριν το debate ως εισαγωγή στο θέμα. Σε αυτό το σημείο 
οι μαθητές προετοιμάζουν και γραπτά σε έναν επεξεργαστή κειμένου τα επιχειρήματα 
τα οποία κρίνουν πως πρέπει να αναφέρουν. Αυτή, λοιπόν, η δραστηριότητα είναι προ-
παρασκευαστική του debate, θα βοηθήσει και τους πιο συνεσταλμένους μαθητές και 
θα τους ενδυναμώσει για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της επόμενης φάσης. 

Γ΄ ΦΑΣΗ 

Η Γ΄ φάση είναι αφιερωμένη στη διεξαγωγή του debate. Οι δύο ομάδες, «Βενιζελικοί» 
και «Βασιλικοί», θα συμμετάσχουν σε ένα debate με σκοπό να παρουσιάσουν στα υ-
πόλοιπα τμήματα της Γ΄ Γυμνασίου τις θέσεις των δύο πολιτικών ανδρών. Τα υπόλοιπα 
τμήματα, στη συνέχεια θα ψηφίσουν με ποιόν από τους δύο θα συντάσσονταν και γιατί, 
εάν ζούσαν τότε και έπρεπε να αποφασίσουν για την εμπλοκή ή όχι της Ελλάδας στον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

1η δραστηριότητα: Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές ένα 
ολιγόλεπτο βίντεο με τη διεξαγωγή ενός σύγχρονου debate με σκοπό να εισαχθούν στον 
τρόπο διεξαγωγής του, να οργανώσουν τον τρόπο δράσης τους μέσα σε αυτό αλλά και 
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να ορίσουν τους βασικούς άξονες για τη διεξαγωγή του, όπως ο χρόνος για κάθε ομι-
λητή, η δευτερολογίας της αντίπαλης θέσης, η ισότιμη συνεισφορά στην ομάδα κτλ. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η τήρηση των κανόνων ενός κλασικού debate δεν κρίνεται 
απαραίτητη. Οι μαθητές μπορούν να διαμορφώσουν τους δικούς τους κανόνες που να 
ταιριάζουν στην ιδιαιτερότητα της σχολικής πραγματικότητας και της σχολικής τάξης. 
Στη συνέχεια οι δύο αντίπαλες ομάδες κάνουν τη σχετική προετοιμασία για το debate. 
Μέσα στις ομάδες καθορίζονται οι βασικοί ρόλοι (γραμματέας, συντονιστής κτλ), αλλά 
και εργάζονται για την επεξεργασία και τη διατύπωση της λίστας των επιχειρημάτων 
και των αντεπιχειρημάτων που θα χρησιμοποιήσουν. 

2η δραστηριότητα: Για αυτή τη δραστηριότητα, απαιτείται η σύμπτυξη όλης της τάξης 
της Γ΄ Γυμνασίου. Οι αντίπαλες ομάδες στέκονται αντικριστά η μία από την άλλη. Για 
την εισαγωγή στο θέμα οι δύο ομάδες ενημερώνουν μέσα από τις παρουσιάσεις που 
ετοίμασαν στην προηγούμενη φάση. Οι παρουσιάσεις αυτές χρησιμεύουν ως εισαγωγή 
και παρουσίαση του θέματος προς συζήτηση, ενημερώνουν και αποσαφηνίζουν στους 
παρευρισκόμενους τα βασικά στοιχεία του θέματος. Στη συνέχεια, εξηγούνται αλλά 
και δίνονται στα υπόλοιπα τμήματα της Γ΄ Γυμνασίου τα κριτήρια με τα οποία θα πρέ-
πει να αξιολογήσουν τις δύο αντιτιθέμενες ομάδες, όπως η σαφήνεια της διατύπωσης 
των απόψεων, η τεκμηρίωση, η πειστικότητα κτλ. Αφού έχουν αποσαφηνιστεί τα κρι-
τήρια, διευκρινίζεται ότι οι κριτές θα πρέπει εν τέλει να αποφασίσουν με ποιά πολιτική 
προσωπικότητα θα τάσσονταν: με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τη συμμετοχή της Ελ-
λάδος στην Αντάντ ή με το βασιλιά Κωνσταντίνο κα την προτεινόμενη από εκείνον 
«στάση ουδετερότητας».  

Σε αυτό το σημείο ξεκινά το debate. Σε όλη τη διάρκειά του οι μαθητές θα πρέπει να 
λειτουργήσουν ως υπεύθυνα μέλη της ομάδας τους αναλαμβάνοντας να υποστηρίξουν 
με κατάλληλα, ορθά και άρτια δομημένα επιχειρήματα τη θέση που τους ανατέθηκε. Η 
διεξαγωγή της συζήτησης βασίζεται στην ανταλλαγή επιχειρημάτων- αντεπιχειρημά-
των. Η μία ομάδα διατυπώνει ένα επιχείρημα και η άλλη αντικρούει με αντεπιχείρημα 
προβάλλοντας το δικό της επιχείρημα κοκ. Στο τέλος κάθε ομάδα συνοψίζει τα βασικά 
σημεία της επιχειρηματολογίας της και η επιτροπή, εδώ οι άλλοι μαθητές, αξιολογούν 
τις δύο ομάδες βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν εξ αρχής. Η συζήτηση που θα προ-
κύψει θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές για αυτοαξιολόγηση αλλά και 
από τον εκπαιδευτικό για αξιολόγηση των μαθητών του.  

Επέκταση της δραστηριότητας. 

Το παρόν σενάριο θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για τη διδασκαλία ιστορικών 
γεγονότων που εμπλέκονται αντιτιθέμενες απόψεις πχ. Πελοποννησιακός Πόλεμος, μι-
κρασιατική εκστρατεία. Σε σύμπραξη με το μάθημα της Έκθεσης η διεξαγωγή του de-
bate θα μπορούσε να γίνει και ασύγχρονα σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αντί για debate 
να γίνει από τους μαθητές συγγραφή των δύο αντίθετων πολιτικών λόγων  
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Ταυτότητα του σεναρίου: Διδακτικό αντικείμενο: Βιολογία, Πληροφορική, Τεχνολο-
γία, Τάξη: Α΄ Γυμνασίου. Διδακτικές ενότητες: 

Βιολογία: Κεφ.1. η οργάνωση της ζωής, Κεφ.1.2 Κύτταρο: Η μονάδα της ζωής, 
Κεφ.2. Πρόσληψη ουσιών και Θρέψη, Κεφ.2.1.Η παραγωγή θρεπτικών ουσιών στα 
φυτά, Κεφ.4.Αναπνοή, Κεφ.4.2. Η αναπνοή στα φυτά. Κεφ.6. Αναπαραγωγή, 
Κεφ.6.2. Η αναπαραγωγή στα φυτά,  

Τεχνολογία: Κεφ 3. Μελέτη Τεχνολογικών ενοτήτων. Επιλογή ενότητας και θέματος. 
Συλλογή Πληροφοριών, Κεφ.3.1 Τεχνολογικές ενότητες. Γεωργική Τεχνολογία.  

Πληροφορική: Ενότητα 3: Χρήση εργαλείων έκφρασης και δημιουργίας, Κεφ. 9: 
Ζωγραφική, Κεφ. 10: Επεξεργασία Κειμένου,Ενότητα 4: Γνωριμία με το διαδίκτυο 
και τις υπηρεσίες του,Κεφ. 11: Γνωριμία με το Διαδίκτυο, Κεφ. 12: Ο Παγκόσμιος 
Ιστός - Εισαγωγή στην έννοια του Υπερκειμένου, Κεφ. 13: Άντληση Πληροφοριών 
από τον Παγκόσμιο Ιστό. 

Προβλεπόμενος χρόνος διδασκαλίας: 4 διδακτικές ώρες (2 ώρες στο εργαστήριο πλη-
ροφορικής και 2 ώρες στην αίθουσα διδασκαλίας). 

Πρωτοτυπίες - χρήση: 

α. Εννοιολογικός Χάρτης με τη χρήση του λογισμικού Cmap. 

β. Σταυρόλεξο με τη χρήση λογισμικού HotPotatoes (Συμπλήρωση κενών με τη χρή-
ση του λογισμικού HotPotatoes, για της διαδικασία της φωτοσύνθεσης.) 

γ. Συμμετοχή στο Παιχνίδι «Ο αγρότης - TheFarmer», παιχνίδι Προσομοίωσης. Μετά 
τη συμμετοχής τους στο παιχνίδι ζητείται από τους μαθητές να συγκρίνουν τις ενέρ-
γειες τις δικές τους στον πραγματικό τους κήπο με τις ενέργειες που έκαναν εικονικά. 
Να καταγράψουν την εικόνα του κήπου τους και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν.  

Στην πορεία των συναντήσεων και την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου θα δοθεί 
στις ομάδες η δυνατότητα με τη χρήση του ηλεκτρονικού Ημερολογίου 
Googlecalendar, να γίνει καταγραφή από κάθε ομάδα των αναπτυξιακών σταδίων της 
καλλιέργειας και της καλλιεργητική πρακτικής (ημερομηνία σποράς, ημερομηνία έκ-
πτυξης των πρώτων φύλλων, ημερομηνία μεταφύτευσης, ανθοφορία, καρπόδεση, πο-
τίσματα, παρατηρήσεις προσβολών κ.α.) 
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Ομάδες εργασίας: 4 ομάδες εργασίας από 5 μέλη. Η ομαδοποίηση πραγματοποιείται 
με τη χρήση του «Κοινωνιογράμματος» και οι ομάδες είναι ανομοιογενείς. 

Τεχνολογικά εργαλεία 

1. MS Internet Explorer 2. MSWord3. Λογισμικό «Cmap», εννοιολογικός χάρτης4. 
Λογισμικό HotPotatoes 5. Google calendar. Καταγραφή αναπτυξιακών σταδίων της 
καλλιέργειας και της καλλιεργητική πρακτικής (ημερομηνία σποράς, ημερομηνία έκ-
πτυξης των πρώτων φύλλων, ημερομηνία μεταφύτευσης, ανθοφορία, καρπόδεση, πο-
τίσματα, παρατηρήσεις προσβολών κ.α.) 6.Παιχνίδι-προσομοίωση 
http://www.1001paixnidia.gr/paixnidia/The+Farmer) 

Σύντομη επισκόπηση 

Το σενάριο αυτό αναπτύσσεται εντός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
6μηνης διάρκειας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα προγράμματα Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης είναι σώμα του Αναλυτικού Προγράμματος του σχολείου και 
υλοποιείται μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου.Συνδέεται με τα μαθήματατης 
Α΄Γυμνασίου: Βιολογία, Πληροφορική, Τεχνολογία,  

Το σενάριο του προγράμματος είναι συμβατό με τους στόχους των μαθημάτων Βιο-
λογία, Πληροφορική, Τεχνολογία, που αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών (Α.Π.Σ.). Επίσης λόγω της διεπιστημονικότητας του σεναρίου οι γενικοί 
στόχοι ομαδοποιούνται με βάση τους άξονες «Γνώση και Μεθοδολογία, Συνεργασία 
και Επικοινωνία και Επιστήμη και Τεχνολογία στην καθημερινή ζωή», με βάση όσα 
αναφέρονται στο γενικό μέρος του Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Οι διδακτικοί στόχοι επιτυγχάνονται μέσω της έρευνας δράσης και της ομαδοσυνερ-
γατικής διδασκαλίας με την οποία «οι μαθητές μαθαίνουν πώς να συνεργάζονται και 
συνεργάζονται για να μαθαίνουν, γεγονός που περιορίζει δραστικά τα προβλήματα 
συμπεριφοράς»(Ματσαγγούρας, όπ., σελ.1416). 

Οι συναντήσεις των ομάδων πραγματοποιούνται 2 ώρες εβδομαδιαία ή 4 ώρες μη-
νιαία. Το σύνολο των συναντήσεων για την ολοκλήρωση του προγράμματος ανέρχε-
ται σε 24 ώρες.  

Κριτήρια επιλογής του θέματος 

• Η δημιουργία και η φροντίδα σχολικού κήπου ενθαρρύνει το μαθητή να συμμε-
τάσχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, τον προτρέπει να ερευνά, να ανακα-
λύπτει, να ενεργοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα του (Broda, 2007). 

• Η δυνατότητα προσέγγισης του θέματος από πολλές οπτικές μέσα από γνωστικές 
και βιωματικές δράσεις για όλους τους μαθητές (και ΑμΕΑ). 

• Η συμπερίληψη οικολογικών, κοινωνικών, οικονομικών και άλλων παραμέ-
τρων 
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• Οι κήποι γενικότερα (σχολικοί, οικιακοί, θεραπευτικοί, εκπαιδευτικοί κ.α.) συν-
δέουν θέματα διαχρονικά και επίκαιρα σε σχέση με την υγεία, το περιβάλλον, τη 
ρύπανση λόγω χρήσης φυτοφαρμάκων κ.α. που επηρεάζουν την αειφορία και 
την ανάπτυξη. 

• Ο σχολικός κήπος είναι ο χώρος που οι μαθητές μέσω των χειρωνακτικών δρα-
στηριοτήτων, τη χρήση και των πέντε αισθήσεων (ακοή, όραση, αφή, όσφρηση 
και γεύση), τη συνεργατική μάθηση και την πρότερη γνώση τους, μπορούν να 
οικοδομήσουν τη νέα γνώση και να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και 
λήψης αποφάσεων για τη βιωσιμότητα της κοινωνίας(Κασσωτάκης 2004). 

• Δυνατότητα προσέγγισης τόσο διαθεματικής όσο και διεπιστημονικής 
• Σύνδεση με τα μαθήματα του Αναλυτικού προγράμματος όπως αναφέρθηκαν. 
• Δυνατότητα χρήσης λογισμικού και εργαλείων συνεργατικής μάθησης (ΤΠΕ). 

Φιλοσοφία και σκοποί του προγράμματος. 

Η φιλοσοφία του προγράμματος έγκειται στην εμπλοκή των μαθητών σε βιωματικές 
δραστηριότητες και την οικοδόμηση της νέας γνώσεις με βάση το γνωστικό υπόβα-
θρο των μαθητών. Μέσω της διαθεματικότητας των δραστηριοτήτων να κατανοήσουν 
την ποικιλότροπη επίδραση των συνιστωσών του σχολικού κήπου(έδαφος, μικροορ-
γανισμοί, υδροφόρος ορίζοντας, λιπάσματα, φάρμακα, οικοσύστημα, κ.ά.) στον άν-
θρωπο και το περιβάλλον.  

Γενικοί Στόχοι: 
• Η απόκτηση γνώσεων μέσω ενός εννοιολογικού πλαισίου σχετικά με τον κή-

πο, τα φυτά και το μικρόκοσμο του κήπου. 
• Η κατανόηση της σχέσης αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης των οργανι-

σμών με το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Η κατανόηση της συνεχούς αλληλε-
πίδρασης μεταξύ των μερών ενός οικοσυστήματος.  

• Η ανάπτυξη κριτική σκέψης και διαμόρφωσης στάσεων και αξιών στον άξονα 
του ενεργού πολίτη και της συμμετοχικής προσφοράς. 

• Η λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων σχετικές με την ανάγκη ύπαρξης και 
δημιουργίας σχολικών κήπων με προσανατολισμό στην αειφόρο ανάπτυξη. 

• Ο προβληματισμός και η ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα της ανά-
γκης ύπαρξης κήπων στις σχολικές αυλές από το 18 αιώνα και με νόμο του 
Ελληνικού κράτους αλλά και στην Ευρώπη (Σχολεία εργασίας, μοντεσοριανή 
εκπαίδευση, κ.ά.) 

• Η αναζήτηση με τη χρήση των τοπικών Βιβλιοθηκών αλλά και των Τ.Π.Ε., 
της κατάλληλης πληροφορίας,η επεξεργασία της και η έκφραση δικής τους 
άποψης.  

• Η λειτουργία σε ομάδες, η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων – αποδεχό-
μενοι οι μαθητές τη διαφορετική άποψη την οποία και θα ενσωματώσουν στο 
τελικό παραδοτέο της ομάδας τους. 

• Η κατασκευή και διατύπωση  τεκμηριωμένων σκέψεων και προβληματισμών. 

Ειδικοί Στόχοι 
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Στόχοι σε επίπεδο στάσεων: 
• Οι μαθητές να προσανατολιστούν θετικά στις αξίες της σχέσης « σχολικός 

κήποςεκπαίδευση αειφορία»  
• Οι μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες στην οργάνωση της εργασίας τους και 

στην άντληση των σωστών και αξιόπιστων πληροφοριών 
• Οι μαθητές να συνεργαστούν με την ομάδα και να καλλιεργήσουν τη φαντα-

σία τους 
• Οι μαθητές να οργανώσουν κα να κατασκευάσουν το δικό τους μικρό κήπο. 

Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:  
• Οι μαθητές να αποκτήσουν ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας μέσα από 

την ομάδα 
• Οι μαθητές να εφαρμόσουν τεχνικές αειφορίας (π.χ. φύλαξη σπόρων λαχανο-

κομιών). 
• Οι μαθητές να χρησιμοποιούν τα σωστά εργαλεία καλλιέργειας του κήπου 

Ως προς τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, οι μαθητές: 
• να συνειδητοποιήσουν ότι οι Τ.Π.Ε. μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσα βελ-

τίωσης της διδασκαλίας και της μάθησης, καθώς επιτρέπουν και ενθαρρύνουν 
την πρόσβαση σε ευρύ πεδίο πληροφοριών. 

• να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, επιλογής και διαχείρισης των πληρο-
φοριών που αντλούν από το διαδίκτυο. 

• να αξιοποιήσουν την εφαρμογή λογισμικού- παιχνίδι «Ο αγρότης» 
(TheFarmer) ώστε μέσα από την εικονική εφαρμογή να αντιληφθούν τις δια-
δικασίες που χρειάζεται να ακολουθήσουν για να έχουν ένα βιώσιμο λαχανό-
κηπο και να κάνουν συγκρίσεις με την πραγματική πρακτική. 

• να οργανώσουν το πρόγραμμα τους μέσω της χρήσης του «GoogleCalendar» 
• μέσω της χρήσης του Video να παρακολουθήσουν τη απεικονιστική διεργασία 

της φωτοσύνθεσης. 
• να αξιοποιήσουν το λογισμικό «Cmap», που συμβάλλει στην οργάνωση και 

την ταξινόμηση της γνώσης μέσω της κατασκευής εννοιολογικών χαρτών. 
• να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου με την αξιοποίηση του επε-

ξεργαστή κειμένου για συγγράψουν την εργασία τους και τα συμπεράσματά 
τους. 

Κατηγορίες Λογισμικών (Συνδυασμός) 

1) Για την υλοποίηση του προγράμματος και των επιμέρους σεναρίων διδασκαλίας θα 
χρησιμοποιηθεί λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης με σκοπό να ανιχνευθούν οι 
προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών σχετικά με το έδαφος,το νερό,το μικρόκοσμο 
του κήπου, τη φωτοσύνθεση,τις διάφορες μεταβολές κ.α. Επιτυγχάνεται επίσης η διε-
ρεύνηση των συσχετισμών μέσω της οπτικοποίησης ανάμεσα στις διάφορες έννοιες 
όπου μετατρέπει τη δηλωτική γνώση σε διαδικαστική γνώση 
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2) Εφαρμογή προσομοίωσης που θα αναπαριστά τη διεργασία της φωτοσύνθεσης η 
οποία θα αναζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς στο διαδίκτυο. Η προσομοίωση είναι 
μια αναπαράσταση που κατασκευάζεται για να επιτρέψει μέσω αυτής την κατανόηση 
της λειτουργίας ενός συστήματος, το οποίο μιμείται τη συμπεριφορά  

3) Μέσω του εργαλείου GoogleCalendar (λογαριασμός Google: 
myclass020@gmail.com ) θα εξοικειωθούν με τη χρήση και εφαρμογή του, θα εκπαι-
δευτούν στην οργάνωση και τον προγραμματισμό της εργασίας μέσω της καταγραφής 
των καλλιεργητικών εργασιών τους καθώς και των σημαντικών παρατηρήσεων τους. 

4) Τέλος θα χρησιμοποιηθεί ένα παιχνίδι από το διαδίκτυο «ο Αγρότης» (TheFarmer) 
το οποίο βοηθά στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την ανάδειξη των δεξιοτή-
των των μαθητών. Βοηθά στη εφαρμογή και την οργάνωση των εργασιών που πρέπει 
να γίνουν σε μια Γεωργική επιχείρηση και κατ’ επέκταση σε ένα κήπο (πότισμα, 
σκάλισμα, σπορά,συγκομιδή, κ.ά.) όπου οι μαθητές πρέπει να ιεραρχήσουν τις ανά-
γκες και να λάβουν πρωτοβουλίες και αποφάσεις. 

Διδακτική διαδικασία 

α. Μέθοδος διδασκαλίας 
Για την υλοποίηση του σεναρίου εφαρμόζεται η μέθοδος Έρευνα Δράσης 
(Dewey,Learningbydoing)μιας διερευνητικής μεθόδου εστιασμένης στην ενεργητική 
συμμετοχή των μαθητών, μέσω της οποίας οι μαθητές οικοδομούν την νέα γνώση. Η 
διδασκαλία είναι συμμετοχική και λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση των μαθητών 
μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό.Μέσω του σχεδιασμού της διερεύνησης, 
της ανάλυσης, της εφαρμογής και της αξιολόγησης μιας κυκλικής διαδικασίας εκπαι-
δεύονται στον κριτικό αναστοχασμό και δράση. 

 

β. Διδακτικό μοντέλο 
Το σενάριο διδασκαλίας βασίζεται στο μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Η 
συνεργατική προσέγγιση υλοποιείται μέσα από την εργασία σε ομάδες και την ανά-
ληψη καθορισμένων ρόλων από τους μαθητές. Το παραδοσιακό σχολείο χρησιμοποιεί 
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το δασκαλοκεντρικό μοντέλο που αναγορεύει τον εκπαιδευτικό σε απόλυτη πηγή ε-
ξουσίας και αυθεντίας και το μαθητή σε παθητικό,υπάκουο δέκτη της γνώσης. Λόγω 
των σοβαρών όμως επιπτώσεων στην κοινωνική και πολιτισμική εξέλιξη του μαθητή, 
σήμερα προτείνεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, που μετατρέπει τη 
σχέση εξουσίας – υποταγής σε σχέση ισότιμης συμμετοχής, με θετικά αποτελέσματα 
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.  

Επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου με την ανάπτυξη κρι-
τικού πνεύματος, ανεξάρτητης σκέψης και διάθεσης για ενεργοποίηση και για δη-
μιουργία τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία με άλλα άτομα ή ομάδες. 
Ειδικότερα επιδιώκεται για το μαθητή, η ανάπτυξη σεβασμού για τους οργανισμούς, 
τη ζωή και το περιβάλλον.  

Η μελέτη επιμέρους θεμάτων γενετικής, εξέλιξης, μοριακής βιολογίας και βιοτεχνο-
λογίας, θα τον προβληματίσει παραπέρα για θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη 
κοινωνία προετοιμάζοντάς τον για το ρόλο του αυριανού «ενεργού πολίτη». 

γ. Οι ρόλοι μαθητών – εκπαιδευτικού 
Ο εκπαιδευτικός παίρνει το ρόλο του καθοδηγητή, διευκολυντή και διαμεσολαβητή 
στην προσπάθεια των μαθητών να οικοδομήσουν τη νέα γνώση. Συγκεκριμένα, ο εκ-
παιδευτικός: 

• σχεδιάζει του το πρόγραμμα και τα επιμέρους σενάρια διδασκαλίας. 
• συντονίζει διακριτικά τη μαθησιακή διαδικασία. 
• επεξηγεί με σαφήνεια, συμβουλεύει και ανατροφοδοτεί, όταν του ζητηθεί και 

όταν ο ίδιος αντιληφθεί ότι οι μαθητές αποπροσανατολίζονται από το στόχο. 
• ενθαρρύνει το διάλογο και την αυτενέργεια των μαθητών στο σύνολό τους. 
• Αναδιοργανώνει το διδακτικό υλικό (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ.), ενσωματώνει νέους 

διδακτικούς στόχους με καινοτόμο προοπτική και σχεδιάζει την πορεία της δι-
δασκαλίας, ώστε να πετύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

Στο επίκεντρο της διδασκαλίας τίθεται ο μαθητής, ο οποίος: 

• αυτενεργεί λαμβάνοντας πρωτοβουλίες ως κριτικός αναγνώστης, ερευνητής, δη-
μιουργός νέου κειμένου. 

• λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ομάδας με κοινό στόχο. 
• συνεργάζεται και ανταλλάσσει με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας απόψεις, τις ο-

ποίες σταδιακά αναμορφώνει. 

δ. Οργάνωση της τάξης απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Η τάξη απαρτίζεται από 20 μαθητές, οι οποίοι χωρίζονται σε οκτώ (4) ομάδες των 
τριών (5) ατόμων. Οι ομάδες που συγκροτούνται είναι ανομοιογενείς ως προς τις μα-
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θησιακές επιδόσεις. Για τη σύνθεσή τους λαμβάνονται υπόψη τόσο οι προτιμήσεις 
των μαθητών, ώστε να ενισχύεται η άμιλλα μεταξύ των μελών, όσο και οι επιλογές 
του διδάσκοντα. Στα μέλη της ομάδας ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα.  

Η υλοποίηση του προγράμματος – των διδακτικών σεναρίων θα συντελείται στην αί-
θουσα διδασκαλίας, στο εργαστήριο των υπολογιστών και στο εξωτερικό χώρο του 
σχολείου που θα οριστεί για τη δημιουργία του σχολικού κήπου. 

Για το εργαστήριο της Πληροφορικής χρειάζονται οι Η/Υ να λειτουργούν και να υ-
πάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και να διαθέτουν τα απαραίτητα λογισμικά εν-
νοιολογικής χαρτογράφησης, προσομοίωσης, HotPotatoes για την αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων και για την εφαρμογή Video. 

Στον εξωτερικό χώρο,για την κατασκευή του κήπου θα χρειαστούν, χώμα, υλικά άρ-
δευσης, φυτά, λίπασμα, εργαλεία καλλιεργητικής φροντίδας( αξίνες, φτυάρια, ψαλί-
δες, σκαλιστήρια, ποτιστήρια κ.α.), γάντια.  

Υλικά ξυλείας ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες ταμπέλες με την ονομασία των 
καλλιεργειών, για τη δημιουργία διακοσμητικού φράκτη και για τη δημιουργία κο-
μποστοποιητή για τη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων.  

Εφαρμογή του σεναρίου – Πορεία διδασκαλίας 

Πρώτη φάση: Αφόρμηση και διερεύνηση(1η δίωρη συνάντηση) 

1η ώρα: Οι μαθητές εισέρχονται στην αίθουσα και κάθονται στις θέσεις τους. Γίνο-
νται οι απαραίτητες συστάσεις και παιχνίδια γνωριμίας της ομάδας μιας και αναφε-
ρόμαστε την Α’ Γυμνασίου με νέους μαθητές. Ενημερώνονται για το πρόγραμμα το 
οποίο συμμετάσχουν και καταγράφονται οι προσδοκίες των μαθητών για την επικεί-
μενη εμπειρία τους. Είναι σημαντικό αυτό το βήμα διότι στο τέλος του προγράμματος 
θα επαναλάβουν τη διαδικασία αυτή με την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Εάν επι-
τεύχθηκε η ικανοποίηση τους από το πρόγραμμα.Στη συνέχεια σχεδιάζεται από κοι-
νού το συμβόλαιο της τάξης με τις δεσμεύσεις των μαθητών - εκπαιδευτικών σε επί-
πεδο γνωστικό και σε επίπεδο σχέσεων.Χωρίζονται οι μαθητές σε 4 ομάδες 5 ατόμων 
για την ανάληψη των εργασιών και των ρόλων που θα προκύψουν. 

2η ώρα: Με κατευθυνόμενες ερωτήσεις ο καθηγητής επιχειρεί να ανακαλέσουν οι 
μαθητές στην μνήμη τους την μέχρι σήμερα επαφή τους με την έννοια του κήπου μέ-
σα από την ερώτηση « Ποια είναι η μέχρι τώρα επαφή σας με τα φυτά, τα λουλούδια 
ενός κήπου;» Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των μα-
θητών, δεδομένου ότι οι μαθησιακές διαδικασίες γίνονται περισσότερο αποτελεσμα-
τικές όταν τα ίδια τα παιδιά εκδηλώνουν την προθυμία να συμμετάσχουν στην πα-
ρουσίαση εμπειριών. Στη συνέχεια εφαρμόζει καταιγισμό ιδεών ζητώντας από τους 
μαθητές να πουν τι σκέφτονται εκείνη τη στιγμή για την έννοια « Κήπος». Καταγρά-
φονται οι απαντήσεις των μαθητών χωρίς λογοκρισία και στη συνέχεια γίνεται η κα-
τηγοριοποίηση τους.  
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Αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει στην ιεράρχηση των ενοτήτων που θα πραγματευ-
τούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος και την εξαγωγή των ερευνητικών ερωτη-
μάτων. 

Από τη διαδικασία αυτή θα δημιουργηθούν δύο ενότητες: 

α. Ενότητα γνωστικού περιεχομένου 

• Το έδαφος (σύσταση εδάφους, εδαφικοί ορίζοντες, δημιουργία εδάφους, κ.ά.) 
• Το νερό (το υγρό στοιχείο στον πλανήτη, κύκλος του νερού, ποιότητα νερού, 

κ.ά.) 
• Φυτό (φυτικό κύτταρο, θρέψη, ανάπτυξη φυτού, μέρη του φυτού, Φωτοσύν-

θεση, αναπνοή, διαπνοή, ασθένειες, προέλευση των τροφών, θρεπτικά στοι-
χεία για τον ανθρώπινο οργανισμό, κ.ά.)  

• Σπόρος (πολλαπλασιασμός φυτών, γενετικά τροποποιημένοι σπόροι, ποικιλίες 
ντόπιες και ξενικές, οικογένειες, γένη, συνθήκες φυτρώματος, συνθήκες βλά-
στησης του σπόρου κ.ά.) 

• Μικρόκοσμος του κήπου (έντομα μικροοργανισμοί και ζώα του κήπου) 
• Καλλιεργητικές φροντίδες (κλαδεύματα, σκαλίσματα, χλωρή λίπανση, χημική 

λίπανση, κομματοποίηση –διαχείριση υπολειμμάτων, επίδραση λιπασμάτων 
και φαρμάκων στο οικοσύστημα και τον άνθρωπο, κ.α.) 

• Είδη κήπων (θεραπευτικοί, αισθητικοί, σχολικοί, οικιακοί, αστικοί, περιαστι-
κοι, σχεδιασμός κήπου, κ.α.) 

β. Ενότητα Δραστηριοτήτων.  

• Δραστηριότητες στο κήπο (φύλλα εργασίας για κάθε μια από τις γνωστικές 
υποενότητες) 

• Στο ημερολόγιο GoogleCalendar καταγράφονται ανά εβδομάδα συνάντησης 
ηά ενότητα και τα θέματα που θα υλοποιηθούν ώστε οι μαθητικές ομάδες να 
γνωρίζουν και να οργανώνουν ανάλογα το έργο τους και τη διεκπεραίωση των 
υποχρεώσεων τους (εργασίες, αναζήτηση υλικού, συνεντεύξεις από φορείς, 
κ.ά) που απορρέουν από το συμβόλαιο της τάξης και τη συμμετοχή τους στην 
ομάδα εργασίας. 

Από την 2η συνάντηση ξεκινά ενασχόληση με τις ανωτέρω ενότητες και η διαδικασία 
επίλυσης προβλημάτων για τις ομάδες, λήψεις αποφάσεων και πρωτοβουλιών, συμ-
μετοχής σε δραστηριότητες κ.α. 

Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος ο καθηγητής υποστηρίζει την εργασία των ομά-
δων με τη διαρκή παρουσία του σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν, ενώ παράλ-
ληλα αξιολογεί στο τέλος με την χρήση των φύλλων αξιολόγησης τόσο τα μέλη της 
ομάδας, ως προς τη συνεργατική τους διάθεση, όσο και τον κάθε μαθητή ξεχωριστά 
ως προς το ρόλο που έχει αναλάβει στην ομάδα. Στο τέλος της τέταρτης διδακτικής 
ώρας ο καθηγητής συγκεντρώνει τα έντυπα φύλλα εργασίας των ομάδων και αποθη-
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κεύει τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία, εφόσον οι ομάδες επέλεξαν την καταγραφή 
των απαντήσεων στον επεξεργαστή κειμένου (Word). 

Επιλέγουμε να παρουσιάσουμε το σενάριο της 3ης συνάντησης Άξονας Φυτό: Οι πα-
ράγοντες που ευνοούν τη Φωτοσύνθεση, διεργασία δημιουργίας τροφής για τα φυτά. 

Η 4η συνάντηση αφορά στο σενάριο διδασκαλίας με θέμα τη Φωτοσύνθεση. 

Όπως αναφέραμε και ανωτέρω οι μαθητές από την πρώτη συνάντηση έχουν χωριστεί 
σε ομάδες και έχουν ήδη πραγματευτεί με τις προηγούμενες έννοιες και διαστάσεις 
δηλ. το έδαφος και το νερό. 

1η Διδακτική ώρα:Στην 3η Ενότητα αρχικά οι μαθητές ερωτώνται για την έννοια 
της Φωτοσύνθεσης η οποία τους είναι γνωστή από τις τάξεις του Δημοτικού και δη-
μιουργούμε στον πίνακα έναν εννοιολογικό χάρτη με κεντρική έννοια την ΦΩΤΟ-
ΣΥΝΘΕΣΗ. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε τη διερεύνηση των συ-
σχετισμών μέσω της οπτικοποίησης ανάμεσα στις διάφορες έννοιες όπου μετατρέπει 
τη δηλωτική γνώση σε διαδικαστική γνώση 

Στη συνέχεια οι μαθητές παρακολουθούν ένα video 
https://www.youtube.com/watch?v=Cz68FQFs2eI (Uppsalauniversitet) που αναπαρι-
στά την διεργασία της Φωτοσύνθεσης και τους παράγοντες που συμβάλλουν στη δια-
δικασία αυτή. Ακολουθεί συζήτηση με τις ομάδες, επεξήγηση αποριών, παραδείγμα-
τα.  

Διάφοροι παράγοντες, όπως η ποσότητα της χλωροφύλλης, η θερμοκρασία, το φως, 
το CΟ2, το Η2Ο και η συγκέντρωση ανόργανων αλάτων, επηρεάζουν την απόδοση 
της φωτοσύνθεσης.  

Οι εφαρμογές προσομοίωσης δίνουν τη δυνατότητα της οπτικής αναπαράστασης ενός 
συστήματος, κατά τρόπο δυναμικό (Η Φωτοσύνθεση είναι μια διεργασία που συμβαί-
νει σε ένα σύστημα), της κατανόησης της δομής και λειτουργίας αυτού του συστήμα-
τος, πράγμα που δεν επιτυγχάνεται πάντα ή επιτυγχάνεται δύσκολα με τον παραδο-
σιακό τρόπο διδασκαλίας. 

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας μεταγνώση: Μετά την παρακολούθηση του video για 
τη φωτοσύνθεση, δίνονται τα φύλλα εργασίας στην ομάδα και αφού συνεδριάσουν τα 
μέλη της συμπληρώνουν το φύλλο και ένας εκπρόσωπος ανακοινώνει το αποτέλεσμα. 

1ο φύλλο εργασίας 

Συμπλήρωση στην εικονική απεικόνιση των σταδίων της Φωτοσύνθεσης 

Με η χρήση του λογισμικού HotPotatoes. Δίνονται δύο ασκήσεις συμπλήρωσης κε-
νών (Η διαδικασία της Φωτοσύνθεσης) και πολλαπλής επιλογής (Επιλογή των παρα-
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γόντων που επηρεάζουν τη φωτοσύνθεση) αντίστοιχα στις ομάδες. Τα αποτελέσματα 
βγαίνουν αυτόματα και ακολουθεί συζήτηση και διαχείριση των πιθανών λαθών.  

2ο φύλο εργασίας 

Το Σταυρόλεξο της Φωτοσύνθεσης (χρήση του Λογισμικού HotPotatoes) 

3ο Φύλλο εργασίας 

Δίνονται δύο φυτά εύρωστα και υγιή: Το ένα τοποθετείται στο παράθυρο που λαμβά-
νει πλούσιο φως και αερισμό,ενώ το άλλο τοποθετείται μέσα σε ένα κουτί. 

Καλούνται οι μαθητές να εφαρμόζουν τις ίδιες τεχνικές φροντίδας και στα δύο φυτά 
και κάθε μέρα να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. Οι απαντήσεις θα δοθούν 
στην επόμενη συνάντηση. Να επισημάνουμε ότι οι συναντήσεις είναι 2ωρες εβδομα-
διαίες.  

Καταγράφονται οι παρατηρήσεις και τεκμηριώνονται τα αποτελέσματα. 

2η Διδακτική ώρα: Οι μαθητές καλούνται ανά ομάδα να αναλάβουν φέρουν σε πέ-
ρας τις καλλιεργητικές φροντίδες που χρειάζεται μια καλλιέργεια που έχουν επιλέξει, 
συμμετέχοντας στο παιχνίδι « Ο Αγρότης « «ΤheFarmer».Το παιχνίδι είναι ελεύθερο 
στο διαδίκτυο και εκπαιδεύονται μέσω της εικονικής πραγματικότητας οι μαθητές 
στον προγραμματισμό της εργασίας, την ιεράρχηση των εργασιών ενός κήπου, στη 
λήψη απόφασης και πρωτοβουλιών ώστε να βελτιώσει τα οικονομικά αποτελέσματα 
της καλλιέργειας μέσω της αύξησης της συγκομιδής κ.α.  

Στο τέλος ανακοινώνονται τα αποτελέσματα τις κάθε ομάδας,και σχολιάζονται οι πα-
ράγοντες που επηρέασαν την καλλιέργειά τους( φωτοσύνθεση, νερό, λιπάσματα, 
σπόροι, κ.α.) 

Ανακοίνωση των πορισμάτων και συζήτηση 

Ακολουθεί ηανακοίνωση των πορισμάτων και διεξάγεται συζήτηση, μετά από κάθε 
ενότητα, στην αίθουσα διδασκαλίας. Οι ομάδες παρουσιάζουν προφορικά στην ολο-
μέλεια της τάξης τα πορίσματα της έρευνάς τους και εξηγούν για ποιους λόγους κα-
τέληξαν στα συγκεκριμένα συμπεράσματα. Μετά από τις παρουσιάσεις κάθε ομάδας 
ακολουθεί συζήτηση στην τάξη. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός με τη συνδρομή των 
μαθητών συνοψίζει τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας και τέλος γίνεται από κοι-
νού μια γενική αποτίμηση του διδακτικού σεναρίου της ενότητας και ενημερώνονται 
για την επόμενη.  

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση είναι αρχική και δεν βαθμολογείται μέσω γενικών ερωτήσεων γνώσε-
ων πάνω στο αντικείμενο και συζήτησης ώστε να αναγνωριστεί το επίπεδο της προϋ-
πάρχουσας γνώσης που θα στηριχθεί η οικοδόμηση της νέας.  
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Είναι διαμορφωτική από τους εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας 
με το να παρακολουθούν διακριτικά την πορεία εργασιών και τις δεξιότητες των μα-
θητών και παρεμβαίνουν διευκολυντικά για να ανατροφοδοτήσουν τις ομάδες. Η πα-
ρακολούθηση αυτή γίνεται με κριτήριο την πρόοδο των μαθητών ανά ώρα διδασκα-
λίας και με βάση το πόσο εκπληρώνονται τα κριτήρια που θα έχουν συμφωνηθεί από 
πριν στο μαθησιακό συμβόλαιο και θα έχουν αναγραφεί στον μαυροπίνακα της τάξης.  

Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ακολουθεί η αθροιστική αξιολόγηση 
κυρίως από τους εκπαιδευτικούς – αλλά και από τους μαθητές – της συνολικής εργα-
σίας και της λειτουργικότητας του σεναρίου, ώστε να προβεί ο διδάσκων στις ανα-
γκαίες βελτιώσεις. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση είναι: 

• η ανταπόκριση των μαθητών στους διδακτικούς στόχους. 
• η πληρότητα των απαντήσεων και του παραγόμενου κειμένου ως προς το περιε-

χόμενο, την έκφραση και τη δομή. 
• ο τρόπος συνεργασίας και επικοινωνίας των μελών της ομάδας. 

Στους μαθητές δίδεται ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης για 
τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ως μέλη της ομάδας και στο επίπεδο ικανοποίη-
σης των προσδοκιών τους. 

Τα φύλλα εργασιών που δίνονται μετά την κάθε δραστηριότητα είτε με προφορικές 
ερωτήσεις είναι μέρος της αξιολόγησης κατανόησης και εμπέδωσης των εννοιών που 
διδαχτήκαν (μεταγνωστικοί στόχοι). 

Τέλος, εκτιμάται ο βαθμός γενίκευσης της νέας γνώσης στη διδακτική πράξη και 
στην καθημερινότητα των μαθητών. Συγκρίνεται το πριν και το μετά της ικανοποίη-
σης των προσδοκιών από το πρόγραμμα καθώς αξιολογείται και η ενεργή συμμετοχή 
του παιδιού και η απόκτηση δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης. 

Κριτική προσέγγιση του σεναρίου (προγράμματος ) και της εφαρμογής του 

Το θέμα διερεύνησης του συγκεκριμένου σεναρίου είναι προσιτό και οι μαθητές έ-
χουν ένα προηγούμενο γνωστικό υπόβαθρο. Οι διδακτικές ώρες που απαιτούνται για 
την πραγματοποίηση του, στα πλαίσια των προγραμμάτων είναι εφικτές. Δίνεται η 
δυνατότητα επεξεργασίας πολλών επιμέρους ενοτήτων που συνθέτουν το θέμα του 
προγράμματος (ΔιαθεματικότηταΔιεπιστημονικότητα). 

Τα οφέλη που προκύπτουν για τους μαθητές μέσα από τη διερεύνηση και τη βιωματι-
κή δράση είναι πολλαπλά. Τους δίνεται η δυνατότητα να αναλύσουν την αναγκαιότη-
τα της δημιουργίας, καλλιέργειας και συντήρησης υγιών οικοσυστημάτων (σχολικός 
κήπος), της σημασίας του στην ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, την αλληλεπίδραση 
με τα υπόλοιπα οικοσυστήματα, κα. 

Παράλληλα έχουν την ευκαιρία να υιοθετήσουν τα οφέλη της ομάδας (ομαδοσυνερ-
γατικής εργασίας) στην οποία συμμετέχουν.  
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Οι δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των 
μαθημάτων Βιολογία, Πληροφορική και Τεχνολογία καθώς επίσης και άλλων μαθη-
μάτων προωθώντας τη Διαθεματικότητα, ενεργητική μάθηση,ανάπτυξη του σχολείου 
με την κοινωνία. 

Μικρή δυσκολία ίσως υπάρξει κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγω καιρικών συνθη-
κών που δεν θα επιτρέπουν τη επέμβαση στον εξωτερικό χώρο. Αυτό όμως μπορεί να 
διευθετηθεί με τροποποίηση του προγράμματος των βιωματικών εργαστηρίων τις η-
μέρες καλοκαιρίας ή ακόμα(όπου είναι εφικτό) τη μεταφορά αυτών σε στεγασμένο 
χώρο(π.χ. αίθουσα Τεχνολογίας).  

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Ξένη βιβλιογραφία 

Broda, W.H., (2007), Schoolyard Learning-Using the Outdoors as an Instructional 
Tool, K-8. UnitedStatesofAmerica: StenhousePublishers. 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

Κασσωτάκης , Μ(2004). Πρόλογος Στο: Αγγελίδης, Π. , Μαυροειδής , Γ. (επιμέλεια) 
Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το Σχολείο του μέλλοντος. τ. Α΄& Β΄. Αθήνα: εκδ. ΤΥ-
ΠΩΘΗΤΩ -Γ. Δαρδάνος. 

Ιστοσελίδες 

Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης σε αλληλεπίδραση με το Περιβάλλον. 
https://www.youtube.com/watch?v=Cz68FQFs2eI (Uppsala universitet) προ-
σπελάστηκε 31-05-2015 

http://cmap.ihmc.us/ (Λογισμικό Εννοιολογικός χάρτης, προσπελάστηκε 31-05-2015 

http://www.halfbakedsoftware.com/hot_pot.php (Λογισμικό HotPotatoes , προσπελά-
στηκε31-05-2015) 

http://www.1001paixnidia.gr/paixnidia/The+Farmer (Λογισμικό –παιχνίδι, προσπε-
λάστηκε31-05-2015) 

https://www.google.com/calendar/render?pli=1 (Λογισμικό GoogleCalendar, προσπε-
λάστηκε 31-05-2015)  
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Διδακτικά εργαλεία και διδακτικές στρατηγικές στη διδασκαλία των Περιβαλ-
λοντικών Επιστημών 

Λάγγη Αικατερίνη  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

katerinalaggi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, προκειμένου να διδάξει τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες 
στους μαθητές του, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διδακτικά εργαλεία -όπως 
είναι ο Σωκρατικός διάλογος, οι ερωτήσεις κρίσεως, η λύση προβλημάτων, οι μεταφο-
ρές και οι αναλογίες, η γνωστική σύγκρουση, το δραματικό παιχνίδι και η προσομοί-
ωση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή-, καθώς και την άνεση να επιλέξει κάποιες στρατη-
γικές πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη διδασκαλία -όπως είναι ο σωστός προγραμμα-
τισμός της διδασκαλίας, η έμμεση διδασκαλία, η παρώθηση στην τάξη και τα κίνητρα 
μάθησης και η χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας-. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διδακτικά εργαλεία, διδακτικές στρατηγικές, Περιβαλλοντικές Επι-
στήμες. 

Διδακτικά εργαλεία στη διδασκαλία των Περιβαλλοντικών Επιστημών 

Ο Σωκρατικός διάλογος ή Σωκρατική μαιευτική μέθοδος: Με τη χρησιμοποίηση του 
Σωκρατικού διαλόγου, ο μαθητής μαθαίνει να ανακαλύπτει τη γνώση καθοδηγούμενος 
από το δάσκαλο του και γίνεται συμμέτοχος στην παραγωγή γνώσης. Βέβαια, το πιο 
σπουδαίο είναι ότι μαθαίνει πώς να μαθαίνει και πώς να σκέπτεται. Κατά τη Σωκρατική 
μαιευτική μέθοδο και μέσω του κατευθυνόμενου διαλόγου αρχικά ο συνομιλητής προ-
καλείται να διατυπώνει τη θέση του για κάποιο πρόβλημα, ύστερα με επιχειρήματα 
αναγκάζεται να παραδεχθεί τη λαθεμένη θέση του και τελικά, επαγωγικά οδηγείται στη 
σωστή γνώση. Ο Σωκρατικός διάλογος διέρχεται από τρεις φάσεις: την ειρωνεία (προ-
σποίηση άγνοιας και προτροπή του συνομιλητή για έκθεση άποψης), τον έλεγχο (συ-
νειδητοποίηση λάθους-κατάσταση απορίας) και τέλος έχουμε τον πνευματικό τόκο 
(κυοφορούμενη γνώση) (Τριλιανός, 2000:184-185,τ. Α’). 

Ερωτήσεις κρίσεως: Τους εκπαιδευτικούς σκοπούς της διδασκαλίας των Περιβαλλο-
ντικών Επιστημών εξυπηρετούν και οι ερωτήσεις κρίσης που θέτει ο εκπαιδευτικός 
στους μαθητές, αφού στοχεύουν στην καλλιέργεια των ανώτερων πνευματικών δεξιο-
τήτων, όπως είναι η ικανότητα σύγκρισης και ανάλυσης των φαινομένων, η εφαρμογή 
των γνώσεων στη λύση προβλημάτων και η σύνθεση ιδεών. Οι ερωτήσεις κρίσης απαι-
τούν από τον μαθητή να δημιουργήσει την απάντησή του κι όχι να την αναπλάσει με 
τη μνήμη. Σύμφωνα με τον Χ. Θεοφιλίδη οι ερωτήσεις που καλλιεργούν την κρίση του 
μαθητή (και είναι οι πλέον κατάλληλες, πιστεύουμε, στη διδασκαλία των Περιβαλλο-
ντικών Επιστημών), αναφέρονται σε ερωτήσεις που ζητούν από το μαθητή να κρίνει 
γεγονότα και ιδέες, να εξάγει συμπεράσματα, είτε με επαγωγικό είτε με παραγωγικό 
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τρόπο, να συσχετίσει, να συγκρίνει, να εφαρμόσει μια γνωστή αρχή ή έννοια, να λύσει 
νέα προβλήματα χρησιμοποιώντας γνωστές του έννοιες, να επισημάνει τις σχέσεις με-
ταξύ γεγονότων και προσώπων αντικειμένων, ιδεών και γενικά τις σχέσεις μεταξύ δύο 
στοιχείων (Θεοφιλίδης, 1998:12-27). 

Η επίλυση προβληματικών καταστάσεων: Βασικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτι-
κού για τη διδασκαλία των Περιβαλλοντικών Επιστημών αποτελεί η μύηση του μαθητή 
στη διαδικασία επίλυσης προβληματικών καταστάσεων. Η λύση προβλημάτων μπορεί 
να διδαχθεί και να μαθευτεί από τους μαθητές, γι’ αυτό πρέπει να διδάσκονται αυτοί 
πώς να προσδιορίζουν και να αναλύουν το πρόβλημα, πώς να δέχονται τις προβλημα-
τικές καταστάσεις, πώς να ξεχωρίζουν τα ουσιώδη από τα επουσιώδη στοιχεία, πώς να 
αξιολογούν και πώς να διατυπώνουν υποθέσεις. Ακόμη, ο εκπαιδευτικός οφείλει να 
ανατροφοδοτεί τους μαθητές και να τους εξασκεί στη λύση προβλημάτων, γιατί η ύ-
παρξη αυτής της ικανότητας είναι το κλειδί για την επιτυχία στη ζωή του. Αυτή η δια-
δικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα: α) Κατανόηση του προβλήματος. β) Σχέδιο δρά-
σης. γ) Διεξαγωγή της λύσης του προβλήματος. δ) Επανεξέταση της προβληματικής 
κατάστασης (Τριλιανός, 2000:35-37, τ.Β’). 

Οι μεταφορές και οι αναλογίες: Οι μεταφορές και οι αναλογίες διαδραματίζουν πολύ 
σπουδαίο ρόλο στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και ειδικότερα των Περιβαλ-
λοντικών Επιστημών, γιατί χρησιμοποιώντας τις, μπορούμε να εξηγήσουμε κάτι που 
δεν μας είναι οικείο, με αναλογικό τρόπο συλλογισμού ώστε να το κατακτήσουμε. Ο 
Fourier χρησιμοποίησε τη ροή των υγρών για να κάνει κατανοητή τη θεωρία του για 
την αγωγή της θερμότητας. Κάτι ανάλογο έπραξε και ο Huggens για την κυματική 
φύση του φωτός, χρησιμοποιώντας τη θεωρία για την κυματιστή φύση του ήχου, ενώ 
ο Bohr επικαλέστηκε σαν παράδειγμα την κίνηση των πλανητών γύρω από τον ήλιο 
για να εξηγήσει την κίνηση των ηλεκτρονίων (Κόκκοτας, 2002:194-195). Η μεταφορά 
και η αναλογία στη διδασκαλία των Περιβαλλοντικών Επιστημών διαδραματίζουν, κα-
ταλυτικό ρόλο στη μάθηση των παιδιών αφού χρησιμοποιώντας τον αναλογικό συλλο-
γισμό ανακαλούν πληροφορίες και κωδικοποιούν στοιχεία και μηνύματα προκειμένου 
να ξεπεράσουν τα γνωστικά εμπόδια και να κατακτήσουν την αλήθεια, ανακαλύπτο-
ντας τις αληθινές σχέσεις μεταξύ των φαινομένων. Η χρήση όμως των μεταφορών και 
των αναλογιών πρέπει να είναι προσεκτική για να μην οδηγηθούν οι μαθητές σε παρα-
νοήσεις (ΟΕΔΒ, 2001:31-32). 

Η γνωστική σύγκρουση (cognitive conflict): Η γνωστική σύγκρουση είναι ένα πολύ 
χρήσιμο εργαλείο της διδακτικής στρατηγικής που θα εφαρμόσει ο δάσκαλος κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας των Περιβαλλοντικών Επιστημών και επέρχεται όταν ο μα-
θητής έρχεται σε σύγκρουση με τις αρχικές του απόψεις ή προβλέψεις, οι οποίες έχουν 
πλέον αλλάξει. Δηλαδή, ο μαθητής διαψεύδει τον ίδιο του τον εαυτό αφού αυτό που 
πίστευε πριν καταρρίπτεται από τον ίδιο με την επίλυση προβληματικών καταστάσεων 
και τον πειραματισμό. Το σημαντικότερο ίσως σημείο της όλης διαδικασίας είναι ότι ο 
ίδιος ο μαθητής πρέπει να αναγνωρίσει την προβληματική κατάσταση και να κινηθεί 
προς τη λύση του προβλήματος, την οποία βέβαια δεν γνωρίζει (Κόκκοτας, 2002:210-
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212). Ο δάσκαλος οφείλει μέσα σε κλίμα δημοκρατίας και σεβασμού προς του μαθητές 
του να είναι ανοικτός σε όλες τις υποθέσεις, προβλέψεις και απόψεις των μαθητών 
ώστε να μην δημιουργείται η υπόνοια ότι αυτό που θα παρατηρήσουν οι μαθητές θα 
γίνει αντικείμενο ειρωνείας, εμπαιγμού και χλευασμού. 

Το δραματικό παιχνίδι: Τα πλεονεκτήματα το δραματικού παιχνιδιού στη διδασκαλία 
των μαθημάτων των Περιβαλλοντικών Επιστημών είναι ολοφάνερα: συνδυάζει την ψυ-
χαγωγία με τη γνώση, ένας συνδυασμό που ταιριάζει απόλυτα στην ηλικία των μαθη-
τών και παράλληλα εξυπηρετεί τους μαθησιακούς στόχους των Περιβαλλοντικών Επι-
στημών. Ο ελκυστικός αυτός τρόπος εκμάθησης, απαιτεί τόσο από το δάσκαλο όσο και 
από τους μαθητές, πηγαιότητα, δημιουργικότητα, αυθορμητισμό, παιχνιδιάρικη διά-
θεση, πνεύμα ομαδικότητας και συλλογικότητας και φυσικά εφευρετικότητα. Το δρα-
ματικό παιχνίδι αναπτύσσει τις σωματικές, ψυχοκινητικές και πνευματικές δεξιότητες 
των μαθητών, αφού κάθε παιδί επιτελεί ένα ρόλο που είναι εξίσου σημαντικός με τους 
υπόλοιπους ρόλους του παιχνιδιού, γεγονός που το οδηγεί στη μάθηση μέσω του βιώ-
ματος και της εμπειρίας. Το δραματικό παιχνίδι ενδείκνυται για τη διδασκαλία εννοιών 
για τις οποίες οι μαθητές στερούνται εμπειρίας όπως είναι το μοντέλο του ατόμου, η 
κίνηση των ηλεκτρονίων, η φωτοσύνθεση κλπ. (Κόκκοτας, 2002:217-219). 

Οι προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή: Ο άνθρωπος προκειμένου να κατανο-
ήσει τον κόσμο που τον περιβάλλει, να ερμηνεύσει τα φαινόμενα και να κάνει προβλέ-
ψεις για να βελτιώσει τη ζωή του, καταφεύγει στη δημιουργία ενός τεχνητού κόσμου, 
ο οποίος έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό τους τη μίμηση ή την αναπαράσταση (σε ιδα-
νικές συνθήκες) του πραγματικού κόσμου (Ράπτης&Ράπτη, 2002:171). Ο υπολογιστής 
είναι ένα μέσο μάθησης που βοηθάει τον άνθρωπο στην προσπάθειά του να αναπαρα-
στήσει προβλήματα και φαινόμενα του πραγματικού κόσμου, με τις λεγόμενες προσο-
μοιώσεις. Οι προσομοιώσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αποτελούν ένα εξαιρετικά 
χρήσιμο εργαλείο για τη διδακτική προσέγγιση φαινομένων των Περιβαλλοντικών Ε-
πιστημών. Η αναπαράσταση της πραγματικότητας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή έχει 
ως αποτέλεσμα τη μύηση του μαθητή στις επιστημονικές διαδικασίες και κυρίως σε 
αυτή του ελέγχου των μεταβλητών, αφού ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να παρατηρεί, 
να μελετά, να κάνει μετρήσεις και να αλλάζει μεταβλητές στο φαινόμενο με το οποίο 
ασχολείται (Κόκκοτας, 2002:219-220). 

Στρατηγικές Διδασκαλίας των Περιβαλλοντικών Επιστημών 

Ο σωστός προγραμματισμός της διδασκαλίας: Αναμφισβήτητα, μια από τις πιο αξιέ-
παινες ενέργειες του σύγχρονου εκπαιδευτικού στη διδασκαλία των Περιβαλλοντικών 
Επιστημών είναι ο μεθοδικός σχεδιασμός της διδακτικής πράξης, που ικανοποιεί όλες 
τις ανάγκες του μαθητή: γνωστικές, πνευματικές, ψυχοκινητικές, συναισθηματικές. Η 
ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων των μαθητών εξαρτάται από την ποιότητα της 
διδασκαλίας και συγκεκριμένα από τους στόχους που θέτει. Όσον αφορά τους διδακτι-
κούς στόχους που θέτει ο εκπαιδευτικός, ο Bloom και οι συνεργάτες του, τους ταξινό-
μησαν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Από τις πιο γνωστές λοιπόν, ταξινομίες διδακτικών 
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στόχων, αυτή του Bloom προσφέρει στον εκπαιδευτικό μια ολοκληρωμένη στοχοταξι-
νομία κατανεμημένη σε τρεις περιοχές: τη γνωστική, που σχετίζεται με τους στόχους 
για την απόκτηση και ανάπτυξη των γνωστικών και διανοητικών ικανοτήτων, τη συ-
ναισθηματική, που περιλαμβάνει τους στόχους που σχετίζονται με συναισθήματα, στά-
σεις και αξίες και τέλος, στην ψυχοκινητική περιοχή, που περιλαμβάνει τους στόχους 
για την ανάπτυξη των φυσικών δεξιοτήτων (Τριλιανός, 2000:140-151, τ.Α’). Η ταξινό-
μηση διδακτικών στόχων προσφέρει μια συστηματική διδασκαλία, που επικεντρώνεται 
στους σκοπούς της εκπαίδευσης και ειδικότερα, ικανοποιούν όλες τις ανάγκες και δυ-
νατότητες των μαθητών, άρα και την ανάγκη για την ανάπτυξη της κρίσης τους. 

Η έμμεση διδασκαλία: Η έμμεση διδασκαλία ενδείκνυται για τη διδασκαλία των Περι-
βαλλοντικών Επιστημών, αφού εξυπηρετεί τους σκοπούς της όπως είναι η ανάπτυξη 
της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, η επίλυση προβλημάτων, η καλλιέργεια ανώ-
τερων νοητικών δεξιοτήτων και στάσεων, ενώ δίνει έμφαση στην πρωτοβουλία και την 
αυτενέργεια των μαθητών. Οι συμπεριφορές που διαμορφώνονται και τα αποτελέ-
σματα των διδακτικών στόχων είναι αποτελέσματα που ανήκουν στις ανώτερες βαθμί-
δες της γνωστικής, συναισθηματικής και ψυχοκινητικής περιοχής της ταξινομίας του 
Bloom, όπως η ανάλυση, η σύνθεση, η διάκριση, η γενίκευση, η οργάνωση, ο χαρα-
κτηρισμός, ο συντονισμός και η φυσικότητα (Τριλιανός, 2000:168-170, τ.Α’). Οι διδα-
κτικές τεχνικές που ακολουθεί η έμμεση διδασκαλία είναι : α) Οι προκαταβολικοί ορ-
γανωτές: Σύμφωνα με τον Ausubel είναι τα «σημεία στήριξης» και στοχεύουν να συ-
σχετίσουν τη νέα μαθησιακή ύλη με την προηγούμενη, προσανατολίζοντας με αυτό τον 
τρόπο την σκέψη και την προσοχή των μαθητών στο αντικείμενο μάθησης. (Κολιάδης, 
1997:201-202). β) H επαγωγική και η απαγωγική σκέψη: Η επιστημονική μέθοδος δια-
κρίνεται στην επαγωγική μέθοδο ή επαγωγή και την παραγωγική ή απαγωγική μέθοδο. 
Με τον επαγωγικό τρόπο σκέψης ο μαθητής βαίνει από το μερικό στο γενικό, δηλαδή 
ξεκινάει από την παρατήρηση και καταλήγει στη διατύπωση συμπερασμάτων και γενι-
κεύσεων. Ο απαγωγικός τρόπος σκέψεως ξεκινάει από ένα αξίωμα ή μια αρχή αποδε-
κτή και καταλήγει να διατυπώνει συμπεράσματα για ειδικές περιπτώσεις (Τριλιανός, 
2000:168-170, τ.Α’). Η σημασία και των δυο μεθόδων είναι πολύ μεγάλη για τους μα-
θητές, κυρίως για τη μάθηση των Περιβαλλοντικών Επιστημών. Και οι δυο μέθοδοι 
συντελούν στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών για την 
επίλυση προβληματικών καταστάσεων και στην καλλιέργεια των ανώτερων νοητικών 
δεξιοτήτων και στάσεων, αφού δίνουν έμφαση στην ανάλυση, τη σύνθεση, τη διά-
κριση, τη γενίκευση, την οργάνωση και το συντονισμό, στοιχεία που συνθέτουν μια 
επιστημονική συμπεριφορά και μια επιστημονική προσέγγιση των φαινομένων. γ) Τα 
παραδείγματα και τα μη παραδείγματα: Αυτά βοηθούν στον ακριβή καθορισμό και 
σχηματισμό εννοιών και στην αναγωγή γενικεύσεων. δ) Οι ερωτήσεις κατά τη διαδι-
κασία ανακάλυψης και έρευνας: Έγινε ήδη λόγος γι’ αυτές στην παρούσα εργασία. ε) 
Η χρησιμοποίηση των ιδεών του μαθητή: Ο ρόλος του μαθητή στη διδασκαλία των 
Περιβαλλοντικών Επιστημών είναι αναμφίβολα σημαντικός και εφόσον τα παιδιά πριν 
ακόμα φοιτήσουν στο σχολείο έχουν απόψεις, ο εκπαιδευτικός οφείλει να τις λαμβάνει 
υπόψη του για να καταστήσει πιο ενδιαφέρουσα τη διδασκαλία του (ΟΕΔΒ, 2001:8-
10). στ) Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών: Αυτή θεωρείται εξαιρετικά σημαντική να 
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γίνεται στις απαντήσεις των μαθητών, επειδή τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο αντιμετω-
πίζουν κριτικά τις ενέργειές τους, έχουν επίγνωση των αποφάσεων τους και γίνονται 
ανεξάρτητα και υπεύθυνα άτομα. ζ) Η ομαδική συζήτηση στην τάξη: Η ομαδική συζή-
τηση ευνοεί τη γλωσσική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των ιδεών των μαθητών μέσα 
από την ανταλλαγή απόψεων (Τριλιανός, 2000:171-176, τ. Α’). 

Η παρώθηση στην τάξη και τα κίνητρα μάθησης: Όπως αναφέρει ο καθηγητής κ Α. 
Τριλιανός, βασικό καθήκον του εκπαιδευτικού είναι να παρακινεί τους μαθητές του, 
ώστε αυτοί να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες τους, προκει-
μένου να φτάσουν στην αυτοπραγμάτωση. Ακόμη κι όταν οι μαθητές είναι ήδη παρω-
θημένοι, είναι υποχρέωση του εκπαιδευτικού να τους κατευθύνει με παιδαγωγικό τακτ 
σε χρήσιμους και ουσιαστικούς σκοπούς (Τριλιανός, 1991:123-129). Ο εκπαιδευτικός, 
που διδάσκει Περιβαλλοντικές Επιστήμες, οφείλει να μην αφήνει τον μαθητή σε αδρά-
νεια, η οποία προκαλεί ανία και δεν αφήνει να εξελιχθεί το παιδί, αλλά να παρέχει 
πολλά ερεθίσματα, παρακίνηση για σκέψη, συλλογισμούς και νοητικούς μηχανισμούς, 
συλλογή πληροφοριών, συγκρίσεις κλπ. Η παρακίνηση των μαθητών γίνεται με τα κί-
νητρα που μπορούν να διακριθούν σε εσωτερικά και εξωτερικά. Τα εσωτερικά κίνητρα 
έχουν να κάνουν με τις εσωτερικές στον οργανισμό δυνάμεις, όπως είναι οι ορμές, οι 
ανάγκες, οι τάσεις, ενώ με τα εξωτερικά εννοούμε τα μέσα που χρησιμοποιεί ο εκπαι-
δευτικός για μεγαλύτερη δραστηριοποίηση των μαθητών. Ο δάσκαλος θα λέγαμε οφεί-
λει να κρατάει τους μαθητές σε πνευματική εγρήγορση, να τους προκαλεί και να τους 
παρακινεί να αναπτύξουν τις νοητικές τους ικανότητες. 

Η χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων διδασκαλίας: Η παιδαγωγική αξιοποίηση των σύγ-
χρονων εποπτικών μέσων διδασκαλίας (οπτικά, ακουστικά και οπτικοακουστικά) από 
τον εκπαιδευτικό που διδάσκει Περιβαλλοντικές Επιστήμες είναι πολύ σημαντική για 
την ανάπτυξη της κρίσης του μαθητή, αφού οι μαθητές παρατηρούν, επεξεργάζονται, 
κατανοούν καλύτερα τον κόσμο της πραγματικότητας και της φαντασίας. Το παιδί με 
τη χρησιμοποίησή τους δέχεται χρήσιμες πληροφορίες, κεντρίζει την φαντασία του, 
οξύνει τη διάνοια του, αναπτύσσει ενδιαφέροντα, αποκαλύπτει και απλοποιεί σχέσεις, 
εμπλουτίζει και οργανώνει τις εμπειρίες τους και τέλος παράγει γνώσεις (Χαραλαμπό-
πουλος:183-185). 

Επίλογος 

Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι η διδασκαλία των Περιβαλλοντικών Επιστημών οφείλει 
να αποδεσμευτεί από την απαρχαιωμένη άγονη μεθοδολογία στης στείρας απομνημό-
νευσης και να επιτρέψει στους μαθητές να γίνουν ελεύθεροι και δημοκρατικοί πολίτες 
με κριτική στάση απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα που μαστίζουν τον πλανήτη 
μας. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, που διδάσκει τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες έχει ευ-
θύνη να χρησιμοποιήσει διδακτικά εργαλεία και διδακτικές στρατηγικές που καλλιερ-
γούν στο μαθητή τη δημιουργική και κριτική σκέψη καθώς και ικανότητες και δεξιό-
τητες όπως είναι η παρατήρηση, η σύγκριση, η αντιπαράθεση, η κατηγοριοποίηση, η 
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οργάνωση, η χρήση μοντέλων, η ανάλυση ερωτήσεων και απόψεων, η εξαγωγή συμπε-
ρασμάτων, η κατανόηση νοημάτων, αιτιών και αποτελεσμάτων, η διατύπωση υποθέ-
σεων και η επίλυση προβληματικών καταστάσεων. 
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Διδακτικό σενάριο με τη χρήση των Τ.Π.Ε.: 
«28η Οκτωβρίου 1940, η πατρίδα μας γιορτάζει». 

Παπαδοπούλου Αναστασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

M.Ed. στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 
siomos@sch.gr 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η διδασκαλία με τη χρήση ηλε-
κτρονικού υπολογιστή είναι πραγματικότητα. Στη σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία 
ο υπολογιστής αντιμετωπίζεται ως πηγή γνωστικών  εργαλείων, ικανών να συμβάλ-
λουν στην ουσιαστική μάθηση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων «υψηλού» επιπέδου, 
μέσω μιας εθελοντικής διαδικασίας ανακάλυψης και επικοινωνίας. Τις δυνατότητες 
των Τ.Π.Ε. οφείλει να εκμεταλλευτεί κατάλληλα ο δάσκαλος, ώστε ο κάθε μαθητής 
να αναπτύξει το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Στο παραπάνω πλαίσιο  κινείται η 
παρούσα εργασία, η οποία αποτελείται από δύο μέρη. Στο θεωρητικό μέρος αναφε-
ρόμαστε στην έννοια του διδακτικού σεναρίου ως μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση 
διδασκαλίας και στα παιδαγωγικά οφέλη της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Το 
δεύτερο μέρος αφορά ένα σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Γλώσσας στους μα-
θητές της Γ’ τάξης Δημοτικού με θέμα την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου του 
1940. Το θέμα αυτό τις περισσότερες φορές διδάσκεται με τον παραδοσιακό τρόπο 
διδασκαλίας. Στο συγκεκριμένο σενάριο η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από ποικίλες 
δραστηριότητες και η γνώση δομείται μέσα από τη χρήση διαφόρων εκπαιδευτικών 
εργαλείων. 

Λέξεις – Κλειδιά: χρήση Τ.Π.Ε., 28η Οκτωβρίου 1940, εθνική γιορτή, πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η είσοδος των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στο 
χώρο της σχολικής εκπαίδευσης αποτέλεσε σημείο προβληματισμού και αντιπαραθέ-
σεων μεταξύ των ερευνητών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις μέρες μας με την ι-
διαίτερα δυναμική εισαγωγή του υπολογιστή στην εκπαιδευτική πραγματικότητα των 
σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, το ερευνητικό ερώτημα επικεντρώνεται στο πώς θα 
γίνει η χρήση του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση ο-
φείλει να είναι προσανατολισμένη στο «Παιδιά, υπολογιστές, επικοινωνία, Περιβάλ-
λον» (Ράπτη & Ράπτη, 2004). 

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη σχολική τάξη συμβάλλει σε «υψηλού» 
επιπέδου μάθηση, καθώς τα παιδιά λειτουργώντας σε ομάδες αναπτύσσουν διαφορε-
τικές πτυχές της προσωπικότητας τους (Ματσαγγούρας, 2000) και αποκτούν διαφο-
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ρετικά είδη νοημοσύνης. Τα παιδαγωγικά οφέλη από τη συμμετοχή τους  αυτές στις 
δράσεις είναι πολλαπλά.  

Ειδικότερα η διδασκαλία του θέματος που επιλέξαμε, όταν γίνεται με τη χρήση των 
Τ.Π.Ε., συνήθως περιορίζεται στην παρουσίαση εικόνων, ppt, ταινιών, ανάγνωση 
κειμένων. Η διαθεματική προσέγγιση με τη χρήση των Τ.Π.Ε., οδήγησε στη συμμε-
τοχή των παιδιών σε δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης, έχοντας ως αφετηρία 
τις σχετικές γνώσεις και τις εμπειρίες τους. 

Συγκεκριμένα ο όρος «εκπαιδευτικό σενάριο» περιγράφει ένα μαθησιακό πλαίσιο με 
εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, παιδα-
γωγικές αρχές και δράσεις, με την απαραίτητη αξιοποίηση διαφόρων εκπαιδευτικών 
εργαλείων/λογισμικών (Ελληνιάδου, 2008). Το διδακτικό σενάριο έχει χαρακτήρα 
ευρύ και περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αλληλεπίδραση, τις α-
ντιλήψεις των μαθητών, τους ρόλους που αναλαμβάνουν, τα πιθανά εμπόδια που θα 
παρουσιαστούν. 

Στα εκπαιδευτικά σενάρια δίνεται η δυνατότητα στον διδάσκοντα για μετασχηματι-
σμό και αναδόμησή τους, σύμφωνα πάντα με τις πραγματικές ανάγκες και τα ενδια-
φέροντα των μαθητών του εκάστοτε τμήματος (Κοτοπούλη, Κουκλατζίδου, Φραγκά-
κη, 2009) και για βελτίωση και εμπλουτισμό των προγραμματισμένων δράσεων, καθ’ 
όλη τη διάρκεια πραγματοποίησής τους (Αθανασιάδης, Σαλονικίδης, Σιμωτάς, 
2009,σ.17). 

T.Π.Ε. και Εκπαίδευση 

Οι Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) δίνουν τη δυνατότητα ανα-
μόρφωσης του τρόπου διδασκαλίας μέσω της ενεργητικής-βιωματικής μάθησης και 
της συνεργασίας σε ολιγομελείς ομάδες. Οι μαθητές αξιοποιώντας την επικοινωνία 
αναπτύσσουν νέες στάσεις και δεξιότητες (Mc Nabb, 1999). Ο Papert (2003) αναφέ-
ρει ότι οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων, αφού ο μαθητής 
εμπλέκεται γνωστικά και συναισθηματικά σε δραστηριότητες που o ίδιος επιλέγει. 
Όταν ο μαθητής εμπλέκεται με τη θέλησή του στη δραστηριότητα, τότε συντελείται η 
«ουσιαστική μάθηση» (meaningful learning) (Jonassen, Howland, Marra & Crismode, 
2011). Οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι εποικοδομητικές, διερευνητικές-
ενεργητικές, αυθεντικές, συνειδητές και συνεργατικές. 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 
2001), έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των παιδιών με τις βασικές χρήσεις του και 
στην απόκτηση δεξιοτήτων χειρισμού μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης των γνω-
στικών αντικειμένων που διδάσκονται. Οι υπολογιστές ως γνωστικά εργαλεία, στο 
πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης, διευκολύνουν στην ανάπτυξη «υψηλού» επιπέ-
δου μάθησης (Jonassen, 1996). 
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Τα οφέλη που προκύπτουν από την ένταξη των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων στη 
σχολική εκπαίδευση είναι σημαντικά. Παρατηρείται ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των 
παιδιών, ακόμη και προσχολικής ηλικίας (Haugland, 1992), ενώ παράλληλα συντελεί 
στην ανάπτυξη νοητικών-γνωστικών δεξιοτήτων και στην ενεργό εμπλοκή των παι-
διών στη διαδικασία μάθησης (Jonassen, 2011). Η ανάπτυξη της λογικομαθηματικής, 
της γλωσσικής, της κιναισθητικής και της οπτικής-χωρικής ευφυΐας βοηθάει το μαθη-
τή να πετύχει την ανάπτυξη ικανοτήτων «υψηλού» επιπέδου, όπως είναι η ικανότητα 
της κριτικής σκέψης (Κόμης, Depover & Karsenti, 2010).  Επιπλέον, προγράμματα τα 
οποία είναι ποιοτικά και κατάλληλα αναπτυξιακά, μπορούν να συμβάλλουν στην α-
νάπτυξη και του κοινωνικοσυναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα (ενδοπροσω-
πική, διαπροσωπική ευφυΐα), οδηγώντας σε ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών (Pa-
pert, 2003). 

Περιγραφή Σεναρίου 

Τίτλος: «Η πατρίδα μας γιορτάζει» 

Το διδακτικό σενάριο αναφέρεται στη Γλώσσα της Γ’ Τάξης και συγκεκριμένα στο 
μάθημα του σχολικού βιβλίου για την 28η Οκτωβρίου του 1940. Το σενάριο αυτό θα 
χρησιμοποιηθεί ως μέρος της διδασκαλίας, αλλά και για την αξιολόγηση της μαθη-
σιακής διαδικασίας. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Στο σενάριο εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές της Γλώσσας, της Μελέτης του Πε-
ριβάλλοντος και των Τ.Π.Ε.. 

Το θέμα είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το γνωστικό αντι-
κείμενο της Γλώσσας (Α.Π.Σ) καθώς και με το Διαθεματικό Πλαίσιο Προγράμματος 
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ), μια και συνδέουμε το γνωστικό αντικείμενο με τη Μελέτη 
Περιβάλλοντος και τις Τ.Π.Ε.. Επιχειρούμε την ολόπλευρη, σφαιρική μελέτη του θέ-
ματος και τη σύνδεσή του με σύγχρονα φαινόμενα. 

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών 

Σχεδιάσαμε το σενάριο με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται στις γνώσεις και στο 
επίπεδο ικανοτήτων των μαθητών μας, αφού οι μαθητές: 

 Έχουν διδαχθεί στις προηγούμενες τάξεις στο μάθημα της Γλώσσας και στη 
Μελέτη Περιβάλλοντος σχετικές με την 28η Οκτωβρίου του 1940 ενότητες. 

 Έχουν εξοικειωθεί επαρκώς τους προηγούμενους μήνες με τη χρήση του Η/Υ. 
 Έχουν εξοικειωθεί μέσω των προηγούμενων παρεμβάσεων μας με τις βασικές 

λειτουργίες των λογισμικών που θα χρησιμοποιήσουμε. 
 Έχουν μάθει να εργάζονται σε ομάδες. Αρχικά στην Α΄ τάξη εργάζονταν σε 

ζευγάρια και στη Β΄ τάξη σε ομάδες των 3-4 παιδιών. Έτσι λειτουργούν ομα-
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δοσυνεργατικά με αποτελεσματικότητα. Ο ρόλος μας είναι κυρίως καθοδηγη-
τικός και εμψυχωτικός. 

Σκοπός και στόχοι 

Το σενάριο έχει ως σκοπό να μάθουν τα παιδιά για τα ιστορικά γεγονότα, αναζητώ-
ντας τα ίδια στις πηγές τις απαντήσεις στο «Ποιος, τι, πού, πότε, γιατί» των γεγονό-
των. 

Οι στόχοι του σεναρίου είναι οι εξής: 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο (28η Οκτωβρίου 1940): 
− Η συστηματοποίηση των γνώσεων που απέκτησαν τα παιδιά για το ιστορικό γεγο-

νός. 
− Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών. 
− Ο γεωγραφικός προσδιορισμός των τόπων οι οποίοι συνδέονται με τα γεγονότα 

(Τήνος, Κορυτσά). 
− Να γνωρίσουν σημαίες των άλλων κρατών και να αντιληφθούν την αξία της σημαί-

ας ως συμβόλου. 
− Στο τέλος με την επανάληψη επιδιώκουμε να αυτοαξιολογηθούν τα παιδιά  με δια-

σκεδαστικό τρόπο. 

Ως προς τη Γλώσσα: 
− Να μπορούν τα παιδιά να  οργανώνουν τις πληροφορίες για ένα γεγονός. 
− Να έρθουν σε επαφή με το συγκεκριμένο είδος λόγου, τις γελοιογραφίες της εποχής. 

Ως προς τη Μελέτη του Περιβάλλοντος: 

− Να γνωρίσουν τα παιδιά τους τόπους όπου συνέβησαν κάποια σημαντικά γεγονότα 
που συνδέονται με τα ιστορικά γεγονότα. 

Ως προς τις Νέες Τεχνολογίες: 

− Να βελτιώσουν τις δεξιότητες στο χειρισμό του Η/Υ και των λογισμικών που περι-
λαμβάνονται στα φύλλα εργασίας. 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 

− Να πετύχουν τον κοινό στόχο συνεργαζόμενοι, να βελτιώσουν τις ομαδοσυνεργατι-
κές τους δεξιότητες, να αποκτήσουν προσωπική και συλλογική ευθύνη ως μέλη της 
ομάδας. 

− Να μάθουν με ευχάριστο τρόπο. Να ευχαριστηθούν τις ώρες μάθησης. 

Κατηγορία λογισμικού-συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού 
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Τα λογισμικά που επιλέξαμε για την υλοποίηση του σεναρίου είναι τα παρακάτω: 

 

Το Google Earth, λογισμικό οπτικοποίησης και προσομοίωσης που δίνει τη δυνατό-
τητα στα παιδιά να δουν πολύ κοντινά την ερευνώμενη περιοχή. Συμβάλλει στην κα-
τανόηση του προσανατολισμού, της κλίμακας και αυξάνει την ικανότητα των παιδιών 
στη χρήση του χάρτη. Εξυπηρετεί τους στόχους της ενότητας. 

Η ιστοεξερεύνηση, η καθοδηγημένη αναζήτηση πληροφοριών από συγκεκριμένη σχε-
τική διεύθυνση ή σχετικό σύνδεσμο. Αναπτύσσει την κριτική ικανότητα, την αναλυ-
τική και τη συνθετική σκέψη. 

Το Kidspiration, εποικοδομιστικό εκπαιδευτικό λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη 
χαρτογράφηση εννοιών, για συσχετισμούς και συγκρίσεις. 

Το Revelation Natural Art  είναι εργαλείο γραφικών γενικής χρήσης με σχεδιαστικές 
δυνατότητες, δυνατότητες δημιουργικής γραφής, παραγωγής κινουμένων σχεδίων και 
σύνθεσης ιστοριών. Είναι ένα ανοικτό εκπαιδευτικό λογισμικό που η χρήση του συμ-
βάλλει στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και έκφρασης, του οπτικού αλφα-
βητισμού και της συναισθηματικής νοημοσύνης. 

Το Hot Potatoes είναι λογισμικό διαδραστικής εξάσκησης, κλειστού τύπου που δίνει 
τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε αλληλεπιδραστικά τεστ αντιστοίχησης, ταξινόμη-
σης, πολλαπλών ερωτήσεων, συμπλήρωσης κενών και σταυρόλεξα. Επίσης μπορούμε 
να αξιολογήσουμε τις γνώσεις μας. 

Το σενάριο παρουσιάζει προστιθέμενη αξία σε δύο άξονες: 
• στις παιδαγωγικές δυνατότητες των λογισμικών στη μαθησιακή διαδικασία. Δίνεται 

η δυνατότητα οικοδόμησης πιο ολοκληρωμένων γνώσεων μέσω δραστηριοτήτων σε 
ανοικτού τύπου υπολογιστικά περιβάλλοντα διερευνητικής μάθησης 

• στην κοινωνικο-συναισθηματική οργάνωση των παιδιών 

Διάρκεια 

Η διάρκεια του σεναρίου είναι τέσσερις διδακτικές ώρες.  Αφιερώνουμε 4 ώρες, γιατί 
μπορούμε να καλύψουμε επαρκέστερα τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Θα 
ασχοληθούμε και με τις γελοιογραφίες, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εποχής  
και ιδιαίτερο είδος λόγου. 

Οργάνωση τάξης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Στην τάξη μας έχουμε 4 ανομοιογενείς, ως προς τις μαθησιακές τους ικανότητες, ο-
μάδες των 4 ατόμων η καθεμία. Κάθε ομάδα έχει Συντονιστή και Γραμματέα. Τα 4 
παιδιά είναι καλός αριθμός, για να διευκολύνουμε τη συνεργασία των παιδιών. Σημα-
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ντικό είναι ότι τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες σε όλα τα μαθήματα και όχι μόνο για 
τις ανάγκες του σεναρίου. Οι ομάδες είναι: «Η τρελή ομάδα» , «Τα 4 μυρμήγκια», «Η 
ομάδα του ευρώ», «Οι πειρατές της Καραϊβικής». 

Για τη υλοποίηση του σεναρίου χρειάζονται: 

• 4  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
• Τα λογισμικά που θα χρησιμοποιήσουμε εγκατεστημένα στους υπολογιστές 
• Εκτυπωτές για να εκτυπώσουν τα παιδιά τις εργασίες τους 

Η αίθουσα των υπολογιστών (σχολικό εργαστήριο) αρκεί για την υλοποίηση του σε-
ναρίου. 

Θεωρίες μάθησης 

Η παρούσα διδακτική πρόταση σχεδιάστηκε με βάση τις αρχές του κοινωνικού εποι-
κοδομισμού (Vygotski,1978), στο πλαίσιο των κοινωνιοπολιτισμικών θεωρήσεων για 
τη μάθηση. Η μάθηση, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, σχετίζεται με συγκεκριμένα πο-
λιτισμικά πλαίσια (γλώσσα, στερεότυπα, αντιλήψεις) και δημιουργείται από την αλ-
ληλεπίδραση του μαθητή με άλλα άτομα (συμμαθητές, δάσκαλος), μέσω της υλοποί-
ησης κοινών δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα μέσα από τη συνεργασία αναπτύσσονται 
ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας και αισθήματα αλληλοεκτίμησης 
και αμοιβαίας εμπιστοσύνης (Καλκάνης, 2007). Οι  κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες 
στηρίζονται στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης, ως ένα σύνολο γνώσεων που ο μα-
θητής αποκτά με τη βοήθεια του περιβάλλοντος. Ακόμη έχει στοιχεία του γνωστικού 
εποικοδομισμού του Piaget (Κολιάδης,1997), αφού ο μαθητής κατασκευάζει τη γνώ-
ση ενεργητικά, με τον δικό του τρόπο, όταν αλληλεπιδρά με ένα περιβάλλον πλούσιο 
σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα.  

Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου-Δραστηριότητες 

1η Διδακτική ώρα 

Η 1η διδακτική ώρα ξεκινάει με το πρώτο φύλλο εργασίας, στο οποίο ζητάμε από τις 
ομάδες να βρουν πληροφορίες για τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 ανατρέ-
χοντας σε συγκεκριμένο υπερσύνδεσμο. Ο γραμματέας της κάθε ομάδας κρατάει ση-
μειώσεις. Έχει προηγηθεί συζήτηση με τα παιδιά με αφορμή το ποίημα του σχολικού 
βιβλίου της Γλώσσας «Η σημαία» ως εισαγωγή και δραστηριότητα ψυχολογικής και 
γνωστικής προετοιμασίας, στην οποία ενημερώνουμε τα παιδιά για το τι θα επακο-
λουθήσει και γίνεται διερεύνηση των πρότερων γνώσεων, αντιλήψεων. (Τι ξέρετε 
για…, τι νομίζετε για… τι με ενδιαφέρει να μάθω…). 

Στη συνέχεια οι ομάδες συμπληρώνουν με τις πληροφορίες που σημείωσαν τον εν-
νοιολογικό χάρτη του αρχείου Kidspiration, «28η Οκτωβρίου 1940», που βρίσκεται 
στην οθόνη του Η/Υ. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσουν τα παιδιά την κριτική τους 
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ικανότητα διαχωρίζοντας τις σημαντικές πληροφορίες και σε συνεργασία ολοκληρώ-
νουν την εργασία. Οι ομάδες ανακοινώνουν την εργασία και ακολουθεί συζήτηση. 
Με την ολοκλήρωση του πρώτου φύλλου εργασίας  ολοκληρώνεται  η πρώτη διδα-
κτική ώρα. Η δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου, όπως και η 
επόμενη, διευκολύνει τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε σχολική γνώση μέ-
σω των τεχνολογικών εργαλείων. 

 

2η Διδακτική ώρα 

Η δεύτερη διδακτική ώρα ξεκινάει μοιράζοντας το δεύτερο φύλλο εργασίας. Τα παι-
διά ανοίγουν το Google Earth που βρίσκεται στην οθόνη τους. Γράφει ένας από την 
ομάδα τη λέξη «ΤΗΝΟΣ» και βλέπουν πού βρίσκεται παίρνοντας πληροφορίες για το 
τι έγινε εκεί. 

Στη συνέχεια αναζητούν την «ΚΟΡΥΤΣΑ» και βλέπουν ότι στην Αλβανία είχαν φτά-
σει οι Έλληνες στρατιώτες για να πολεμήσουν ηρωικά τους Ιταλούς. Αναζητώντας 
την Ελλάδα μπορούν να δουν τα παιδιά πού βρίσκονται η Τήνος, η Κορυτσά και η 
Δράμα. 

Στο τέλος με τη βοήθεια των οδηγιών του 3ου φύλλου εργασίας οι ομάδες μέσω του 
Revelation Natural Art  μπορούν επιλέγοντας τη λίστα με τις σφραγίδες να δουν ση-
μαίες κρατών, να τις επιλέξουν και να φτιάξουν μια δική τους σύνθεση. Δημιουργούν 
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εικόνες, τις οποίες εκτυπώνουν, και μ’ αυτές διακοσμούμε την τάξη για την εθνική 
μας γιορτή. Με τον τρόπο αυτό προωθούμε με ευχάριστο τρόπο το μήνυμα της ειρή-
νης και της συναδέλφωσης των λαών, αφού για κάθε λαό η σημαία είναι σύμβολο. 
Με την ολοκλήρωση του 3ου φύλλου εργασίας τελειώνει και η δεύτερη διδακτική ώ-
ρα. 

3η Διδακτική ώρα 

Με το φύλλο εργασίας 4 οι ομάδες ανατρέχουν σε σχετικό υπερσύνδεσμο. Βλέπουν 
γελοιογραφίες και με τη βοήθειά τους αντλούν πληροφορίες για τα γεγονότα. Ανα-
γνωρίζουν τα στοιχεία της γελοιογραφίας: το σύντομο λόγο, το σκίτσο το χιούμορ. 

Στη συνέχεια ανοίγουν το αρχείο «Η γελοιογραφία μου» του Kidspiration. Τα παιδιά 
πρέπει να συμπληρώσουν τα λόγια στη γελοιογραφία (δραστηριότητα εμπέδωσης του 
γνωστικού αντικειμένου). Κερδίζει η πιο ευρηματική γελοιογραφία! Μόλις τελειώ-
σουν, εκτυπώνουν τις γελοιογραφίες τους και δείχνουν στις άλλες ομάδες την εργασία 
τους. Με αυτόν τον ευχάριστο τρόπο έρχονται τα παιδιά σε επαφή με αυτό το ιδιαίτε-
ρο είδος λόγου. 

 

4η Διδακτική ώρα 

Στην αρχή της 4ης διδακτικής ώρας μοιράζουμε το πέμπτο φύλλο εργασίας, που τους 
καλεί να εργαστούν σε ένα αρχείο Hot Potatoes. Τα παιδιά καλούνται να ανοίξουν το 
αρχείο «28η Οκτωβρίου 1940» και να βρουν ποια απάντηση ταιριάζει στις λέξεις της 
πρώτης στήλης. Με τον διασκεδαστικό αυτόν τρόπο θα  ελέγξουν οι ίδιοι τι γνωρί-
ζουν για την εθνική μας γιορτή. Το πλεονέκτημα είναι ότι δίνεται άμεση ανατροφο-
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δότηση σχετικά με το αποτέλεσμα της μάθησης. Στο τέλος ακολουθεί συζήτηση σχε-
τικά με το «τι κερδίσαμε από το μάθημα;» ως μεταγνωστική αξιολόγηση. 

 

Πρόσθετες πληροφορίες- Επέκταση- Αξιολόγηση 

Το σενάριο που σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε είναι ενδεικτικό. Μπορεί να διαφορο-
ποιηθεί και να εμπλουτιστεί ανάλογα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιό-
τητες των μαθητών της τάξης σε συσχέτιση με τον διδακτικό χρόνο. Ο εκπαιδευτικός 
θα μπορούσε να προσθέσει ή να παραλείψει δραστηριότητες ή να τροποποιήσει κά-
ποιες απ’ αυτές. Επιπλέον θα μπορούσε να μελετήσει κάποιος το θέμα αυτό στα 
πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης και να εμπλουτίσει το περιεχόμενο των δραστηριοτή-
των με τραγούδια της εποχής, δραματοποιήσεις, παραγωγή εφημερίδας της εποχής 
του 1940 κ.ά. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μέσω των φύλλων εργασίας 
παρατηρούμε τις αντιδράσεις των παιδιών, τα συναισθήματά τους, διατυπώνουμε α-
ναστοχαστικές ερωτήσεις (τι άρεσε στους μαθητές, τι δεν τους άρεσε, σε ποια σημεία 
δυσκολεύτηκαν) και αξιολογούμε τις εργασίες των ομάδων, για να διαπιστώσουμε 
τον βαθμό επίτευξης των στόχων, την αποτελεσματική χρήση των λογισμικών και να 
κάνουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις σε όσα περιεχόμενα και μέσα δεν ήταν κατάλ-
ληλα για την υλοποίηση των στόχων της μάθησης. Η δραστηριότητα της 4ης διδακτι-
κής ώρας δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα της αυτοαξιολόγησης. 
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Περίληψη 

Στη συγκεκριμένη εργασία προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο συνδυασμού χρήσης 
των ΤΠΕ και εργαστηριακών ασκήσεων, στo πλαίσιo της Χημείας Β΄ Γυμνασίου 
στην ενότητα «Διαχωρισμός μιγμάτων». Το σενάριο υλοποιήθηκε σε δυο τμήματα 
της Β΄ Γυμνασίου (σύνολο 44 μαθητές) και βασίζεται στη συμβολή των ΤΠΕ στην 
παιδαγωγική διαδικασία μέσω της χρήσης ενός εικονικού εργαστηρίου. Επιπλέον, 
εφαρμόζεται διαφοροποιημένη διδασκαλία στο πλαίσιο ενός ομαδοσυνεργατικού πε-
ριβάλλοντος μάθησης. Από τις διαμορφούμενες ομάδες μαθητών άλλες κάνουν χρήση 
του λογισμικού και άλλες πραγματοποιούν την άσκηση εργαστηριακά. Οι ομάδες δη-
μιουργούνται μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας. Στο τέλος, μέσω ερωτηματολογίου 
γίνεται αξιολόγηση των μεθόδων.  

Λέξεις - Kλειδιά: Χημεία, ΤΠΕ, Διαφοροποιημένη - ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

Εισαγωγή 

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή 
των μαθητών, καθώς επίσης, και την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης. Η αξιοποί-
ηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών επιτρέπει 
την προβολή της παρουσίασης ενός πειράματος, το οποίο δε μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί μέσα στη σχολική τάξη (λόγω επικινδυνότητας ή ακριβών αντιδραστηρίων). Ε-
πιπλέον, συμβάλλει  μέσω της μοντελοποίησης στον έλεγχο όλων των μεταβλητών 
ενός πειράματος, κάτι το οποίο είναι ανέφικτο, χωρίς τη χρήση του ηλεκτρονικού υ-
πολογιστή, λόγω χρονικού περιορισμού (Παναγιωτακόπουλος, 1999). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός διδακτικού σεναρίου βασι-
σμένο στο διαχωρισμό των μιγμάτων, με την παράλληλη χρήση των ΤΠΕ. Τα μίγμα-
τα και ο διαχωρισμός τους βρίσκουν άπειρες εφαρμογές στην καθημερινή ζωή και για 
το λόγο αυτό η τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί αναφορικά με τον τομέα αυτό, εξε-
λίσσεται τα τελευταία χρόνια ραγδαία. Το διδακτικό αυτό σενάριο είναι απόλυτα 
συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ του μαθήματος της Χημείας Β΄ Γυμνασίου και 
συγκεκριμένα με το 2ο  Κεφάλαιο «Από το νερό στο άτομο. Από τον μικρόκοσμο 
στον μακρόκοσμο» § 2.5 «Διαχωρισμός μιγμάτων» (Αβραμιώτης κ.ά., 2011). 

Στο σχεδιασμό της διδασκαλίας ελήφθησαν υπόψη διάφορες παρανοήσεις των μαθη-
τών, όπως εκφράστηκαν σε προηγούμενα μαθήματα. Οι μαθητές θεωρούν ότι διάλυ-
μα που περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα διαλυμένης ουσίας, από αυτήν που καθορίζε-
ται από τη διαλυτότητα είναι ετερογενές (Αβραμιώτης κ.ά., 2011). Από την άλλη επι-
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λέχτηκε η εφαρμογή ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας, γιατί είναι ένα πολύ-
τιμο διδακτικό εργαλείο κινητοποίησης και προώθησης της αυτενέργειας των μαθη-
τών. Στόχος σε ένα σύγχρονο σχολείο δεν είναι η στείρα πληροφόρηση, αλλά η καλ-
λιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας που κινητοποιεί το σύνολο της μαθητικής 
κοινότητας μετατρέποντας τον μαθητή από παθητικό δέκτη σε δημιουργό της γνώσης 
(Χατζηδήμου, 2011). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι εξαιρετικά χρήσιμη προς 
αυτή την κατεύθυνση και προσδίδει τα μέγιστα στο παιδαγωγικό κλίμα της τάξης 
(Παπαβασιλείου, 2011, Ματσαγγούρας, 1987).  

Περιγραφή διδακτικού σεναρίου 

Η δομή του σχεδίου διδασκαλίας ακολουθεί το τρίπτυχο: υπόθεση – έλεγχος  (εργα-
στηριακά / με λογισμικό) – διατύπωση συμπεράσματος. Περιλαμβάνει φύλλο εργασί-
ας με δύο δραστηριότητες που διαφοροποιούνται ανά ομάδα και ατομικό φύλλο αξιο-
λόγησης. Η διάρκεια του διδακτικού σεναρίου είναι 2 διδακτικές ώρες.  

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου  

α) Να διακρίνουν οι μαθητές, αν ένα μίγμα είναι ομογενές ή ετερογενές και να περι-
γράφουν τις διαδικασίες που ακολουθούν κατά τον διαχωρισμό του. 

β) Να επιλέγουν και να εφαρμόζουν εργαστηριακά την κατάλληλη κατά περίπτωση 
μέθοδο διαχωρισμού των συστατικών του μείγματος. 

γ) Να αποκτήσουν δεξιότητες στο χειρισμό των εργαστηριακών σκευών. 

δ) Να συγκρίνουν μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της συζήτησης που 
ακολουθεί  στην ολομέλεια του τμήματος, διαφορετικές μεθόδους διαχωρισμού. 

ε) Να καλλιεργήσουν δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ  χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό 
λογισμικό ως εργαλείο εξάσκησης και  εφαρμογής εννοιών  που έχουν διδαχθεί. 

Οργάνωση της τάξης 

Οι ομάδες των μαθητών διαμορφώθηκαν αρχικά στο μάθημα της Νεοελληνικής Λο-
γοτεχνίας μετά τον Οκτώβρη, όταν πλέον οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου είχαν προ-
σαρμοστεί στο περιβάλλον της νέας σχολικής χρονιάς. Εφαρμόσαμε σε τμήματα της 
Β΄ τάξης την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, για να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή 
κοινωνικοποίηση των μαθητών, αξιοποιώντας ποικίλες δεξιότητες και ενδιαφέροντά 
τους (Παπαβασιλείου, 2011). Συγκεκριμένα θεωρήσαμε ότι τα γνωστικά αντικείμενα 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γλώσσας και Χημείας ενδείκνυνται για την ομαδο-
συνεργατική διδασκαλία, καθώς αφήνουν περιθώριο για την εφαρμογή μίας μεγάλης 
ποικιλίας δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να προσεγγιστούν αποτελεσματικότερα 
μέσω των ομάδων. Η ένταξη των μαθητών στην ομάδα αποτελεί καθοριστικό παρά-
γοντα για την κοινωνική και ψυχοπνευματική εξέλιξη της προσωπικότητάς τους, κα-
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θώς μέσα σε σχέσεις και μέσα σε ομάδες διαμορφώνεται η ανθρώπινη προσωπικότη-
τα, εξελίσσεται και ολοκληρώνεται (Γουρνάς, 2011). 

Ακολουθήσαμε, παρά τα διαφορετικά μας αντικείμενα, μια ενιαία στάση απέναντι 
στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Ειδικά τα δύο τμήματα της Β’ Γυμνασίου στα 
οποία διδάσκαμε τα μαθήματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γλώσσας και Χημείας 
αντίστοιχα, έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Οι 22 
μαθητές του κάθε ενός από τα δύο τμήματα, αφού οι επόπτες συζητήσαμε μαζί τους 
για τους στόχους και τη διαδικασία της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, κλήθηκαν να 
γράψουν σε ένα χαρτί μέχρι πέντε ονόματα συμμαθητών τους με τους οποίους ήθελαν 
να συνεργαστούν. Πρώτα θα σημείωναν το δικό τους όνομα και έπειτα θα επέλεγαν 
να γράψουν με σειρά προτεραιότητας τους συμμαθητές τους που θα επιθυμούσαν να 
στελεχώσουν την ομάδα τους. Βέβαια, τους εξηγήθηκε εξαρχής το θεωρητικό πλαίσιο 
των διδακτικών στόχων και των ερευνητικών εργασιών που θα δουλεύαμε μέσω της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, τονίζοντας ότι στοχεύουμε όχι μόνο στην συνεργα-
σία φίλων, αλλά και στην ανάπτυξη της κοινωνικής δεξιότητας των μαθητών (Τοδού-
λου, 2011).  

Οι συνάδελφοι που συνεργαστήκαμε στην εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδα-
σκαλίας με κοινές ομάδες στα τρία μαθήματα, σεβαστήκαμε τις επιλογές των μαθη-
τών στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, επιδιώκοντας παράλληλα τη διαμόρφωση ανο-
μοιογενών ομάδων που θα υπήρχε σίγουρα στην καθεμιά ένας τουλάχιστον μαθητής 
με ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι και ένα άτομο με κάποιο καλλιτεχνικό ενδια-
φέρον, δεξιότητα (Ματσαγγούρας, 2000). Γενικότερα, αυτή η τακτική διαλόγου με 
την ολομέλεια για τη διαδικασία ακολουθήθηκε σε όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς (Χατζηδήμου, 2011).  

Οι εκπαιδευτικοί διακρίναμε τέσσερις ομάδες, δύο των έξι και δύο των πέντε ατόμων, 
χωρίς να αποκλίνουμε ιδιαίτερα από τις επιλογές τους, καθώς οι μαθητές έδειξαν να 
σέβονται σε υψηλό ποσοστό τούς στόχους και τις προσδοκίες που αποφασίσαμε από 
κοινού στην ολομέλεια (Κανάκης, 1987). Επομένως, οι μαθητές επέλεξαν όχι μόνο 
φίλους τους, αλλά και άτομα που πίστεψαν ότι θα βοηθήσουν να πετύχουν τους διδα-
κτικούς στόχους. Σε περιπτώσεις που παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις από τις επι-
λογές τους, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίξαμε τις τελικές επιλογές σύνθεσης των μελών. 
(Τσιάρας, 2007).  

Με βάση τα παραπάνω οι μαθητές του κάθε τμήματος (22 στο σύνολο) εργάζονται  
σε ομάδες των 5 - 6 ατόμων, στην αίθουσα του σχολικού εργαστηρίου φυσικών επι-
στημών (Σ.Ε.Φ.Ε.). Δημιουργήθηκαν συνολικά 4 ομάδες (Α, Β, Γ, Δ). 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και χρήση λογισμικού 

Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτείται η ύπαρξη 5 τουλάχιστον ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (ένας για κάθε ομάδα και ένας για το διδάσκοντα) στο Σ.Ε.Φ.Ε. Εργα-
στηριακά απαιτούνται κωνικές φιάλες, γυάλινα χωνιά, διηθητικό χαρτί, νερό, ζάχαρη 
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και σκόνη κιμωλίας. Στην εκτέλεση των πειραμάτων υπάρχουν υλικά από την καθη-
μερινή ζωή δείχνοντας τις εφαρμογές της Χημείας. Το λογισμικό αποτελεί ένα υπερ-
μεσικό περιβάλλον με πολυμεσικό υλικό, προσομοιώσεις, τεστ, παιχνίδια και παρου-
σιάσεις, ενθαρρύνοντας τον πειραματισμό με τις προσομοιώσεις, τις πολλαπλές ανα-
παραστάσεις και μοντελοποιήσεις φαινόμενων που παρέχει και αποτελεί κατάλληλο 
διερευνητικό εργαλείο. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων του διδακτικού σεναρίου 

Οι δραστηριότητες των φύλλων εργασίας και αξιολόγησης στηρίζονται στην ανακα-
λυπτική, αλλά και την ομαδοσυνεργατική μάθηση. Ο διδάσκων καθοδηγεί τους μαθη-
τές με κλιμακούμενα μειωμένη παρέμβαση στις δραστηριότητές τους. Δραστηριότη-
τα 1 : Οι μαθητές των ομάδων Α΄ και Γ΄ χρησιμοποιώντας το λογισμικό «Ο Θαυμα-
στός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο» επιλέγουν μέθοδο διαχωρισμού για κάθε 
μίγμα (προτεινόμενη μέθοδος για την ομάδα Α΄ η διήθηση και για την Γ΄ η εξάτμιση). 
Οι μαθητές των ομάδων Β΄ και Δ΄ κατασκευάζουν ένα διάλυμα σκόνη κιμωλίας – νε-
ρού (Ομάδα Β΄) και ένα αντίστοιχο ζάχαρης – νερού (Ομάδα Δ΄). Τα κατατάσσουν σε 
ομογενές και ετερογενές μίγμα και προχωρούν στον διαχωρισμό τους με την αντί-
στοιχη μέθοδο.  

Δραστηριότητα 2 : Δίνονται στις ομάδες μίγματα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ο-
μογενή ή ετερογενή εφαρμόζοντας τα κριτήρια που αναπτύχθηκαν στη  δραστηριότη-
τα 1. Επίσης προτείνουν μέθοδο διαχωρισμού.  

Δραστηριότητα 3 : Συγκρίνονται τα αποτελέσματα των πειραματικών διαδικασιών 
αλλά και τα αντίστοιχα του λογισμικού  (μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίου). 

Φύλλο εργασίας 

Δραστηριότητα 1 : (Ομάδες Α΄, Γ΄) Θεωρείται ότι διαθέτετε μίγμα νερό – ζάχαρη 
(Ομάδα Α΄) και μίγμα νερό – κιμωλία (Ομάδα Γ΄). Ανατρέξτε στο λογισμικό «Ο 
Θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο»→ Εκκίνηση → Είσοδος → Από 
το νερό στο άτομο → Το νερό ως διαλυτής, μίγματα  → Διαχωρισμός μιγμάτων → 
Δείτε τα video με τις μεθόδους διαχωρισμού και επιλέξτε την κατάλληλη. (Ομάδες 
Β΄, Δ΄) Σε 2 κωνικές φιάλες τοποθετήστε 100 ml νερού και αντίστοιχα 10 g κιμωλία 
(Ομάδα Β΄) και 10 g ζάχαρη (Ομάδα Δ΄). Κατατάξτε το μίγμα που δημιουργείται σε 
ομογενές ή ετερογενές και με κατάλληλη μέθοδο διαχωρίστε το στα συστατικά του. 
Γενικεύστε στις έννοιες ομογενές, ετερογενές μίγμα, δίνοντας έναν σύντομο ορισμό 
και ένα παράδειγμα πέρα από αυτό που χρησιμοποιήσατε. (Ομάδες Α΄, Γ΄, Β΄, Δ ) 

Φύλλο αξιολόγησης 

Δραστηριότητα 2 : Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα βάζοντας √ (Ομάδες Β΄, Δ΄) 

Μίγματα Ομογενή Ετερογενή Μίγματα Ομογενή Ετερογενή 
Φυσικός χυμός    Άμμος / νερό   
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Αλάτι / νερό   Σούπα   

Δραστηριότητα 2 : Επιλέξτε μέθοδο διαχωρισμού: (Ομάδες Α΄, Γ΄) 

Μίγμα Χαλίκια / νερό Θείο / σίδηρο Μπλε / κόκκινο μελάνι Νερό / λάδι 
Μέθοδος     

Δραστηριότητα 3  (Ομάδες Α΄, Γ΄, Β΄, Δ΄) 

Σχολιάστε το διαχωρισμό μιγμάτων εργαστηριακά και μέσω του λογισμικού (ατομικά 
για κάθε μαθητή). Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Ερώτηση 1 : Θεωρείτε ότι η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία κινητοποιεί περισσότε-
ρο το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στο μάθημα;  

Ερώτηση 2 : Θεωρείτε ότι η εργαστηριακή μελέτη είναι πιο γρήγορη χρονικά σε 
σχέση με το λογισμικό ή το αντίθετο;  

Ερώτηση 3 : Υπάρχουν εργαστηριακές ασκήσεις που μπορούν να πραγματοποιη-
θούν μόνο με τη χρήση λογισμικού και όχι εργαστηριακά;  

Ερώτηση 4 : Ποια τεχνική θεωρείται ότι είναι πιο συμφέρουσα οικονομικά;                       

Ερώτηση 5 : Ποια τεχνική απαιτεί μεγαλύτερη προετοιμασία εκ μέρους του μαθητή; 

Ερώτηση 6 : Αν ναι επιλέξτε το λόγο που συμβαίνει αυτό. α) Οικονομικοί λόγοι.     
β) Επικινδυνότητα πρώτων υλών. γ) Μη ύπαρξη καταλλήλου εργαστηρίου.                        

Η στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων κατέληξε στα εξής ραβδογράμματα. 

         

Διάγραμμα 1                        Διάγραμμα 2                      Διάγραμμα 3 
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Διάγραμμα 4                       Διάγραμμα 5                     Διάγραμμα 6 

Συμπεράσματα 

Τα στατιστικά δεδομένα που προέκυψαν από την εφαρμογή της ποσοτικής έρευνας 
που διενεργήθηκε για την αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου, φανερώνουν πως οι 
μαθητές διαπιστώνουν ότι η εργαστηριακή μελέτη χρονικά είναι ταχύτερη και απαιτεί 
μεγαλύτερη προετοιμασία. Όμως, επειδή δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα και λόγω 
της επικινδυνότητας των πρώτων υλών χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πραγ-
ματοποίηση μέρους των εργαστηριακών ασκήσεων. Επιπλέον, γίνεται αντιληπτό ότι η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος κινητοποιεί περισσότερο το ενδιαφέρον τους για μάθηση, 
από τη μετωπική διδασκαλία. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία που στη-
ρίζεται στο διδακτικό τρίγωνο: εκπαιδευτικός, μαθητής, μάθημα, η εποικοδομητική 
μάθηση προάγει το διδακτικό πολύγωνο: εκπαιδευτικός, συμμαθητές, εργασία, πολυ-
μέσα, επιστήμες (Merenyi, Szabo & Takacs, 2010). Επιπρόσθετα επικροτείται και η 
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Εκπαίδευση μέσα από την τέχνη στην εποχή των ΤΠΕ  

Μιχαηλίδης Τάσος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Υποψήφιος Διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας 

tasmichailides@yahoo.gr 

Πασχαλίδου Τζήνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια MΕd TESOL 

theo_paschali@yahoo.com 

Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά ένα διδακτικό σενάριο με θέμα την αστικοποίηση και 
την εφαρμογή του με χρήση ΤΠΕ και συγκεκριμένα την χρήση Google docs με σκοπό 
τη συνεργατική συγγραφή και μάθηση σύμφωνα με τη θεωρία του εποικοδομητισμού 
(Vygotski, 1978) και τη σύνδεση τέχνης και κριτικού στοχασμού. Βασίζεται στη μέ-
θοδο «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία» (Κόκκος, 2010), 
η οποία αξιοποιεί την τέχνη για κριτικό στοχασμό και αναθεώρηση των αντιλήψεων 
ενηλίκων εκπαιδευόμενων. Θεωρήθηκε δυνατή η χρησιμοποίηση και προσαρμογή της 
μεθόδου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με τη βοήθεια της τεχνολογίας διαμορφώ-
θηκε ένα διδακτικό σενάριο προσέγγισης της αστικοποίησης σε μαθητές της Β΄ Γυμνα-
σίου στα μαθήματα της Νεοελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας. Έπειτα από σύντομη 
αναφορά στο θεωρητικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο, το προφίλ των μαθητών και τα στά-
δια της μεθόδου, αναλύονται τα στάδια της προσέγγισής μας, καθώς και η αποτίμηση 
των αποτελεσμάτων κατά την οποία διαγνώσθηκε η αποτελεσματικότητα της διδακτι-
κής πρότασης.  

Λέξεις - Κλειδιά: Google docs, εποικοδομητισμός, τέχνη, μετασχηματίζουσα μάθηση 

Εισαγωγή-Θεωρητικό πλαίσιο 

Στην παιδαγωγική χρησιμότητα της τέχνης έχουν αναφερθεί πολλοί: Από τον Πλάτωνα 
και τον Αριστοτέλη (Χριστοδουλίδης, 1994) μέχρι τον φιλόσοφο και παιδαγωγό 
Dewey (1934) και από τον κριτικό λογοτεχνίας και ποιητή Herbert Read (1943/1958) 
μέχρι την ερευνητική ομάδα της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Harvard 
και τον αναπτυξιακό ψυχολόγο Gardner (1990). Όλοι αντιμετώπισαν την ενασχόληση 
με τις τέχνες -είτε σε ρόλο παρατηρητή είτε δημιουργού και συμμέτοχου- ως μια δυνα-
μική που ενεργοποιεί και διευρύνει τον στοχασμό, την κριτική σκέψη, την εναλλακτική 
ερμηνεία (Boyd, 2009) και την φαντασία, αφού οι τέχνες χρησιμοποιούν διαφορετικά 
συμβολικά συστήματα (Gardner, 1983) και έτσι ενισχύουν τη γνωστική ανάπτυξη του 
ατόμου. Ως προστιθέμενη αξία στην ήδη αναγνωρισμένη συμβολή της τέχνης ενσωμα-
τώθηκε στη μέθοδο «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία» η 
χρήση της τεχνολογίας σε συνεργατικό περιβάλλον μάθησης σύμφωνα με τις αρχές της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Wood, Bruner & Ross, 1976· Vygotski, 1978). 
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Εκπαιδευτικό πλαίσιο και προφίλ των μαθητών 

Η διδακτική προσέγγιση σχεδιάστηκε για μαθητές της Β’ Γυμνασίου στα μαθήματα 
της Νεοελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας στα ελληνικά και τα αγγλικά αντίστοιχα, 
διαμορφώθηκε για τρεις διδακτικές ώρες και οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 
διάστημα δύο εβδομάδων στο εργαστήριο πληροφορικής. Τα κύρια χαρακτηριστικά 
των μαθητών που πήραν μέρος ήταν η σχετική εμπειρία σε εργασία κατά ομάδες, ο 
ζήλος τους για καινοτόμες διδακτικές ενέργειες και οι αρκετά υψηλές επιδόσεις τους.  

Λογισμικό 

Η εφαρμογή της πρότασης έγινε με συνεργατική χρήση των Google docs ενώ για την 
παρουσίαση των εικαστικών έργων χρησιμοποιήθηκαν τα Google slides. Πρόκειται για 
δύο από τα δωρεάν διαδικτυακά εργαλεία του Google drive που επιτρέπουν την δη-
μιουργία και επεξεργασία -σε πραγματικό χρόνο- εγγράφων και παρουσιάσεων αντί-
στοιχα, με την προϋπόθεση δημιουργίας λογαριασμού στη Google. 

Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία» 

Τα έξι στάδια της μεθόδου (Κόκκος, 2010) είναι:  
− προσδιορισμός του θέματος 
− καταγραφή απόψεων των εκπαιδευόμενων για το θέμα 
− προσδιορισμός των υποθεμάτων και των κριτικών ερωτημάτων που συνδέονται με 

τα υποθέματα 
− επιλογή έργων τέχνης και συσχετισμός τους με κάποιο από τα κριτικά ερωτήματα 
− επεξεργασία των έργων τέχνης  
− αναθεώρηση και μετασχηματισμός των απόψεων των εκπαιδευόμενων 

1ο Στάδιο: Προσδιορισμός του θέματος 

Επιλέχτηκε το θέμα της αστικοποίησης ως μέρος της ύλης του μαθήματος της λογοτε-
χνίας αλλά και ως παράμετρος της θεματικής ενότητας «περιβάλλον» στο μάθημα των 
Αγγλικών. Το συγκεκριμένο θέμα αφορούσε, επίσης, άμεσα τους μαθητές λόγω του 
αστικού χώρου που ζουν. Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν να μπορέσουν οι μαθητές: 
− Να χρησιμοποιήσουν συνεργατικά τεχνολογικά εργαλεία μάθησης. 
− Να στοχαστούν και να αναστοχαστούν κριτικά και συνεργατικά αναθεωρώντας πι-

θανές στερεοτυπικές απόψεις τους. 
− Να κατανοήσουν πως τα έργα τέχνης δεν παράγουν μόνο συναισθήματα, αλλά επι-

χειρηματολογούν και καταδεικνύουν κοινωνικά προβλήματα. 
− Να αντιληφθούν τις αιτίες και τα χαρακτηριστικά του φαινομένου της αστικοποίη-

σης. 
− Να αντιληφθούν πως τα προβλήματα της πόλης δεν είναι μόνο πολεοδομικής αι-

τιολογίας, αλλά αφορούν τη νοοτροπία και τις κοινωνικές δομές. 
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Στην πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές σε ομάδες των τριών-τεσσάρων ατόμων ανοί-
γοντας από την επιφάνεια εργασίας ένα έγγραφο με δύο url, χρησιμοποίησαν το πρώτο 
και μεταφέρθηκαν σε περιβάλλον Google docs προετοιμασμένο από την ομάδα των 
εκπαιδευτικών με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου (edit). Οι μα-
θητές με αυτόν τον τρόπο ήταν σε θέση να επεξεργαστούν το έγγραφο ανά ομάδα, πλη-
ροφορούμενοι και την επεξεργασία του θέματος των υπόλοιπων ομάδων. Ανάλογα και 
οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα άμεσης ανάγνωσης των κειμένων των ομάδων. 
Στο έγγραφο αναγραφόταν το θέμα και οι τρεις φάσεις εργασίας των μαθητών, δηλαδή 
οι τρεις δραστηριότητες. Η α’ φάση αντιστοιχούσε στο 2ο στάδιο της μεθόδου, η β’ 
φάση στο 5ο στάδιο και η γ’ φάση στο 6ο στάδιο της μεθόδου.  

2ο Στάδιο: Καταγραφή των απόψεων των μαθητών 

Σε αυτό το στάδιο ξεκίνησε για τους μαθητές η α’ φάση κατά την οποία για 15 λεπτά 
συνεργάστηκαν ανά ομάδα, ώστε να γράψουν σε ενιαίο κείμενο κάτω από τη δραστη-
ριότητα τις ιδέες τους σχετικά με το θέμα της αστικοποίησης. Δε δόθηκε έμφαση τόσο 
σε γραμματικο-συντακτικά φαινόμενα και ορθογραφία, όσο στις απόψεις και σκέψεις 
των μαθητών. Παρακάτω, παρατίθενται αποσπάσματα των κειμένων δύο εκ των ομά-
δων: 

«Οι μεγάλες πόλεις δεν έχουν πράσινο […] και οι άνθρωποι είναι συνεχώς νευριασμένοι 
[…] ζουν περιμένοντας να ανάψει το πράσινο […]». (πρώτη ομάδα)  

«Οι κόρνες ενοχλούν το νευρικό σύστημα των ανθρώπων. […] ησυχία δεν υπάρχει […] 
Τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν. […] Παντού μας λένε κινδυνεύουμε. Η ζωή στις 
πόλεις είναι επικίνδυνοι. Οι γονείς φοβούνται να παίζουμε». (δεύτερη ομάδα) 

Οι απαντήσεις των μαθητών αφορούσαν κυρίως την έλλειψη πρασίνου, την ηχορύ-
πανση και τους έντονους ρυθμούς της πόλης σε αντίθεση με την ηρεμία και ομορφιά 
της ελληνικής επαρχίας. Ελάχιστες ήταν οι ομάδες που αναφέρθηκαν σε προβλήματα 
κοινωνικής φύσης, όπως οι άστεγοι και η ανομία, ενώ καμία ομάδα δεν αναγνώρισε 
τον βαθμό της προσωπικής ευθύνης για τα προβλήματα. 

3ο Στάδιο: Προσδιορισμός υποθεμάτων και κριτικών ερωτημάτων 

Έπειτα από την ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντήσεων και τη σχετική συζήτηση, 
προέκυψαν δύο υποθέματα και διατυπώθηκαν τρία σχετικά κριτικά ερωτήματα, τα ο-
ποία ανέλαβε μια ομάδα να γράψει στο έγγραφο:  

1. Οι τρόποι που η πόλη επηρεάζει τον χαρακτήρα των ανθρώπων. 
2. Προτάσεις για να αλλάξουμε και για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας.  

α) Ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα έχει το αστικό τοπίο; 
β) Με ποιους τρόπους το περιβάλλον διαμορφώνει την προσωπικότητά μας; 
γ) Τι προτείνετε για την αντιμετώπιση των εντοπισμένων προβλημάτων; 
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4ο Στάδιο: Επιλογή των έργων και συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτήματα 

Επιλέχτηκαν τα παρακάτω εικαστικά έργα- χωρίς να δίνονται οι τίτλοι, ώστε να παρα-
μείνουν ανοιχτά τα περιθώρια παρατήρησης και ερμηνείας των έργων- και συσχετίστη-
καν με τα κριτικά ερωτήματα. 

 α’ ερώτημα β’ ερώτημα γ’ ερώτημα 

Σπύρος Βασιλείου, Χρυσή Αθήνα (1976)    
Amy Casey, Safety In Numbers (2011)    
Νικόλαος Βίττης, Urbanismus, (2013)    

Πίνακας συσχέτισης των κριτικών ερωτημάτων και των έργων τέχνης 

5ο Στάδιο: Επεξεργασία των έργων τέχνης 

Τη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους τα έργα μέσα από το 
δεύτερο url του βασικού εγγράφου που τους μετέφερε σε ένα αρχείο Google slides. Τα 
έργα προσεγγίστηκαν με τις τέσσερις φάσεις του μοντέλου του Perkins (1994) προφο-
ρικά και καταγράφηκαν οι ιδέες των μαθητών στον πίνακα. Οι τέσσερις φάσεις μπο-
ρούν να συνοψισθούν στα παρακάτω: 
α’ φάση: χρόνος για παρατήρηση. Οι μαθητές εκφράζουν τις πρώτες αυθόρμητες σκέ-
ψεις και τα ερωτήματα τους. 
β’ φάση: ανοιχτή και περιπετειώδης παρατήρηση. Οι μαθητές γίνονται πιο δημιουργικοί 
παρατηρώντας οτιδήποτε βρίσκεται στο έργο. Αναζητείται η έκπληξη και τα συναισθή-
ματα που φαίνονται ή προκαλούνται από το έργο. 
γ’ φάση: αναλυτική και βαθιά παρατήρηση. Γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν ερωτή-
ματα της α’ φάσης. Εστίαση σε συμβολισμούς και προσπάθεια ερμηνείας τους.  
δ’ φάση: ανασκόπηση της παραπάνω διεργασίας. 

 
Έργο 1: Σπύρος Βασιλείου, Χρυσή Αθήνα (1976) 
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Στην προσέγγιση του πρώτου έργου σε σχέση με το πρώτο κριτικό ερώτημα καταγρά-
φηκαν στον πίνακα οι παρακάτω βασικές ιδέες των μαθητών: 

− Άναρχη δόμηση 
− Πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι ζουν κοντά ο ένας στον άλλο. 
− Κεραίες και κτίρια κρύβουν τον ουρανό. 
− Πολλά παράθυρα βλέπουν σε άλλα σπίτια και όχι στον δρόμο. 
− Λείπει το πράσινο και τα σπίτια σπάνια έχουν κήπο. 
− Οι δρόμοι είναι πάντα με κίνηση και φασαρία. 

 

 

Έργο 2: Amy Casey, Safety in numbers (2011) 

Από τη συστηματική παρατήρηση του δεύτερου πίνακα παρατίθενται βασικά θέματα 
που οι μαθητές εντόπισαν: 

− Οι άνθρωποι είναι στοιβαγμένοι και αγχωμένοι. 
− Τα σπίτια είναι στριμωγμένα, τόσο που οι κάτοικοί τους νιώθουν καταπιεσμένοι. 
− Θυμίζουν τον Πύργο της Βαβέλ με τα σπίτια να θέλουν να φτάσουν στον ουρανό. 
− Λείπει το πράσινο και η ισορροπία και η ηρεμία που προκαλεί η φύση. 
− Η ανισότητα είναι μεγάλη, άλλα σπίτια είναι στο έδαφος και άλλα είναι ψηλά. 

 

2614

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



 

Έργο 3: Νικόλαος Βίττης, Urbanismus (2013) 

Οι παρατηρήσεις των μαθητών για τον τρίτο πίνακα εστιάστηκαν στα παρακάτω: 

− Οι άνθρωποι πρέπει να νιώσουν τον παλμό της πόλης, όπως οι δύο μορφές. 
− Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να σέβονται τους πεζούς. 
− Τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να είναι το κύριο μέσο κυκλοφορίας στο κέντρο 

της πόλης, για να αποφεύγεται η κίνηση. 
− Όλοι πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν στην πόλη με ασφάλεια. 
− Η βροχή και τα φυσικά φαινόμενα να είναι χαρά και χαλάρωση, όπως στον πίνακα 

και όχι αιτία καταστροφών  
− Θέλουμε ξανά χρώματα στην πόλη, οι άνθρωποι να είναι φωτεινοί και χαρούμενοι, 

αντίθετα με τον πίνακα. 

Μετά την επεξεργασία των έργων υλοποιήθηκε η β’ φάση-δραστηριότητα, όπου οι μα-
θητές κατέγραψαν ηλεκτρονικά όσα είχαν επισημάνει.  

6ο Στάδιο: Αναστοχασμός και αποτίμηση της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης 

Η γ’ φάση της εργασίας των μαθητών στόχευε στον αναστοχασμό και την αναθεώρηση 
των απόψεων των ομάδων σχετικά με το θέμα της αστικοποίησης κατά την οποία οι 
μαθητές ανά ομάδα κλήθηκαν για δεύτερη φορά να γράψουν ηλεκτρονικά και -όπως 
αποδείχτηκε- πιο πολύπλευρα αυτή τη φορά. Παρακάτω, παρουσιάζονται ενδεικτικά οι 
απαντήσεις των δύο ομάδων των οποίων τις αρχικές απόψεις αναφέραμε, ενώ ανάλογα 
ήταν και τα κείμενα των άλλων ομάδων. 

«Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι ζουν σε πόλεις που δε σέβονται τις ανάγκες τους. Οι άν-
θρωποι πρέπει να αλλάξουν το τι θεωρούν σημαντικό, για να είναι ευτυχισμένοι και καλοί 
μεταξύ τους.[…] Χρειάζεται να ζουν αναπνέοντας καθαρό αέρα, να περπατούν και να 
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μιλούν μεταξύ τους, χωρίς να νοιάζονται μόνο για τον εαυτό τους και τη δική τους δου-
λειά. Οι πεζοί έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους οδηγούς αυτοκινήτων και πρέπει να 
νιώθουν ασφαλείς. Η πόλη είναι ο χώρος όλων και όχι μόνο όσων είναι ισχυροί, για να 
επιβάλλουν τα θέλω τους […]». (πρώτη ομάδα) 

«Θέλουμε να ζούμε σε πόλεις ανθρώπων. Δε μας αρέσει να είμαστε όλο νέφος και μια 
σειρά από κεραίες. Δε θέλουμε να μην ξέρουμε τους γείτονές μας και να μας λερώνουν 
οι οδηγοί με τα νερά των δρόμων, όταν βρέχει. […] Μια πόλη με πράσινο που τα δικαιώ-
ματά μας θα είναι όσα και οι υποχρεώσεις μας. Θέλουμε να μην είμαστε εγωιστές, όταν 
μεγαλώσουμε και να χρησιμοποιούμε περισσότερο το μετρό και τα λεωφορεία και τα πο-
δήλατα, για να μην έχει κίνηση. […]Θέλουμε να έχουμε σπίτια με κήπο και να μην υπάρ-
χουν άνθρωποι χωρίς σπίτια που θα βρέχονται και θα κρυώνουν […]». (δεύτερη ομάδα) 

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αποτιμήθηκε με κλίμακα τριών βαθμίδων. Στην 
πρώτη βαθμίδα κατατάχθηκαν τα κείμενα χωρίς κριτική σκέψη, στη δεύτερη τα κεί-
μενα όπου εντοπίστηκαν διαφορετικές πλευρές του θέματος, αλλά ήταν κυρίως περι-
γραφικά και στην τρίτη τα κείμενα με βαθύτερη επεξεργασία. Ακολουθεί η κατάταξη 
των δύο ομάδων με βάση τα αρχικά και τα τελικά κείμενα τους. 

 

Αξιολόγηση-Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, η προτεινόμενη μέθοδος αξιοποίησης της τέχνης στην εκπαίδευση 
με την προσθήκη των τεχνολογικών εργαλείων αποδείχτηκε αποτελεσματική στη βελ-
τίωση και τον ποικιλότροπο εμπλουτισμό των απόψεων των μαθητών –ιδιαίτερα αυτών 
με την αρχικά περιορισμένη κριτική σκέψη– και συνέβαλε στη συνεργατικότητα και 
την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Παρατηρήθηκε μια αρκετά μεγάλη βελτίωση 
στο βαθμό εμβάθυνσης μεταξύ των αρχικών κειμένων και των κειμένων μετά την επε-
ξεργασία των έργων τέχνης καθώς και μερική αναθεώρηση κάποιων αντιλήψεων των 
μαθητών. Τέλος, η πρόταση μας συνέδραμε στην ανάδειξη της σύνδεσης τέχνης και 
σύγχρονης ζωής. 
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Εορτάζουμε - ανακοινώνουμε – προσκαλούμε με όμορφα κείμενα 
(Επεξεργασία Κειμένου) 

Αγγέλου Γρ. Αικατερίνη  
Καθ.. Μαθηματικών- Πληροφορικής (M.Sc.) 

aggelo@sch.gr 

Περίληψη 

Το σχέδιο μαθήματος αναφέρεται στον Επεξεργαστή Κειμένου (Ε.Κ.) και έχει ως 
στόχο την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και εξοικείωση των μαθητών με το περιβάλ-
λον αυτό, όπως και την καλλιέργεια γλωσσικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων. Απώ-
τερος σκοπός είναι να χρησιμοποιηθεί ο Ε.Κ. σε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες 
καθ΄όλην την φοίτηση των μαθητών στο Γυμνάσιο. Αρχικά, παρουσιάζονται στους μα-
θητές προσκλήσεις σε έντυπη και ψηφιακή μορφή από ποικίλες δραστηριότητες όπως 
αθλητισμό, περιβάλλον, μουσική κ.ά. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται με εποπτικό μέσο-
τρόπο- το περιβάλλον του Ε.Κ. στο εργαστήριο πληροφορικής. Στις διδακτικές ώρες 
που ακολουθούν οι μαθητές ανακαλύπτουν μόνοι τους εργαλεία και δυνατότητες του 
Ε.Κ. Ο εκπαιδευτικός έχει τον ρόλο του συντονιστή και καθοδηγητή ενθαρρύνοντας 
τους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητες. Οι μαθητές είναι σημα-
ντικό να αντιληφθούν οτι υπάρχουν και άλλα ανάλογα προγράμματα και όχι μόνον 
αυτά του σχολικού εργαστηρίου. Η σύνδεση του μαθήματος με άλλα μαθήματα και 
εργασίες των μαθητών κρίνεται αναγκαία, καθώς και η φιλοσοφική επέκταση της γρα-
φής σχετικά με χειρόγραφα καλλιγραφικά κείμενα. 

Λέξεις - Κλειδιά: επεξεργαστής και επεξεργασία κειμένου(Ε.Κ) μορφοποίηση, απο-
θήκευση ,ανάκτηση  

Προτεινόμενος χρόνος: 5 – 6 διδακτικές ώρες 

Τάξη: Α΄ Γυμνασίου 

Ύλη: κεφάλαιο 10Ο σελ. 60 – 69 σχολικού βιβλίου πληροφορικής γυμνασίου  

Σκοπός: γραφή - πληκτρολόγηση και επεξεργασία –μορφοποίηση εγγράφων (απλών 
κειμένων) καθώς και ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής. 

Στόχοι:  
• να κατατάσσουν τον επεξεργαστή κειμένου στο λογισμικό εφαρμογών. 
• να εξηγούν σε τι μας βοηθάει ο επεξεργαστής κειμένου. 
• να διατυπώνουν τα πλεονεκτήματα ενός επεξεργαστή κειμένου . 
• να περιγράφουν τι είναι ένα πρόγραμμα Ε.Κ. 
• να αναγνωρίζουν ένα περιβάλλον Ε.Κ.  
• να δημιουργούν ένα κείμενο. 
• να αποθηκεύουν ένα κείμενο. 
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• να χρησιμοποιούν τα βασικά είδη γραφής. 
• να αλλάζουν τον τύπο, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς. 
• να κάνουν εισαγωγή πινάκων. 
• να πληκτρολογούν τα κείμενά τους. 
• να εισάγουν εικόνες στα κείμενα. 
• να εκτυπώνουν τα κείμενα. 
• να χρησιμοποιούν αντιγραφή – επικόλληση φράσεων ή εικόνων και αναίρεση 

Επεκτάσεις:  
• να κατανοούν τις δυνατότητες οι οποίες δίδονται με την δημιουργία ενός κειμένου 

με την βοήθεια-χρήση - ενός επεξεργαστή κειμένου(κειμένου σε ηλεκτρονική 
μορφή). 

• να αντιληφθούν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλα προγράμματα Ε.Κ.(ό-
πως office libre –επεξεργαστή) 

Χώρος: αίθουσα πληροφορικής – εργαστήριο  

Προβληματική: η ανάγκη πληκτρολόγησης κειμένων στην καθημερινότητα (σχολείο, 
δήμο, αθλητικές δραστηριότητες κ.ά.)  

Εποπτικά – Διδακτικά Μέσα: βιντεοπροβολέας, Η/Υ , Ασπροπίνακας , Netopschool- 
teacher 

Τρόποι διδασκαλίας 
• επίδειξη απλή και σύντομη του λογισμικού Ε.Κ. ώστε να παρουσιαστούν οι δυνα-

τότητες του, (μετωπική)(Στην αρχή σε περιβάλλον windows και μετά σε ubuntu-
linux) 

• Συνεργατική μάθηση. χωρισμός σε ομάδες 2 ή 3 ατόμων με παιγνίδι (τρέχουν και 
όποιος πιάσει τον ώμο…) ή αποφασίζουν για το ζευγάρι τους ή ανάλογα με το 
τμήμα εφαρμόζουμε διαφορετικές τακτικές δημιουργίας ομάδας. 

• Δημιουργική παρέμβαση του εκπαιδευτικού και διευκόλυνση του μαθητή. 
• Ευκαιρία για ερευνητική γνώση με χρήση Ν.Τ (Νέων Τεχνολογιών) 
• ο εκπαιδευτικός παρατηρεί τις ενέργειες των μαθητών και εντοπίζει λάθη χωρίς 

να τα διορθώνει αμέσως. 
• γίνονται ερωτήσεις επί των λαθών που έχουν παρατηρηθεί ώστε να υπάρχει δυ-

νατότητα να διορθωθούν από τους ιδίους μαθητές. Αν όχι τότε: 
• διόρθωση λαθών κατά ομάδες ή αναφορά – επισήμανση - των λαθών σε όλους  

Παιδαγωγική προσέγγιση και το υιοθετηθέν πρότυπο διδασκαλίας  

Θεωρίες μάθησης: 
• Θεωρία της Ανακάλυψης(ενεργητικότητα –εξερεύνηση –πειραματισμός-ανακά-

λυψη-ανακατασκευή) 

2619

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



• Εποικοδομησμός – Δομητισμός(το άτομο μαθαίνει μέσα από δικές του διερευνή-
σεις και μέσα από τις επιδράσεις των ατόμων της ομάδας καθώς δρουν πειραμα-
τικά ανακαληπτικά και ενεργά) 

• Συμπεριφορισμός(επιβράβευση) 
• Ρεαλιστικά μοντέλα (εφαρμογές) 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η καλή πρακτική της αλληλοσυμπλήρωσης των 
θεωριών μάθησης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ος 

Η αλληλοσυμπλήρωση των θεωριών μάθησης 

 

Αντικειμενικοί Σκοποί που προκύπτουν από τις παραπάνω θεωρίες μάθησης: 
• παροχή ευκαιριών  
• ενθάρρυνση  
• εξερεύνηση 
• πειραματισμός 
• υποθέσεις 
• γενίκευση 
• αιτιολόγηση 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2ος - 
Γραφική αναπαράσταση της σχέσης μαθητή και επεξεργαστή κειμένου 

 

Υπολογιστές 
ως εργαλεία 

Εποικοδομισμός 

Κοινωνικο-πολιτισμικές      
θεωρίες 

Διερευνητική & Ανακαλυπτική 

Συνεργατική μάθηση 
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Πρότερες γνώσεις - δεξιότητες: λογισμικό (είδη), πληκτρολόγηση λέξεων, ζωγρα-
φική, ευχέρεια στην σύνταξη απλών προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.  

Δραστηριότητες: δίδονται εξηγήσεις για το πώς γράφεται ένα απλό βιογραφικό και 
μία πρόσκληση(ποιος, που, πότε, χρόνος , αιτιολόγηση ) 

• 1ον γραφή βιογραφικού και εισαγωγή φωτογραφίας (των μαθητών) 
• 2ον δημιουργία πρόσκλησης σε συνάφεια με την χρονική περίοδο λ.χ. Χριστουγεν-

νιάτικη, 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου, Τριών Ιεραρχών γενέθλια 
• δημιουργία αίτησης  
• περίληψη παραμυθιών (Π. Δέλτα) 

ανάλεκτα Κ. Ράπτη είναι αποθηκευμένα στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ και τα απα-
ντούν. (Ράπτης, Α. – Ράπτη , Α.(2004). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της Πλη-
ροφορίας Ολιστική Προσέγγιση Τόμος Β΄ εκδόσεις Ράπτη Α. Αθήνα) 

• Το σχέδιο μαθήματος υλοποιείται σταδιακά καθώς οι μαθητές ανακαλύπτουν τα 
εργαλεία και τις δυνατότητες του Ε.Κ. 

Αξιολόγηση 

• υλοποίηση δραστηριοτήτων  
• Στο τέλος των δραστηριοτήτων παρουσιάζονται οι προτεινόμενες ασκήσεις αυτο-

αξιολόγησης της σελίδας 69-70, του σχολικού βιβλίου. Θα απαντηθεί το κριτήριο 
στο σπίτι και θα διορθωθεί στην τάξη. 

• δημιουργία σχολικής αφίσας ή ανακοινώσεων άλλων μαθημάτων 
• ώστε να υπάρξει διαθεματική προσέγγιση και να εμπλέξει εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες άλλων ειδικοτήτων και ίσως να ενταχθεί στο πλαίσιο 
κάποιου ευρωπαϊκού έργου ή ενός διαγωνισμού. Η αξιολόγηση από τα 
παραπάνω κρίνεται ως διαμορφωτική και συνολική –τελική και αφορά 
και τους άξονες μεθόδων διδασκαλίας συναρτήσει του αναλυτικού προ-
γράμματος σπουδών. 

Θέματα για συζήτηση: γνωστική σύγκρουση – ενημέρωση  

• σύγκριση της γραφής με την ηλεκτρονική γραφή.  
• γραφολογία 

Ανοιχτό ερώτημα: Η μορφοποίηση κειμένων σήμερα αναδεικνύει στοιχεία από τον 
χαρακτήρα των ανθρώπων. Παλιά υπήρχαν χειρόγραφα βιβλία και η καλλιγραφία λο-
γιζόταν ως εξαιρετική δεξιότητα και πλεονέκτημα των μορφωμένων ανθρώπων,(μέχρι 
το 1970 υπήρχε μάθημα καλλιγραφίας). Επιπλέον, σε κάποιους φορείς σε εξετάζουν 
μέσα από χειρόγραφο κείμενο, με σκοπό ακόμα και την ανάλυση ενός χαρακτήρα. 
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• ηλεκτρονική μορφή εντύπων που μπορεί να χρησιμοποιεί το σχολείο. 
• επίσκεψη σε βιβλιοθήκη με χειρόγραφα κείμενα, αναφορά στα Ευαγγέλια , στον 

Όμηρο και στο Άγιο Όρος. 
• δυνατότητες Ε.Κ σε άτομα με ειδικές δυσκολίες και ανάγκες . 
• αναφορά- αναζήτηση άλλων αναλόγων λογισμικών  

Επανάληψη – Ανακεφαλαίωση – Απορίες 

Συμπέρασμα 

Το παρόν σχέδιο έχει εφαρμοστεί και τελικά ικανοποιεί τους παραπάνω στόχους.(σα-
φώς και τυγχάνει περαιτέρω αλλαγών και προσαρμογής σε κάθε τμήμα ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητές του.) 

Αναστοχασμός: η δραστηριότητα πήγε καλά, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα εάν 
είχα μία πρότερη συνεργασία με την φιλόλογο του τμήματος. 

Πιστεύω ότι με αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμβάλλει στον τρόπο του «σκέπτε-
σθαι» των μαθητών, όταν εργάζονται με την βοήθεια των Ν.Τ. και συγκεκριμένα με 
τον Ε.Κ. word.(όποτε απαιτείται) 

Έχει ανοιχθεί, βεβαίως, νέος δρόμος έρευνας και σκέψης και υπάρχει μεγάλη ανάγκη 
ύπαρξης περισσοτέρων στοιχείων για την διαμόρφωση ασφαλέστερης θεωρίας για το 
«πώς και πότε» τα λογισμικά εφαρμογών συμβάλλουν στην εκπαίδευση των μαθητών 
στην χώρα μας.  

Επισυνάπτονται και τα φύλλα εργασίας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1ο 

 

 

− Γράψε με έντονη γραφή το όνομα Πήγασος, όπου το συναντάς στο παρακάτω κείμενο 
− Χρωμάτισε με κόκκινο χρώμα όλα τα ρήματα των προτάσεων του κειμένου 
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− Υπογράμμισε το υποκείμενο του ρήματος κάθε πρότασης 
− Γράψε όλα τα επίθετα του κειμένου με πλάγια γραφή 

Ο Πήγασος ήταν το όμορφο φτερωτό άλογο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Είχε 
πατέρα του το θεό Ποσειδώνα και μητέρα του τη φοβερή Μέδουσα Γοργώ. Την ώρα 
που ο ήρωας Περσέας έκοψε το λαιμό της Μέδουσας για να πάρει το κεφάλι της, εκεί 
κοντά στην πηγή του Ωκεανού, ξεπήδησε μέσα από το αίμα της ο Πήγασος. Πήρε τότε 
γρήγορα στην πλάτη του τον Περσέα και φτεροκοπώντας δυνατά, τον έσωσε από την 
καταδίωξη των αδελφών της Μέδουσας. Έτσι μας λέει ο σοφός Ποιητής Ησίοδος πως 
γεννήθηκε ο Πήγασος.  

Άλλοι μύθοι λένε πως το πανέμορφο φτερωτό άλογο γεννήθηκε από το χώμα της Ατ-
τικής, ακριβώς στο σημείο που το χτύπησε με την τρίαινά του ο Ποσειδώνας, όταν 
τσακώθηκε με την Αθηνά για την κυριαρχία της Αθήνας. Εκεί, λοιπόν, ξεπήδησε μια 
πηγή με νερό και μέσα από την πηγή πέταξε το φτερωτό άτι. Γι’ αυτό πήρε το όνομα 
Πήγασος, επειδή βγήκε από πηγή. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2ο 

1. Το φαγητό της Μαρίας είναι πολύ ………… 
2. Κρατούσε στο χέρι μια …………. τσάντα. 
3. Ο Ελύτης είναι …………… ποιητής. 
4. Φόρεσε το …………. πουλόβερ, γιατί κάνει κρύο. 
5. Είσαι πολύ ………… ντυμένος κλόουν. 
6. Το νερό της πηγής ήταν ……………. 
7. Η …………. κοπέλα πέρασε το δρόμο. 
8. Στον ουρανό δέσποζε ένας ………….. ήλιος. 
9. Ξάπλωσε στο ............. μαξιλάρι. 

10.Έσπασε το ………. καρύδι με τα δόντια. 

(αστείος, λαμπερός, όμορφη, δερμάτινη, μάλλινο, δροσερό, σπουδαίος, νόστιμο, 
σκληρό, μαλακό) 

  

 

 

 
 

 
 
 

2624

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3ο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4ο 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΝ 
ΑΝ ΟΛΑ 
ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 
ΠΙΑΝΑΝ  
ΓΕΡΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 
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ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 
ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ 
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝΕ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ 
ΘΑ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕ ΘΑΡΡΩ. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5ο 

 

 

 

Σημείωση: Οι διαφορετικές γραμματοσειρές στα φύλλα εργασίας αποτελούν στοχευ-
μένη ενέργεια παρουσίασης της μορφοποίησης κειμένου για τους μαθητές.  
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Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

Παπαβασιλείου Αναστασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60  

anastasiapap589@yahoo.com 
 

Πενέκελης 
Κωνσταντίνος 
Εκπ/κός Π.Ε.70  

kospenek@yahoo.gr 

Πενέκελη Γεωργία  
Φοιτήτρια ΠΑ.ΜΑΚ.-Ε.Κ.Π.  

georgiakoz2015@hotmail.com 
 

Περίληψη 

Η ανάγκη διαφοροποίησης της διδασκαλίας σήμερα κρίνεται απαραίτητη, διότι υπάρ-
χει διαφοροποίηση του μαθητικού πληθυσμού από κοινωνική και πολιτισμική άποψη, 
αλλά και από την τάση που επικρατεί να ενταχθούν στις τάξεις της γενικής εκπαίδευ-
σης παιδιά με ειδικές ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες. Οι δραστηριότητες που σχε-
διάστηκαν και υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του συγκεκριμένου σεναρίου προσαρμό-
στηκαν στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τους ρυθμούς και το μαθησιακό στυλ του κά-
θε μαθητή. Τα λογισμικά Kidspiration, Tux Ρaint, Storyjumper και JigsawPlanet που 
χρησιμοποιήθηκαν αποτέλεσαν ένα διαφορετικό εναλλακτικό εργαλείο μάθησης, κέ-
ντρισαν το ενδιαφέρον των παιδιών και παρείχαν κίνητρα για την ενεργή συμμετοχή 
τους σε όλες τις δραστηριότητες.  

Λέξεις - Κλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, εκπαιδευτικά λογισμικά 

Εισαγωγή 

 Ο όρος «διαφοροποιημένη διδασκαλία» αναφέρεται σε μια συστηματική προσέγγιση 
στο σχεδιασμό του συνόλου της διδασκαλίας για μαθητές με διαφορετικές μαθησια-
κές ανάγκες (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008). Κάθε παιδί επεξεργάζεται με διαφορε-
τικές μεθόδους τις πληροφορίες που προσλαμβάνει κατά τη μαθησιακή διαδικασία και 
αντιδρά με το δικό του τρόπο στα ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον. Για να 
περιγραφούν αυτές οι ατομικές διαφορές στη μάθηση χρησιμοποιείται ο όρος «μαθη-
σιακό στυλ» που βασίζεται στην παραδοχή ότι κάθε άτομο έχει ένα μοναδικό, διακρι-
τό τρόπο να μαθαίνει, δηλαδή να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να οργανώνει τις 
πληροφορίες (Felder, 1988; Jones, Reichard, & Mohhtari, 2003), ως ένα μοναδικό 
σύνολο ατομικών ικανοτήτων και προτιμήσεων που επηρεάζουν το πώς αντιλαμβάνε-
ται, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται το εκπαιδευτικό υλικό (Hong & Kinshuk, 2004). 
Στην παρούσα εισήγηση προτείνεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο σχεδιασμένο σύμφω-
να με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με χρήση των ΤΠΕ, διότι το περι-
βάλλον των ΤΠΕ μπορεί να προσαρμοστεί στις εμπειρίες και τις ικανότητες του χρή-
στη (Bruce, 2007), να ενεργοποιήσει τις αισθήσεις (Puurula, 2002) με οπτικά και η-
χητικά ερεθίσματα (Selivanov, 2004), ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στα παι-
διά να τις χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο με το οποίο μπορούν να μάθουν μέσα από 
παιγνιώδεις και διασκεδαστικές δραστηριότητες. 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ο τίτλος του διδακτικού σεναρίου είναι: «Γνωρίζω τα 
φρούτα και τα λαχανικά». 
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Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:  Το θέμα των δραστηριοτήτων είναι συμβατό με 
το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) για το Νηπιαγωγείο και την Α΄ τάξη του Δημοτι-
κού και καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα - μαθήματα Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέ-
τη Περιβάλλοντος, Εικαστικά, Πληροφορική. 

Τάξη στην οποία απευθύνεται: Νήπια – Προνήπια και Α΄ τάξη Δημοτικού 

Εκτιμώμενη Διάρκεια: Έξι (6) διδακτικές ώρες. Ο χρόνος διδασκαλίας μπορεί να 
αυξομειωθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον, αλλά και τις ανάγκες των παιδιών. 

Οργάνωση τάξης: Δημιουργούμε ομάδες των 2-3 ατόμων οι οποίες εργάζονται στον 
Η/Υ. Στην τάξη υπάρχει υπολογιστής με εκτυπωτή, με σύνδεση στο διαδίκτυο και 
εγκατεστημένα τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν.  

Πρότερες αντιλήψεις των παιδιών 

Τα παιδιά γνωρίζουν τα φρούτα και τα λαχανικά και είναι εξοικειωμένα με τις βασι-
κές λειτουργίες των λογισμικών που θα χρησιμοποιήσουν.  

Σκοπός 

Σκοπός του σεναρίου είναι να δώσει σε όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να συμμετέχουν 
με όποιο τρόπο μπορούν, ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ τους, ενεργά στις διάφο-
ρες δραστηριότητες, αξιοποιώντας τα συγκεκριμένα λογισμικά και να μάθουν να συ-
νεργάζονται για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού. 

Στόχοι 

• να επιλέγουν με το ποντίκι (π.χ. μία εικόνα) και να τοποθετούν το δείκτη του ποντι-
κιού σε συγκεκριμένη θέση στην οθόνη, 

• να εντοπίζουν τα γράμματα στο πληκτρολόγιο και να «γράφουν», 
• να μαθαίνουν ανάλογα με το μαθησιακό τους στυλ, 
•  να εξοικειωθούν με βασικές λειτουργίες των παρακάτω λογισμικών: Kidspiration, 

Τux Paint, Storyjumper, JigsawPlanet, 
• να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, διερευνητικής μάθησης, 

σύνθεσης, οργάνωσης και γενίκευσης, 
• να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία,  
• να συμμετέχουν ενεργά και να αλληλεπιδράσουν.  
 

Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν: 

α) Kidspiration (www.inspiration.com): Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης με 
ανοικτό υπολογιστικό περιβάλλον, ο παιδαγωγικός σχεδιασμός του οποίου βασίζεται 
στη θεωρία της οπτικής μάθησης και στον εποικοδομισμό. Η ηχητική υποστήριξη των 
εντολών και των εργαλείων το καθιστούν εύχρηστο για τα παιδιά της ηλικίας αυτής. 
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β) Tux Ρaint (www.tuxpaint.org): Ανοιχτό λογισμικό ζωγραφικής εύκολο στην κατα-
νόηση και στη χρήση. Τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες σύνθεσης, οργάνωσης και 
γενίκευσης. Αφυπνίζεται η δημιουργικότητα και καλλιεργείται η έκφραση και η φα-
ντασία των μαθητών με τη μορφή πολυσύνθετων αναπαραστάσεων. Συνδυάζει μια 
εύχρηστη διεπαφή, διασκεδαστικά εφέ ήχου και μια ενθαρρυντική μασκότ κινούμε-
νων σχεδίων, η οποία καθοδηγεί τα παιδιά καθώς χρησιμοποιούν το πρόγραμμα. 

γ) Storyjumper (www.storyjumper.com): Είναι εργαλείο δημιουργίας βιβλίων και ει-
κονογράφησής τους. Παρέχει τη δυνατότητα στο παιδί να φτιάξει τις δικές του ιστο-
ρίες εύκολα και γρήγορα. 

δ) JigsawPlanet (www.jigsawplanet.com): Είναι ένας διαδικτυακός τόπος που παρέχει 
τη δυνατότητα στο χρήστη να χρησιμοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες εικόνες που εμπε-
ριέχει ή να χρησιμοποιήσει δικές του και να δημιουργήσει παζλ με στόχο την καλ-
λιέργεια της παρατηρητικότητας, των χωρικών σχέσεων και των σχέσεων γειτνίασης 
και διαδοχής.  

Περιγραφή και αιτιολόγηση 

Το μοντέλο διδασκαλίας που επιλέχθηκε είναι η συνεργατική καθοδηγούμενη ανακά-
λυψη, που οδηγεί στη δημιουργία ενός γόνιμου και φιλικού για όλους τους εμπλεκό-
μενους μαθησιακού περιβάλλοντος (Ράπτης & Ράπτη, 2007). Τα παιδιά διερευνούν με 
ενεργητικό τρόπο το διδακτικό υλικό και οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση 
(Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). Η συμμετοχή του παιδιού σε όλες τις 
φάσεις προσέγγισης της γνώσης προσφέρει συναισθήματα αυτοεκτίμησης και διάθε-
ση για δράση και δημιουργικότητα, ενώ ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί, συμβουλεύει 
και λειτουργεί ως διαμεσολαβητής της γνώσης, προωθώντας τους μαθητές στην αυτε-
νέργεια και την ανακάλυψη (ΔΕΠΠΣ, 2003). Ο/η εκπαιδευτικός αξιολογεί τις μαθη-
σιακές ανάγκες των μαθητών και το μαθησιακό τους στυλ, επιλέγει τα κατάλληλα 
εργαλεία που θα διευκολύνουν το έργο του μαθητή, έτσι ώστε να δημιουργήσει το 
κατάλληλο πλαίσιο που θα υποστηρίζει τη συνεχή και δυναμική αλληλεπίδραση του 
μαθητή με το σχολικό περιβάλλον (Σπαντιδάκης, 2004). 

1η δραστηριότητα 

«Ξεχωρίζω τα φρούτα και τα λαχανικά» 

Υλοποίηση 

Δίνεται φύλλο εργασίας στο περιβάλλον του Kidspiration με τρόφιμα από διαφορετι-
κές ομάδες. Ζητάμε από τα παιδιά σε ομάδες 2-3 ατόμων ή ατομικά να τοποθετήσουν 
μόνο τα φρούτα και τα λαχανικά μέσα στο σύμβολο συνόλου SuperGrouper και να 
αιτιολογήσουν τις κινήσεις τους. 

2η δραστηριότητα 
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«Δημιουργούμε το δικό μας βιβλίο για τα φρούτα και τα λαχανικά». Τα παιδιά εργά-
ζονται εταιρικά. Εικονογραφούν και γράφουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού το 
δικό τους βιβλίο στο περιβάλλον του Storyjumper. Στη συνέχεια μοιράζονται τις ιδέ-
ες τους με τους φίλους τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail. 

3η δραστηριότητα 

«Φτιάχνουμε το δικό μας παζλ». Οι μαθητές σε μικρές ομάδες επιλέγουν μια εικόνα 
με φρούτα και λαχανικά στο JigsawPlanet και φτιάχνουν το δικό τους παζλ. 

4η δραστηριότητα 

« Πρόσκληση» 

Υλοποίηση 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν – ομαδικά - στο Tux Paint φρούτα και λαχανικά. Με την α-
ρωγή του εκπαιδευτικού γράφουν προσκλήσεις προς το διπλανό τμήμα για ένα γευ-
στικό πάρτι λαχανικών και φρούτων στην αίθουσά τους.  

Αξιολόγηση 

Από τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διαπιστώθηκε ότι οι στό-
χοι επιτεύχθηκαν και αναδείχθηκε η συμβολή των συγκεκριμένων λογισμικών στη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία. Το μαθησιακό περιβάλλον, τα εργαλεία και το μαθη-
τοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας παρείχαν κίνητρο σε όλα τα παιδιά - το καθένα στα 
πλαίσια των δυνατοτήτων του - να εμπλακούν δημιουργικά. Επιπροσθέτως, οι μικροί 
μαθητές οικοδόμησαν τη νέα γνώση με ενεργητικό, βιωματικό τρόπο, δουλεύοντας 
με χαρά, ενθουσιασμό και ευχαρίστηση. 

Συμπεράσματα 

 Η χρήση των συγκεκριμένων λογισμικών ανταποκρίνεται στα διαφορετικά μαθησια-
κά στυλ, τα ενδιαφέροντα και την ετοιμότητα των παιδιών, ενθαρρύνοντας την ακου-
στική, την οπτική και την κοινωνική μάθηση. Η δυνατότητα επιλογής από τους μαθη-
τές διαφορετικών μαθησιακών διαδρομών τα βοηθάει να κατανοήσουν το περιεχόμε-
νο της μάθησης πιο εύκολα, να επεξεργαστούν έννοιες, να οργανώσουν και να μοιρά-
ζονται τις ιδέες τους να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία την κριτική 
σκέψη, να συν - δημιουργήσουν, να αλληλεπιδράσουν άμεσα και με διαφορετικό 
τρόπο με το εκπαιδευτικό υλικό αλλά και μεταξύ τους και να δημιουργήσουν τελικές 
εργασίες που να ανταποκρίνονται στο μαθησιακό τους στυλ. Από τον αναστοχασμό 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διαπιστώθηκε ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν και 
αναδείχθηκε η συμβολή των συγκεκριμένων λογισμικών στη διαφοροποιημένη διδα-
σκαλία. 
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ως εναλλακτική εκπαιδευτική τεχνική διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο 
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Περίληψη 

Στην καθημερινή προσπάθεια για σύγχρονες και εναλλακτικές μεθοδολογίες και τεχνι-
κές διδασκαλίας οι οποίες εμπεριέχουν συνεχή δημιουργικό πειραματισμό από τις εκ-
παιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους, νήπια-μαθητές, αναδύθηκε το animation ως 
εναλλακτική, αποτελεσματική εκπαιδευτική τεχνική. Αποτελεί την ταχεία προβολή 
μιας σειράς από ψηφιακές φωτογραφίες αυτοσχέδιων τρισδιάστατων μακετών και θέ-
σεων μοντέλου με  ταυτόχρονη αφήγηση με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ψηφιακού 
βίντεο.  Ο σχεδιασμός και η  δημιουργία του animation εντάχθηκε στα πλαίσια καινο-
τόμων δράσεων που υλοποιεί η σχολική μονάδα και συνδέεται με το πρόγραμμα της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Όσα δε φθάνει η αλεπού τα κά-
νει….animation.» Η επιλογή του θέματος αναδύθηκε  από τα παιδιά μέσα από ελεύθερη 
συζήτηση, με βάση τα βιώματα και τις εμπειρίες τους κατά την διάρκεια της υλοποίη-
σης σχετικών  δράσεων  με υποστηρικτικό υλικό ανάλογων βίντεο και animation στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή της τάξης. Η εμπλοκή στην δημιουργία του animation όλης 
της τάξης  ήταν μια ενδιαφέρουσα και ψυχαγωγική εκπαιδευτική διαδικασία. Επηρέασε 
θετικά, τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – παι-
διών, την ανάπτυξη των στόχων του ισχύοντος Αναλυτικού  Προγράμματος Σπουδών.  

Λέξεις - Κλειδιά: animation, νηπιαγωγείο, εκπαιδευτική τεχνική διδασκαλίας. 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους Ράπτη & Ράπτη (2002) οι αυριανοί ενήλικοι πολίτες είναι αναγκαίο 
να µμπορούν να χειρίζονται τα νέα µμέσα χωρίς να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοι-
νωνικής περιθωριοποίησης, να είναι δηλαδή τεχνολογικά εναλφάβητοι αλλά και δια-
πολιτισμικά ενήμεροι. Τα παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης μετασχη-
ματίζονται υπό το φως των Τ.Π.Ε., παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς καινοτόμα εκ-
παιδευτικά προϊόντα προκειμένου να ενισχύσουν το εκπαιδευτικό τους έργο. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας της χρήσης των ψηφια-
κών μέσων  και της εφαρμογής  εκπαιδευτικών έργων μέσω της δημιουργίας animation  
από την προσχολική ακόμη ηλικία. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στη δημιουργία an-
imation από δύο τμήματα  νηπιαγωγείου, ένα κλασσικό και ένα ολοήμερο, το σχολικό 
έτος 2014-2015 με θέμα την οπτική, ακουστική  και εικαστική αποτύπωση ενός μύθου. 
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Στις παρακάτω ενότητες παρατίθενται γενικές πληροφορίες για το animation και περι-
γράφονται αναλυτικά τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος καθώς και το υλικό 
που παράχθηκε. Από τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής τεχνικής διδασκαλίας  είναι 
εμφανής η συµβολή του συγκεκριμένου προγράμματος στη δηµιουργική αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε. στα µαθήµατα του νηπιαγωγείου. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Η διάρκεια της δημιουργίας του animation  είναι 8 διδακτικές ώρες. Οι δραστηριότητες 
που περιέχει όσον αφορά την εφαρμογή τους τόσο στις ομάδες όσο στην ολομέλεια 
αλλά και στη γωνιά του υπολογιστή έχουν διάρκεια περίπου 20 λεπτά κάθε φορά.  Η 
συνολική διάρκεια μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα 
επιδείξουν τα παιδιά κατά τη συμμετοχή τους. 

 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το animation που ακολουθεί αποτελεί μία διαθεματική προσέγγιση με κεντρικό άξονα 
τον μύθο του Αισώπου  «η αλεπού και τα σταφύλια». Οι μύθοι του Αισώπου, είναι ένα 
θέμα που δίνει την ευκαιρία για διερευνήσεις και δραστηριότητες που συνδέονται με 
πολλές γνωστικές περιοχές και διαφορετικές επιστήμες. Η δημιουργία  του μπορεί να 
οδηγήσει στην προσέγγιση πληροφοριών και γνώσεων που συνδέονται με τη γλώσσα, 
τη μελέτη περιβάλλοντος, τα μαθηματικά, τη δημιουργία και έκφραση και την τεχνο-
λογία, προάγοντας την ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική 
ανάπτυξη του παιδιού. Ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας 
και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών συλλογικών τους δραστηριοτήτων. Η  
χρήση των Τ.Π.Ε. είναι συμβατή  με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.  

Θεωρητική στήριξη της  εκπαιδευτικής τεχνικής διδασκαλίας 

Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να συγκροτή-
σουν ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων και  μια ολιστική αντίληψη της γνώ-
σης. Στο νηπιαγωγείο κυρίαρχος στόχος είναι η οικοδόμηση βασικών εννοιών και αρ-
χών καθώς και η ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στη δια βίου μάθηση (μαθαίνω 
πώς να μαθαίνω) και τη συνεργασία. Η εκπαιδευτική τεχνική διδασκαλίας βασίζεται 
στη θεωρία και στις αρχές του εποικοδομητισμού του  Piaget, (η γνώση οικοδομείται) 
στη θεωρία του Vygotsky για την επίδραση που ασκεί το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαί-
σιο στη δόμηση των νοητικών σχημάτων, στη διαμεσολάβηση του ενήλικα και των 
πολιτισμικών εργαλείων στη διαδικασία της μάθησης κατά τον Bruner, στο αίτημα για 
σεβασμό και αξιοποίηση της διαφορετικότητας του ατόμου όπως πρεσβεύει ο Gardner 
και η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης. 

Στόχος της διδασκαλίας είναι η δημιουργία κατάλληλου και πλούσιου σε ερεθίσματα 
περιβάλλοντος με το οποίο αλληλεπιδρούν οι μαθητές. Η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσα 
από δραστηριότητες διερεύνησης, ανακάλυψης, έρευνας-πειραματισμού και επίλυσης 
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προβλημάτων. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράζουν, να ανταλλάσσουν και να αντι-
παραθέτουν τις ιδέες τους, να εντοπίζουν προβλήματα, να θέτουν ερωτήσεις, να ανα-
ζητούν απαντήσεις και να τις ελέγχουν καθώς δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά και σε ένα 
υποστηρικτικό πλαίσιο βασιζόμενο στη διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση και στην 
εμπειρική-βιωματική προσέγγιση της γνώσης. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Ως  προς τις νέες τεχνολογίες τα παιδιά ήδη γνωρίζουν από προηγούμενες δραστηριό-
τητες να χρησιμοποιούν το ποντίκι και το πληκτρολόγιο, καθώς την χρήση ψηφιακής 
φωτογραφικής  μηχανής και αποθήκευσης εικόνων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ε-
πίσης τα παιδιά γνωρίζουν την «αποθήκευση»  και «εκτύπωση» των εργασιών τους. 
Ως προς την γνωστική διαδικασία τα παιδιά ήδη από προηγούμενες δραστηριότητες 
έχουν μάθει να εργάζονται στην ολομέλεια της τάξης, σε ομάδες και ατομικά.    

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας της χρήσης των ψηφια-
κών μέσων  και της εφαρμογής  εκπαιδευτικών έργων μέσω της δημιουργίας animation  
από την προσχολική ακόμη ηλικία. 

Στόχοι 

Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν οι εξής : 
α) Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους 
β) Να αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την δημιουργία και να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες 
γ) Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας 
δ) Να συνεργάζονται για την παραγωγή ενός κοινού έργου 
ε) Να αναπτύξουν κοινωνική αλληλεπίδραση και προφορική επικοινωνία υψηλότερου 
επιπέδου από εκείνες που αναπτύσσουν όταν εμπλέκονται σε παραδοσιακές δραστηριό-
τητες. 
στ) Να οικοδομήσουν τη γνώση μέσα από αλληλεπίδραση, συνεργασία και επικοινωνία 
με τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τα αξιοποιούμενα τεχνολογικά 
μέσα. 
ζ) Να χρησιμοποιούν την τεχνολογία σε συνδυασμό με άλλες δράσεις 

Γνωστικοί στόχοι 

Γλώσσα Στον προφορικό λόγο τα παιδιά ενθαρρύνονται να πάρουν μέρος σε συζητή-
σεις και να χρησιμοποιήσουν στοιχειώδη επιχειρηματολογία, να εκφράζουν απορίες, 
ιδέες και απόψεις, να αφηγούνται, δημιουργούν πρωτότυπο δικό τους λόγο μέσα από 
ένα μύθο, 
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Στον γραπτό λόγο τα παιδιά ενθαρρύνονται να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν 
λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, να αντιστοιχούν 
λέξεις με εικόνες. 

Μαθηματικά Τα παιδιά ενθαρρύνονται να κατανοούν ποσοτικές και χωροχρονικές έν-
νοιες,  να συγκρίνουν και  να ταξινομούν μεγέθη και  υλικά, να ταυτίζουν εικόνες με 
το περιεχόμενό της . 

Φυσικό και Ανθρωπογενές περιβάλλον Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ανακαλύπτουν 
το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον γύρω τους, να κατανοούν τις σχέσεις που 
διέπει κάθε ένα από αυτά 

Δημιουργία και έκφραση Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ζωγραφίζουν και να εκφράζο-
νται δημιουργικά εφαρμόζοντας νέες τεχνικές, να δημιουργούν με διαφορετικά υλικά 
κατασκευές  

Ως προς τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.),  τα παιδιά εν-
θαρρύνονται να χειρίζονται το ποντίκι, να χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο για να γρά-
ψουν λέξεις και αριθμούς, να συνειδητοποιούν πως ο υπολογιστής είναι κομμάτι της 
καθημερινότητάς τους και να τον χρησιμοποιούν ως εργαλείο γνώσης και ψυχαγωγίας. 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία που εφαρμόσαμε σε όλη τη διάρκεια της δημιουργίας του animation 
είχε χαρακτηριστικά που ευνοούσαν την ενεργή συμμετοχή των νηπίων και ήταν κα-
τάλληλη για τη νηπιακή ηλικία. Οι επιδιώξεις μας οδήγησαν σε κατάλληλες αναπτυ-
ξιακές πρακτικές χρήσιμες και διερευνητικές δραστηριότητες  διαθεματικού χαρα-
κτήρα που να προκύπτουν από τα τρέχοντα γεγονότα του μύθου και το ενδιαφέρον τους 
για ενεργητική συμμετοχή στη δημιουργία του animation. Χαρακτηριστικό στοιχείο  
ήταν να εξοικειωθούν τα νήπια με τον υπολογιστή μέσα στην τάξη να έρθουν σε επαφή 
με τις διάφορες χρήσεις του ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας, έκφρασης. Πα-
ρείχε στα νήπια την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, την αλληλεπίδραση, την αξιοποίηση της 
τεχνολογίας και των τεχνών στη διαδικασία της μάθησης. Η δράση για την δημιουργία 
του animation ξεκινά με την ανάγνωση του μύθου του Αισώπου, που υπήρχε στην βι-
βλιοθήκη της τάξης μας ,ένα βιβλίο  που τραβάει την προσοχή των νηπίων –μαθητών 
διεγείρει την περιέργεια τους και προκαλεί ένα σωρό ερωτήματα. Δίνεται η ευκαιρία 
για παρατήρηση συζήτηση, ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών. Ενθαρρύνουμε τα νήπια 
να αναζητούν πληροφορίες και να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Παρέχουμε στα νήπια 
σαφείς οδηγίες  σχετικά με τις δραστηριότητες κάθε ομάδας. Αφήνουμε να επιλέξουν 
τα νήπια τον τρόπο και την ομάδα που θέλουν να εργαστούν σύμφωνα με τις προτιμή-
σεις και τις δυνατότητές τους. 
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Εφαρμόζουμε τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στην υλοποίηση του έργου αφού σχε-
διάζουμε, επιλέγουμε και οργανώνουμε μαθησιακές δραστηριότητες που ανταποκρίνο-
νται στις διαφορετικές ανάγκες τους, τη μαθησιακή ετοιμότητα κάθε νηπίου, το ρυθμό 
του και το ενδιαφέρον συμμετοχής του στο έργο. Επιτρέπουμε να εργαστούν με το δικό 
τους ρυθμό. Λαμβάνουμε υπόψη την ατομικότητα και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, 
τις κοινωνικές αξίες και ανάγκες του. Τα παροτρύνουμε να εκφράζουν ιδέες και συναι-
σθήματα μέσα από τη δημιουργία  με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ενεργητική συμ-
μετοχή όλων των νηπίων, να δουλεύουν συλλογικά ομαδοσυνεργατικά αλλά και ατο-
μικά. 

Οργάνωση διδασκαλίας-υλικοτεχνική υποδομή 

Στην τάξη υπάρχει ένας φορητός υπολογιστής, πληκτρολόγιο, ποντίκι, ηχεία και ένας 
εκτυπωτής, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και μικρόφωνο ηχογράφησης, ένας τρίπο-
δας για σταθερότητα στη λήψη των φωτογραφιών, λογισμικό επεξεργασίας των εικό-
νων, ένας τοίχος και το πάτωμα για να τοποθετηθούν οι μακέτες και τα μοντέλα. Τα 
παιδιά σε ομάδες 4 ατόμων ασχολούνται με την κατασκευή των μακετών, μοντέλων 
από πλαστελίνη (αλεπούδες), εκμάθηση κειμένου για αφήγηση, ψηφιακές φωτογρα-
φίες και επεξεργασία του υλικού στον υπολογιστή. 

Εκπαιδευτικά λογισμικά: Λογισμικό επεξεργασίας ψηφιακών φωτογραφιών.  

Δραστηριότητες 

1η δραστηριότητα:  ανάγνωση του μύθου του Αισώπου: Με αφορμή τα βιώματα,  
τις εμπειρίες  των νηπίων και τις δραστηριότητες  μέσα στην τάξη σχετικά με το στα-
φύλι και  τα  προϊόντα του από τις περιβαλλοντικές δράσεις, η νηπιαγωγός εμπλουτίζει 
την γωνιά της συζήτησης με σχετικές εικόνες και  πίνακες αναφοράς και τον μύθο του 
Αισώπου «η αλεπού και τα σταφύλια».  Με την τάξη σε ολομέλεια στην γωνιά της 
συζήτησης, η νηπιαγωγός αφηγείται τον μύθο, δείχνει τις εικόνες  και  με κατάλληλες 
ερωτήσεις ενθαρρύνει τα παιδιά να σχολιάσουν τον μύθο, να  εκφράσουν τις σκέψεις, 
τις απορίες και τα δικά τους συμπεράσματα  σχετικά με το μύθο του Αισώπου. Τα 
παιδιά αυθόρμητα αναπαριστούν με το σώμα τους και την φωνή τους τον μύθο.  

2η δραστηριότητα: δημιουργία μοντέλων με πλαστελίνη: Με την τάξη σε ολομέλεια 
η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά να εκφράσουν τις σκέψεις τους σχετικά με ποιους 
άλλους τρόπους θα ήθελαν να αναπαραστήσουν τον μύθο. Τα παιδιά ενθαρρύνονται, 
χωρίζονται σε ομάδες και μία ομάδα να φτιάχνει  με πλαστελίνη την αλεπού, άλλη 
ομάδα αναλαμβάνει την κατασκευή ζωγραφιάς με το δάσος  και μια Τρίτη ομάδα ανα-
λαμβάνει να κατασκευάσει μια ζωγραφιά με ένα χωριό και την κληματαριά  και η τέ-
ταρτη ομάδα αναλαμβάνει να φωτογραφήσει τις δουλειές των υπόλοιπων ομάδων. 
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3η δραστηριότητα: παρακολούθησης βίντεο – animation: Με την τάξη στην ολομέ-
λεια η νηπιαγωγός παροτρύνει τα νήπια να παρακολουθήσουν μία δημιουργία anima-
tion στον υπολογιστή με ανάλογο θέμα. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται την ομοιότητα των 
μοντέλων και των μακετών του βίντεο –animation  που παρακολούθησαν με τα δικά 
τους. Εκφράζουν την επιθυμία να κινήσουν και τα ίδια τις δικές τους κατασκευές όπως 
αυτά που είδαν.  

4η δραστηριότητα: Δημιουργία animation: Οι νηπιαγωγοί του προγράμματος έχουν 
ήδη παρακολουθήσει σε επιμορφωτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα δημιουργία anima-
tion, και το γνωρίζουν ως εναλλακτική τεχνική διδασκαλίας. Με τα παιδιά   στην ολο-
μέλεια η νηπιαγωγός ενημερώνει για τα μέσα και τον τρόπο που πρέπει να ακολουθή-
σουν για να υλοποιηθεί ένα animation.  Έτσι μετά από συζήτηση προχωράμε στον σχε-
διασμό και στην οργάνωση του υλικού με καταμερισμό εργασιών στις ομάδες . Ιδιαί-
τερη έμφαση δόθηκε στους αφηγητές του μύθου όπου έπρεπε να προηγηθεί η κατανό-
ηση του μύθου και η μεταφορά του με αυθόρμητο τρόπο και η ηχογράφησή του με 
μικρόφωνο στον υπολογιστή της τάξης. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από την νηπια-
γωγό εξαιτίας της σταθερότητας που απαιτείται για την δημιουργία ενός animation α-
φού πρώτα πειραματίστηκε η ομάδα που είχε αναλάβει την λήψη φωτογραφιών. Οι 
ζωγραφιές των ομάδων στήθηκαν στον τοίχο και στο πάτωμα και η ομάδα κουνούσε 
διαδοχικά την αλεπού-μοντέλο έτσι ώστε να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση της κίνησης. 
Η ομάδα των παιδιών μεταφέρει και αποθηκεύει τις φωτογραφίες στον υπολογιστή με 
την βοήθεια της νηπιαγωγού. Στη συνέχεια η νηπιαγωγός επεξεργάζεται το υλικό με το 
λογισμικό δημιουργίας animation και δείχνει το αποτέλεσμα της ομαδικής αυτής εργα-
σίας στα παιδιά. 

Aξιολόγηση 

Η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο αφορά την επίτευξη των στόχων που θέσαμε κατά την 
διάρκεια της θεματικής ανάπτυξης.  

Περιλαμβάνει την ανταπόκριση (reaction): αξιολογεί  το πώς ανταποκρίθηκαν οι μαθη-
τές στη διδακτική μέθοδο, δηλαδή τι τους άρεσε περισσότερο, τι δεν τους άρεσε, τι θα 
ήθελαν να είχαν κάνει παραπάνω κλπ. Πραγματοποιείται προφορικά με τη μέθοδο της 
συνέντευξης ή με τη χρήση ερωτηματολογίου.  Εδώ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 
προφορικής συνέντευξης με καταγραφή των απαντήσεων των παιδιών.  Σύμφωνα με 
τις απαντήσεις τους, στα παιδιά άρεσε το animation και η εμπλοκή τους στην όλη δια-
δικασία καθώς  τρόπος προσέγγισης με τα μοντέλα που δημιούργησαν, τη χρήση της 
ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής,  την χρήση του Η/Υ, τα ενθουσίασε και κίνησε το 
ενδιαφέρον τους.  

Περιλαμβάνει τη μάθηση (learning): αξιολογεί τι έμαθαν οι μαθητές. Η εξακρίβωση γί-
νεται με χρήση pre-test και post-test που θεωρούνται ότι καταγράφουν με αντικειμενικό 
τρόπο τη μάθηση του εκπαιδευομένου. Εδώ χρησιμοποιήθηκαν η ζωγραφική, ο πίνα-
κας καταγραφής και αξιολόγησης και η ηχογράφηση των απόψεων των παιδιών στην 
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αρχική διερεύνηση του θέματος ως post test αποτίμησης γνώσης. Τα παιδιά δεν συνά-
ντησαν δυσκολίες στις συγκεκριμένες δραστηριότητες δείχνοντας πως οι μαθησιακοί 
στόχοι επιτεύχθηκαν. 

Περιλαμβάνει τη συμπεριφορά (behavior): αξιολογεί κατά πόσο έκανε κτήμα του το 
παιδί την νέα γνώση και πως αυτό φαίνεται μέσα από τις καθημερινές τους δραστηριό-
τητες. Η συστηματική παρατήρηση της συμπεριφοράς των παιδιών είναι η κυριότερη 
μέθοδος αποτίμησης της αλλαγής της συμπεριφοράς τους . Εδώ, με την παρατήρηση 
των παιδιών τόσο ατομικά όσο και στην ομάδα φάνηκε πως υιοθέτησαν τον βασικό 
στόχο του σεναρίου να αναπτύξουν την έντονη διάθεση για συνεργασία και δημιουργία 
ενός έργου από κοινού και διάχυση εργασιών στην σχολική κοινότητα.  

Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα (results): αξιολογεί σε τι ωφέλησε τελικά η νέα γνώση 
τα παιδιά. Τα παιδιά δείχνουν μεγαλύτερη ανταπόκριση σε δραστηριότητες, ταχύτερη 
εκτέλεση εργασίας, καλύτερη συνεργασία με συμμαθητές, τονώθηκε το ενδιαφέρον 
τους και τέλος  αναπτύχθηκε η αυτοπεποίθησή τους. 

Συμπεράσματα 

Τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές και οι νηπιαγωγοί του 61ου Νηπιαγωγείου Πα-
τρών ήταν πολύ θετικά. Τα νήπια ενθουσιάστηκαν από το γεγονός ότι απέκτησαν γνώ-
σεις μέσα από ψυχαγωγία και  πρωτότυπες δράσεις, Το έργο είχε θετικό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη της υπευθυνότητας και της πρωτοβουλίας στο καθένα ξεχωριστά και στην 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τους. Τα νήπια βίωσαν το αίσθημα της επιτυχίας και 
της δημιουργίας κάτι μοναδικού, αφού κατάφεραν να ακολουθήσουν σαφείς δύσκολες 
οδηγίες. Δόθηκε η ευκαιρία στην τάξη για παρατήρηση, συζήτηση, απόκτηση γνώσεων 
αλλά και την εφαρμογή των γνώσεων.  

Στο στάδιο υλοποίησης δόθηκε η έμπνευση για δημιουργία από τα νήπια. 

Επίσης οι συντονιστές εκπαιδευτικοί είχαν θετικές εμπειρίες. Μέσα από τις συνεργατι-
κές δραστηριότητες και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, εμπλούτισαν τις παιδαγωγικές 
πρακτικές και τις μεθόδους τους με νέες τεχνικές διδασκαλίας, οι οποίες ενσωματώθη-
καν και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου. Αποκτώντας νέους συνερ-
γάτες από διαφορετικά τμήματα του νηπιαγωγείου, ανταλλάχθηκαν απόψεις και πλη-
ροφορίες για παιδαγωγικά θέματα και εργαστήκαν αποτελεσματικά στην υλοποίηση 
του animation. Η σύνδεση της τεχνολογίας με την απόκτηση γνώσεων απέφερε θετικά 
αποτελέσματα τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς.  

Το πιο επιτυχημένο αποτέλεσμα ήταν η χρήση της τεχνολογίας από τα νήπια (διαφο-
ρετικά λογισμικά και διαδικτυακές εφαρμογές) για την παραγωγή του animation. Μέσα 
από την ψηφιακή δημιουργία  των νηπίων φαίνεται ολοκάθαρα ότι τα παιδιά είχαν την 
ίδια ανάγκη και επιθυμία  για δημιουργία. 

 

2639

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Βιβλιογραφία 

ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ Νηπιαγωγείου (2003).  

Π.Σ.Ν. (2011). Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 1ο & 2ο Μέρος, Μαθησιακές Πε-
ριοχές. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2002). Μάθηση και ∆ιδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. 
Ολική προσέγγιση. Τόµος Α’. Αθήνα: Ράπτης. 

ΥΠΕΠΘ- Π.Ι. (2001). Ενιαίο Διαθεματικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νη-
πιαγωγείο. 

                                               Δικτυογραφία 

https://el.wikipedia.org/wiki/Animation 

 

 

 

 

  

2640

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Η διδασκαλία της πορείας του Αποστόλου Παύλου για τη διάδοση του Ευαγγε-
λίου (Θρησκευτικά Δ΄ τάξης Δημοτικού) με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

Εφραιμίδης Παύλος Ι.  
Δρ Θεολογίας και Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

efraimid@yahoo.gr 

Νικητόπουλος Νικήτας 
Εκπαιδευτικός MSc ΠΕ 70, Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
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Περίληψη 

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., στο πλαίσιο κάθε γνωστικού αντικειμένου που διδάσκεται 
στο Δημοτικό Σχολείο, μετατρέπει τη μαθησιακή διαδικασία σε μια δυναμική και ε-
νεργητική διαδικασία ανακάλυψης, οργάνωσης και επεξεργασίας της πληροφορίας από 
τους ίδιους τους μαθητές. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και διάφορα εκπαιδευ-
τικά εργαλεία η γνώση δομείται και μεταβιβάζεται με θετικό τρόπο. Επιπλέον, τα στοι-
χεία της εικόνας και του ήχου κάνουν τη διδασκαλία ενδιαφέρουσα και ελκυστική. 
Διαμορφώνοντας με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. ένα ευχάριστο και διαδραστικό περιβάλ-
λον, επιδιώκουμε με το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο την καλλιέργεια του πνεύμα-
τος συνεργασίας, της δημιουργικής έκφρασης και της κριτικής ικανότητας των μαθη-
τών. Έχοντας κατά νου όλα αυτά τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. και στο μάθημα των Θρησκευτικών, παρουσιάζουμε ένα πρωτότυπο σενάριο 
διδασκαλίας για τρεις διδακτικές ενότητες του μαθήματος στη Δ΄ τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου, που αναφέρονται στη ζωή και το έργο του Αποστόλου Παύλου. 

Λέξεις - Κλειδιά: μάθημα των Θρησκευτικών (μ.τ.Θ.), Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), απόστολος Παύλος. 

Εισαγωγή  

Οι Η/Υ όπως και οι τεχνολογίες της πληροφορίας στις μέρες μας έχουν διεισδύσει σχε-
δόν σε όλες τις σφαίρες της ζωής. Η είσοδος των Η/Υ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
και ειδικότερα στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών (μ.τ.Θ.) έχουν βοη-
θήσει όχι μόνο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της θρησκευτικής εκπαίδευσης των 
μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, αλλά και να γίνουν πιο κατανοητά και ενδιαφέρο-
ντα για το σύγχρονο μαθητή τα μηνύματα του μ.τ.Θ.  

Η οθόνη του Η/Υ είναι ένα παράθυρο στον κόσμο της γνώσης, ενώ ταυτόχρονα η εί-
σοδος των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στο χώρο της 
εκπαίδευσης δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης, ανάκτησης, επεξεργασίας και μεταφο-
ράς πληροφοριών τεραστίων διαστάσεων (Hess, 2005). Στο πλαίσιο αυτού του νέου 
μαθησιακού περιβάλλοντος, μεταβάλλεται αφενός ο ρόλος του εκπαιδευτικού, καθώς 
δεν παρέχει πια γνώσεις και πληροφορίες, αλλά καθοδηγεί τους μαθητές. Αφετέρου, οι 
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μαθητές δεν είναι πια παθητικοί δέκτες αλλά ενεργητικοί αποδέκτες της νέας γνώσης, 
την οποία δομούν κατά τη μαθησιακή διαδικασία (Χρονάκη, 2004). 

Η χρήση των Η/Υ κι ευρύτερα των Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο του μ.τ.Θ. είναι εργαλεία μά-
θησης με πολλά πλεονεκτήματα, καθώς είναι σύγχρονα και αγαπημένα στους μαθητές, 
δεδομένης μάλιστα της εξοικείωσης των σημερινών μαθητών με τους Η/Υ. Τα πλεονε-
κτήματα αυτά αφορούν στην ενθάρρυνση των μαθητών για ενεργό συμμετοχή τους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη συνεργατική μάθηση και τη πολύπλευρη διέγερση 
των αισθήσεών τους, στη βελτίωση της απόδοσης και την ενεργητική οικοδόμηση της 
γνώσης (Κογκούλης, 2003) με την εμπλοκή τους σε εποικοδομητικές και ψηφιακού 
τύπου ελκυστικές δραστηριότητες. Πειραματίζονται με το υλικό που τους δίνεται, α-
ναπτύσσουν στρατηγικές έρευνας που αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, επεξεργάζο-
νται πληροφορίες και οδηγούνται στη μάθηση μέσω της έρευνας και όχι μέσω της α-
πομνημόνευσης (Μητροπούλου, 2007). Τέλος, οι Τ.Π.Ε. δημιουργούν τις προϋποθέ-
σεις για επιτυχία της ομαδοσυνεργατικής (Baudrit, 2007), διαθεματικής (Κόπτσης, 
2006), βιωματικής (Κόπτσης, 2008) και διαπολιστισμικής προσέγγισης της γνώσης 
(Βασιλόπουλος, 2008). 

Εμείς, θεωρώντας ότι οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην καινο-
τόμο παρουσίαση της ύλης του μ.τ.Θ., επιχειρήσαμε τη διδασκαλία μιας ενότητας των 
Θρησκευτικών της Δ΄ τάξης με τη χρήση αυτών. Με τη διδακτική μας πρόταση προ-
σφέρουμε στο δάσκαλο ένα νέο, καινοτόμο τρόπο διδασκαλίας με σύγχρονα -από τε-
χνολογικής πλευράς- εκπαιδευτικά εργαλεία διδασκαλίας. Στους μαθητές προσφέ-
ρουμε ένα νέο, ελκυστικό και εντυπωσιακό τρόπο προσέγγισης της διδακτέας ύλης των 
Θρησκευτικών, που αποδεικνύει ότι το μ.τ.Θ. δεν είναι παρωχημένο, αφού μπορεί να 
μεταδώσει τα μηνύματά του με δυναμικό τρόπο με τη συνδρομή των Τ.Π.Ε.. Αξίζει να 
υπογραμμίσουμε ότι στη διδακτική μας πρόταση δε γίνονται εκπτώσεις στο θεολογικό 
υπόβαθρο του μαθήματος, εφόσον στηριζόμενοι στο θεολογικό πυρήνα της προς μά-
θηση ύλης, θέσαμε ως κεντρικό στόχο την αναβάθμιση του τρόπου διδασκαλίας του. 

Τίτλος σεναρίου - Εκτιμώμενη διάρκεια  

 «Η πορεία του Αποστόλου Παύλου για τη διάδοση του Ευαγγελίου», 3 δίωρα. 

Τάξη αναφοράς και εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο συνδέεται με τις γνωστικές περιοχές: των Θρη-
σκευτικών της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, της Γλώσσας (μελέτη κειμένων, πα-
ραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου), της Γεωγραφίας, των Τ.Π.Ε., και της Ιστο-
ρίας. Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και οι στόχοι 
που τίθενται, άπτονται πλήρως του αντίστοιχου αναλυτικού προγράμματος των Θρη-
σκευτικών (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.-Π.Ι., 2011). Το συγκεκριμένο μάθημα που περιέχεται στα 
κεφάλαια 16, 17 και 18 των Θρησκευτικών της Δ΄ τάξης (Ζούρας κ.ά., 2012) ανήκει 
στο Γ΄ κεφάλαιο του Α.Π.Σ.: «Νέος δρόμος, καινούρια ζωή». Ως προς το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
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υπηρετεί θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης, όπως: χώρος – χρόνος επι-
κοινωνία – αλληλεπίδραση – ομοιότητα – διαφορά και μεταβολή – πολιτισμός, διαπο-
λιτισμικότητα – συλλογικότητα.  

Παιδαγωγική προσέγγιση 

Οι θεωρίες μάθησης, οι οποίες έχουν εφαρμογή στη διδασκαλία μέσω Η/Υ και τις ο-
ποίες λάβαμε υπόψη μας στη διδασκαλία μας, είναι οι ακόλουθες: 

Α) Οι συνειρμικές θεωρίες μάθησης. Π.χ. του Thorndike (Βλ. Saettler, 2004) και του 
Skinner (Βλ. Slater, 2004). Β) Ο γνωστικός εποικοδομητισμός του J. Piaget (Βλ. Piaget, 
1967). Γ) Η μάθηση με ανακάλυψη του J. Bruner (Βλ. Bruner, J. 1960).  

Οι διδακτικές αρχές, οι οποίες διέπουν τη διαδικασία της μάθησης στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας με Τ.Π.Ε., την οποία προτείνουμε, είναι οι ακόλουθες: 

1) Η αρχή της εποπτείας. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, τα ερεθίσματα δίνονται μέσα 
από ήχους, εικόνες ή πραγματικές παραστάσεις, που προσελκύουν το ενδιαφέρον των 
μαθητών, ενεργοποιούν κίνητρα μάθησης και γεννούν αφορμές για συζήτηση και προ-
βληματισμό (Μητροπούλου, 2002). Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, λοιπόν, χρησιμο-
ποιούνται για να γίνει η διδασκαλία πολυαισθητηριακή και να ανταποκρίνεται όσο πε-
ρισσότερο γίνεται στις ανάγκες περισσότερων μαθητών (Ζευκίλης, 1989). 

2) Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με τις εμπειρίες συνεργασίας που προσφέρει, μυεί 
τους μαθητές στη δημοκρατία, μετατρέποντας την τάξη από αναγκαστική συνάθροιση 
ατόμων σε ένα δημοκρατικά οργανωμένο σύνολο (Lance & Cliff, 1996). Καλλιεργεί 
την προσωπική ευθύνη κάθε μέλους απέναντι στην ομάδα, αλλά ταυτόχρονα καλλιερ-
γεί και τη συλλογική ευθύνη της ομάδας απέναντι στο κάθε μέλος της (Εφραιμίδης, 
2015). Καλλιεργεί τη συλλογικότητα, την αλληλοβοήθεια, την άμιλλα, τον αλληλοσε-
βασμό, την αυτοτέλεια, την προσωπική και συλλογική ευθύνη (Croll & Hastings, 
1996). Η θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της ομάδας γεννά στα παιδιά το 
αίσθημα του να ανήκουν σε ένα σύνολο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να φαντα-
στούν τη δική τους επιτυχία χωρίς την επιτυχία των άλλων και να θεωρούν την προσω-
πική τους συμβολή ως απαραίτητη για την επιτυχία της ομάδας (Galton & Williamson, 
1992).  

3) Η αρχή της ενεργητικής συμμετοχής. Σύμφωνα με την άποψη του J. Dewey (1997), 
ο μαθητής πρέπει να συμμετέχει ενεργά και δραστήρια για να κατακτήσει τη μάθηση. 
Ο Bruner (1960) υποστηρίζει την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία 
της μάθησης μέσα από διαδοχικά στάδια αφαίρεσης. Η ενεργητική συμμετοχή απελευ-
θερώνει τους μαθητές από την παθητική ακρόαση, προωθεί την πρωτοβουλία και ανα-
πτύσσει την αυτενέργεια. Ασκεί την κριτική ικανότητα των μαθητών, τους βοηθάει να 
αναπτύσσουν την αυτογνωσία και την αυτοκριτική, συγκρίνοντας τον εαυτό τους με 
τους άλλους (Κόπτσης, 2008). 
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4) Η αρχή της ενιαίας διδασκαλίας – Διαθεματικότητα. Στη διαθεματικότητα η γνώση 
αντιμετωπίζεται ως όλον και προσεγγίζεται μέσα από τη διερεύνηση θεμάτων, τα οποία 
εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των μαθητών (Lattuca, Voigt & Fath, 2004). Η διαθεμα-
τική προσέγγιση δίνει στο μαθητή την ευκαιρία να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο δε-
ξιοτήτων και γνώσεων, μια ολιστική αντίληψη της γνώσης, που του επιτρέπει να δια-
μορφώνει προσωπική άποψη για θέματα των επιστημών που σχετίζονται μεταξύ τους, 
καθώς και με ζητήματα της καθημερινής ζωής, ώστε ο μαθητής να διαμορφώσει τη 
δική του άποψη για τον κόσμο (Κόπτσης, 2006).  

Γενικός σκοπός - Επιμέρους στόχοι 

Σκοπός του σχεδίου διδασκαλίας είναι οι μαθητές, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες 
και τις πηγές της Καινής Διαθήκης (Πράξεις των Αποστόλων και επιστολές του Απο-
στόλου Παύλου), να συνειδητοποιήσουν ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας ακούρα-
στος οδοιπόρος που έμεινε μέχρι τέλους πιστός στην αποστολή του, παρά τους κινδύ-
νους που αντιμετώπισε. 

Α. Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο  

Οι μαθητές: 
• να αντιληφθούν ότι ο Χριστός καλεί τον κάθε άνθρωπο μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο, α-

κόμη κι αυτούς που τον αρνούνται 
• να κατανοήσουν ότι κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να αποδεχτεί ή όχι το κάλεσμα 

αυτό 
• να κατανοήσουν ότι η πορεία της ζωής μας μπορεί να αλλάξει με την παρέμβαση του 

Θεού 
• να γνωρίσουν τη βιβλική διήγηση 
• να συνειδητοποιήσουν τον ιεραποστολικό ζήλο του Αποστόλου Παύλου 
• να γνωρίσουν τις δυσκολίες που συνάντησε ο απόστολος Παύλος προσπαθώντας να 

διαδώσει το Ευαγγέλιο 
• να συνειδητοποιήσουν ότι από την Ελλάδα ξεκίνησε το κήρυγμα του Ευαγγελίου στην 

Ευρώπη 
• να γνωρίσουν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες στον ελλαδικό χώρο 
• να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική και γεμάτη ευθύνη είναι για τους Έλληνες η 

μελέτη της διδασκαλίας και της ζωής του Αποστόλου Παύλου 
• να καταλάβουν την οικουμενικότητα της διδασκαλίας του Χριστού 
• να γνωρίσουν τη μέριμνα του Αποστόλου Παύλου για τους πιστούς 
• να αποκτήσουν μια πρώτη εντύπωση για τη μορφή και το περιεχόμενο των επιστολών 

του Αποστόλου Παύλου  
• να αισθανθούν χαρά και τιμή που οι επιστολές γράφτηκαν στη γλώσσα μας 
• να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα της πορείας μέχρι το μαρτύριο του Αποστόλου 

Παύλου στη Ρώμη. 
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Β. Επιμέρους στόχοι ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

Με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά τη διδασκαλία, οι μαθητές να είναι σε θέση: 
• να προσεγγίσουν τις Τ.Π.Ε. ως εργαλεία και πηγές μάθησης 
• να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης των λογισμικών και γενικότερα 

του Η/Υ 
• να καταλάβουν μέσα από τις δραστηριότητες τη χρησιμότητα του Η/Υ και του σχετι-

κού λογισμικού ως μέσο διδασκαλίας. 

Γ. Επιμέρους στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Οι μαθητές να είναι σε θέση: 
• να εξασκηθούν σε δεξιότητες επιστημονικής έρευνας (π.χ. παρατήρηση, διερεύνηση, 

σύγκριση, ερμηνεία κλπ.) 
• να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη 
• να κρίνουν και να αξιολογούν τις εργασίες τους καθώς και εργασίες άλλων 
• να συμβάλλουν στην τελική διαμόρφωση μιας εργασίας καταθέτοντας ιδέες, προτά-

σεις, υποδείξεις κ.λπ., αναπτύσσοντας ταυτόχρονα αναστοχαστικές δεξιότητες, κα-
θώς και δεξιότητες επιχειρηματολογίας 

• να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο 
υλικό του διαδικτύου ή μέσα από το πληροφοριακό υλικό που παρέχουν τα λογισμικά 

• να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες ως προς τη χρησιμό-
τητά τους 

• να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν μόνοι τους να οικοδομούν τη γνώση 
• να μάθουν να συνεργάζονται και να συνομιλούν εποικοδομητικά στο πλαίσιο της α-

μοιβαιότητας και του σεβασμού του άλλου 
• να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και επεξεργα-

σίας δεδομένων.  

Πρωτοτυπία 

Με τη διδακτική μας πρόταση κατά κύριο λόγο αναβαθμίζουμε τον τρόπο διδασκαλίας 
της συγκεκριμένης ενότητας του μ.τ.Θ. στηριζόμενοι στις Τ.Π.Ε. και τις πηγές της Και-
νής Διαθήκης. Δεν περιοριζόμαστε σε μια τυπική ενημέρωση για τις μορφές του θρη-
σκευτικού φαινομένου που κατέγραψε η ιστορία και ερεύνησε η κοινωνιολογία ούτε 
καταφεύγουμε στη μετωπική διδασκαλία, κατά την οποία ο δάσκαλος κατέχει κυρίαρχο 
ρόλο. Με αυτόν τον τρόπο καταπολεμούμε την τάση για υποβάθμιση της σημασίας και 
του ρόλου του μ.τ.Θ. στην αγωγή των παιδιών, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια 
(Κόπτσης, 2006), μια υποβάθμιση που φτάνει στο σημείο να παρατηρείται συχνά να 
μην αφιερώνεται ο προβλεπόμενος από τα Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. διδακτικός χρόνος για 
το μάθημα. 

Στο δάσκαλο προσφέρουμε ένα νέο, καινοτόμο τρόπο διδασκαλίας με σύγχρονα εκπαι-
δευτικά εργαλεία διδασκαλίας. Στους μαθητές προσφέρουμε ένα νέο, ελκυστικό και 
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εντυπωσιακό τρόπο προσέγγισης της διδακτέας ύλης των Θρησκευτικών, που αποδει-
κνύει ότι το μ.τ.Θ. δεν είναι παρωχημένο, αφού μπορεί να μεταδώσει τα μηνύματά του 
με δυναμικό τρόπο με τη συνδρομή των Τ.Π.Ε..  

Ένα ξεχωριστό στοιχείο στην προτεινόμενη διδασκαλία είναι η αξιοποίηση των πηγών 
της Καινής Διαθήκης (Πράξεις των Αποστόλων και επιστολές του Αποστόλου Παύ-
λου) από τους ίδιους τους μαθητές. Ερχόμενοι σε επαφή με τη βιβλική διήγηση, απο-
κτούν μια πρώτη εντύπωση για τη μορφή και το περιεχόμενο των επιστολών του Απο-
στόλου Παύλου και των Πράξεων των Αποστόλων και αποφεύγεται η μονοτονία του 
τρόπου επεξεργασίας των θεμάτων. Επίσης, εξασκούνται σε δεξιότητες επιστημονικής 
έρευνας (π.χ. παρατήρηση, διερεύνηση, σύγκριση, ερμηνεία, αξιολόγηση των πληρο-
φοριών ως προς τη χρησιμότητά τους κλπ.), άντλησης, συλλογής, οργάνωσης, ανάλυ-
σης και επεξεργασίας δεδομένων.  

Ένα άλλο ξεχωριστό στοιχείο της διδασκαλίας συνδέεται με τη διαθεματικότητα. Η 
προτεινόμενη διδασκαλία συνυφαίνεται με διάφορες μορφές τέχνης, όπως: 1) η μου-
σική, καθώς αξιοποιείται η μελοποίηση του ύμνου της αγάπης (Πρὸς Κορινθίους Α' 
13), η οποία ακούγεται στην ταινία «Trois couleurs: Bleu» των K. Pieziewicz και K. 
Kiezlowski) και 2) η ζωγραφική και το ψηφιδωτό, καθώς η όλη διδασκαλία και ορι-
σμένες από τις δραστηριότητες συνδέονται με τις απεικονίσεις του προσώπου του Α-
ποστόλου Παύλου και τις αναπαραστάσεις περιστατικών της ζωής του σε ψηφιδωτά, 
χαρακτικά, Βυζαντινές αγιογραφίες ή πίνακες θρησκευτικής ζωγραφικής της Ρωμαιο-
καθολικής Εκκλησίας κ.λ.π.. 

Στο πλαίσιο της διαθεματικότητας, το αντικείμενο της διδασκαλίας μας εξετάζεται και 
από τη σκοπιά της Γεωγραφίας, αφού πάνω στο χάρτη μελετούν και καταγράφουν οι 
μαθητές το βίο και τις περιοδείες του Αποστόλου Παύλου. Η μελέτη του γεωγραφικού 
χώρου περιλαμβάνει και τη μελέτη των ανθρώπων ως ομάδα αλλά και τις πολιτιστικές 
εξελίξεις, όπως αυτές επηρεάζουν το χώρο (Λαμπρινός, 1994). Στην προκειμένη περί-
πτωση, η μελέτη του γεωγραφικού χώρου όπου έδρασε ο απόστολος Παύλος περιλαμ-
βάνει και το στοιχείο της θρησκείας. Έτσι αφ’ ενός οι μαθητές γνωρίζουν τις πρώτες 
χριστιανικές κοινότητες στον ελλαδικό χώρο και αφ’ ετέρου συνειδητοποιούν ότι από 
την Ελλάδα ξεκίνησε το κήρυγμα του Ευαγγελίου στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με την αρχή της διαθεματικότητας συνδέουμε τη διδασκαλία μας και με την 
Ιστορία, δίνοντας το ιστορικό περίγραμμα της εποχής του Αποστόλου Παύλου: π.χ. ο 
Ελληνισμός και η Ρώμη, η ναυσιπλοΐα και τα ταξίδια στο Ρωμαϊκό κόσμο, το επάγ-
γελμα του σκηνοποιού, το οποίο άσκησε ο απόστολος Παύλος κ.ά..  

 Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής: Prezi, Google Earth, 
Ms Word, Hot Pepper, Φυλλομετρητής με τις Μηχανές Αναζήτησης και ο διαδικτυακός 
τόπος YouTube. 

2646

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Το YouTube είναι ένας διαδικτυακός τόπος, ο οποίος επιτρέπει αποθήκευση, αναζή-
τηση και αναπαραγωγή ψηφιακών ταινιών. 

Το Prezi είναι ένα λογισμικό παρουσίασης και αφήγησης πάνω σε έναν εικονικό 
καμβά, με δυνατότητα δυναμικής μεγέθυνσης και σμίκρυνσης σημείων του καμβά. 
Μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό μέσο διδασκαλίας και πεδίο ποικίλων δραστη-
ριοτήτων. Αποτελεί ένα πολύτιμο υπερμεσικό και πολυμεσικό εργαλείο. Με τη χρήση 
του ενθαρρύνονται οι πολλαπλοί τρόποι αναπαράστασης (εικόνας, ήχου, κίνησης και 
βίντεο) σε αντίθεση με το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης που χαρα-
κτηρίζεται από τη μεγάλη έμφαση στο γραπτό και τον προφορικό λόγο.  

Το λογισμικό Google Earth ανήκει στα Περιβάλλοντα Μάθησης μέσω Διερεύνησης, 
Ανακάλυψης και Οικοδόμησης (ανοικτού τύπου) και συγκεκριμένα στα Συστήματα Ο-
πτικοποίησης μέσω Διαδικτύου. Η επιλογή του συγκεκριμένου λογισμικού έγινε, διότι 
µε τη χρήση του δεν παρέχεται απλά ένα εποπτικό µέσο (όπως οι χάρτες και τα βιβλία), 
αλλά ένα ανοιχτό περιβάλλον μάθησης στο οποίο συντελούνται δραστηριότητες διε-
ρεύνησης και ανακάλυψης, σε σημαντικότερο βαθμό από ό,τι θα γινόταν µε τη χρήση 
του παγκόσμιου χάρτη και του βιβλίου. 

Το λογισμικό Hot Pepper ανήκει στα Περιβάλλοντα Μάθησης κλειστού τύπου και 
συγκεκριμένα στα λογισμικά συγγραφής υπερμεσικών εφαρμογών και ασκήσεων. 
Πρόκειται για ένα λογισμικό ηλεκτρονικής εξάσκησης και αξιολόγησης. Επιτρέπει τη 
δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, αντιστοίχισης, ταξινό-
μησης, συμπλήρωσης κενών και σταυρόλεξων και υποκαθιστά τον εκπαιδευτικό, αφού 
αναλαμβάνει μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης. Επιτρέπει στο μαθητή να εξασκηθεί 
σε γνώσεις και δεξιότητες, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα πολλαπλών προσπαθειών. 
Οι αναλύσεις των απαντήσεων από το σύστημα είναι επίσης στοιχειώδεις και δίνουν 
άμεση ανατροφοδότηση, συνήθως της μορφής «σωστό - λάθος». 

Ο επεξεργαστής κειμένου Ms Word αποτελεί ένα λογισμικό το οποίο μπορεί να απο-
τελέσει τον πυρήνα για μια διδασκαλία ή να αποτελέσει το πεδίο για δραστηριότητες 
προγύμνασης, εμπέδωσης και εξάσκησης. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή και επε-
ξεργασία κειμένου σε ψηφιακή μορφή, ποιοτικά διαφορετική από αυτή που λαμβάνει 
χώρα με χαρτί και μολύβι και αναμφίβολα πιο γρήγορη, εύκολη και «οικολογική». 
Προσφέρει λειτουργίες σύνθεσης, χειρισμού, δόμησης και μορφοποίησης κειμένων, 
μετακειμενικές λειτουργίες και, τέλος, τη δυνατότητα δημιουργίας πολυτροπικού κει-
μένου και με χρήση υπερσυνδέσμων. 

Ο Φυλλομετρητής με τις Μηχανές Αναζήτησης αξιοποιούνται για την αναζήτηση 
και εύρεση πληροφορίας από συγκεκριμένες και ελεγμένες ιστοσελίδες. Επιτρέπουν 
εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες (εικόνες, κείμενα, ήχο), ευνοούν τον πλουραλισμό 
και καλλιεργούν την κριτική σκέψη. Επίσης, προωθούν την επικοινωνία και τη διάχυση 
της πληροφορίας. Γενικά, θα λέγαμε ότι η χρήση του διαδικτύου και η αναζήτηση και 
διαχείριση της πληροφορίας μέσω αυτού είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο στα χέρια των 
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μαθητών για την ανακάλυψη της γνώσης. Ο δάσκαλος διαδραματίζει ρόλο υποστηρι-
κτικό και συγχρόνως καθοδηγητικό, ώστε να οδηγήσει τους μαθητές του στην εγκυρό-
τητα και αξιολόγηση των πληροφοριών του διαδικτύου και όχι στην άκριτη υιοθέτησή 
τους. Έτσι περνάει τα μηνύματα της ασφαλούς πλοήγησης. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Πρώτη ενότητα δραστηριοτήτων 

Αρχικά προβάλλεται μέσω του Youtube η ταινία του National Geographic με τίτλο 
«Roman Shipwreck Raised After 2,000 Years», που παρουσιάζει μια αρχαιολογική α-
νασκαφή και τον εντοπισμό ενός Ρωμαϊκού πλοίου στο βυθό ενός ποταμού (Βλ. 
https://www.youtube.com/watch?v =9hKnoW9mfYE).  

 

Εικόνα 1: Στιγμιότυπο από την ταινία «Roman Shipwreck Raised After 2,000 Years» 

Ακολουθεί συζήτηση για το πώς φαντάζονται οι μαθητές τις θαλάσσιες μετακινήσεις 
των ανθρώπων κατά τη Ρωμαϊκή εποχή (δηλαδή με ποιο τρόπο γινόταν και ποια ήταν 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα σε σχέση με τις χερσαίες μετακινήσεις). Α-
ξιόλογο βοήθημα μπορεί να αποτελέσει και το κεφάλαιο «Ναυσιπλοΐα και ταξίδια στο 
ρωμαϊκό κόσμο» του βιβλίου «Τα ταξίδια του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα» 
(Μπαρτζουλιάνος, 2004). Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετα πληρο-
φορίες από σχετικές ιστοσελίδες, όπου αξιοποιούνται κατάλληλα οι εικόνες των ψηφι-
δωτών και των νομισμάτων με παραστάσεις πλοίων της εποχής εκείνης: 

http://anaskafi.blogspot.gr/2015/06/blog-post_60.html 

http://www.shipsmodels.gr /macr/5romaic.htm (στην ελληνική γλώσσα) 
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http://www.historyforkids.org/learn/romans/science/sailing.htm και 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_navy (στην αγγλική γλώσσα). 

Μέσα από συζήτηση για τις μετακινήσεις των ανθρώπων της εποχής του Αποστόλου 
Παύλου, οι μαθητές προβληματίζονται για τις δυσκολίες στη διάδοση της διδασκαλίας 
του Χριστού σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο εκείνης της εποχής και επισημαίνουν επι-
γραμματικά τα κύρια χαρακτηριστικά της. 

Έπειτα οι μαθητές γνωρίζουν την προσωπικότητα του Αποστόλου Παύλου και το συ-
γκλονιστικό γεγονός της μεταστροφής του μελετώντας -στο πλαίσιο του Φύλλου Ερ-
γασίας 1- τις Πράξεις των Αποστόλων (Κεφάλαιο 22,3) και εναλλακτικά δύο επιλεγ-
μένους ιστοχώρους:  

1) http://www.imth.gr/inst/imth/gallery/K.D/PrakseisApostolon/ (ιστοχώρος της 
Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, όπου παρέχεται η δυνατότητα να εμφανίζεται το αρ-
χαίο κείμενο των Πράξεων των Αποστόλων δίπλα στο μεταφρασμένο) 

 

Εικόνα 2: Ιστοχώρος της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης, οι Πράξεις των Αποστόλων 

2) http://kainidiathiki.agiooros.org/index.php?id=5&bt=Πραξεις+Αποστο-
λων&ch=22&ancnew=AM, όπου παρέχεται η δυνατότητα να εμφανίζεται το αρχαίο 
κείμενο δίπλα στο μεταφρασμένο αλλά και η επιλογή να ακουστεί η ανάγνωση των 
Πράξεων των Αποστόλων σε βίντεο. 
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 Η συμπλήρωση του Φύλλου Εργασίας 1 γίνεται σε έναν κειμενογράφο ομαδοσυνερ-
γατικά (όλη η τάξη έχει χωριστεί σε τέσσερις ομάδες). Στη συνέχεια, οι ομάδες παρου-
σιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τις απαντήσεις τους, συζητούν τι τους έκανε ιδιαί-
τερη εντύπωση και εκφράζουν τις απορίες τους. 

Για να κατανοήσουν περισσότερα οι μαθητές σχετικά με τη σημασία και την προέ-
λευση της πηγής που μελέτησαν, δηλαδή τις Πράξεις των Αποστόλων, παροτρύνονται 
με τη βοήθεια της ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.imtl.gr/?page_id=1893, να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες, και, αν υ-
πάρξει περαιτέρω ενδιαφέρον, να μελετήσουν και λεπτομερέστερες ιστοσελίδες, που 
αναφέρονται στην προσωπικότητα του Ευαγγελιστή Λουκά και στο θεόπνευστο έργο 
του (με τη βοήθεια σχετικού Φύλλου Εργασίας 2). 

Έπειτα, οι μαθητές διαπραγματεύονται τα θέματα του Φύλλου Εργασίας 3. Στο Φύλλο 
αυτό δίδονται συγκεκριμένα αποσπάσματα των Πράξεων των Αποστόλων και των Ε-
πιστολών του Αποστόλου Παύλου. Αυτά είναι ομαδοποιημένα ανά περιοδεία και οι 
μαθητές καλούνται -με τη βοήθεια των ιστοσελίδων που προαναφέρθηκαν- να συμπλη-
ρώσουν τις στήλες ενός πίνακα που αναφέρονται στις περιοδείες του Αποστόλου Παύ-
λου, τους προορισμούς, τα σημαντικά γεγονότα της ζωής του τη σύνθεση της συνοδείας 
του κ.λ.π.. Τέλος, ανακοινώνονται στην ολομέλεια της τάξης τα ευρήματα της κάθε 
ομάδας και ακολουθεί συζήτηση. 

Δεύτερη ενότητα δραστηριοτήτων 

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να δημιουργήσει μια δυναμική παρουσίαση με τη χρήση του 
λογισμικού Prezi. Πρώτα όμως οργανώνει σε σειρά τα επιμέρους στιγμιότυπα της κάθε 
παρουσίασης στο Φύλλο Εργασίας 4, που θα τους δοθεί μαζί με προτεινόμενα αρχεία 
που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει (π.χ. εικόνες από αρχαιότητες, σχετικές αγιογραφίες, 
βίντεο, χάρτες και ηχητικά ντοκουμέντα, όπως η μελοποίηση του ύμνου της αγάπης 
(του Zbigniew Preisner εμπνευσμένο από την Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του Από-
στολου Παύλου, η οποία ακούγεται στην ταινία «Trois couleurs: Bleu»). Το επόμενο 
βήμα μετά το σχεδιασμό είναι η δημιουργία της παρουσίασης με τη βοήθεια του εκπαι-
δευτικού, ο οποίος επιλύει τυχόν προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν. Στο τέ-
λος, όλες οι παρουσιάσεις προβάλλονται στην ολομέλεια της τάξης και συζητούνται οι 
εντυπώσεις, οι απορίες και οι τυχόν ενστάσεις.  

Τρίτη ενότητα δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές μέσω του λογισμικού Google Earth περιηγούνται νοερά στους σταθμούς 
των ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου, καθώς στο Φύλλο Εργασίας 5 καλούνται να 
επισημάνουν, να μελετήσουν τη διαδρομή, το ανάγλυφο και να προβληματιστούν για 
τις τυχόν δυσκολίες των μετακινήσεων των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Πρώτα ό-
μως ως βοήθημα τους δίνεται ένα αρχείο του Google Earth (σε μορφή .klm), στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι σταθμοί των ταξιδιών και ένας χάρτης - εικόνα επικάλυψης (εικόνα 
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2), προσαρμοσμένος στο υπόβαθρο του λογισμικού, από τον οποίο θα ανακαλέσουν τις 
διαδρομές ανά περιοδεία αλλά και τους σταθμούς του ταξιδιού. Οι ομάδες αναλαμβά-
νουν να εργαστούν σε διαφορετικά ταξίδια από αυτά που εργάστηκαν στην προηγού-
μενη ενότητα δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα των εργασιών τους παρουσιάζονται 
στην ολομέλεια της τάξης ακολουθώντας συζήτηση. 

 

Εικόνα 3: Χάρτης-εικόνα επικάλυψης στο λογισμικό Google Earth 

Οι δραστηριότητες αξιολόγησης δίνονται μέσω του λογισμικού Hot Pepper, στο οποίο 
δίδεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης εικόνων-χαρτών, αφού η μελέτη του χώρου είναι 
απαραίτητη στα ταξίδια του Αποστόλου Παύλου. Αξιολόγηση γίνεται και με τα φύλλα 
εργασίας (όπως το Ενδεικτικό Φύλλο Εργασίας που ακολουθεί), όπου επιχειρείται πε-
ραιτέρω εμβάθυνση στο έργο του Αποστόλου Παύλου και στη γενικότερη προσφορά 
του στην διάδοση και εγκαθίδρυση του χριστιανισμού καθώς επίσης και άλλα που α-
φορούν στην προσωπικότητα του Αποστόλου Παύλου, στη στάση ζωής και τα ηθικά 
παραδείγματά του (όπως π.χ. ότι παράλληλα με τη διδασκαλία του εργαζόταν συνέχεια 
και ασκούσε το επάγγελμα του σκηνοποιού, κλπ.).  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Παρακάτω δίδονται αποσπάσματα από τις Επιστολές που έγραψε ο απόστολος Παύλος 
απευθυνόμενος στα μέλη των νέων εκκλησιών που ίδρυσε. Γράψτε κάτω από κάθε α-
πόσπασμα το μήνυμα που νομίζετε ότι επιθυμούσε ο Απόστολος Παύλος να εμφυσήσει 
στα μέλη αυτά των νέων εκκλησιών, αν το μήνυμα εξακολουθεί να ισχύει στις μέρες 
μας και πώς θα μπορούσατε εσείς να το ακολουθήσετε στη ζωή σας : 
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1. Προς Κορινθίους Α΄ 1, 10 Να είστε όλοι σύμφωνοι, να μην υπάρχουν ανάμεσά 
σας διαιρέσεις και προστριβές. 

………………………………………………………………………………………… 

2. Προς Εφεσίους 2, 14  Ο Χριστός είναι η ειρήνη. Αυτός έκανε όλους τους ανθρώ-
πους ένα λαό. Γιατί γκρέμισε ό,τι χώριζε και προκαλούσε έχθρα στους ανθρώπους.  

………………………………………………………………………………………… 

3. Προς Γαλάτας, 3, 28  Δεν υπάρχει πια διάκριση ανάμεσα σε Ιουδαίο και ειδωλο-
λάτρη, δούλο και ελεύθερο, άνδρα και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένα, χάρη στον Ιησού 
Χριστό. 

………………………………………………………………………………………… 

4. Προς Φιλιππησίους, 2, 15  Αδελφοί μου, να λάμπετε σαν αστέρια ανάμεσα στους 
ανθρώπους, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. 

………………………………………………………………………………………… 

Δυνατότητες επέκτασης 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε άλλες διδα-
κτικές ενότητες του μ.τ.Θ.: π.χ. της Γ΄ τάξης «13. Όταν η ζωή μας κινδυνεύει», της Δ΄ 
τάξης «29. Πορευθείτε σε όλα τα έθνη», της Ε΄ τάξης «4.6. Τοιχογραφίες που διηγού-
νται» και της Στ΄ τάξης «27. Η Ορθοδοξία στην Ελλάδα». Θα μπορούσε όμως να συν-
δεθεί και με άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως τα Μαθηματικά (υπολογισμός χρονικών 
διαστημάτων και αποστάσεων στο γεωγραφικό χώρο). Επίσης, σε επίπεδο λογισμικών 
θα μπορούσε στη διδασκαλία με Τ.Π.Ε. να αξιοποιηθεί αντί για το λογισμικό Hot 
Pepper το λογισμικό Hot Potatoes. Ως επέκταση των δραστηριοτήτων με το λογισμικό 
Google Earth, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και το λογισμικό Google Maps. Τέλος, 
θα μπορούσε αντί για το λογισμικό παρουσίασης Prezi να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό 
Ms PowerPoint. 

Τρόπος οργάνωσης διδασκαλίας και ρόλοι μαθητών και εκπαιδευτικού 

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στους 
μαθητές να εργαστούν ομαδικά και να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της διερεύνησης 
προεπιλεγμένων από το δάσκαλο διαδικτυακών τόπων. Επίσης, μπορούν να αντιληφ-
θούν καλύτερα το γεωγραφικό χώρο όπου έδρασε ο απόστολος Παύλος, κάνοντας 
χρήση του λογισμικού οπτικοποίησης Google Earth, καθώς και να χειρίζονται έννοιες 
και να οργανώνουν βασικά στοιχεία και δεδομένα μέσα από το περιβάλλον Δημιουρ-
γίας Παρουσιάσεων, Prezi. Με τη χρήση λογισμικών και κατάλληλων φύλλων εργα-
σίας αναδεικνύεται το μαθητοκεντρικό μοντέλο της διερευνητικής μάθησης μέσα από 
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την αναζήτηση της γνώσης στις πηγές. Ενισχύονται και τα συνεργατικά σχήματα, η 
αλληλεπίδραση των μαθητών με το μέσο διδασκαλίας και μάθησης και η αυτενέργειά 
τους, αναδεικνύοντας τα οφέλη της τεχνολογίας στη σχολική τάξη. Ο ρόλος του δα-
σκάλου είναι εκείνος του εμψυχωτή. Είναι υποστηρικτικός προς τις ομάδες, καθοδηγεί, 
δίνει σαφείς οδηγίες, όταν το απαιτεί η περίσταση (Κογκούλης, 2004).  

Αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου – Συμπεράσματα  

Με το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο ο σκοπός όσο και οι επιμέρους στόχοι της δι-
δασκαλίας επιτυγχάνονται. Εφαρμόζεται η διαθεματικότητα και αξιοποιούνται οι πρό-
τερες γνώσεις των μαθητών. Χάρις στην έλξη που ασκεί στους μαθητές η χρήση δια-
δραστικών λογισμικών, χωρίς την αποκλειστική χρήση του διδακτικού εγχειριδίου ως 
μοναδικό μέσο μεταβίβασης της μάθησης, οι μαθητές κατακτούν τι γνώσεις που προ-
σφέρουν οι συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες του μ.τ.Θ..  
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Η ενέργεια και οι μορφές της.  
Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για την Ε΄ Δημοτικού 

Μαυρίδου Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
ekaktos@gmail.com 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο μάθησης απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ 
δημοτικού και ανήκει στην ενότητα του ΑΠΣ «ενέργεια», η οποία βρίσκεται μετά την 
ενότητα «κίνηση και Δύναμη». Στοχεύει στην ανάδειξη της νέας γνώσης με τη χρήση 
των Τ.Π.Ε και την ενσωμάτωση αυτών στην διδακτική διαδικασία. Οι μαθητές 
παρατηρώντας και καταγράφοντας στοιχεία της καθημερινότητάς τους προσπαθούν να 
οικοδομήσουν την νέα γνώση (εποικοδομιτισμός, (Piaget & Brunner) Κασσωτάκης & 
Φλουρής (2003) μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης (Brunner, 1990). Το συγκεκριμένο 
διδακτικό σενάριο εστιάζει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης του μαθητή και στην 
βαθύτερη κατανόηση των βασικών εννοιών της διδακτικής ενότητας, αξιοποιώντας την 
αλληλεπιδραστική μάθηση (Vigotsky, 1978) και τις Νέες Τεχνολογίες. 

Λέξεις - Κλειδιά: Μορφές ενέργειας, άνθρωπος, φυσικό περιβάλλον 

Θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογία Διδακτικού Σεναρίου 

Η εκπαιδευτική μέθοδος που ακολουθείται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 
διδακτικού σεναρίου είναι η συστημική μέθοδος (Σχίζα, Κ., (2008), Συστημική Σκέψη 
και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ), η οποία στηριζόμενη στον εποικοδομητισμό – 
κονστρουκτιβισμό, ως θεωρία μάθησης, (Έ. Ελληνιάδου, Ζ. Κλεφτάκη, Νικ.Μπαλκίζας, 
(2008), Συμβολή των παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την κατανόηση των φαινομένων 
της μάθησης, 2008) αξιοποιεί τις εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών. Οι 
εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι: Ομαδική εργασία, debate 
(αντιπαράθεση απόψεων), ερωτήσεις – απαντήσεις, ατομική εργασία, διάλογος, 
επίλυση προβλήματος, αξιοποίηση της επιστημονικής μεθοδολογίας. 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες (Ματσαγγούρας, 2000), ακολουθώντας την 
επιστημονική μεθοδολογία. Ο ρόλος του δασκάλου, όσο οι μαθητές δουλεύουν σε 
ομάδες, είναι υποστηρικτικός, (καθοδηγητικός) δίνει σαφείς οδηγίες, όπου κι αν 
χρειαστούν και ενημερώνει για το χρόνο που έχουν στην διάθεση τους οι μαθητές για 
να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Σε ερωτήσεις των μαθητών μπορεί να απαντά 
επίσης με ερωτήσεις που να οδηγούν σε παραπέρα διερεύνηση. Εμψυχώνει τις ομάδες 
βοηθώντας τες να ξεπεράσουν τα επικοινωνιακά προβλήματα που πιθανά θα 
προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών, τονώνει το ηθικό των «αδύναμων» 
μαθητών με τη διατύπωση θετικών σχολίων, βοηθά να αναδειχθούν οι διαφορετικές 
ικανότητες των μαθητών της κάθε ομάδας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη 
σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της διαφορετικότητας. 
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 Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ευνοεί την αλλαγή του 
παραδοσιακού διδακτικού μοντέλου (Α. Ράπτη & Α. Ράπτη, 2006) και τη χρήση 
σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων. Με τη χρήση λογισμικών και κατάλληλων 
φύλλων εργασίας αναδεικνύεται το μαθητοκεντρικό μοντέλο της διερευνητικής 
μάθησης μέσα από την αναζήτηση της γνώσης στις πηγές.  

Σκοπός και Στόχοι Διδακτικού Σεναρίου 

Γενικός Σκοπός: Σκοπός του σχεδίου εργασίας είναι οι μαθητές να αποκτήσουν βασι-
κές γνώσεις, σχετικά με την ενέργεια και να ευαισθητοποιηθούν ως προς την επιτα-
κτική ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας. 

Α. Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
− Να είναι οι μαθητές σε θέση να αναφέρουν τις διάφορες μορφές ενέργειας. 
− Να μπορούν να αναφέρουν τις πηγές ενέργειας και να τις κατατάσσουν σε ανανεώσι-

μες και μη. 
− Να μπορούν οι μαθητές να εντοπίζουνε, στο χώρο, την ενέργεια και να τη χαρακτη-

ρίζουν με βάση τη μορφή της. 
− Να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αναφέρουν τις μετατροπές της ενέργειας από 

μία μορφή σε μία άλλη. 
− Να ανακαλύψουν τη χρήση της ενέργειας κατά την εξέλιξη της ανθρωπότητας και να 

τη συσχετίσουν με την εξέλιξη του πολιτισμού. 
− Να οργανωθούν, οι μαθητές, σε επιστημονικές ομάδες και να εργαστούν, ακολουθώ-

ντας την επιστημονική μεθοδολογία ( παρατήρηση,συγκέντρωση δεδομένων, αξιοποί-
ηση πληροφοριών, ανάλυση δεδομένων, ερμηνεία, εξαγωγή συμπερασμάτων, ανα-
κοίνωση αυτών). 

− Να εργαστούν σε ομάδες και να κατασκευάσουν παιχνίδι σχετικό με την «ενέργεια». 
− Να συνδέσουν την εξέλιξη και τα ανθρώπινα επιτεύγματα με την ενέργεια, σε όλες της 

τις μορφές. 
− Να συνδέσουν την επιβίωση του ανθρώπινου γένους με τη χρήση ανανεώσιμων πη-

γών ενέργειας 

Οι παραπάνω στόχοι υπηρετούν την ανάπτυξη των ακόλουθων επιθυμητών δεξιοτήτων 
του μαθητή: 
− Την απόκτηση της ικανότητας για επικοινωνία και συνεργασία 
− Την εξοικείωση του μαθητή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης. 
− Την απόκτηση αισθητικών αξιών σε σχέση με το περιβάλλον 
− Την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας, έτσι ώστε ο μαθητής, ως 

μελλοντικός πολίτης να είναι σε θέση να τοποθετείται κριτικά και δημιουργικά απέ-
ναντι στα κοινωνικά ζητήματα της εποχής του. 

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
− Να εξοικειωθούν με τη χρήση των ΤΠΕ 
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− Να αντιμετωπίσουν τις ΤΠΕ, ως εργαλεία και πηγές μάθησης 
− Να εξοικειωθούν με τον επιστημονικό τρόπο δράσης (παρατήρηση, έρευνα, κατα-

γραφή, αξιοποίηση πληροφοριών, σύγκριση ερμηνεία, συμπέρασμα) 
− Να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης. 

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
Στο συγκεκριμένο σενάριο οι μαθητές στα πλαίσια της διερευνητικής/ ανακαλυπτικής 
προσέγγισης της μάθησης, επιδιώκεται να γίνουν ικανοί να εφαρμόζουν με τη χρήση 
των ΤΠΕ αποκτημένες γνώσεις για την επίτευξη των γνωστικών στόχων που αναφέρ-
θηκαν. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές αναμένεται: 
− Να οικοδομήσουν τη γνώση τους συμμετέχοντας ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. 
− Να φτάσουν στη γνώση μέσα από την παρατήρηση – ανακάλυψη –διερεύνηση. 
− Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. 
− Να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη. 
− Να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το διαδίκτυο 

και το υλικό που παρέχουν τα διάφορα λογισμικά, τα οποία και θα χρησιμοποιήσουν. 
− Να καλλιεργήσουν την ικανότητα αξιολόγησης των πληροφοριών, ως προς τη χρη-

στικότητά τους. 

Διάρκεια υλοποίησης διδακτικού σεναρίου 

Η διάρκεια υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου είναι 8 διδακτικές ώρες, με 
δυνατότητα επέκτασής του και οργάνωσής του σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα τριών 
μηνών. 

Ανάπτυξη Διδακτικού Σεναρίου 

Οργάνωση τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Για την επίτευξη των στόχων του σεναρίου προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε 
ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Κρίνεται χρήσιμη η ύπαρξη βιντεοπροβολέα και απα-
ραίτητη η λειτουργία εργαστηρίου Η/Υ στη σχολική μονάδα. Είναι αναγκαίο, οι υπο-
λογιστές να έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο καθ΄ όλη τη διάρκεια του μα-
θήματος. 

Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι: το λογισμικό Google maps, φυλλομετρητής 
ιστοσελίδων, λογισμικό παρουσίασης power point, λογισμικό εννοιολογικής χαρτο-
γράφησης inspiration, θα γίνει χρήση διαδικτυακής εφαρμογής βίντεο youtube, οι μα-
θητές θα δουλέψουν σε φύλλα εργασίας, τα οποία θα τους δίνονται κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος και τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον/την εκπαιδευ-
τικό και ως ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος, προκειμένου να πραγματοποιεί-
ται και η αναπροσαρμογή αυτού, όπου κρίνεται απαραίτητο. 
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Προαπαιτούμενη δραστηριότητα 

Έρευνα πεδίου 

Οι μαθητές χωρισμένοι και εργαζόμενοι σε ομάδες, στο διάλειμμα, πριν από την έ-
ναρξη του σεναρίου μαθήματος, συνοδευμένοι από τον/την εκπαιδευτικό, περιηγούνται 
στην αυλή του σχολείου τους ή στο οικοδομικό τετράγωνο, καταγράφοντας σε ένα 
μπλοκάκι, όλα όσα βλέπουν και ακούνε ( αυτοκίνητα, ανθρώπους να κινούνται, κολώ-
νες της ΔΕΗ κ.ά.) 

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

Δραστηριότητα 1η: Η διδασκαλία ξεκινάει με την προβολή ενός βίντεο από το 
Youtube. Πρόκειται για ένα βίντεο της Greenpeace, η προβολή του οποίου αποσκοπεί 
στο να αντιληφθούν οι μαθητές το μέγεθος και την σοβαρότητα των προβλημάτων που 
προκαλεί η άλογη παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση. ( Το βίντεο είναι στα αγγλικά 
γι΄ αυτό μοιράζεται στους μαθητές μεταφρασμένο το κείμενο). Αφού 
παρακολουθήσουν με προσοχή το βίντεο, συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο με προσοχή, συμπληρώστε το φύλλο εργασίας που 
ακολουθεί 

 

Πώς θα χαρακτηρίζατε το νεαρό, που παρακολουθήσατε στο βίντεο, κρίνοντας από 
τις εκφράσεις του προσώπου του. 
………………………………………………………………………………………….. 
Ποια περιβαλλοντικά προβλήματα επισημαίνει; 
………………………………………………………………………………………… 
Ποιους θεωρεί υπεύθυνους γι΄ αυτά; 
……………………………………………………………………………………….. 

Δραστηριότητα 2η: Στόχος της δραστηριότητας: Να εντοπιστούν οι υπάρχουσες 
αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με την έννοια της ενέργειας. Γίνεται χρήση του 
λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης inspiration.  
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Ανοίξτε το λογισμικό inspiration και δημιουργήστε έναν εννοιολογικό χάρτη, 
τοποθετώντας στο κέντρο τη λέξη «ενέργεια» και ακτινωτά της έννοιας, λέξεις και 
εικόνες που σας έρχονται στο νου όταν αναφέρεστε σ΄ αυτή. Αποθηκεύστε την εργασία 
σας στο φάκελο της ομάδας σας. 

 

Δραστηριότητα 3η: Στόχος της δραστηριότητας: Να αντιληφθούν καλύτερα την 
έννοια της ενέργειας, μέσα από την ετυμολογική της ανάλυση. Γίνεται χρήση του 
φυλλομετρητή ιστοσελίδων Google. Οι μαθητές μέσα από τη μηχανή αναζήτησης 
Google επισκέπτονται την ιστοσελίδα «Πύλη», καθώς και την σελίδα «allaboutenergy» 
και αναζητούν την ετυμολογία της λέξης «ενέργεια». 
− Ανοίξτε τον φυλλομετρητή google και πληκτρολογήστε την λέξη «Πύλη» 
− Πηγαίνετε στο : Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα 
− Πατήστε «Νέα ελληνική», «εργαλεία», «ηλεκτρονικά λεξικά» 
− Επιλέξτε το «λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής» του Τριανταφυλλίδη 
− Πληκτρολογήστε τη λέξη «ενέργεια» και πατήστε το «βρες» 
− Διαβάστε τι σημαίνει «ενέργεια» 
− Στη συνέχεια επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.allaboutenergy.gr, εισαγωγή, τι είναι 

ενέργεια και ακολούθως συμπληρώστε το φύλλο που ακολουθεί. 
− Αποθηκεύεστε το υλικό σας, στο φάκελο της ομάδας σας. 

Μετά από όσα διαβάσατε, προσπαθήστε να δώσετε με δικά σας λόγια το «τι είναι 
ενέργεια». 
…………………………………………………………………………………………. 

Δραστηριότητα 4η : Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες τεσσάρων ατόμων καλούνται 
να δουλέψουν ομαδικά και να ζωγραφίσουν σε χαρτί μέτρου ή σε κάνσον, όλα όσα 
είδαν και κατέγραψαν κατά την περιήγησή τους στην αυλή του σχολείου ή στο 
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οικοδομικό τετράγωνο. Ταυτόχρονα τους ζητείται να κυκλώσουν την ενέργεια, όπου 
αντιλαμβάνονται πως αυτή υπάρχει. Ακολουθεί συζήτηση και ανάλυση των μορφών 
ενέργειας και των μετατροπών της. 

 

Δραστηριότητα 5η : Στόχος δραστηριότητας: Η σύνδεση της εξέλιξης του ανθρώπου 
με τη χρήση ενέργειας. Οι μαθητές κάνουν χρήση του φυλλομετρητή Firefox, 
πηγαίνουν στη μηχανή αναζήτησης Google και 
πληκτρολογούν: www.allaboutenergy.gr. Αφού διαβάσουν τη σχετική σελίδα, 
συμπληρώνουν το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. 

Φύλλο εργασίας. 

Άνοιξε τον φυλλομετρητή Firefox, πήγαινε στη μηχανή αναζήτησης Google και 
πληκτρολόγησε www.allaboutenergy.gr. Αφού διαβάσεις τη σχετική σελίδα 
συμπλήρωσε τα ακόλουθα φύλλα δραστηριοτήτων, Α και Β. 

Α. Τι σχέση έχουν οι ονομασίες των ιστορικών περιόδων της ανθρωπότητας με την 
ενέργεια. 
…………………………………………………………………………………….. 
Πότε χρησιμοποιήθηκε η φωτιά; 
……………………………………………………………………………………… 
Πότε και σε πιο μέρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η Αιολική ενέργεια; 
…………………………………………………………………………………. 
Ποια η σημαντικότερη πηγή ενέργειας κατά την αρχαϊκή περίοδο; 
………………………………………………………………………………….. 
Πότε και πως παρουσιάστηκαν τα πρώτα περιβαλλοντικά προβλήματα; 
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.................................................................................................................................. 
Ποιο είναι το καύσιμο του 20ου αιώνα; 
…………………………………………………………………………………………. 

Β. Αντιστοίχησε τα μεταφορικά μέσα του παρελθόντος με τα σύγχρονα και σημείωσε 
κάτω από το καθένα τη μορφή ενέργειας που αναγνωρίζεις πως χρησιμοποιούσαν/ ούν. 

                      ΠΑΡΕΛΘΟΝ                                        ΠΑΡΟΝ 
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Δραστηριότητα 6η: Στόχος δραστηριότητας: Να εντοπίσουν στο χάρτη, τις 
ενεργειακές περιοχές της Ελλάδας. Πληκτρολογώντας στη μηχανή αναζήτησης google, 
εικόνες, «ενεργειακοί χάρτες Ελλάδας», οι μαθητές εντοπίζουν και παρατηρούν τους 
χάρτες και συμπληρώνουν το επόμενο φύλλο εργασίας.  

Φύλλο εργασίας 

Εξετάζοντας τους ενεργειακούς χάρτες και αφού συμβουλευτείς τον πολιτικό χάρτη 
της συμπλήρωσε το παρακάτω φύλλο εργασίας. 

Κοιτάσματα πετρελαίου στον Ελλαδικό χώρο εντοπίζονται στις περιοχές: 
………………………………………………………………………………………… 
Βιομηχανικά ορυκτά συναντούμε στις περιοχές: 
……………………………………………………………………………………… 
Φυσικό αέριο και γαιάνθρακες μπορούμε να πάρουμε από τις περιοχές: 
………………………………………………………………………………………… 

Με δεδομένο ότι αυτοί οι φυσικοί πόροι εντάσσονται στις μη ανανεώσιμες πηγές και 
ελέγχοντας τους ενεργειακούς χάρτες της πατρίδας μας, που αφορούν την ηλιοφάνεια 
και τους ανέμους πιστεύεις πως θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε τις μη 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ανανεώσιμες και με ποιες; (Να αιτιολογήσεις την 
άποψή σου). 
………………………………………………………………………………………….. 

Δραστηριότητα 7η: Στόχος δραστηριότητας: Να συνειδητοποιήσουν πως οι 
ανθρώπινη δράση και παρέμβαση στο περιβάλλον συνεπάγεται, όταν γίνεται χωρίς 
όρια, δυσάρεστες συνέπειες. Οι μαθητές επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα www.allaboutenergy.gr, καθώς και το Google earth προκειμένου να 
εντοπίσουν τις εδαφικές αλλαγές που επήλθαν στη περιοχή της Πτολεμαϊδας από την 
ανθρώπινη δράση και την εξόρυξη λιγνίτη για την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Ακολουθεί συζήτηση για την αλλοίωση της εικόνας του τοπίου, για τα αίτια της 
αλλοίωσης, την αναγκαιότητά της και τα αποτελέσματά της, καθώς και για τη 
γενικότερη μόλυνση της περιοχής.  

Δραστηριότητα 8η : Στόχος δραστηριότητας : Να ανακαλύψουν οι μαθητές πως,καθώς 
δεν είναι δυνατό να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς ενέργεια και για τον λόγο αυτό είναι 
ανάγκη να αξιοποιήσει τις ανανεώσιμες πηγές. Αφού αντιληφθούν την καταστροφή 
που προκαλεί ο άνθρωπος στο περιβάλλον, στην προσπάθειά του να καλύψει τις 
ενεργειακές του ανάγκες και το αδιέξοδο στο οποίο πλησιάζει, οι μαθητές αναζητούν 
λύσεις. Τι μπορεί να γίνει; Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα; Χωρίς 
πετρέλαιο;  

Καθισμένοι οι μαθητές σε κύκλο, σε μαξιλάρια στο πάτωμα της τάξης, και ακούγοντας 
κλασσική μουσική, τους ζητούμε ν α κλείσουν τα μάτια τους και να «ταξιδέψουν» στην 
πλατεία Αριστοτέλους για πέντε λεπτά. Τους ζητούμε όμως να τη φανταστούν χωρίς 
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… «ενέργεια», που προέρχεται από μη ανανεώσιμες πηγές. Κρατάμε τον ήλιο, τον 
αέρα, το νερό και διώχνουμε το πετρέλαιο και τα παράγωγά του, το ηλεκτρικό ρεύμα. 
Στη συνέχεια, αφού περάσουν τα πέντε λεπτά, τους ζητούμε να ζωγραφίσουν, σε 
κάνσον, χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων, την πλατεία Αριστοτέλους που 
ονειρεύτηκαν. Ανακαλύπτουν πως δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, φώτα, τα μαγαζιά 
δυσκολεύονται να δουλέψουν καθώς δεν λειτουργούν ταμειακές μηχανές και 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να επιστρέψουν νωρίς στα σπίτια τους,γιατί 
η νύχτα τους επιφυλάσσει αρκετούς κινδύνους, καθώς οι δρόμοι θα είναι σκοτεινοί. 

Οι φυσικοί πόροι (πετρέλαιο, λιγνίτης) που χαρακτηρίζονται μη ανανεώσιμοι 
εξαντλούνται, οι ανάγκες μας σε ενέργεια αυξάνονται… Τι απομένει να γίνει; Στο 
σημείο αυτό εισάγεται η έννοια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εργασία που 
ανατίθεται στους μαθητές; Χωρίζονται σε τρεις ομάδες στους «ανανεώσιμους» και 
στους «μη ανανεώσιμους» και τους ακροατές. Η κάθε μία από τις δύο πρώτες ομάδες 
αναλαμβάνει να συγκεντρώσει πληροφορίες για τις πηγές ενέργειας στις οποίες 
παραπέμπει το όνομά της, τα μέλη της καλούνται να συνεργαστούν μεταξύ τους και να 
καταλήξουν στη διατύπωση ενός τελικού κειμένου με το οποίο θα υπερασπιστούν 
ενώπιον της ολομέλειας της τάξης, την αναγκαιότητα και τα πλεονεκτήματα 
χρησιμοποίησης των συγκεκριμένων πηγών ενέργειας από τον άνθρωπο. Στο depate 
αυτό, η ομάδα των ακροατών θα κλιθεί να ταχθεί, επιχειρηματολογώντας και αυτή, με 
τη μία ή την άλλη ομάδα (τους «ανανεώσιμους» ή τους «μη ανανεώσιμους»). 

Δραστηριότητα 9η: Στόχος δραστηριότητας: Να προσπαθήσουν οι μαθητές να κάνουν 
μόνοι τους μια μικρή επανάληψη σε όσα μέχρι τώρα ακούσανε. Οι μαθητές, χωρισμένοι 
σε δύο ομάδες, με ονόματα « Ήλιος» και «Αίολος» αντίστοιχα, πλοηγούνται στο 
διαδίκτυο, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που τους έχουν ήδη δοθεί στις προηγούμενες 
δραστηριότητες (www.cres.gr/kape.kidsol/biomass/main.htm, www.allaboutenergy.gr 
) καθώς και στον φυλλομετρητή Google, (εικόνες). Συγκεντρώνουν πληροφορίες και 
φωτογραφικό υλικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις αποθηκεύουν στο 
φάκελο της ομάδας τους. Στη συνέχεια με το λογισμικό HotPοtatoes, επιλέγουν το 
jQuiz και δημιουργούν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, σχετικές με τις ανανεώσιμες 
και μη πηγές ενέργειας. 

Δραστηριότητα 10η: Στόχος δραστηριότητας: Σύνδεση με τη ζωή. Οι μαθητές 
πληκτρολογούν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.allaboutenergy.gr, πηγαίνουν στα 
υπολογιστικά φύλλα, και ανακαλύπτουν πως μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια 
στην καθημερινότητά τους. 

Μ΄ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων με τη ζωή. 

Φύλλο εργασίας 
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Πήγαινε στην δικτυακή διεύθυνση www.allaboutenergy.gr, Στο εκπαιδευτικό 
λογισμικό> εξοικονομήστε ενέργεια > υπολογιστικά εργαλεία, επιλέξτε κατηγορία, 
δώστε τιμές και δείτε πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια. 

 

Αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου 

Η αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου υλοποιείται κατά τη διάρκεια ανάπτυξής του 
μέσα από τα φύλλα εργασίας, τα οποία συμπληρώνουν, καθώς και από τις 
δραστηριότητες που οι μαθητές αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν. Στο τέλος του 
διδακτικού σεναρίου οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, καλούνται να κατασκευάσουν 
ένα φωτοβολταϊκό και ένα αιολικό πάρκο. Η κατασκευή και η λειτουργία τους δεν είναι 
ιδιαίτερα εύκολη, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι οι μαθητές πειραματίζονται 
προκειμένου να επιτύχουν τις συνδέσεις, τα προβλήματα που προκύπτουν και ο τρόπος 
που αντιμετωπίζονται οδηγούν τόσο στην αξιολόγηση της επιτυχίας του διδακτικού 
σεναρίου όσο και στην διασύνδεση του θεωρητικού – γνωστικού πεδίου με το πρακτικό 
(εφαρμογή των γνώσεων στην πράξη)\ 
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Ως τελευταία δραστηριότητα αξιολόγησης θα μπορούσε να επιλεγεί η δημιουργία ενός 
επιτραπέζιου παιχνιδιού 

 

2666

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Η οικογένεια. Εκπαιδευτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για το Νηπιαγωγείο 

Παπαβασιλείου Χρυσούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

papavasileiouch@gmail.com 

Πενέκελη Γεωργία 
προπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΑΜΑΚ 

georgiakoz2015@hotmail.com 
 

Περίληψη 

Η πρόταση διδασκαλίας είναι συμβατή με τις αρχές και τους στόχους των προγραμ-
μάτων 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 ταυτό-
χρονα προϋποθέτει τον δημιουργικό ρόλο της νηπιαγωγού. Το σενάριο στηρίζεται 
στην ανακαλυπτική, συνεργατική, μάθηση. Αξιοποιεί δημιουργικά τις ΤΠΕ στη μα-
θησιακή διαδικασία. Οι μαθητές καλούνται να εργαστούν σε Πρόγραμμα Επεξεργα-
σίας Κειμένου (Word), Πρόγραμμα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων (Excel), σε 
Jigsaw planet. 
 
Λέξεις - Κλειδιά: εκπαιδευτικά λογισμικά, γλώσσα, μαθηματικά, ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία 

Εισαγωγή 

Η χρήση του Η/Υ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο κατά την εκπαιδευτική διαδικα-
σία προκειμένου Οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την οικογένεια και 
τα μέλη τα οποία την απαρτίζουν. Οι μαθητές μέσω της χρήσης των Νέων Τεχνολο-
γιών αυτενεργούν, συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. Μέσα από 
τις παιγνιώδεις δραστηριότητες αναπτύσσουν δεξιότητες δημιουργικής σκέψης. 
 
Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η οικογένεια 

Εκτιμώμενη διάρκεια: Το παρόν σενάριο θα μπορούσε να υλοποιηθεί κατά τη διάρ-
κεια τεσσάρων ημερήσιων προγραμμάτων του νηπιαγωγείου πραγματοποιώντας μια 
δραστηριότητα στο καθένα από αυτά. 
 

Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών – Προαπαιτούμενες γνώσεις 
 
Το θέμα είναι συμβατό με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ (2002) για το Νηπιαγωγείο. Οι 
δραστηριότητες καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα «Παιδί και Μαθηματικά», 
«Παιδί και Γλώσσα», «Παιδί και Πληροφορική».  Τα νήπια αναγνωρίζουν λέξεις σχε-
τικά με την οικογένεια όπως μπαμπάς, μαμά, αδερφός, αδερφή. Επίσης, μπορούν να 
διακρίνουν το αρσενικό άρθρο από το θηλυκό τόσο στον προφορικό όσο και στον 
γραπτό λόγο και να τα χρησιμοποιούν σωστά. Ακόμη, γνωρίζουν τον αριθμό των παι-
διών της οικογένειάς τους. Τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί από προηγούμενες δραστη-
ριότητες με ορισμένες από τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ όπως χρήση του 
ποντικιού, του πληκτρολογίου και του εκτυπωτή. Επιπρόσθετα, έχουν χρησιμοποιή-
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σει τα λογισμικά του κειμενογράφου και του Excel σε προηγούμενες οργανωμένες 
δραστηριότητες και έχουν γνωρίσει τις βασικές λειτουργίες του χρησιμοποιούμενου 
λογισμικού Jigsaw planet κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων του προ-
γράμματος του νηπιαγωγείου.  

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Εφαρμόστηκε σε 19 μαθητές προσχολικής ηλικίας 
(προνήπια και νήπια). 
  
Σκοπός: Να βοηθήσει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική διάσταση του 
γραπτού λόγου, να αναπτύσσουν απλές μαθηματικές δεξιότητες και να μάθουν να συ-
νεργάζονται για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού. 
 
Οργάνωση τάξης, Χρήση Η/Υ και ψηφιακών μέσων: Δημιουργία ομάδων των 2-3 
ατόμων. Υπάρχει γωνιά του Η/Υ με εκτυπωτή, με σύνδεση στο διαδίκτυο και εγκατε-
στημένα τα παρακάτω λογισμικά α) λογισμικό επεξεργαστή κειμένου β) λογισμικό 
γενικής χρήσης ανοιχτού τύπου Excel γ) λογισμικό Jigsaw planet. 
 

Κατηγορία λογισμικού - συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού 

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού θα χρησιμοποιηθούν οι εξής κατηγορίες λο-
γισμικών: 

Λογισμικό ανοιχτού τύπου γενικής χρήσης κειμενογράφος, το οποίο ανήκει στα περι-
βάλλοντα Μάθησης μέσω Ανακάλυψης, Διερεύνησης και Οικοδόμησης. Η χρήση ε-
νός επεξεργαστή κειμένου διευκολύνει τα παιδιά στον σχηματισμό γραμμάτων και 
λέξεων και προσφέρει γρήγορα ένα καθαρό αποτέλεσμα. Στην πρώτη δραστηριότητα 
τα νήπια αντιγράφουν λέξεις, ενώ στη δεύτερη αλλάζουν το χρώμα του σωστού άρ-
θρου.  

Τα υπολογιστικά φύλλα είναι εφαρμογές του λογισμικού γενικής χρήσης ανοιχτού 
τύπου Excel που έχουν ως αντικείμενο την οργάνωση, την επεξεργασία, και την πα-
ρουσίαση αριθμητικών δεδομένων. Ανήκει στα Συστήματα Μάθησης μέσω Ανακά-
λυψης, Διερεύνησης και Οικοδόμησης. Συνιστούν ένα σχετικά εύχρηστο τρόπο για 
υπολογιστική μοντελοποίηση δεδομένων και πληροφοριών. Θα χρησιμοποιηθεί για 
τη δημιουργία ενός πίνακα διπλής εισόδου για την καταγραφή του αριθμού των παι-
διών της οικογένειάς τους. 

Το Jigsaw planet είναι εφαρμογή σε περιβάλλον Web.2. Μετατρέπει την ψηφιακή 
εικόνα σε πάζλ. Τα νήπια καλούνται να συνθέσουν τον πίνακα ζωγραφικής ενώνο-
ντας τα κομμάτια. 
 

Περιγραφή και αιτιολόγηση 

Το μοντέλο διδασκαλίας που επιλέχθηκε είναι η συνεργατική καθοδηγούμενη ανακά-
λυψη, που οδηγεί στη δημιουργία ενός γόνιμου και φιλικού για όλους τους εμπλεκό-

2668

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



μενους μαθησιακού περιβάλλοντος (Ράπτης & Ράπτη, 2000). Οι μαθητές διερευνούν 
το διδακτικό υλικό, οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση και έτσι επιτυγχάνεται η 
ενεργός συμμετοχή τους (Δαφέρμου et al., 2006, 19). Η συμμετοχή του μαθητή σε 
όλες τις φάσεις προσέγγισης της γνώσης προσφέρει συναισθήματα αυτοεκτίμησης και 
διάθεση για δράση και δημιουργικότητα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011, 7).  
 

Φύλλα εργασίας 
Δραστηριότητα 1 

Στόχοι: Να αντιγράφουν λέξεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. 
 Να τοποθετούν τον δείκτη του ποντικιού σε συγκεκριμένη θέση στην οθόνη.  
 Να εντοπίζουν τα γράμματα στο πληκτρολόγιο και να γράφουν. 
Στο περιβάλλον του κειμενογράφου η νηπιαγωγός δημιουργεί φύλλο εργασίας με ένα 
διώροφο σπίτι. Στον έναν όροφο υπάρχουν λέξεις που σχετίζονται με την οικογένεια. 
Η κάθε ομάδα καλείται να τις αντιγράψει στον άλλον όροφο. 
 

 
Εικόνα 1 

 
Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει τη μορφή της εικόνας 2 

 

 
Εικόνα 2 
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Δραστηριότητα 2 
 
Στόχοι: 

• Να διακρίνουν τα άρθρα. 
• Να επιλέγουν με το ποντίκι το σωστό άρθρο και να κάνουν χρήση του εργαλείου 

αλλαγής χρώματος. 
 
Στο περιβάλλον του κειμενογράφου η νηπιαγωγός δημιουργεί φύλλο εργασίας με λέ-
ξεις-εικόνες που προέρχονται από την οικογένεια. Η κάθε ομάδα καλείται να αλλάξει 
το χρώμα του σωστού άρθρου μπροστά από κάθε λέξη. 
 

 
Εικόνα 3 

 
Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει τη μορφή της εικόνας 4 

 
Εικόνα 4 
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Δραστηριότητα 3 
 
Στόχοι  

• Να μετρούν χρησιμοποιώντας συμβατικές μονάδες μέτρησης. 
• Να συγκεντρώνουν, να οργανώνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα, ώστε να 

μπορούν να ερμηνεύουν, να κατανοούν, να παρουσιάζουν και να διαχειρίζονται 
πληροφορίες. 

• Να κατανοούν και να ερμηνεύουν σχέσεις σε πίνακες καταγραφής και γραφικές 
παραστάσεις. 

 
Η νηπιαγωγός δημιουργεί σε ένα υπολογιστικό φύλλο του λογισμικού Microsoft 
Excel έναν πίνακα διπλής εισόδου με τα ονόματα των νηπίων και τον αριθμό των 
παιδιών που έχει η οικογένειά τους. Κάθε παιδί καλείται να χρωματίσει κίτρινο το 
κελί με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειάς του επιλέγοντας το κελί και ακολου-
θώντας τη διαδρομή Εργαλεία Εικονίδιο Γεμίσματος Επιλογή κίτρινου χρώματος. 
Μετά συμπληρώνει τον αριθμό 1. Μετρούν και γράφουν στο ΣΥΝΟΛΟ τον αριθμό 
των παιδιών που έχουν οι οικογένειές τους και εκτυπώνουν το φύλλο εργασίας. 
 

ΠΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΑ1 ΠΑΙΔΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ 3 ΠΑΙΔΙΑ 4 ΠΑΙΔΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ
ΧΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΡΑΦΑΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΝΑ
ΕΛΕΝΗ-Σ
ΑΡΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

 
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 εργαλειο-
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θήκης επιλέγουν τον τύπο του γραφήματος. Στο τέλος εκτυπώνουν το φύλλο που πε-
ριέχει το γράφημα. Η τελική εργασία μπορεί να έχει τη μορφή του πίνακα 2: 
 

ΠΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΑ1 ΠΑΙΔΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ 3 ΠΑΙΔΙΑ 4 ΠΑΙΔΙΑ
ΕΛΕΝΗ 1
ΒΑΣΙΛΗΣ 1
ΓΕΩΡΓΙΑ 1
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1
ΓΙΩΡΓΟΣ 1
ΝΙΚΟΣ 1
ΧΡΗΣΤΟΣ 1
ΝΕΣΤΟΡΑΣ 1
ΧΑΡΗΣ 1
ΙΩΑΝΝΑ 1
ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1
ΡΑΦΑΕΛΑ 1
ΜΑΡΙΑ 1
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1
ΕΛΕΝΑ 1
ΕΛΕΝΗ-Σ 1
ΑΡΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 6 11 1 1

ΣΥΝΟΛΟ

1

2

3

4

 
Πίνακας 2 

Δραστηριότητα 4 

Στόχοι:  
• Να αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητά τους.  
• Να εξοικειωθούν με την ιστοσελίδα Jigsaw Planet. 

Ζητείται από τα νήπια να συνθέσουν το πάζλ του πίνακα ζωγραφικής του Γ. Ιακωβίδη 
«Η αγαπημένη της γιαγιάς». Η εφαρμογή τους επιτρέπει να διαλέξουν από πόσα κομ-
μάτια θα αποτελείται, τι σχήμα θα έχουν καθώς και το χρώμα του φόντου. Τα νήπια 
κάνουν χρήση της λειτουργίας του ποντικιού σύρε και άσε. 

 
 

Εικόνα 5 
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Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει τη μορφή της εικόνας 6 

 
 

Εικόνα 6 
 

 
Αξιολόγηση 

 
Η αξιολόγηση επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας εναλλακτικές μορφές της. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων η νηπιαγωγός παρατηρεί τις ομάδες και καταγράφει 
στο ημερολόγιό της αυτά που θεωρεί σημαντικά. Τα νήπια συμπληρώνουν το 
portfolio της συγκεκριμένης ενότητας.  

Ο σκοπός όσο και οι επιμέρους στόχοι επιτεύχθηκαν με τη χρήση των παραπάνω λο-
γισμικών και αναδείχτηκε η συμβολή των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθη-
τές ένιωσαν τη χαρά της δημιουργίας και εκφράστηκαν με τον δικό τους τρόπο. Ακό-
μη συνεργάστηκαν σε ένα θετικό κλίμα για την παρουσίαση της ομαδικής εργασίας 
τους. 
 

Πρόσθετες πληροφορίες 

Όταν η μια ομάδα δουλεύει στον υπολογιστή οι άλλες ομάδες απασχολούνται στις 
γωνιές της τάξης με δραστηριότητες σχετικά με το θέμα. Αρχικά οι μαθητές στην ο-
λομέλεια της τάξης και με τη βοήθεια της νηπιαγωγού οργανώνουν τον τρόπο που θα 
δουλέψουν οι ομάδες. Οργανώνουν χρονοδιάγραμμα: Πότε και για πόση ώρα θα μπο-
ρεί η κάθε ομάδα να δουλέψει στον υπολογιστή και τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες. 
Οι οδηγίες στα φύλλα εργασίας δίνονται προφορικά από τη νηπιαγωγό στους μαθη-
τές. 
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Συμπεράσματα 

Οι ΤΠΕ σε συνδυασμό με την κατάλληλη εκπαιδευτική μέθοδο μπορεί να ενισχύσει 
την εκπαιδευτική διαδικασία. Η συγκεκριμένη διδασκαλία με τη χρήση των παραπά-
νω λογισμικών διαφοροποιείται από τον παραδοσιακό τρόπο παρουσίασης και γίνεται 
πολυτροπική λόγω των εργαλείων που διαθέτει. Μέσα από τις δραστηριότητες οι μα-
θητές οικοδομούν τη νέα γνώση με βιωματικό τρόπο, δουλεύουν με χαρά και ευχαρί-
στηση και εκφράζουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Ο εκπαιδευτικός κινητοποιεί 
τους μαθητές για δράση και συμπαραστέκεται στην προσπάθειά τους να προσεγγί-
σουν τη γνώση. Ο ρόλος του είναι καθοριστικός καθώς βοηθά, συνεργάζεται, διαμε-
σολαβεί και διευκολύνει την όλη μαθησιακή διαδικασία. 
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Η συμβολή των Τ.Π.Ε. στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα 
«Το ανθρώπινο σώμα» 

Μάλαμα Αναστασία, anmalama@yahoo.com, PGDip (Διδασκαλείο, Α.Π.Θ.) 
Πανούση Παναγιώτα, giotapan4@gmail.com , PGDip (Διδασκαλείο, Α.Π.Θ.) 

Πετρακάκη Αικατερίνη, katerinapetrakaki@gmail.com , PGDip (Διδ/λείο, Α.Π.Θ.) 

Περίληψη 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έχουν διεισδύσει στην 
εκπαίδευση, προσφέροντας στους χρήστες μια πραγματικότητα ζωντανή και ενδιαφέ-
ρουσα, που μπορεί να συνδιαμορφώσει ένα θετικό μαθησιακό αποτέλεσμα. Εκπαιδευ-
τικά λογισμικά υποστηρίζουν τις παιδαγωγικές δραστηριότητες και χρησιμοποιούνται 
πολλές φορές χωρίς κριτικό πνεύμα. Καθώς ο κάθε εκπαιδευτικός υιοθετεί (εκούσια ή 
ακούσια ) μια θεωρία μάθησης στην πράξη, γίνεται μια αναφορά στις θεωρίες εκείνες 
που συνήθως επηρεάζουν τα προγράμματα λογισμικού με διδακτικό περιεχόμενο. Προ-
σεγγίζουμε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό κλειστού τύπου, το εφαρμόζουμε σε μια μικρή 
ομάδα νηπίων και το αξιολογούμε λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και συγκεκριμένα αυτό της αλληλεπίδρασης.  

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Εκπαιδευτικό λογισμικό, θεωρίες μάθησης, κριτήρια αξιο-
λόγησης λογισμικού, αλληλεπίδραση 

Εισαγωγή 

Από πολλούς αναγνωρίζεται το γεγονός ότι οι υπολογιστές μπορούν να αποτελέσουν 
ισχυρό εργαλείο στη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση της πληροφορίας. Η εκ-
παιδευτική χρήση των Νέων Τεχνολογιών δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον μάθησης πε-
ρισσότερο ελκυστικό και ευχάριστο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και των μαθητών, όσο 
και η μεταξύ τους σχέση επαναπροσδιορίζονται. Ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και από παθητικός δέκτης γίνεται δημιουργός της πληροφο-
ρίας και της γνώσης. Ο εκπαιδευτικός πάλι υιοθετεί έναν χαρακτήρα διαμεσολαβητικό 
και καθοδηγητικό σε μια διαδικασία βιωματικής προσέγγισης της γνώσης.  

Στόχος της έρευνας είναι η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού σε παιδιά προ-
σχολική ηλικίας και η αξιολόγηση αυτού με βάση ενός κριτηρίου, από αυτά που προ-
τείνονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Οι εκπαιδευτικές χρήσεις των Τ.Π.Ε. στην Π.Ε 

Η επιτυχής διείσδυση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση βασίζεται σε τρία χαρακτηριστικά: 
προσομοίωση (simulation), αλληλεπιδραστικότητα (interactivity), πραγματικός χρόνος 
(real time) (Ζωγόπουλος, 2001, σελ 153). Σύμφωνα με την Ντολιοπούλου (2002, 
σελ.222), ο ρόλος της παιδαγωγού είναι καθοδηγητικός και διευκολυντικός, ο ρόλος 
του παιδιού αυτοκατευθυνόμενος, ενώ η διδασκαλία είναι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
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βαθμό μη κατευθυνόμενη. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην εκπαίδευση με τρεις τρόπους: 1) ως μέσο πρόσβασης σε μαθησιακές πηγές, 2) ως 
διαχειριστικά-διοικητικά εργαλεία υποβοήθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 3) 
ως μέσα άμεσης υποβοήθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Παναγιωτακόπουλος, 
Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003, σελ.24).  

Οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται στο σχολείο για τη διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών 
αντικειμένων, μέσω εκπαιδευτικών λογισμικών, που δεν είναι όλα του ίδιου περιεχο-
μένου, ούτε αποβλέπουν στο ίδιο αποτέλεσμα (Βοσνιάδου, 2006, σελ.59) .  

Η εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των εκπαιδευτικών λογισμικών μπορεί να γίνει αλ-
ληλεπιδραστική, οδηγούμενη από το χρήστη, εμπλουτισμένη, διαθεματική και με δυ-
νατότητα εξερεύνησης (Παναγιωτακόπουλος κ. συν. 2003, σελ.21). Τα χαρακτηρι-
στικά των Τ.Π.Ε. που ευνοούν τη μάθηση είναι η αύξηση του ενδιαφέροντος, η δύναμη 
της οπτικοποίησης, η σημασία της ανατροφοδότησης, η ενθάρρυνση της ενεργητικής 
μάθησης και η δυνατότητα ελέγχου που δίνουν στο μαθητή ( Βοσνιάδου, 2006, σελ.39).  

Θεωρίες μάθησης 

Ο κάθε εκπαιδευτικός υιοθετεί στην πράξη μια θεωρία μάθησης. Το ίδιο ισχύει και με 
τα προγράμματα λογισμικού με διδακτικό περιεχόμενο ( Ράπτης- Ράπτη 2004, σελ. 74). 
Ακολούθως παρατίθενται οι πιο αντιπροσωπευτικές θεωρίες μάθησης: Ο συμπεριφορι-
σμός (Skinner), ο εποικοδομισμός ( Piaget)), η προσέγγιση της κριτικής ή χειραφετικής 
παιδαγωγικής, η θεωρία της επεξεργασίας της πληροφορίας ως προς την κατανόηση της 
διαδικασίας της μάθησης ( Ράπτης-Ράπτη 2004, σελ. 74-75).  

Αναλυτικότερα: Ο συμπεριφορισμός θεωρεί τον οργανισμό μια εξαρτημένη μεταβλητή 
των περιβαλλοντικών επιδράσεων. Ο Skinner θεωρεί ότι η μάθηση συντελείται με την 
ενεργό δράση του οργανισμού και όχι παθητικά. Με τη διδασκαλία μέσω του υπολογι-
στή μπορούν να αξιοποιηθούν τα θετικά στοιχεία του συμπεριφορισμού, όπως η άμεση 
αξιολόγηση των αντιδράσεων, η διαδικασία δοκιμής και πλάνης, η δυνατότητα να α-
κολουθήσει ο κάθε μαθητής το δικό του ρυθμό κ. α. Ο Skinner επικροτεί τη θετική 
ενίσχυση και την αγνόηση του λάθους (Ράπτης –Ράπτη 2004 σελ. 82-83).  

Σχετικά με τη θεωρία του εποικοδομισμού,ο Piaget θεωρεί ότι οι γνώσεις πηγάζουν από 
τη δράση του ατόμου πάνω στα αντικείμενα (Σιμάτος 1995, σελ. 35). Κατά τον Piaget, 
οι γνωστικές δομές του ατόμου τροποποιούνται προκειμένου να ερμηνεύσει νέα ερεθί-
σματα (Σιμάτος 1995, σελ. 35-36) μέσω των μηχανισμών της αφομοίωσης, της συμ-
μόρφωσης και της εξισορρόπησης. Η μάθηση, επομένως, γίνεται αντιληπτή σαν μια 
ενεργητική διαδικασία χτισίματος νοημάτων, μέσα από την αλληλεπίδραση με το πε-
ριβάλλον και τη δημιουργία γνωστικών σχημάτων ή μοντέλων, που χρησιμοποιούνται 
από το άτομο για την κατανόηση νέων πληροφοριών και την ανάπτυξη της γνώσης 
(Ράπτης- Ράπτη 1999, σελ. 72-73).  
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Στα πλαίσια του κοινωνικού δομητισμού με κύριο εκπρόσωπο τον Vygotsky ,η οικοδό-
μηση της γνώσης γίνεται καλύτερα σ’ ένα περιβάλλον με πλούσιες αλληλεπιδράσεις 
και συνεργασίες με ενηλίκους και συνομηλίκους, που λειτουργούν σαν σκαλωσιά υπο-
στήριξης της μάθησης (Ράπτης – Ράπτη 1999, σελ.76). 

Η κριτική προσέγγιση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση κάνει λόγο για μια δήθεν 
αυτονομία , μια ψευδαίσθηση ως προς την ανακάλυψη της γνώσης. Στόχος της η ανά-
πτυξη κριτικής συνείδησης και η εμπλοκή όλων στη γνώση ( Ράπτης, Ράπτη 2004, σελ. 
130). 

Τελευταία θεωρία μάθησης με την οποία θα ασχοληθούμε, είναι αυτή της επεξεργασίας 
πληροφοριών. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους έναν έμφυτο μηχανισμό απομνημό-
νευσης, που μοιάζει μ’ αυτόν του υπολογιστή. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε τρία 
στάδια: α) αυτό της αισθητηριακής ανίχνευσης και εγγραφής, β) της βραχυπρόθεσμης 
μνήμης γ) της μακροπρόθεσμης μνήμης (Ράπτης –Ράπτη 1999, σελ. 112). Η συγκρά-
τηση πληροφοριών γίνεται ανάλογα με την ποιότητα και το βάθος της επεξεργασίας 
τους (Ράπτης –Ράπτη 1999, σελ. 113). 

Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού 

Στο εμπόριο και στο διαδίκτυο κυκλοφορούν διάφορα λογισμικά, που υπόσχονται τη 
μετατροπή της μάθησης σε διασκέδαση. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τον Μάιο του 
2003 δημοσίευσε ένα τεύχος, στο οποίο καθορίζονται οι προδιαγραφές και τα κριτήρια 
αξιολόγησής ενός λογισμικού. Ορίζει πως το εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να αποτε-
λεί συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό στη μαθησιακή διαδικασία, να εμπλουτίζει το 
έντυπο εκπαιδευτικό υλικό για την επίτευξη των μαθησιακών του στόχων, να είναι διε-
ρευνητικό, διαθεματικό, διαδραστικό και να συνοδεύεται από τον οδηγό χρήσης, να 
διασφαλίζει την οριζόντια και κατακόρυφη διασύνδεση της γνώσης, μέσω βασικών εν-
νοιών, να είναι συμβατό με τα λογισμικά άλλων μαθημάτων. Το εκπαιδευτικό λογι-
σμικό, λοιπόν, αντιμετωπίζεται ως ένα επιπλέον χρηστικό εργαλείο στα χέρια του εκ-
παιδευτικού, που στόχο έχει τον εμπλουτισμό της «διδασκαλίας». 

Οι προδιαγραφές δημιουργίας του εκπαιδευτικού λογισμικού, με βάση τις οποίες θα 
γίνει και η αξιολόγησή του, ταξινομούνται στους εξής επτά συσχετιζόμενους άξονες: 
1) Περιεχόμενο 2) διδακτική – παιδαγωγική καταλληλότητα 3) Αλληλεπίδραση με το 
χρήστη, 4) Δομή-οργάνωση, 5) Αισθητική, 6) Τεχνική αρτιότητα, 7) Περιβάλλον λει-
τουργίας του λογισμικού (ΥΠΕΠΘ, 2003).  

Μεθοδολογία: Περιγραφή και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, με 
βάση την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε χρήστη και λογισμικό 

Στην μικρής έκτασης έρευνα μας θα ασχοληθούμε με ένα εκπαιδευτικό λογισμικό του 
εμπορίου και θα επιχειρήσουμε να το εφαρμόσουμε σε μια ομάδα νηπίων και να το 
αξιολογήσουμε, με βάση ένα από τα προαναφερθέντα κριτήρια αξιολόγησης. Στόχος 

2677

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



είναι να διαπιστώσουμε εάν, και σε ποιο βαθμό, το λογισμικό αυτό, πληρεί μία, τουλά-
χιστον, από τις προδιαγραφές που ορίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

Συγκεκριμένα, επιλέξαμε το λογισμικό “KIDePEDIA”, το οποίο κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις του δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη. Πρόκειται για μια σειρά 32 
εκπαιδευτικών βιβλίων γνώσεων. Θα ασχοληθούμε με τον 16ο τόμο, του οποίου ο θε-
ματικός άξονας τιτλοφορείται «ο άνθρωπος. Για την εργασία αυτή επιλέξαμε την 5η 
ενότητα, η οποία τιτλοφορείται «τα όνειρα» και την 2η υποενότητα «βρες τις διαφορές», 
η οποία έχει ως βασική δράση την όξυνση της παρατηρητικότητας των παιδιών.  

Στόχος της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι να μπορέσει ο χρήστης να εντοπίσει τις 
οχτώ διαφορές, που υπάρχουν ανάμεσα σε δύο εικόνες. Κάθε φορά που εντοπίζει μία 
διαφορά ακούγεται ένα επιφώνημα επιβράβευσης και ταυτόχρονα μπαίνει ένα «τικ» σε 
ένα πίνακα, που βρίσκεται πάνω από τη δεξιά εικόνα. Επίσης, όταν ο χρήστης αδυνατεί 
να βρει και τις 8 διαφορές και καταφεύγει στην επιλογή του μενού «λύση», τότε, εκτός 
από την απάντηση, ακούγεται και ένα ενθαρρυντικό ηχητικό μήνυμα, όπως «προσπά-
θησε, μπορείς να τα καταφέρεις». Στο αριστερό μέρος της οθόνης υπάρχουν δύο εικο-
νίδια, που αντιπροσωπεύουν τις επιλογές «λύση», όπου φαίνονται οι διαφορές και 
«ξανά», όπου εμφανίζεται ένα άλλο ζεύγος εικόνων, με άλλες κάθε φορά διαφορές. Ο 
κύριος άξονας αξιολόγησης, με τον οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε, κατά την εφαρ-
μογή του λογισμικού, αφορά στην αλληλεπίδραση του λογισμικού με το χρήστη.  

Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού λογισμικού έγινε σε Νηπιαγωγείο της Δυτικής Θεσσα-
λονίκης. Επιλέχθηκε μια ομάδα έξι νηπίων, που δεν είχαν εξοικείωση με τους υπολο-
γιστές στον ίδιο βαθμό. Κάθε ένα παιδί έπρεπε ξεχωριστά να παίξει με το παιχνίδι 
«βρες τις διαφορές  

Αξιολόγηση λογισμικού 

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε χρήστη και λογισμικό είναι πολυεπίπεδη, καθώς ο πρώ-
τος έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ροής των πληροφοριών. Με την επιλογή των κα-
τάλληλων εικονιδίων του μενού, μπορεί ο χρήστης να επιλέξει να δει τη λύση, να ξε-
κινήσει μια άλλη εφαρμογή, να βγει από το μενού κ.α. Η κίνηση και η μετάβαση στα 
διαφορετικά μέρη της εφαρμογής «βρες τις διαφορές» είναι εύκολη για τον χρήστη, ο 
οποίος ακολουθεί τα εικονίδια του μενού και τις ηχητικές οδηγίες. Τα τέσσερα από τα 
έξι παιδιά σχετικά εύκολα βρήκαν τις διαφορές κάνοντας πολύ καλούς χρόνους, ενώ 
τα άλλα δύο, δυσκολεύτηκαν λίγο να βρουν και τις οκτώ διαφορές και ζήτησαν τη βο-
ήθειά μας. 

 Επίσης, οι οδηγίες του μενού επιλογών είναι σαφείς. Δεν υπάρχουν διαφορετικά επί-
πεδα δυσκολίας και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, πατώντας ένα εικονίδιο στο μενού, 
να επιλέξει να ασχοληθεί με ένα διαφορετικό ζεύγος εικόνων, ενώ δεν μπορεί να δώσει 
«λάθος απάντηση».  
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Στο λογισμικό υπάρχει ηχητική απάντηση μόνο στις σωστές απαντήσεις. Η ροή του 
λογισμικού ελέγχεται από το μαθητή και όχι από εντολές χρόνου και τα μηνύματα – 
οδηγίες που ακούγονται είναι κατανοητά. Πρόκειται για μια απλή εφαρμογή, με απλές 
ηχητικές οδηγίες, οι οποίες δεν εμπεριέχουν τον κίνδυνο να μετατραπεί ο χρήστης σε 
παθητικό δέκτη. Η χρήση του ήχου είναι ικανοποιητική και απλή, ο ήχος είναι καθαρός 
και έχει σταθερή ένταση, χωρίς να κουράζει.  

Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα του λογισμικού είναι πως οι οδηγίες για τον τρόπο 
εντοπισμού των διαφορών και απάντησης δεν είναι ιδιαίτερα σαφείς για παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας αφού αναγράφονται στην οθόνη, χωρίς να υπάρχει το αντίστοιχο η-
χητικό μήνυμα. . Η σωστή απάντηση/λύση δίνεται στον χρήστη, όταν ο ίδιος το επιλέ-
ξει και αφορούν στο σύνολο της δράσης. Δίνονται και οι οκτώ διαφορές μαζί, χωρίς να 
έχει ο χρήστης τη δυνατότητα να συνεχίσει την ίδια δράση.  

Με βάση τα κριτήρια που επιλέξαμε να ασχοληθούμε, φαίνεται πως πρόκειται για ένα 
λογισμικό κατάλληλο για τα μικρά παιδιά, καθώς αφήνει ένα μεγάλο περιθώριο επιλο-
γών, χωρίς να υπάρχει η πίεση του χρόνου, ή η καθοδήγηση, ενώ ταυτόχρονα τα δια-
σκεδάζει και τα χαλαρώνει.  

Συμπεράσματα 

Το λογισμικό αξιολογήθηκε με βάση το κριτήριο της αλληλεπίδρασης και το γενικό 
συμπέρασμα ήταν ότι είναι απλό και εύκολο στην εφαρμογή του για τα παιδιά της προ-
σχολικής ηλικίας και πιθανώς και για παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

Το συγκεκριμένο λογισμικό κλειστού τύπου συνδέεται με τη θεωρία μάθησης του συ-
μπεριφορισμού, καθώς με τη διδασκαλία μέσω του υπολογιστή μπορούν να αξιοποιη-
θούν τα θετικά στοιχεία του, όπως η άμεση αξιολόγηση των αντιδράσεων, η διαδικασία 
δοκιμής και πλάνης, η δυνατότητα να ακολουθήσει ο κάθε μαθητής το δικό του ρυθμό 
κ. α. Ο Skinner επικροτεί τη θετική ενίσχυση και την αγνόηση του λάθους παρ’ όλο 
που πολλά λογισμικά χρησιμοποιούν ήχους και επιφωνήματα αποδοκιμασίας για τις 
λάθος απαντήσεις. Σήμερα πάντως ο χαρακτηρισμός ενός προγράμματος ως μπιχεβιο-
ριστικού θεωρείται μάλλον αρνητική αξιολογική κρίση (Ράπτης –Ράπτη 2004 σελ. 82-
83). 

Δημιουργήθηκε το κατάλληλο διδακτικό περιβάλλον υπό μορφή παιγνιώδους ενασχό-
λησης. Επίσης, η συνεργασία των παιδιών με την εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής του λογισμικού, οι διαφορετικές απόψεις, ο προβληματισμός που δημιουρ-
γήθηκε, οι διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης, της παρατηρητικότητας και της ευστροφίας των παιδιών. 
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Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική αγωγή στο νηπιαγωγείο με την χρήση Τ.Π.Ε. 

Κοντοπούλου Φωτεινή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

Περίληψη 

Οι Τεχνολογίες  της Πληροφορίας  και  Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  κατέχουν κυρίαρχο 
ρόλο στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και επηρεάζουν τόσο τις ανεπτυγμένες, όσο 
και τις αναπτυσσόμενες χώρες στις διάφορες διαστάσεις της κοινωνικής ζωής. Το 
ζήτημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της άμβλυνσης της διαφορετικότητας 
αποτέλεσε αντικείμενο επεξεργασίας στο  3ο Νηπιαγωγείο Μεγάρων κατά το σχολικό 
έτος  2014-15. Στην εργασία αυτή συμμετείχαν 21 νήπια. Τα παιδιά αυτά 
προέρχονταν από διάφορα πολυπολιτισμικά  περιβάλλοντα, παιδιά αλλοδαπά και από 
διαφορετικά  κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Συχνά δημιουργούνταν προβλήματα 
επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ τους, λόγω προβλημάτων απόρριψης και 
αρνητικής διάθεσης εξαιτίας του διαφορετικού. Στην παρούσα εργασία αξιοποιήσαμε 
σε υψηλό βαθμό τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, καθώς είναι 
γενικά παραδεκτό ότι η χρήση  ΤΠΕ συμβάλλει  σημαντικά στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διαπολιτισμικότητα, Νέες Τεχνολογίες, Προσχολική εκπαίδευση 
Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (2003, σελ.12 ), «Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής 
στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι 
μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή 
με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού – 
διερευνητικού εργαλείου, ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο   
πλαίσιο   των καθημερινών   σχολικών   τους   δραστηριοτήτων   με   τη   χρήση   
κατάλληλου   λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης». 

Ο όρος διαπολιτισμικότητα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο άτομα ή ομάδες 
ατόμων διαφορετικής  πολιτισμικής  προέλευσης διαχειρίζονται την πολιτισμική 
ετερότητα, δημιουργώντας μία νέα πολιτισμική ταυτότητα μέσα από τη συνεργασία 
και το συγκερασμό των χαρακτηριστικών από διαφορετικούς πολιτισμούς. 
(Γεωργογιάννης, 2008). Οι τέσσερις βασικές αρχές της διαπολιτισμικότητας, οι 
οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
είναι: Η διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων για τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών, η 
αλληλεγγύη, ο σεβασμός των άλλων πολιτισμών ως ισότιμων και η αγωγή στην 
ειρήνη. Οι αρχές αυτές θεωρούνται ως οι βάσεις της επικοινωνίας και των σχέσεων 
των ανθρώπων μεταξύ τους, αλλά και με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 
(Κανακίδου, Παπαγιάννη, 1998). 
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Στο πλαίσιο των παραπάνω αναφορών προχωρήσαμε στην υλοποίηση ενός 
προγράμματος που είχε ως κεντρικό θέμα την Διαπολιτισμική εκπαίδευση με την 
αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. 

Σκοπός της εργασίας 

Βασικός σκοπός της εργασίας ήταν η αναγνώριση και κατανόηση της διαφοράς, ο 
σεβασμός για τους πολιτισμούς, η ανάπτυξη θετικής στάσης και αντίληψης απέναντι 
στις διαφορές των πολιτισμών, η κατανόηση της ετερότητας και της 
διαφορετικότητας, η συνειδητοποίηση της δύναμης και της αξίας της πολιτιστικής 
ποικιλίας καθώς και η συνείδηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Μέθοδοι διδασκαλίας 

Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποιήθηκαν οι παρακάτω μέθοδοι 
διδασκαλίας: Η συζήτηση, ο καταιγισμός ιδεών (brain storming), η 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, τα παιχνίδια ρόλων, η βιωματική 
διδασκαλία και μάθηση (Project),  η αξιοποίηση των τεχνών (δραματοποίηση, μίμηση 
ρόλων, θεατρικό παιχνίδι) και η αξιοποίηση των ΤΠΕ.  

Δραστηριότητες 

1. Δραστηριότητα, συγκέντρωση υλικού (έντυπο και ηλεκτρονικό) από διάφορα 
μέρη 

Στόχος της δραστηριότητας ήταν η γνωριμία των παιδιών με άλλα πολιτισμικά και 
κοινωνικά περιβάλλοντα, καθώς και η διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι σε 
άλλους πολιτισμούς. Στο στάδιο έγινε αναζήτηση υλικού από τα παιδιά σε 
συνεργασία με τους γονείς τους.  Ταυτόχρονα αξιοποιήθηκε στην τάξη η 
εκπαιδευτική-μη κερδοσκοπική, πολυτροπική σειρά «Το ταξίδι», (Κουτάντος, 2015). 
http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=717.  Στη φάση αυτή, τα παιδιά εξέφρασαν τις 
αρχικές τους ιδέες και τα ερωτήματα τους προς διερεύνηση. 

2. Παρακολούθηση βίντεο 

Βασικός σκοπός αυτής της δραστηριότητας ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά διαφορετικά 
εκπαιδευτικά πλαίσια και να ευαισθητοποιηθούν έναντι των συνθηκών και 
καταστάσεων που βιώνουν. Τα παιδιά περιηγήθηκαν μέσω του ιστότοπου  
http://www.diaforetiko.gr/apisteftes-fotografies-pedia-riskaroun-kathimerina-ti-zoi-
tous-gia-na-pane-scholio/, παρακολούθησαν σχετικά στιγμιότυπα, εξέφρασαν 
συναισθήματα  αγάπης, κατανόησης, υποστήριξης, αλληλοβοήθειας.  

3. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια 
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Σκοπός και στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν η δημιουργία 
εκπαιδευτικού υλικού από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Τα παιδιά αναζήτησαν 
σε ζευγάρια  και σε συνεργασία με τη νηπιαγωγό σχετικά υλικό μέσω των μηχανών 
αναζήτησης το οποίο αποθήκευσαν σε αρχεία φακέλους.  

4. Γνωρίζοντας τις δυνατότητες του power-point. 

Στόχος της δραστηριότητας ήταν η δημιουργία μιας παρουσίασης (power-point) με 
την αξιοποίηση των εικόνων που συνέλεξαν. Τα παιδιά με την τεχνική σύρε και άσε 
τοποθέτησαν τις εικόνες, έγραψαν λεζάντες μόνα τους ή με τη βοήθεια καρτελών, 
πρόσθεσαν κίνηση και εφέ και έδωσαν  τον τίτλο «Ξενάγηση σε διάφορα μέρη του 
κόσμου». 

5. Παραμύθια απ όλο τον κόσμο 

Σκοπός των δράσεων ήταν η αναγνώριση της πολιτιστικής-πολιτισμικής ποικιλίας 
των λαών και ο εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών. Αξιοποιήσαμε το σύνδεσμο, 
www.paramithia.net,  όπου και αναζητήσαμε παραμύθια από διάφορα μέρη του 
κόσμου. Τα παιδιά παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τα παραμύθια, εξέφρασαν 
εντυπώσεις και απορίες και στο τέλος της δραστηριότητας απέδωσαν εικαστικά ότι 
τους άρεσε περισσότερο. Επίσης επισκεφτήκαμε τον σύνδεσμο, www.paramythenia-
chora.webnode.gr όπου τα παιδιά εντόπισαν   ομοιότητες  και διαφορές μεταξύ των 
λαών.  

6. Δημιουργία εργαστηρίου μελέτης παραμυθιών 
 Σε συνέχεια της παραπάνω δράσης τα παιδιά επισκέφτηκαν το σύνδεσμο    
www.childhood.gr/index.php/links/104-links/136,  με παραμύθια απ όλο τον κόσμο-
εργαστήρι μελέτης και στη συνέχεια δημιουργήσαμε στην τάξη ένα εργαστήρι 
μελέτης αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα «τα βιβλία σε ρόδες», από το γραφείο Αγωγής 
Υγείας και εφαρμόσαμε πρόγραμμα δανειστικής βιβλιοθήκης. Επιπλέον, 
επεξεργαστήκαμε τα παραμύθια αυτά με πολυτροπικό-πολυαισθητηριακό τρόπο. 

             

7. Δημιουργία Puzzle-αξιοποίηση λογισμικού 
www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle, 

Σκοπός της παρούσας δραστηριότητας ήταν η εξοικείωση των παιδιών με την 
σύνθεση εικόνων και η δημιουργία Puzzle με τη χρήση των εικόνων που συνέλεξαν 
τα παιδιά. Αρχικά επιλέξαμε μέσα από ένα φάκελο τις εικόνες που θέλαμε να  
επεξεργαστούμε, τις  αποθηκεύσαμε στα έγγραφα μας, κατόπιν μπήκαμε στο 
λογισμικό, επιλέξαμε σχήμα και αριθμό τεμαχίων και στη συνέχεια παίξαμε. 
Επιτυγχάνοντας  υπάρχει επιβράβευση, όπως χειροκρότημα ή δινόταν η δυνατότητα 
να φτιάξουν την επόμενη φορά παζλ, με περισσότερα τεμάχια.  Η χρήση ήταν πολύ 
απλή για τα παιδιά και η δραστηριότητα πολύ ευχάριστη.  
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8. Δραστηριότητες για το Ρατσισμό και τη Ξενοφοβία 

Σκοπός των δράσεων αυτών ήταν η αποδοχή και ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η 
ανάπτυξη ενσυναίσθησης και αναγνώριση των ίσων δικαιωμάτων. Τα παιδιά με τη 
βοήθεια της νηπιαγωγού επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα 
www.edutv.gr/protobathmia/ratsismos-ksenofovia-ena-trigono-sti-xora-ton-kyklon 
και παρακολούθησαν τα βίντεο 1.Ρατσισμός- ξενοφοβία στη ζυμαροχώρα και 2. Ένα 
τρίγωνο στη χώρα των κύκλων. Τα παιδιά συζήτησαν και σχολίασαν τις καταστάσεις 
που παρακολούθησαν, τις δραματοποίησαν μέσω της υπόδυσης ρόλων και στη 
συνέχεια απέδωσαν  τις εμπειρίες τους μέσω των εικαστικών.  

9. Οι μουσικές του κόσμου 

Σκοπός της δραστηριότητας η γνωριμία με τη μουσική άλλων λαών, η  γνωριμία και 
εξοικείωση με τα πολιτιστικά τους στοιχεία και η ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι 
στην ετερότητα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε  ο σύνδεσμος 

http://sciencekidsinkindergarden.blogspot.gr/p/blog-page_2.html και αξιοποιήθηκε το  
λογισμικό «Το μουσικό χωριό- οι μουσικές γειτονιές του κόσμου», Αμερική, Αφρική, 
Ευρώπη, Ασία, Ωκεανία. Τα παιδιά επέλεξαν για την κάθε χώρα μουσικά όργανα, 
μουσική πράξη, μουσική γλώσσα.. Απόλαυσαν ήχους και πληροφορήθηκαν την 
ιστορικότητα και την προέλευση αυτών των ακουσμάτων. Τα παιδιά εργάστηκαν σε 
ομάδες των 2 ατόμων. Προχωρήσαμε και στην κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών 
οργάνων από ανακυκλώσιμα υλικά π.χ από κουτιά μεταλλικά, ρολά τουαλέτας, 
γυάλινα μπουκάλια κ. άλλα 

10. Συνεργασία με γονείς 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργασίας με τους γονείς διοργανώθηκαν εργαστήρια 
γονέων, όπου μαμάδες από την Ινδία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και τη Ρωσία 
καθώς και  Ελληνίδες κλήθηκαν από κοινού να φτιάξουν παραδοσιακές 
Χριστουγεννιάτικες συνταγές του τόπου τους και να μας τις παρουσιάσουν στην 
τάξη. Επίσης με αφόρμηση τις Εθνικές Επετείους αναζητήσαμε παραδοσιακές στολές  
διαφόρων λαών, οι οποίες έγιναν γνωστές στα παιδιά και με την εμπλοκή των 
γονέων. 

Αξιολόγηση του προγράμματος 

Αρχική αξιολόγηση: Μέθοδος αξιολόγησης ήταν  ο καταιγισμός ιδεών όπου τα παιδιά 
εξέφρασαν τις απόψεις, ιδέες τους σχετικά με το θέμα. Οι ιδέες τους καταγράφηκαν 
σε ιστόγραμμα και δημιουργήθηκε με το λογισμικό Kidspiration εννοιολογικός 
χάρτης. Επίσης έγινε το αρχικό κοινωνιόγραμμα όπου τα παιδιά κλήθηκαν να 
δηλώσουν ποιο/ποια παιδιά δεν θα ήθελαν στο πάρτι τους.  

Διαμορφωτική αξιολόγηση: Σ’ αυτό το στάδιο της αξιολόγησης χρησιμοποιήσαμε τις 
καταγραφές στο ημερολόγιο  της νηπιαγωγού, συζητήσεις με τα παιδιά, 
βιντεοσκοπήσεις δράσεων και φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις, έχοντας ως 
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άξονες παρατήρησης τη χρήση και εξοικείωση των παιδιών με τις ΤΠΕ και από την 
άλλη την επίτευξη των στόχων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι παρατηρήσεις 
μας εστιάστηκαν στη δημιουργία των ομάδων και την εναλλαγή της σύνθεσης τους, 
την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ όλων των παιδιών, την αποδοχή και 
το σεβασμό τους. Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα ενισχύθηκε με αρχές της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, της πολυτροπικής  έκφρασης και την αξιοποίηση 
των τεχνών (τεχνικές δράματος). 

Τελική αξιολόγηση: Η τελική αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με 
τη χρήση ποικίλων μέσων και τεχνικών όπως ομαδικές συζητήσεις με τα παιδιά, 
Συστηματική Παρατήρηση και καταγραφή σε φύλλα παρατήρησης, Ημερολόγιο 
νηπιαγωγού, το τελικό Κοινωνιόγραμμα και οι Ατομικοί φάκελοι αξιολόγησης των 
νηπίων. 

Από τις συζητήσεις-συνεντεύξεις με τα παιδιά διαπιστώθηκε ότι το περιεχόμενο των 
δραστηριοτήτων αλλά και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κέρδισε το ενδιαφέρον 
των παιδιών, τα οποία στην πλειοψηφία τους είπαν ότι ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένα 
από τη συμμετοχή τους και ότι θα ήθελαν να επαναλάβουν πολλές από τις δράσεις. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναπτύχθηκε για το αντικείμενο των ΤΠΕ και τα ευχάριστα 
συναισθήματα που τους προκάλεσε.  

Ακόμα σύμφωνα με τις καταγραφές στο ημερολόγιο της νηπιαγωγού τα παιδιά 
εξοικειώθηκαν αρκετά  με τον υπολογιστή και αντιλήφθηκαν τη μεγάλη αξία του στη 
ζωή μας, καθώς αποστάσεις εκμηδενίζονται και η πληροφόρηση επιτυγχάνεται σε 
ελάχιστο  χρόνο. Επιπροσθέτως, έμαθαν πώς να χρησιμοποιούν σωστά τον 
υπολογιστή χωρίς να επιβαρύνουν την υγεία τους (σωστή στάση σώματος, 
περιορισμένος χρόνος εργασίας στον υπολογιστή, απόσταση από την οθόνη, καλά 
φωτισμένος χώρος, προφύλαξη από το διαδίκτυο σχετικά με την κοινοποίηση 
προσωπικών δεδομένων- bullying). Με τη χρήση των υπολογιστών τα παιδιά 
κατάφεραν να επισκεφτούν νέα γνωστικά περιβάλλοντα, να εξοικειωθούν με τα 
επιμέρους τμήματα ενός υπολογιστή (με το ποντίκι, το πληκτρολόγιο κ.α.), καθώς και 
να αναζητήσουν ποικίλο πληροφοριακό υλικό. Τα παιδιά κατανόησαν αρκετά την 
διαδικασία για την ανάκληση υλικού από το internet και την έρευνα. 
Πειραματίστηκαν με την δημιουργία φακέλου και το γέμισμα αυτού με υλικό που 
επιθυμούσαν σχετικά με το θέμα που επεξεργάστηκαν στα πλαίσια της 
διαπολιτισμικότητας. Επίσης, αποθήκευσαν την δουλειά τους, ώστε να μπορούν να 
επανέρχονται και να την εμπλουτίζουν με νέα στοιχεία. Τέλος, δημιουργήθηκε κατά 
την άποψη μας κατάλληλο πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μικρών 
μαθητών μας και αυτό συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στο να ξεπεράσουν δυσκολίες 
κατανόησης και ενσυναίσθησης. 

Από την άποψη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τα παιδιά γνωρίζοντας διάφορα 
μέρη  και λαούς κατάφεραν να ξεπεράσουν τον εγωκεντρισμό τους, σεβόμενοι ο ένας 
τον άλλον αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητά τους, γεγονός που αναδεικνύεται 
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έντονα στο τελικό κοινωνιόγραμμα όπου η πλειοψηφία των παιδιών επέδειξε 
αποδοχή προς όλους.  

Συμπεράσματα 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει σαν στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων και του 
αποκλεισμού και προσπαθεί να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες, κοινωνικές και 
πολιτισμικές. Η διαπολιτισμική παιδεία δε διδάσκει την ανοχή για το διαφορετικό. 
Δημιουργεί το πνευματικό υπόβαθρο που επιτρέπει την εκτίμηση για το διαφορετικό, 
ώστε να δημιουργηθούν ανοικτές κοινωνίες, πολιτισμικά αρμονικές, που θα 
διακρίνονται από ισονομία, αλληλοκατανόηση, αλληλοαποδοχή και αλληλεγγύη 
(Πανταζής, 1999; Γκότοβος, 2002). Το πρόγραμμα που υλοποιήσαμε ευελπιστούμε 
ότι κατάφερε σε ένα βαθμό να δημιουργήσει τις πρώτες ιδέες πάνω στις οποίες θα 
οικοδομήσουν τα παιδιά την εκτίμηση στο διαφορετικό. Ερευνητές όπως οι Hertzog 
& Klein (2005) υποστηρίζουν πως η τεχνολογία όταν χρησιμοποιείται σωστά, έχει 
την ικανότητα να συνεισφέρει ευεργετικά στη μάθηση των παιδιών. Η εμπλοκή και 
αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών διεύρυνε τους ορίζοντες προσέγγισης της 
συγκεκριμένης γνώσης δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν νέους 
δρόμους γνώσης,  επικοινωνίας, και ενίσχυσης των επιδιωκόμενων στόχων του 
προγράμματος. 
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε περιείχε πληθώρα 
δραστηριοτήτων ωστόσο στην παρούσα εργασία εστιάσαμε στις δράσεις που 
αναπτύχθηκαν με τη χρήση των ΤΠΕ. Εκτιμούμε ότι, οι σκοποί της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης δεν τελειώνουν με ένα πρόγραμμα αλλά απαιτούν μια συνεχή 
συστηματική εκπαιδευτική προσπάθεια ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν αξίες και 
στάσεις ζωής.  
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Μια διδακτική προσέγγιση Λογισμού Παραλληλογράμμων με Geogebra 

Μανιάτης Ανδρέας 
Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Μ.Sc. 
anmaniatis65@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρακάτω σενάριο αναφέρεται στο μάθημα της γεωμετρίας στην Α' Λυκείου και 
στην γνωστική περιοχή του κεφαλαίου 5 (Παραλληλόγραμμα – τραπέζια).Έχει δύο 
μέρη .Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην ισότητα παραλληλογράμμων και δίνονται 
στους μαθητές σταδιακά 5 αρχεία. Το πρώτο αρχείο (iso1.ggb) έχει στόχο την υπενθύ-
μιση της έννοιας της ισότητας γεωμετρικών σχημάτων άρα και παραλληλογράμμων με 
την βοήθεια της μετατόπισης. Τα επόμενα διαδοχικά 4 αρχεία (iso2.ggb…iso5.ggb) 
έχουν στόχο την ανακάλυψη 4 "κριτηρίων" ισότητας παραλληλογράμμων τα οποία ου-
σιαστικά περιέχουν τα κριτήρια ισότητας τριγώνων και θα μπορούσαμε να τα θεωρή-
σουμε ως γενίκευση των τελευταίων κριτηρίων. Το δεύτερο μέρος είναι μια άσκηση 
που αναμένεται να γίνει από τους μαθητές με την χρήση του Geogebra.Θα γίνει προ-
σπάθεια εύρεσης ίσων άρα και διαφορετικών παραλληλογράμμων. Επίσης οι μαθητές 
θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν συνθήκες ώστε ένα παραλληλόγραμμο να είναι 
συγκεκριμένου είδους. Δηλαδή ένα δυναμικό παραλληλόγραμμο να μετατρέπεται σε 
ορθογώνιο, ρόμβο, τετράγωνο.  

Λέξεις - Κλειδιά: κριτήρια ισότητας παραλληλογράμμων, είδη παραλληλογράμμων  

Θέμα 

Το προτεινόμενο θέμα αφορά την ανακάλυψη προτάσεων (κριτηρίων) ισότητας παραλ-
ληλογράμμων καθώς και την διάκριση των διαφορετικών ειδών τους με την βοήθεια 
μιας απλής εφαρμογής. Το σενάριο αναφέρεται σε μαθητές 3ου επιπέδου κατά van 
Hiele, οι οποίοι "μπορούν να δίνουν τον ορισμό εννοιών άνετα και συνειδητά" (Κολέζα 
σ.228). Ο τρόπος θέασης της επιπεδομετρίας μας δίνει την δυνατότητα 2 διαστάσεων 
(2D) που αφορούν τα επίπεδα σχήματα αλλά και των απλούστερων στοιχείων τους 
γραμμών ή σημείων (1D ή 0D) .Τα κριτήρια ισότητας τριγώνων αποτελούν συνδέσεις 
γνωστικών Σχημάτων επιπέδου 2D. 

"Σχήμα είναι μία νοητική δομή απαραίτητη στον άνθρωπο, προκειμένου να αποκτήσει 
γνώσεις σχετικές με μία συγκεκριμένη κατάσταση και ταυτόχρονα να τις τακτοποιήσει 
και να τις αποθηκεύσει στο νου του" (Bartlett 1932) 

"Το γνωστικό Σχήμα που δημιουργείται με πυρήνα μια γεωμετρική έννοια είναι ένα 
σύμπλεγμα από γνώσεις σχετικά με γεωμετρικά αντικείμενα, σχέσεις μεταξύ τους , ο-
δηγίες για την κατασκευή ή την χρήση τους σε άλλα Σχήματα, το οποίο εμφανίζεται σε 
μία κατάσταση προβλήματος "(Καμπάνη, 2003)  
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Ο σκοπός είναι το μάθημα να πραγματοποιηθεί με το σκεπτικό του όρου "κάνω μαθη-
ματικά" ('doing mathematics") ώστε τα ρήματα: ακούω ,αντιγράφω, απομνημονεύω , 
εξασκούμαι που αντικατοπτρίζουν μία παραδοσιακή τάξη μαθηματικών να αντικατα-
σταθούν με τα ρήματα: διερευνώ, υποθέτω, επιλύω, διατυπώνω, ανακαλύπτω, επαλη-
θεύω, εξηγώ, περιγράφω, χρησιμοποιώ.(Βερύκιος 2011)  

Τεχνολογικά εργαλεία: Το σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί με το λογισμικό Geo-
gebra 

Σκεπτικό 

Βασική ιδέα: 

α) Σε ένα αρχείο Geogebra έχουμε 5 παραλληλόγραμμα και με κατάλληλη μετατόπιση 
καθενός διερευνούμε την ισότητα του με κάποιο άλλο.  

β) Παίρνουμε ένα σημείο Α και στη συνέχεια δυο διαφορετικά (εν γένει) τμήματα ΑΒ 
και ΑΔ με γωνία ˆϕ̂ = ∆ΑΒ . Ορίζουμε τρείς δρομείς ώστε να μεταβάλλονται τα μήκη 
των τμημάτων και η γωνία και "χαράσσουμε" το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ.(δες τα αρ-
χεία iso2.ggb, iso3.ggb). Με αντιγραφή κατασκευάζουμε ένα ίσο παραλληλόγραμμο 
με το αρχικό και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε κριτήρια ισότητας τους.  

Κατασκευάζουμε σημείο Ο και στη συνέχεια δυο τμήματα ΟΓ, ΟΔ (εν γένει) διαφορε-
τικά και την γωνία  𝜑𝜑 �=𝛤𝛤𝛤𝛤𝛤𝛤�. Ορίζουμε 3 δρομείς ώστε να μεταβάλλονται τα μήκη των 
ΟΓ,ΟΔ και το μέτρο της γωνίας 𝜑𝜑� .Χαράσσουμε το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ κέντρου 
Ο. Με αντιγραφή κατασκευάζουμε ένα ίσο του ΑΒΓΔ και προσπαθούμε να ανακαλύ-
ψουμε κριτήρια ισότητας τους.  

γ) Στο δεύτερο φύλλο εργασίας θα γίνει η ο έλεγχος ισότητας παραλληλογράμμων σε 
συγκεκριμένο σχήμα και η εφαρμογή των κριτηρίων ισότητας που έχουμε ανακαλύψει. 

δ) Θα ελέγξουμε πότε ένα δυναμικό παραλληλόγραμμο γίνεται ορθογώνιο, ρόμβος , 
τετράγωνο.  

Πλαίσιο εφαρμογής: Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές Α 
Λυκείου 

Χρόνος υλοποίησης: Για την εφαρμογή του σεναρίου (συμπεριλαμβανομένου του 
χρόνου γνωριμίας του Geogebra)εκτιμάται ότι απαιτούνται 3-4 διδακτικές ώρες 

Χώρος υλοποίησης: Το σενάριο θα διεξαχθεί εξολοκλήρου στο εργαστήριο Η/Υ .Θα 
χρησιμοποιηθούν 10 Η/Υ και ένας Η/Υ του διδάσκοντα συνδεδεμένος με βιντεοπρο-
βολέα ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί όσο το δυνατό λιγότερο για την προστασία της προ-
στιθέμενης αξίας. 
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Προστιθέμενη αξία: Να αποκτήσουν την δυνατότητα οι μαθητές να εντοπίζουν δύο 
ίσα παραλληλόγραμμα. Η δυναμική μεταβολή των σχημάτων δίνει την δυνατότητα στα 
παιδιά να κατανοήσουν τα κοινά και τα διαφορετικά στοιχεία των διαφορετικών πα-
ραλληλογράμμων. Δηλαδή ο μαθητής αποκτά ένα ανώτερο επίπεδο σκέψης όταν "αυτή 
του επιτρέπει, σε σχέση με συγκεκριμένες λειτουργίες, να εφαρμόζει αυτές τις λειτουρ-
γίες σε νέα αντικείμενα" (van Hiele, 1986, σ.39)  

Προαπαιτούμενες γνώσεις: α) Ως προς την γεωμετρία οι μαθητές πρέπει να γνωρί-
ζουν: Τα κριτήρια ισότητας τριγώνων. Τον ορισμό του παραλληλογράμμου. Τις ιδιό-
τητες των παραλληλογράμμων και τα είδη τους. Την έννοια της συμμετρίας ως προς 
σημείο β) Ως προς την τεχνολογία οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν βασικές εφαρμογές 
του Geogebra. Μπορούμε να αναφέρουμε μερικές αξιοσημείωτες εφαρμογές, όπως: 
την κατασκευή σημείου ,τμήματος ή ευθείας σε σύστημα αξόνων, την μέτρηση μήκους 
τμήματος και την μέτρηση γωνίας. 

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Κάθε μαθητής είναι σκόπιμο να δια-
θέτει ένα φύλλο εργασίας μέσα στο οποίο ο διδάσκων θα έχει θέσει συγκεκριμένα ε-
ρωτήματα και οδηγίες. Επιπλέον καλό θα είναι οι μαθητές να έχουν ένα τετράδιο ση-
μειώσεων.  

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των τριών 
ατόμων και καθοδηγούμενοι από το φύλλο εργασίας θα αξιοποιήσουν το ψηφιακό ερ-
γαλείο που διαθέτουν. Κατά την υλοποίηση του σεναρίου ο εκπαιδευτικός ελέγχει τα 
συμπεράσματα των μαθητών και τους παροτρύνει με θετικά σχόλια να προχωρήσουν. 
Συνεργάζεται μαζί τους και τους καθοδηγεί ώστε να αντιλαμβάνονται καλύτερα τα α-
ποτελέσματα τους. 

Στόχοι 

Γνωστικοί στόχοι: 

α) Η εφαρμογή των κριτηρίων ισότητας τριγώνων. 

β) Η γνωριμία και ενασχόληση του μαθητή με το λογισμικό Geogebra.  

γ) Η αναγνώριση των ειδών των παραλληλογράμμων , του ορθογωνίου, του ρόμβου 
και τετραγώνου με βάση τον ορισμό τους και τα αντίστοιχα κριτήρια. Με το Geogebra 
επιδιώκουμε την δυναμική μετατροπή του κάθε ενός είδους από αυτά, στο επόμενο, με 
κλιμακωτά νοητικά μέσα υπό της έννοιας της πρόσθεσης παραπάνω στοιχείων, για να 
πάμε από το πιο "απλό" παραλληλόγραμμο που είναι το πλάγιο παραλληλόγραμμο, έως 
το πιο "σύνθετο" παραλληλόγραμμο που είναι το τετράγωνο. 

Έχουμε να κάνουμε με ένα είδος συνδέσεων, τις ιεραρχικές συνδέσεις που αφορούν 
σχηματικές έννοιες της ίδιας οικογένειας και γίνονται σε επίπεδο 2D,ως εξής: Χαρα-
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κτηριστικό των ιεραρχικών συνδέσεων είναι πως οι ιδιότητες των εννοιών που βρίσκο-
νται σε χαμηλότερο ιεραρχικά επίπεδο δε χρειάζεται να επαναληφθούν σε έννοιες που 
βρίσκονται υψηλότερα στην ιεραρχία ,αφού διατηρούνται.(Καμπάνη 2003) . 

γ) Να χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες των παραλληλογράμμων για επίλυση προβλημά-
των. 

δ) Την χρήση της συμμετρίας ως προς σημείο 

ε) Εξοικείωση με την κυκλική εναλλαγή γραμμάτων ΑΒ,ΒΓ,ΓΑ… 

στ) Να πραγματοποιούνται εννοιολογικές συνδέσεις εντός των μαθηματικών 

Κοινωνικοί στόχοι 

Οι μαθητές μπορούν να δουν τον διυποκειμενικό χαρακτήρα της γνώσης ο οποίος απο-
κτάται με την συνεργασία και την διαπραγμάτευση των ιδεών τους.  

Ανάλυση του σεναρίου 

Ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων 

Δραστηριότητα 1 (αφορά το 1ο φύλλο εργασίας) 

ορισμός: Δύο παραλληλόγραμμα είναι ίσα αν μετά από κατάλληλη μετατόπιση ταυτίζο-
νται.(δες σχολικό βιβλίο σελ36_ 11η γραμμή).(δες αρχείο iso1.ggb)

εικόνα 1 

Περιμένουμε να σύρουν (μετατοπίσουν) κατάλληλα ένα από τα παραλληλόγραμμα και 
να το τοποθετήσουν πάνω στο ίσο του. 
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Κριτήρια ισότητας παραλληλογράμμων 

Θα προσπαθήσουν να τα ανακαλύψουν με την βοήθεια των κριτηρίων ισότητας τριγώ-
νων και αν χρειαστεί θα τους αναφερθεί. Περιμένουμε να μεταβάλλουν τους δρομείς 
ώστε να διατυπώσουν ένα από τα παρακάτω συμπεράσματα:  

α) (Δες το αρχείο iso2.ggb, εικονα2) 

 "Δυο παραλληλόγραμμα είναι ίσα αν έχουν δυο διαδοχικές πλευρές τους ίσες μια προς 
μία και τις περιεχόμενες γωνίες στις παραπάνω πλευρές τους ίσες  

 

εικόνα 2

β)( Δες το αρχείο iso3.ggb,εικόνα 3) 

 
εικόνα 3 

2692

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



 "Αν δυο παραλληλόγραμμα έχουν δύο διαδοχικές πλευρές ίσες μια προς μια και την δια-
γώνιο που είναι απέναντι της περιεχόμενης γωνίας τους ίση ,είναι ίσα."  

 γ)(Δες το αρχείο iso4.ggb, εικόνα 4) 

 

εικόνα 4 

Περιμένουμε με την βοήθεια των τριών δρομέων οι μαθητές να ερευνήσουν-ανακαλύ-
ψουν το παρακάτω κριτήριο  

"Δύο παραλληλόγραμμα με ίσες διαγώνιους και ίση την γωνία των διαγωνίων, είναι ίσα." 

δ) (Δες το αρχείο iso5.ggb, εικόνα 5) 

 
εικόνα 5 
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"Αν δύο παραλληλόγραμμα χωρίζονται από μια διαγώνιο τους σε ισα τρίγωνα και με τα 
κέντρα τους σε ίσες πλευρές τους, τότε είναι ίσα." 

Δραστηριότητα 2 (αφορά το 2ο φύλλο εργασίας και 3ο φύλλο εργασίας, δες το αρχείο 
par4.ggb και το par8.ggb αντίστοιχα) 

 

εικόνα 6 

1) ΒΑΣΗ ΒΓ: ΔΒΕΖ και ΕΓΖΔ 

 ΒΑΣΗ ΑΒ: ΑΔΕΖ και ΔΒΕΖ  

 ΒΑΣΗ ΑΓ: ΕΓΖΔ και ΑΔΕΖ 

2) ΔΒΕΖ και ΕΓΖΔ και ΑΔΕΖ 

 (προφανες αφου Δ:μεσο ΑΒ)
ˆ ˆ3)    

    :  με ΑΒ = ΑΓ

Έ

έ

στω

σοσκελ ς
∆

Α∆ = ∆Β 
 

Α∆ΕΖ = ∆ΒΕΖ ⇒ Α = Β ⇒ 
 ΑΖ = ΒΕ 

⇒ ΑΒΓ Ι

 

ˆ ˆ
4)  :

ˆˆ
όσ πλευρο

∆ Β = Γ∆ΒΕΖ = ΕΓΖΒ ΑΒ = ΑΓ  ⇐ ⇐ ⇐ΑΒΓ Ι    ΕΓΖ∆ = ΖΑ∆Ε ΒΓ = ΑΒΓ = Α     
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στω
ροϕανες

ορθογ νιο

στω ρ µβος

υψος και δι µεσ

∆

• Ε

⇔ Π

⇔ ΑΒΓ

•Ε
⇔ Α∆ΕΖ ⊥ ∆Ζ⇔ ΑΕ⊥ΒΓ

⇔ ΑΕ

0

0

5)  ΑΔΕΖ : ορθογώνιο 
ˆ        ΑΔΕΖ : #  (  απο ερώτημα 1))  και Α=90

ˆ  :    με  (Α=90 )   (1)
   
     ΑΔΕΖ : 
       :#  και ΑΕ

       :   

ώ

ό

ά ος σοσκελ ς
στω

ορθογ νιο και

ρθογ νιο και

∆

∆

⇔ ΑΒΓ Ι
• Ε
⇔

⇔ ΑΒΓ Ο
(1),(2)

0

  :  με ΑΒ=ΑΓ  (2)
     ΑΔΕΖ :τετράγωνο 
       ΑΔΕΖ :   ρόμβος

ˆ:   Ισοσκελές  με     Α=90    και  ΑΒ=ΑΓ
        

έ

ώ

ώ

 

1ο Φύλλο εργασίας 

Ερωτήσεις 

1. Πότε δυο παραλληλόγραμμα είναι ίσα; (ορισμός) 

ανοίξτε το αρχείο iso1.ggb 
………………………………………………………………………………………… 

2.Αν δυο παραλληλόγραμμα χωρίζονται από μία διαγώνιό τους σε ισα τρίγωνα είναι 
ίσα;  

3. Να αναφέρεται κριτήρια ισότητας παραλληλογράμμων 

…………………………………………………………………………………………… 

φύλο εργασίας 2ο 

• Ανοίξτε το λογισμικό Geogebra 
• Χαράξτε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ,Ε,Ζ των πλευρών ΑΒ,ΒΓ,ΓΑ αντίστοιχα 
• Να φέρετε τα ΔΕ, ΕΖ, ΖΔ 

1. Βρείτε τα παραλληλόγραμμα που ορίζονται στο εσωτερικό του τριγώνου, με βάσεις 
στην πλευρά του ΒΓ . 

…………………………………………………………………………………………. 

Επαναλάβετε την παραπάνω εργασία για τις άλλες δύο πλευρές του τριγώνου. 
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…………………………………………………………………………………………. 

2. Γράψτε τα διαφορετικά παραλληλόγραμμα που υπάρχουν στο παραπάνω σχήμα: 

…………………………………………………………………………………… 

3. Πότε έχουμε δύο ίσα παραλληλόγραμμα ; 
……………………………………………………………………………………… 
4. Πότε έχουμε τρία ίσα παραλληλόγραμμα; 

 ……………………………………………………………………………………… 
Να εξετάσετε αν κάποιο από τα παραπάνω παραλληλόγραμμα μπορεί να γίνει  

• ορθογώνιο 

…………………………………………………………………………………… 

•  ρόμβος 

…………………………………………………………………………………… 

•  τετράγωνο 

…………………………………………………………………………………… 

φύλο εργασίας 3ο 

• Ανοίξτε το λογισμικό Geogebra 
• Ορίστε δρομέα γ με πλάτος 7 ή 200 px , αύξηση 0,5 στο [0,30] 
• Θεωρήστε σημείο Α και ορίστε το τμήμα ΑΒ μήκους γ 
• Ορίστε δρομέα γωνίας φ πλάτους 200 px, αύξηση 5 στο [00,1800] με μια πλευρά 

ΑΒ και την άλλη ως μια ημιευθεία ΑΒ΄.  
• Ορίστε δρομέα β με πλάτος 7 ή 200 px , αύξηση 0,5 στο [0,30] και βρείτε σημείο 

Γ στην ΑΒ', ώστε το ΑΓ να έχει μήκος β. 
• Μετρήστε τις γωνίες Β και Γ 
• Σημειώστε τα μέσα Δ,Ε,Ζ των ΑΒ,ΒΓ,ΓΑ αντίστοιχα και να φέρετε τα τμήματα 

ΔΕ,ΕΖ,ΖΔ  

1. Βρείτε τα παραλληλόγραμμα που ορίζονται στο εσωτερικό του τριγώνου, με βάσεις 
στην πλευρά του ΒΓ . 

…………………………………………………………………………………………. 

Επαναλάβετε την παραπάνω εργασία για τις άλλες δύο πλευρές του τριγώνου. 
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…………………………………………………………………………………………. 

2. Γράψτε τα διαφορετικά παραλληλόγραμμα που υπάρχουν στο παραπάνω σχήμα : 

………………………………………………………………………………………… 

3. Πότε έχουμε δύο ίσα παραλληλόγραμμα ; 
…………………………………………………………………………………………. 
4. Πότε έχουμε τρία ίσα παραλληλόγραμμα; 

 ………………………………………………………………………………………….. 

5. Να εξετάσετε αν κάποιο από τα παραπάνω παραλληλόγραμμα μπορεί να γίνει  

ορθογώνιο 

……………………………………………………………………………………….. 

ρόμβος 

……………………………………………………………………………………….. 

τετράγωνο 

………………………………………………………………………………………… 
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Μια μαθητοκεντρική παιδαγωγική προσέγγιση στο μάθημα της Πληροφορικής 

Κάκαλου Ιωάννα 
ioanna_kakalou@sch.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται πρόταση διδασκαλίας της ιδιότητας της αυτο-
ομοιότητας που χαρακτηρίζουν τα φράκταλς και το χάος που απαντάται στην φύση 
στην Γ’ Γυμνασίου στα πλαίσια της διδασκαλίας της γλώσσας προγραμματισμού 
Logo. Οι μαθητές γνωρίζουν την επαναληπτική διαδικασία της αναδρομής όπου η 
έννοια της ομοιότητας και της αυτοομοιότητας εισάγεται στους μαθητές με τη βο-
ήθεια εικόνων και σχεδιαστικών δραστηριοτήτων. Εφαρμόστηκε μαθητοκεντρική 
διδασκαλία της αυτοομοιότητας και της ιδιότητας της αναδρομής στον προγραμματι-
σμό με την βοήθεια των φράκταλς. Η παρούσα διδακτική προσέγγιση έδειξε ότι η κα-
τανόηση μαθηματικών «φαινομένων» είναι εύκολη με τη βοήθεια της Πληροφορικής 
και το αντίστροφο, όταν επηρεάζει θετικά τα κίνητρα των μαθητών, όταν αξιοποιεί τα 
ενδιαφέροντα τους και εστιάζει σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου.  

Λέξεις - Κλειδιά: αυτοομοιότητα, φράκταλς, χάος, Logo. 

Εισαγωγή 

Η ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
αποτελεί καθημερινή εξωσχολική δραστηριότητα για μεγάλο αριθμό παιδιών και ε-
φήβων σε όλες τις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες (Mumtaz, 2001; Pedro, 2007; 
Sybrahmanyam et al.,2001; Vekiri, 2010).  

Τα παραπάνω έχουν προκαλέσει προβληματισμό για το ρόλο των εξωσχολικών ε-
μπειριών στην ανάπτυξη τεχνολογικού εγγραμματισμού καθώς και για τους τρόπους 
αξιοποίησής τους στο σχολείο (Facer et al., 2001; Mumtaz, 2001; Pedro, 2007; 
Vekiri, 2010). Σύμφωνα με σχετικές έρευνες (Jackson et al., 2006; Sybrahmanyam et 
al., 2001; Vekiri & Chronaki, 2009), οι νέοι αξιοποιούν μόνο λίγες από τις δυνατότη-
τες των ΤΠΕ. Φαίνεται, ότι το σχολείο ίσως αποτυγχάνει να ενισχύσει το ενδιαφέρον 
τους για άλλους τρόπους χρήσης των ΤΠΕ. Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί 
στην Ελλάδα (Vosniadou & Kollias,2001) αλλά και σε χώρες με μεγαλύτερο ρυθμό 
ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Hakkarainen et al., 2000; Meelissen & 
Drent, 2008; Mumtaz, 2001) προκύπτει ότι στο σχολείο οι Η/Υ υποχρησιμοποιούνται, 
όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά.  

Τα ίδια τα παιδιά κρίνουν ότι η χρήση ΤΠΕ στο σχολείο παρέχει λιγότερα ερεθίσματα 
και παρουσιάζει περιορισμένο ενδιαφέρον συγκριτικά με τις δικές τους εξωσχολικές 
δραστηριότητες (Facer et al., 2001; Mumtaz, 2001). Αρκετοί ερευνητές (Facer et al., 
2001; Mumtaz, 2001; Pedro, 2007) διαπιστώνουν ότι υπάρχει “ασυνέχεια” μεταξύ της 
εξωσχολικής και της σχολικής χρήσης των ΤΠΕ και τονίζουν την ανάγκη αλλαγών 
στον τρόπο αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολείο, ώστε να βασίζεται σε σύγχρονες 
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προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης που είναι περισσότερο συμβατές με την κα-
θημερινότητα των νέων και ανταποκρίνονται στους στόχους του σημερινού σχολείου. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η διεθνής έρευνα για τα κίνητρα μάθησης έχει αναδείξει τη σημασία της αξίας που 
αποδίδουν οι μαθητές σε συγκεκριμένα μαθησιακά έργα (Wigfield & Eccles, 2000). 
Οι αντιλήψεις αξίας (task-value beliefs) είναι οι απόψεις των μαθητών για την ευχα-
ρίστηση που θα αντλήσουν (intrinsic value beliefs), καθώς και για τη χρησιμότητα 
(utility value beliefs) και τη σημασία που έχει για τους ίδιους (attainment value 
beliefs) η ενασχόληση με συγκεκριμένα έργα, δηλαδή η απάντηση που δίνουν στο 
ερώτημα «Γιατί να το κάνω αυτό;». 

Οι αντιλήψεις αξίας επηρεάζουν την επιλογή των μαθησιακών δραστηριοτήτων αλλά 
και την ένταση και την ποιότητα της προσπάθειας που τα παιδιά καταβάλλουν, κι έτσι 
επιδρούν σημαντικά όχι μόνο στις τρέχουσες αλλά και στις μελλοντικές ακαδημαϊκές 
τους επιδόσεις και επιλογές (Jacobs et al., 1998; Wigfield & Eccles, 2000). Οι εκπαι-
δευτικοί μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη κινήτρων στους μαθητές όταν υιο-
θετούν μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενθαρρύνουν την ενεργό 
συμμετοχή και την εμπλοκή σε σύνθετες δραστηριότητες διερεύνησης (Blumenfeld et 
al., 1991; Bransford et al., 2000; Schunk et al., 2007). Οι μαθητές κινητοποιούνται 
περισσότερο όταν ασχολούνται με “αυθεντικές” δραστηριότητες, δηλαδή όταν διε-
ρευνούν σύνθετα προβλήματα που συνδέονται με καταστάσεις του πραγματικού κό-
σμου και προκύπτουν από δικά τους ερωτήματα και ενδιαφέροντα. Συχνά τέτοιες 
δραστηριότητες αποσκοπούν στη δημιουργία ενός τελικού προϊόντος, περιλαμβάνουν 
τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εκτέλεσης επιμέρους έργων και 
επομένως διαρκούν περισσότερες από μία διδακτικές ώρες και απαιτούν τη συνεργα-
σία μαθητών. Τέτοιες διδακτικές προσεγγίσεις ανταποκρίνονται καλύτερα στους στό-
χους του σημερινού σχολείου (Bransford et al., 2001), δηλαδή στην προετοιμασία 
των μαθητών για αυτορυθμιζόμενη και δια-βίου μάθηση, και κρίνεται ότι είναι πε-
ρισσότερο συμβατές με τις άτυπες δραστηριότητες μάθησης των σημερινών νέων στις 
οποίες χρησιμοποιούν ΤΠΕ (Pedro, 2007). Στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες οι 
μαθητές ασχολούνται με έργα που αφορούν την καθημερινότητά τους και έχουν νόη-
μα για τους ίδιους, ερευνούν δικά τους ερωτήματα, συνεργάζονται και επικοινωνούν 
με άλλους, ενώ συχνά εμπλέκονται και σε σύνθετα έργα. 

Η ενεργή συμμετοχή και η αυτενέργεια δίνουν στα παιδιά την αίσθηση του ελέγχου 
της μάθησης (control) ενώ η εμπλοκή σε δραστηριότητες διερεύνησης έχει το στοι-
χείο της πρόκλησης (challenge), της νεωτερικότητας (novelty), και της ολοκλήρω-
σης(closure), στοιχεία που έχει βρεθεί ότι προάγουν το ενδιαφέρον και την ευχαρί-
στηση της μάθησης (Malone & Lepper, 1987). Τέλος, η έμφαση στις πρακτικές ε-
φαρμογές της Πληροφορικής καθώς και η αξιοποίηση των ενδιαφερόντων των μαθη-
τών μπορούν να επηρεάσουν θετικά της απόψεις τους για τη χρησιμότητα και τη ση-
μασία της της. 
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Ο Maier ισχυρίζεται ότι οι μαθητές αποτυγχάνουν να χρησιμοποιήσουν τις διαδι-
κασίες που έμαθαν στο σχολείο γιατί δεν έχουν ενθαρρυνθεί στη συσχέτιση των 
σχολικών τους εμπειριών με τη ζωή εκτός του σχολείου.  

Ο Vygotsky βλέπει τη μάθηση σαν μια διαλεκτική διαδικασία που εμπλέκει τους 
διδασκόμενους με μια κουλτούρα εργαλείων και συμβόλων. Η έννοια της «ζώνης 
της επικείμενης ανάπτυξης» (zone of proximal development) έχει εισαχθεί από τον 
Vygotsky για να εξηγήσει πώς ο μαθητής βοηθούμενος από πιο εκπαιδευμένα μέλη 
μπορεί να οικειοποιηθεί τα πολιτισμικά και συμβολικά χαρακτηριστικά μιας δρα-
στηριότητας και να τα μετατρέψει σε εργαλεία για συνειδητό έλεγχο(Καρακώστα 
2005). Πρέπει λοιπόν να κτιστούν γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στον εκπαιδευό-
μενο και τον εκπαιδευτή ώστε να δοθεί η κατάλληλη καθοδήγηση. Οι Wood, 
Bruner και Ross (1976) επινόησαν την κατασκευή της «σκαλωσιάς» (scaffolding 
metaphor) που κτίζουν τα πιο έμπειρα μέλη (εκπαιδευτές) για να βοηθήσουν τους 
μαθητές να κατακτήσουν τη μάθηση παρέχοντάς τους μερική προσωρινή υποστήρι-
ξη για όσο καιρό χρειάζεται μέχρι να οικοδομηθεί η καινούρια γνώση. Σαν «σκα-
λωσιά» μπορούν να θεωρηθούν στρατηγικές όπως οι προτροπές, οι ερωτήσεις 
κ.λ.π. ή ακόμα και προσχεδιασμένες διδακτικές τεχνικές που παίζουν το ρόλο 
κατευθυντηρίων γραμμών και είναι μελετημένες ώστε να προκαλούν η να ενισχύ-
ουν την ανταποδοτική οικειοποίηση εννοιών και ιδεών του δυναμικού διδύμου μα-
θητή και δάσκαλου. 

Ο van Hiele (1986) θεωρεί ως συνθήκη ύπαρξης της διορατικότητας, την ικανότητα 
επαρκούς δράσης του ατόμου, όταν αντιμετωπίζει μια νέα κατάσταση και ότι 
αυτή η δράση υποδηλώνει βαθιά γνώση, μόνο αν είναι αποτέλεσμα της προσπά-
θειας του ίδιου του μαθητή. Θεωρεί ως συνθήκη ύπαρξης της διορατικότητας, την 
ικανότητα επαρκούς δράσης του ατόμου, όταν αντιμετωπίζει μια νέα κατάσταση 
και ότι αυτή η δράση υποδηλώνει βαθιά γνώση, μόνο αν είναι αποτέλεσμα της 
προσπάθειας του ίδιου του μαθητή (Καρακώστα 2005). 

Προβλήματα στη διδασκαλία του Προγραμματισμού 

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προϊόντος λογισμικού απαιτεί πέρα από την ορθή 
χρήση πολυμεσικών στοιχείων για τη διεπαφή της εφαρμογής και τη συγγραφή των 
κατάλληλων προγραμματιστικών εντολών οι οποίες θα κάνουν την εφαρμογή λει-
τουργική και ανταποκρινόμενη στις ενέργειες του χρήστη. Ο προγραμματισμός απο-
τελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο καλλιέργειας και ανάπτυξης νοητικών δεξιοτήτων 
στους μαθητές, καθώς αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης ενός δομημένου τρόπου σκέ-
ψης και αντιμετώπισης προβλημάτων σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα (Πα-
παδανέλλης, Καρατράντου & Παναγιωτακόπουλος, 2012). 

Ωστόσο, η διδασκαλία του προγραμματισμού, ιδίως σε αρχάριους, σε όλες τις βαθμί-
δες εκπαίδευσης παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Η πηγή των δυσκολιών ποικίλει 
από τις παρανοήσεις των μαθητών, τον τρόπο διδασκαλίας αλλά και τα διδακτικά πε-
ριβάλλοντα που χρησιμοποιούνται. Ο παραδοσιακός τρόπος εκμάθησης του προ-
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γραμματισμού ο οποίος στηρίζεται στην εκμάθηση των συντακτικών κανόνων μίας 
γλώσσας (Σαρημπαλίδης, 2012) και η χρησιμοποίηση προγραμματιστικών γλωσσών 
γενικού σκοπού στη διδασκαλία δυσκολεύει τους αρχάριους προγραμματιστές (Δα-
γδιλέλης, 1996; Κορδάκη & Ψώμος, 2012; Μαυροχαλυβίδης κ.α., 2012; Παπαδάκης 
κ.α., 2013). Οι Παπαδάκης κ.α., (2013) αναφέρουν ότι διάφορες έρευνες με στόχο την 
αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν μαθητές προτείνουν τη μείωση του 
ενδογενούς νοητικού φορτίου για αρχάριους στον προγραμματισμό χρήστες. Για το 
σκοπό αυτό αναπτύσσονται εκπαιδευτικά εργαλεία που στοχεύουν στον περιορισμό 
του υποστηριζόμενου ρεπερτορίου εντολών με απλή σύνταξη και σημασιολογία, στην 
οπτική/ηχητική προσομοίωση εκτέλεσης των προγραμμάτων, κ.ά. (Ξυνόγαλος κ.α., 
2000).  

Tα Fractals και η θεωρία του Χάους 

Η Θεωρία του Χάους είναι μια θεωρία που συνεχώς εξελίσσεται κυριεύοντας όλους 
τους τομείς της επιστημονικής έρευνας αποδεικνύοντας ότι το παιχνίδι της Φύσης 
και της Ζωής αναπτύσσεται σε δυναμικά συστήματα - καταστάσεις που εξελίσσο-
νται στο χρόνο κάτω από ένα πλήθος διαφόρων παραγόντων (φυσικών, χημικών, 
βιολογικών, ελκτικών κ.λ.π.) που αλληλοεπιδρούν. Οι κανόνες είναι συνήθως γνω-
στοί και απλοί, όμως οι διαφορετικοί συνδυασμοί που προκύπτουν από αυτήν την 
αλληλεπίδραση είναι τόσοι πολλοί με αποτέλεσμα να προκύπτει μια θαυμαστή πο-
λυπλοκότητα που είναι αδύνατο να την ελέγξουμε πλήρως.  

 

Εικόνα 1 

Διάσημοι μαθηματικοί παρουσίασαν σχήματα που επαναλαμβάνουν τη δομή τους 
σε ολοένα μικρότερες κλίμακες εφαρμόζοντας επαναληπτικές διαδικασίες χαρα-
κτηριστικές των δυναμικών συστημάτων. Σα δημιουργήματά τους που εμφανίζουν 
συνεχή κλιμάκωση απέδειξαν ότι η πολυπλοκότητα ενός σύνθετου αντικειμένου 
μπορεί να ανιχνευθεί μέσω μιας διαδικασίας σμικρύνσεων (ή μεγεθύνσεων) κατά 
μια συγκεκριμένη κλίμακα. Στα μαθηματικά λοιπόν των φράκταλς, σε συνδυασμό 
με την εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών μας εφοδίασαν με έναν πανί-
σχυρο μεγεθυντικό φακό που πάντρεψε τα μαθηματικά με τη φύση και μας βοή-
θησε να μελετήσουμε τα πάντα, γύρω μας και μέσα μας! ( Καρακώστα,  
2005) Πίσω από την πολυπλοκότητα της φύσης κρύβονται κάποια πρότυπα που 
επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές κλίμακες, μέσω συγκεκριμένων αλγορίθμων, 
συνθέτοντας έτσι την ολική εικόνα της. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι αλγόριθμοι; 
Ποιους κανόνες επανάληψης εφαρμόζει η φύση και τι κλίμακες χρησιμοποιεί; 
Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να απαντηθεί. Το σίγουρο είναι ότι πολλά πράγματα 
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γύρω μας εμφανίζουν αυτοομοιότητα υπό αλλαγή κλίμακας: από τις διακλαδώσεις 
των δένδρων και των βρογχικών σωλήνων του πνεύμονα μέχρι τις ανώμαλες επι-
φάνειες πετρωμάτων και από τα σύννεφα και τις ακτές μιας παραλίας μέχρι το 
σφουγγάρι και το κουνουπίδι(Καρακώστα 2005). 

Είναι επομένως τα φράκταλς αυτοόμοια αντικείμενα που όμως αποτελούνται από 
μια άπειρη ακολουθία ομοίων αντικειμένων που βρίσκονται σε συνεχή κλιμάκω-
ση. Η κλιμάκωση μεγέθους προς τα πάνω (αύξηση) σταματά στο ίδιο το αντικεί-
μενο-φράκταλ, ενώ προς τα κάτω συνεχίζεται απεριόριστα. 

Αν παρατηρήσουμε το τρίγωνο του Sierpinski στην παρακάτω εικόνα θα δούμε 
ότι αυτό αποτελείται από 3 άλλα τρίγωνα όμοια με το αρχικό και λόγο ομοιότη-
τας ½ (προς το αρχικό). Αν κοιτάξουμε βαθύτερα στο σχήμα θα βρούμε 9 τρίγωνα 
όμοια με το αρχικό και λόγο ομοιότητας προς το αρχικό ¼ , 27 τρίγωνα όμοια με το 
αρχικό και λόγο ομοιότητας 1/8 κ.ο.κ. Στο παραπάνω τρίγωνο του Sierpinski μας 
κάνει να αντιληφτούμε καλύτερα την έννοια της αυτοομοιότητας:Ένα φράκταλ πα-
ραμένει το ίδιο σε όλες τις διαβαθμίσεις 

Στα Φράκταλς που δημιουργούνται με επαναληπτικές «σχεδιαστικές» διαδικασίες, 
δηλαδή σ’ αυτά που προέρχονται από την επαναληπτική διαδικασία που εφαρμόζεται 
σε Ευκλείδεια σχήματα, όπως το τρίγωνο του Sierpinski, την νιφάδα του Koch. 
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν και χρήση Η/Υ με Logo, με τη βοήθεια των οποίων οι 
μαθητές γνωρίζουν την επαναληπτική διαδικασία, αλλά προτείνονται και εναλλακτι-
κές μέθοδοι. Η έννοια της ομοιότητας και της αυτοομοιότητας εισάγεται στους μα-
θητές με τη βοήθεια εικόνων και σχεδιαστικών δραστηριοτήτων. 

Η διδακτική παρέμβαση 
 

Οι Κορδάκη & Ψώμος (2012) αναφέρουν ότι οι μαθητές πρέπει να είναι οι πρωταγω-
νιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ η οικοδόμηση των γνώσεών τους πρέπει 
να επιτυγχάνεται μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες που είναι εγγενώς ενδιαφέ-
ρουσες γι’ αυτούς. Στα πλαίσια αυτά, η διδακτική προσέγγιση των αντικειμένων της 
Πληροφορικής έχει ιδιαιτερότητες που επιβάλλουν ένα διαφορετικού τύπου μάθημα. 
Ο εκπαιδευτικός, από φορέας γνώσης που είναι στα συμβατικά μαθήματα, μετατρέπε-
ται σε καθοδηγητή και συντονιστή των μαθησιακών δραστηριοτήτων των μαθητών.  
Οι διδασκαλίες έλαβαν χώρα στο 2ο Γυμνάσιο Αριδαίας 2013-2014 μετά την διδα-
σκαλία των διαδικασιών και κλήση διαδιακασίας από άλλη διαδικασία. Δίδονταν 
στους μαθητές κάθε φορά ο κώδικας του φράκταλ τον οποίο «έτρεχαν» οι μαθητές 
και έβλεπαν το φράκταλ να αναπτύσσεται. Στη συνέχεια ανατρέχαμε στον κώδικα 
γραμμή-γραμμή και καλούνταν να απαντήσουν σε μία σειρά από ερωτήσεις που αφο-
ρούν στο αποτέλεσμα της εκτέλεσης των προγραμμάτων. Οι μαθητές μελετούσαν τον 
κώδικα των προγραμμάτων και απαντούσαν σε ερωτήσεις που αφορούσαν στη σύ-
νταξη, στη δομή και στη λειτουργία των προγραμμάτων με στόχο να συνδέσουν τα 
αποτελέσματα της εκτέλεσης με τις αντίστοιχες εντολές. Σε αυτό το σημείο επισημαί-
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νονταν η ιδιότητα της αναδρομής που ήταν άγνωστη στους μαθητές την οποία και 
κατενόησαν στο σύνολο τους.  

Το πρώτο φράκταλ που διδάχθηκε ήταν του τετραγώνου που ταίριαζε περισσότερο 
στις ασκήσεις με τις οποίες είχαν ασχοληθεί τα παιδιά. Ακολουθήθηκε η σειρά δυ-
σκολίας όπως παρουσιάζονται τα φράκταλς στο τέλος του άρθρου. Στη συνέχεια οι 
μαθητές πειραματίζονταν μόνοι τους με τις μεταβλητές και σχεδίαζαν τα δικά τους 
φράκταλς. Ακολούθησε η θεωρητική διδασκαλία των φράκταλς και πάλι τα παιδιά 
συνέχισαν να πειραματίζονται και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Τα παιδιά ήταν εν-
θουσιασμένα. Μια μεγάλη ομάδα παιδιών δημιούργησαν πολυμεσική εφαρμογή σε 
Logo με θέμα ένα ανοιξιάτικο τοπίο με κινούμενα λουλούδια, πουλιά, ήχους και διά-
φορα φράκταλς π.χ. φράκταλς –δέντρα κ.ά. τα οποία αναπτύσσονταν με χρονοπρο-
γραμματισμό στο τοπίο, η οποία παρουσιάστηκε στη τελική εκδήλωση του 6ου Μαθη-
τικού Συνεδρίου Πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη (Εικ.2). 

 

Εικόνα 2 
 

Συμπεράσματα 

Επιτεύχθηκε κατανόηση δύσκολων προγραμματιστικών εννοιών όπως η αναδρομή με 
τη βοήθεια εικόνων και σχεδιαστικών δραστηριοτήτων (Heid 1988)στην περίπτωση 
μας με την μελέτη της αυτοομοιότητας από το σύνολο των μαθητών. Εφαρμόστηκε 
μαθητοκεντρική διδασκαλία της αυτοομοιότητας και της ιδιότητας της αναδρομής 
στον προγραμματισμό.. Η παρούσα διδακτική προσέγγιση έδειξε ότι η κατανόηση 
μαθηματικών «φαινομένων» είναι εύκολη με τη βοήθεια της Πληροφορικής και το 
αντίστροφο1, όταν επηρεάζει θετικά τα κίνητρα των μαθητών, όταν αξιοποιεί τα εν-
διαφέροντα τους και εστιάζει σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Οι μαθητές 
ανυπομονούν να δουλέψουν με τα φράκταλς και να μάθουν περισσότερα για τα μα-
θηματικά να ανακαλύψουν την ομορφιά των μαθηματικών και να μην αποθαρρυν-
θούν από την πολυπλοκότητά τους. Oι μαθητές παροτρύνονται να ασχοληθούν με 
τα φράκταλς «γιατί μπορούν να τα καταλάβουν», τονίζοντας ότι παρ’ όλο που αυτά 
είναι αντικείμενο έρευνας των σύγχρονων μαθηματικών, είναι κατανοητά στο μεγα-
λύτερο μέρος τους. Αποτελούν σπουδαίο κίνητρο για έρευνα στα σύγχρονα μαθημα-
τικά αφού τα συνδέουν με το χάος, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνδέουν τα 
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μαθηματικά με το περιβάλλον, φύση και τέχνη, βοηθούν στην αλλαγή της κυρίαρ-
χης ντετερμινιστικής αντίληψης της πραγματικότητας. 
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστουν τα αποτελέσματα από τη χρήση του Εκπαιδευ-
τικού Προγράμματος της Βικιπαίδειας (Wikipedia Education Program) στο σχολείο 
δεύτερης ευκαιρίας ΣΔΕ της Λευκίμμης της Κέρκυρας. Έγινε χρήση των εργαλείων 
που προσφέρει το Wikimedia Foundation (Βικιπαίδεια, Wikimedia commons, 
Wikipedia education tool, κ.α.) ώστε να εφαρμοστεί ένα πλήρες σχέδιο δράσης για ε-
νήλικες μαθητές με έμφαση στις εξωσχολικές δραστηριότητες, την ομαδική συνεργα-
σία και την πολύπλευρη απόκτηση δεξιοτήτων. Οι εκπαιδευόμενοι ανέλαβαν να πα-
ρουσιάσουν με συγγραφή λημμάτων στα ελληνικά και στα αγγλικά αλλά και φωτογρα-
φίες που τράβηξαν οι ίδιοι τον τόπο καταγωγή τους, τα χωριά της Λευκίμμης στη νότια 
Κέρκυρα. Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Wikimedia Foundation 
και η πρόοδος των εκπαιδευομένων αξιολογήθηκε με εκπαιδευτικά εργαλεία σε συν-
δυασμό με ερωτηματολόγια και προσωπικές συνεντεύξεις. Το συγκεκριμένο εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια προηγούμενων προσπαθειών που έχουν γίνει στο 
ίδιο σχολείο και αλλά και σε άλλα σχολεία της Ελλάδας. Είναι μέρος μιας συνεχιζόμε-
νης έρευνας που έχει ως στόχο την εκμάθηση μέσω της ενεργούς συμμετοχής και της 
αξιοποίησης προσωπικών εμπειριών των εκπαιδευόμενων. 

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Βικιπαίδεια, Wikipedia Education Program 

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της συναδελφικής συνεργασίας και στο ερώτημα τι θα μπορούσε να γίνει 
ώστε να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των ενηλίκων εκπαιδευομένων-μαθητών στο 
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας συνδυάζοντας τεχνολογία και μάθηση, υιοθετήσαμε τους 
εκπαιδευτικούς στόχους όπως αυτοί περιγράφονται στο Πλαίσιο Λειτουργίας των 
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2013). Σκεφτήκαμε το πάντρεμα της 
χρήσης της Βικιπαίδειας με την εκμάθηση της τοπικής ιστορίας, της τοπικής 
αρχιτεκτονικής, των αρχαίων μνημείων, στοιχείων της φύσης, αλλά και στοιχείων της 
τοπικής γεωγραφίας και λαογραφίας. Επωφελούμενοι όλων αυτών των στοιχείων, οι 
εκπαιδευόμενοι θα αφομοίωναν ταυτόχρονα την ελληνική γραμματική, την 
ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας, τη χρήση υπολογιστών, τον μαθηματικό 
υπολογισμό εκτάσεων και χώρων, τις μαθηματικές έννοιες χιλιομέτρων, τετραγωνικών 
μέτρων, τη χωροταξία της περιοχής κ.α.  

Επιλογή του σχεδίου δράσης 

Η βιβλιογραφία προσφέρει αρκετά παραδείγματα χρήσης της Βικιπαίδειας στη σχολική 
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διαδικασία καθώς και επιχειρήματα υπέρ της χρήσης της (O'Neil, 2006 και Ovar, 2012). 
Στο σχολείο μας σχέδια δράσης συγγραφής λημμάτων πραγματοποιήθηκαν το εαρινό 
εξάμηνο του 2013-2014 και το χειμερινό εξάμηνο του 2014-2015. 

Συγκριτικές μελέτες για τη συγγραφή άρθρων (Probst R.E., 1988) αλλά και συγκριτικές 
μελέτες για τη χρήση της Βικιπαίδεια μεταξύ της εκπαίδευσης ενηλίκων και της 
τυπικής εκπαίδευσης (Θεοφιλάτου, 2014) φανερώνουν σημαντικές δυνατότητες που 
προσφέρει αυτή η επιλογή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η Βικιπαίδεια από τη φύση της 
επιτελεί διπλό ρόλο αφού ταυτόχρονα είναι πηγή αναζήτησης πληροφοριών και 
ταυτόχρονα προκρίνει την ομαδοσυνεργατικότητα στη συγγραφή νέων λημμάτων και 
στην επέκταση ήδη υπάρχοντων. Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια 
παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα, ώστε η επιλογή του θέματος να γίνεται με βάση τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των εκπαιδευομένων. 

Η επιλογή της Βικιπαίδειας ως μέσου διδασκαλίας σε μία σχολική τάξη ενηλίκων, 
ξεκίνησε ως ιδέα ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν, μέσα από έναν 
ομαδοσυνεργατικό τρόπο διδασκαλίας, οι ίδιες οι εμπειρίες και οι δυνατότητες των 
εκπαιδευομένων. Η ενεργητική και συλλογική επεξεργασία των δεδομένων 
(Ματσαγγούρας, 2005) η οποία ευνοείται από τον τρόπο λειτουργίας της ψηφιακής 
αυτής εγκυκλοπαίδειας, συνεισφέρει στην εσωτερική οικοδόμηση της νέας γνώσης 
πάνω σε παλιότερες γνώσεις των ίδιων των εκπαιδευόμενων (Ματσαγγούρας, 2000) 

Επίσης, ελήφθη υπόψη η πολυπολιτισμικότητα στη σύνθεση των εκπαιδευομένων, 
σύμφωνα με τις προτεινόμενες μεθόδους διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές ομάδες 
(Banks, 1997; 2001) δεδομένου ότι το 20% των εκπαιδευομένων που συμμετείχαν ήταν 
αλλοδαποί. 

Πρώτα απ’ όλα, η ιδέα προτάθηκε στους ενήλικους εκπαιδευόμενους με τρόπο που να 
είναι σύμφωνος με τα ενδιαφέροντά τους, όπως ορίζει και ο Οδηγός Εκαιδευτή των 
ΣΔΕ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2013). Κατόπιν συζήτησης συμφωνήθηκε να προχωρήσει ο 
σχεδιασμός και η υλοποίησή της. Όπως προέκυψε από το πρώτο ερωτηματολόγιο που 
μοιράστηκε σχετικά με τους λόγους που οι εκπαιδευόμενοι επέλεξαν το συγκεκριμένο 
σχέδιο δράσης, οι περισσότεροι (60%) δήλωσαν ότι αυτό αποτελούσε αφορμή για να 
έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες. Αρκετοί αναγνώρισαν μια ευκαιρία να 
μάθουν τι σημαίνει Βικιπαίδεια, να γίνουν μέτοχοι και να συμβάλλουν στην συγγραφή 
λημμάτων και ταυτόχρονα να μάθουν την περιοχή τους, να ξεχωρίζουν την τοπική 
πανίδα, να αναδείξουν τα έθιμα, να εξοικειωθούν με την αρχιτεκτονική και την ιστορία 
της περιοχής και τέλος, να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους σε τρίτους. Ένα σημαντικό 
ποσοστό εκπαιδευμένων (40%) δήλωσε ότι προτιμάει σχέδια δράσης τα οποία 
περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο δραστηριότητες εκτός της σχολικής αίθουσας. Να 
σημειωθεί ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι συμμετείχαν ήταν του β' κύκλου οπότε 
είχαν όλοι προηγούμενη εμπειρία από σχέδιο δράσης. 

Η μικρή εξοικείωση με τους υπολογιστές, αλλά και το γεγονός ότι οι περισσότεροι 
(πάνω από 50% σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε) δεν χρησιμοποιούν 
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υπολογιστή από το σπίτι, αύξαναν τις δυσκολίες ώστε να εκπληρωθεί ολόκληρο το 
αρχικό πλάνο στον απαιτούμενο χρόνο. 

Η βασική μας διαφοροποίηση από προηγούμενα αντίστοιχα προγράμματα που έχουν 
εφαρμοστεί στο Εσπερινό Λύκειο Κεφαλονιάς, στο Γυμνάσιο Καστελλάνων Μέσης 
Κέρκυρας και τα προηγούμενα χρόνια στο ΣΔΕ Λευκίμμης (Θεοφιλάτου, 2014) ήταν 
ότι στο συγκεκριμένο σχέδιο δράσης χρησιμοποιήθηκε μια ποικιλία εργαλείων την 
οποία προσφέρει το Wikimedia Foundation για την εκπαίδευση μαθητών. 

Το σχέδιο δράσης στήθηκε με τέτοιο τρόπο. ώστε να μην περιλαμβάνει μόνο τη 
συγγραφή λημμάτων στα ελληνικά και τα αγγλικά, αλλά να προσφέρει πλήθος 
εξωτερικών δραστηριοτήτων, κυρίως τη φωτογράφηση τοπίων. 

Επίσης, εξαρχής η ομάδα μας ήρθε σε επαφή με τους υπεύθυνους του εκπαιδευτικού 
προγράμματος της Wikipedia (Wikipedia Education Program) οι οποίοι μας διέθεσαν 
εργαλεία παρακολούθησης της διαδικτυακής συμμετοχής κάθε εκπαιδευόμενου και με 
τους οποίους συνεργαστήκαμε για το ανέβασμα φωτογραφιών στο Wikipedia 
Commons. Έπειτα από την ολοκλήρωση, το σχεδιο δράσης προβλήθηκε δυο φορές 
μέσω του Newsletter του εκπαιδευτικού προγράμματος της Wikipedia (Wikipedia 
Education Program, 2015 και Wikipedia Education Program, 2015b). 

Ολόκληρο το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και τη συνεργασία του 
Wikimedia Foundation. 

Σχεδιασμός και οργάνωση του σχεδίου δράσης 

Στις πρώτες συναντήσεις έγινε ο προγραμματισμός, ο οποίος περιλάμβανε: α) την 
κατανομή σε ομάδες, β) τη διαμόρφωση του πλαισίου δράσης και γ) το διάλειμμα 
ενημέρωσης και ανατροφοδότησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2015). 

Η σύνθεση κάθε ομάδας ήταν τέτοια ώστε να περιλαμβάνει δυνατούς και αδύναμους 
μαθητές, με σκοπό να υπάρχει αλληλοβοήθεια στο εσωτερικό κάθε ομάδας και να μην 
υπάρξει αποθάρρυνση μπροστά στις επικείμενες δυσκολίες του εγχειρήματος (Joyce 
κ.ά., 2009). Αρχικά, συζητήθηκε ποια χωριά θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στην 
Βικιπαίδεια και πού θα μπορούσαμε να βρούμε πηγές για την συγγραφή των λημμάτων. 
Οι ιδέες ως προς την αναζήτηση των πηγών προτάθηκαν από τους ίδιους τους 
εκπαιδευόμενους. Ο προγραμματισμός υπήρξε δύσκολος μέχρι να συντονιστούν όλοι 
με τις υποχρεώσεις τους, να ρυθμίσουν το πρόγραμμά τους εκτός τάξης, δεδομένου ότι 
μιλάμε πάντα για σχολείο ενηλίκων. Χρειάστηκε να αφιερωθούν και ώρες εκτός του 
σχολικού προγράμματος (πρωινές ώρες αλλά και Σαββατοκύριακα). 

Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, δηλαδή στα σχολεία με ενήλικες, τα χαρακτηριστικά 
των εκπαιδευομένων είναι διαφορετικά από αυτά των ανήλικων μαθητών (Rogers, 
1999) και επομένως διαφορετικές είναι και οι ανάγκες τους. Οι συγκεκριμένοι 
εκπαιδευόμενοι έχοντας απομακρυνθεί εδώ και χρόνια από τα σχολικά θρανία, 
χρειάστηκε να περάσουν μια περίοδο προσαρμογής. Μετά από αυτή την περίοδο, τους 
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ζητήθηκε να προχωρήσουν ένα βήμα πιο πέρα: να κάνουν χρήση της τεχνολογίας, και 
συγκεκριμένα της Βικιπαίδειας, σε συνδυασμό με την εκμάθηση γνώσεων γεωγραφίας, 
ιστορίας, λαογραφίας, βιολογίας, οικονομίας, ελληνικής γλώσσας και γραμματικής. Να 
μάθουν επίσης τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής ή του κινητού, ώστε να τραβήξουν 
φωτογραφίες με καλή αισθητική για να αποδίδεται καλύτερα η ομορφιά του τοπίου ή 
των κτηρίων. Να εξοικειωθούν με τη χρήση των υπολογιστών, που περιλάμβανε από 
τη συγγραφή κειμένου, τη διαμόρφωση σελίδων έως την εισαγωγή φωτογραφιών. 

Κατά συνέπεια, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν την εμπειρία 
και την καινοτομία που αναπτύχθηκε τόσο στη σχολική αίθουσα όσο και εκτός 
σχολείου μέσα από καθημερινή πολυπλευρη ενασχόληση με το αντικείμενο, 
προσπαθώντας στο τέλος να συνθέσουν όλες αυτές τις πληροφορίες σαν ένα παζλ. 
Πραγματοποιήθηκαν πολλές επισκέψεις εκτός σχολείου, φωτογραφήσεις δρόμων, 
εκκλησιών και παραλιών των χωριών της νότιας Κέρκυρας και στη συνέχεια έγινε 
διαλογή του υλικού.  

Ο προγραμματισμός ξεκίνησε με τον διαχωρισμό ομάδων, το μοίρασμα των 
αρμοδιοτήτων, την πρόβλεψη της χρονικής διάρκειας που θα απαιτούσε η κάθε 
διαδικασία, ώστε να επιτευχθούν οι αρχικοί στόχοι. Αρχικά, η παρουσίαση ξεκίνησε με 
μικρή ιστορική αναδρομή όσο αναφορά στη Βικιπαίδεια, ώστε να μάθουν όλοι τι είναι 
η Βικιπαίδεια, τι χρήση μπορούμε να κάνουμε και τι είδους πληροφορίες μπορούμε να 
πάρουμε μέσω αυτής της ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας.  

Η κάθε ομάδα, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών, άρχισε να καταγράφει τις περιοχές 
με τις οποίες θα επιθυμούσε να ασχοληθεί και να παρουσιάσει. Οι εκπαιδευόμενοι 
κατέγραψαν ποια μνημεία γνώριζαν εξ αρχής ότι υπήρχαν στο συγκεκριμένο χώρο, 
ποιες πληροφορίες θα μπορούσαν να πάρουν από βιβλία, ιστοσελίδες, εκκλησιαστικά 
έγγραφα, ακόμα και από μαρτυρίες γεροντότερων, ώστε όλα αυτά τα στοιχεία να 
αξιολογηθούν και να διασταυρωθούν ως προς την εγκυρότητά τους πριν την συγγραφή 
του κάθε λήμματος. Στο εσωτερικό της κάθε ομαδας κάποιοι προτίμησαν τη 
φωτογραφία, κάποιοι την καταγραφή πληροφοριών και άλλοι την ανίχνευση άλλων 
στοιχείων. Η ανίχνευση των χώρων φαινόταν αρχικά κάτι εύκολο, στην πράξη όμως 
κρίθηκε δύσκολο. Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε μετά την 
ολοκλήρωση σχεδίου δράσης ένα μεγάλο ποσοστό (40%) δήλωσε πως κατανόησε 
καλύτερα τον τόπο του. Μέσα από τον αναστοχασμό που πραματοποιήθηκε στην 
τελευταία συνάντηση, διαπιστώθηκε πως οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι δεν γνώριζαν 
τόσο καλά την περιοχή τους, την τοπική της ιστορία, τη γλώσσα ή τις διαφορές στη 
διάλεκτο από χωριό σε χωριό. Παρόλο που μεγάλωσαν και ζούσαν στη συγκεκριμένη 
περιοχή, δεν είχαν ποτέ παρατηρήσει τη φύση, τα κτήρια και τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής, τα αρχαία μνημεία, που υπήρχαν στην καθημερινή 
διαδρομή τους προς το σχολείο ή τη δουλειά τους. Υπήρχαν πολλά στοιχεία που τους 
περνούσαν απαρατήρητα, αλλά αποδείχτηκαν στοιχεία χρήσιμα, πρώτον για τους 
ίδιους, αλλά και για να παρουσιαστούν σε κάποιον νέο επισκέπτη μέσω της τεχνολογίας 
και πιο συγκεκριμένα μέσω της Βικιπαίδειας. 
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Πολλοί εκπαιδευόμενοι ανέτρεξαν σε έντυπη βιβλιογραφία προς αναζήτηση ιστορικών 
πληροφοριών. Οι γνώστες του διαδικτύου έκαναν χρήση αυτού για τον ίδιο ακριβώς 
λόγο. Συγκεντρώθηκαν με αυτό τον τρόπο πολλές πρόχειρες σημειώσεις, 
καταγεγραμμένες σε ό,τι αποθηκευτικό μέσο διέθετε ο καθένας. Επιτεύχθηκε έτσι το 
απαραίτητο στάδιο της αναζήτησης πληροφοριών (μέσω αρχείων, βιβλιογραφίας και 
γραπτών πηγών) προτού γίνει η μετάβαση στα επόμενα στάδια της αξιολόγησης και 
της σύνθεσης όλων αυτών των πληροφοριών σε κείμενο. 

Με την επιστροφή στην τάξη άρχισε η σύνθεση των συγκεντρωμένων πηγών, μέσω της 
αξιολόγησης της εγκυρότητας των πληροφοριών. Οι εκπαιδευόμενοι άρχισαν να 
γράφουν ένα πρόχειρο κείμενο. Στο στάδιο αυτό προέκυψαν πολλές και μη αρχικά 
αναμενόμενες δυσκολίες. Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι δυσκολεύονταν να 
γράψουν, οι ρυθμοί τους ήταν αργοί, η εξοικείωση με τον υπολογιστή όσο και με την 
ελληνική γλώσσα δεν ήταν μεγάλη, αφενός γιατί δεν είχαν ξαναμπεί σε διαδικασία 
συγγραφής κειμένου, αφετέτου επειδή κάποιοι από αυτούς ήταν εξοικειωμένοι με τα 
λεγόμενα γκρίκλις (μηνύματα δηλαδή γραμμένα στα ελληνικά, αλλά με λατινικούς 
χαρακτήρες) μέσω κινητού ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στην καταγραφή των πληροφοριών άρχισαν οι απορίες και οι ερωτήσεις ως προς τι 
ήταν σχετικό με το αρχικό προγραμματισμό, ποια ήταν χρήσιμη πληροφορία και ποια 
όχι, τι θα έπρεπε να κρατηθεί και τι να παραληφθεί. Είχαμε καταφέρει να επιτευχθεί η 
αξιολόγηση της πληροφορίας μέσω της κριτικής διαδικασίας και μέσω της ομαδικής 
συνεργασίας (Χαραλάμπους & Γεωργας, 1995). Όλοι οι ενήλικες μαθητές 
λειτούργησαν σαν ομάδα και ανέπτυξαν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Το συγκεκριμένο 
σχέδιο δράσης τους βοήθησε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση ή 
άσκηση θα μπορούσαν να έχουν στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, να 
ξεπεράσουν τις συνηθισμένες αντιπαλότητες, που συναντά κανείς σε έναν μαζικό 
κοινωνικό χώρο, όπως το σχολείο. Ο στόχος ήταν συνδεδεμένος με τα βιώματά τους 
και ομαδικός. Η ατομικότητα και η συμβολή του καθενός επηρέαζαν την ομάδα και το 
σύνολο και το γεγονός αυτό αυτό είχε γίνει κατανοητό στον καθένα (Χαραλάμπους & 
Γεωργας, 1995). Ο στόχος ήταν κοινός, οι αρμοδιότητες συγκεκριμένες, οι προθεσμίες 
καθορισμένες και ανά εβδομάδα γινόταν ενημέρωση όλης της ομάδας για την πορεία 
των εργασιών και το κατά πόσο ακολουθούσε τον αρχικό προγραμματισμό. 

Με το τέλος της συγγραφής των κειμένων, η εργασία είχε πάρει την τελική της μορφή. 
Για τον εμπλουτισμό των λημμάτων επιλέχτηκαν οι πιο αξιόλογες φωτογραφίες, μετά 
απο συζήτηση μεταξύ ολων των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. Οι 
φωτογραφίες που συλλέχθηκαν ήταν πολλές, με αποτέλεσμα η αξιοποίησή τους να 
απαιτήσει ώρες και εκτός του σχολικού προγράμματος. Σύμφωνα με το 
ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε με το πέρας του σχεδίου δράσης, η μεγάλη 
πλειοψηφία των εκπαιδευομένων (πάνω από 80%) ένιωσε ικανοποίηση από τη 
συμμετοχή της και από το αποτέλεσμα. Στον αναστοχασμό, οι εκπαιδευόμενοι 
δήλωσαν ότι αντιλαμβάνονταν ότι προσέφεραν κάτι χρήσιμο για τους ίδιους, τα παιδιά 
τους, αλλά και άλλους ανθρώπους. Κυρίως όμως αντιλαμβάνονταν ότι κατόρθωσαν να 
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φτιάξουν ένα δικό τους δημιούργημα-προσφορά προς όλους. Γνώριζαν μεν ότι το έργο 
τους δεν θα έχει την υπογραφή τους, αλλά αυτό δεν τους ενδιέφερε. Γι΄αυτούς 
σημαντική στάθηκε η πορεία πραγματοποίησης αυτής της ιδέας, αυτό το δημιουργικό 
εκπαιδευτικό ταξίδι.  

Ως εκπαιδευτές, και κυρίως ως εκπαιδευτές ενηλίκων, γνωρίζαμε ότι οι ίδιοι οι 
εκπαιδευόμενοι θα συνειδητοποιούσαν το κέρδος αυτής της προσπάθειας, την 
αφομοίωση τόσων γνώσεων και πληροφοριών από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, 
μόνο κατά την πορεία υλοποίησης του εγχειρήματος. Για εμάς ο στόχος είχε ήδη 
επιτευχθεί και με το παραπάνω. Η Βικιπαίδεια έγινε πραγματικά ένα παιδαγωγικό 
εργαλείο προς αξιοποίηση σε ένα σχολείο ενηλίκων μαθητών. 

Συμπεράσματα της έρευνας 

Μέσω της εμπειρίας μας, συνειδητοποιήσαμε ότι η Βικιπαίδεια μπορεί να θεωρηθεί 
ένα πολύ καλό εργαλείο προς αξιοποίηση και αφομοίωση γνώσεων για ενήλικες, οι 
οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τα σχολικά έδρανα. Ειδικά αν δούμε τη Βικιπαίδεια 
όχι απλά ως μια μη έντυπη εγκυκλοπαίδεια, αλλά ως ένα μέσο όπου βρίσκει κανείς σε 
σύντομο χρονικό διάστημα πάρα πολλές πληροφορίες, τις οποίες μπορεί κάλλιστα να 
εμπλουτίσει με βαση τις δικές του γνώσεις. 

Η τεχνολογία έχει μπει ήδη στα περισσότερα, αν όχι σε όλα τα σχολεία. Αξίζει τον κόπο 
να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας πέρα από τα καθιερωμένα, 
αλλά με στόχο την κατάκτηση γνώσεων μέσω της παρέας, της ομάδας και, κυρίως, 
πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, δηλαδή την εισήγηση του 
δασκάλου/καθηγητή/εκπαιδευτή πίσω από την έδρα και τους μαθητές/ 
εκπαιδευόμενους πίσω από τα θρανία. Η γνώση είναι απέραντη, ας ανοίξουμε τους 
ορίζοντες των εκπαιδευόμενων και με άλλους τρόπους διδασκαλίας, όπως για 
παράδειγμα και με τη χρήση της Βικιπαίδειας. 
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Μυστήρια- Επιστημονική φαντασία. Διδακτικό σενάριο με τη χρήση Τ.Π.Ε 

Τσαμήτρου Ιφιγένεια 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

MA Ορθόδοξη Θεολογία, Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική 
tsiamiifis@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία του μαθήματος 
της γλώσσας της Ε΄ δημοτικού με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Παρακάτω καταγράφο-
νται οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές και οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου και 
περιγράφονται αναλυτικά η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, η οργάνωση της δι-
δασκαλίας, η συμβατότητα του διδακτικού σεναρίου με τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, οι γνώ-
σεις και πρότερες αντιλήψεις των μαθητών, οι κατηγορίες λογισμικών που χρησιμο-
ποιούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και η διδακτική προσέγγιση που 
ακολουθείται. 

Λέξεις - Κλειδιά: σενάριο, λογισμικό, κριτική, έρευνα, φαντασία 

Παιδαγωγικές αρχές και μεθοδολογία του σεναρίου 

Ο σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου με χρήση ΤΠΕ στηρίχτηκε πάνω στις νέες θε-
ωρίες για τη μάθηση. Ως μάθηση νοείται η διαδικασία κατά την οποία αλλάζει το γνω-
στικό δυναμικό του ατόμου, αποτέλεσμα των ποικίλων εμπειριών τις οποίες αυτό επε-
ξεργάζεται (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, .Α, 1999). Ο κοινωνικός εποικοδομητισμός θεω-
ρεί τη μάθηση μια διαδικασία που συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά 
πλαίσια (γλώσσα, στερεότυπα, αντιλήψεις) και λειτουργεί συμπληρωματικά με τις γνω-
στικές θεωρίες. Το μανθάνον υποκείμενο δηλαδή δεν κατασκευάζει την προσωπική του 
γνώση σε επικοινωνιακό "κενό" αλλά σε ευρεία πλαίσια μέσα στα οποία σηματοδοτεί-
ται η γνώση. Η συνεργατική μάθηση είναι απαραίτητη για την κατάκτηση των στόχων 
του παρόντος διδακτικού σεναρίου και τα εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιού-
νται εντάσσονται μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που ευνοεί και προωθεί την 
ανακάλυψη, τη διερεύνηση και την επικοινωνία των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2001). 
Ο ρόλος του δασκάλου είναι ενισχυτικός, καθοδηγητικός, υποστηρικτικός και μόνο 
όταν κρίνεται απαραίτητο παρεμβατικός. 

Συνοπτική παρουσίαση σεναρίου - Σχεδιασμός δραστηριοτήτων 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Μυστήρια και επιστημονική φαντασία» 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, Μαθηματικά 

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου διδακτικού σε-
ναρίου σχεδιάστηκαν για μαθητές της Ε΄ τάξης.  

Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα και το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμ-
μάτων σπουδών: 
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Σχετικά με τη Γλώσσα: 

Οι δραστηριότητες είναι απολύτως συμβατές με το ΑΠ και το ΔΕΠΠΣ του μαθήματος 
της Γλώσσας. Στη 10η ενότητα του βιβλίου της Γλώσσας της Ε τάξης οι μαθητές όσον 
αφορά τον γραπτό και προφορικό τους λόγο, έρχονται σε επαφή με τον αναφορικό λόγο 
(αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα), με κείμενα ενημερωτικά, εγκυκλοπαιδικά, ι-
στορικά, άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Τα γραμματικά φαινόμενα που πραγμα-
τεύεται η ενότητα είναι οι υποθετικές προτάσεις (κύριο φαινόμενο, όπου οι μαθητές 
εισάγονται στη διάκριση υπόθεσης- απόδοσης), μελλοντικοί χρόνοι (υπενθυμίζεται η 
κλίση και η λειτουργία των χρόνων του μέλλοντα, όπου δίνεται συνοπτικά και η διά-
κριση τρόπου ενέργειας), επιρρηματικοί προσδιορισμοί χρόνου, ορθογραφικά σημεία 
(διαλυτικά κτλ.), λεξιλόγιο (σύνθετες λέξεις, συνώνυμα- αντίθετα, οικογένειες λέ-
ξεων). 

Αναλυτικότερα στο Α.Π. του μαθήματος της Γλώσσας περιγράφονται οι γενικοί σκο-
ποί για τους μαθητές των δύο μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού: 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: Η άσκηση στην ακρόαση, η βελτίωση της ποιότητας της προ-
φορικής έκφρασης του μαθητή, καθώς και της ταχύτητας με την οποία διατυπώνει έναν 
σωστά δομημένο λόγο. 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ  

Ανάγνωση: Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να διαβάζει με ευχέρεια και ακρί-
βεια και να κατανοεί το περιεχόμενο κειμένων με αυξανόμενη αναγνωστική δυσκολία, 
να χρησιμοποιεί την αναγνωστική του ικανότητα στα άλλα μαθήματα και στον κοινω-
νικό του χώρο, να αναζητά, να αξιολογεί, να επιλέγει και να αξιοποιεί την πληροφορία, 
να χαίρεται και να εκτιμά τη γλωσσική ποικιλία. 

Γραφή και παραγωγή γραπτού λόγου: Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να επι-
κοινωνεί γραπτά με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας τη μορφή και 
το ύφος που αρμόζει σε κάθε περίσταση επικοινωνίας. Η ικανότητα να οργανώνει τη 
σκέψη του και να συστηματοποιεί τη βιωματική και σχολική γνώση με όργανο τον 
γραπτό λόγο. Η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης για τις συγγραφικές του δυνατότητες και η 
απόλαυση της διαδικασίας σύνθεσης κειμένου και γενικότερα της γραπτής επικοινω-
νίας. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: Ο εμπλουτισμός, η διερεύνηση και η ενεργοποίηση του ατομικού λεξι-
λογίου των μαθητών, με την κατάλληλη αξιοποίηση των ειδικών γλωσσικών απαιτή-
σεων κάθε μαθήματος του σχολικού προγράμματος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: Η πρακτική συνειδητοποίηση της δομής και της λειτουργίας της 
γλώσσας στην επικοινωνία, σε επίπεδο κειμένου, πρότασης και λέξης. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: Η κατάκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης, αξιολό-
γησης, επεξεργασίας αποκωδικοποίησης πληροφοριών στις διάφορες πηγές πληροφό-
ρησης, γλωσσικές και μη. 

Σχετικά με τα Μαθηματικά: 
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Στο παρόν σενάριο εμπλέκονται στατιστικές διαδικασίες για την διεξαγωγή έρευνας 
(σύνταξη ερωτηματολογίου, συλλογή δεδομένων, καταγραφή και επεξεργασία δεδομέ-
νων, εξαγωγή συμπερασμάτων και παρουσίαση αποτελεσμάτων με γραφικές αναπαρα-
στάσεις).  

Υλικοτεχνική υποδομή 

− Ικανοποιητικός αριθμός Η/Υ, ώστε να μπορούν να εργαστούν οι μαθητές σε ολιγομε-
λείς ομάδες. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, οι δραστηριότητες μπορούν να γίνουν στην 
αίθουσα διδασκαλίας με υπολογιστή και προβολικό. 

− Εγκατεστημένος βιντεοπροβολέας 
− Σύνδεση με το διαδίκτυο 
− Λογισμικά γενικής χρήσης και περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού: επεξεργαστής 

κειμένου, υπολογιστικό φύλλο, λογισμικό δημιουργίας ερωτήσεων κλειστού τύπου σε 
ηλεκτρονική μορφή, συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης 

Οργάνωση διδασκαλίας 

Χωρισμός των μαθητών σε ολιγομελείς ομάδες. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει κατά τη 
φάση οργάνωσης της διδασκαλίας να φροντίσει για την εύρυθμη λειτουργία του εργα-
στηρίου πληροφορικής (αν υπάρχει η δυνατότητα να διεξαχθεί εκεί η διδασκαλία), να 
έχει ετοιμάσει τα φύλλα εργασίας των ομάδων και να έχει προβλέψει απρόοπτες εξελί-
ξεις κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. 

Σκοπός και στόχοι της διδασκαλίας 

Με αφορμή τη θεματική ενότητα «Μυστήρια-Επιστημονική φαντασία», οι μαθητές α-
ναπτύσσουν διαθεματικές δεξιότητες, αξιοποιώντας παράλληλα τις ΤΠΕ . 

Ειδικότερα: 

Στόχοι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο 

− Να ασκηθούν στην παραγωγή λέξεων με θέμα το ουσιαστικό "χρόνος" 
− Να αντιληφθούν τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας με τη χρήση λέξεων της νέας 

ελληνικής που ανήκουν στην οικογένεια της λέξης «λίθος» 
− Να εντοπίσουν λέξεις κλειδιά στην παραγραφοποίηση αλλά και τη συνοχή ενός κει-

μένου 
− Να διενεργήσουν μια έρευνα και να χρησιμοποιήσουν τις γραφικές παραστάσεις για 

την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
− Στόχοι τεχνογραμματισμού των δραστηριοτήτων 
− Να εργαστούν οι μαθητές με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου για τη σύνταξη 

ερωτηματολογίου 
− Να αξιοποιήσουν το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, για την αναπαρά-

σταση των ιδεών τους 
− Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του υπολογιστικού φύλλου γα τη δημιουργία γρα-

φημάτων 
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− Να εκτιμήσουν τη συμβολή διαδικτυακών πόρων στην αυτόνομη μάθηση 
− Να κατασκευάσουν το δικό τους σταυρόλεξο 

Στόχοι παιδαγωγικοί ως προς τη διδασκαλία 

Οι μαθητές να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά, ώστε να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιό-
τητες, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η ανθρωπιστική αλληλεγγύη. Όπως έχουν 
δείξει πολλές έρευνες, η μάθηση με συνεργασία σε ομάδα είναι σαφώς ανώτερη και 
αποδοτικότερη από την ανταγωνιστική εργασία σε ομάδα, ενώ σε σχέση με την ατο-
μική προσπάθεια, είτε είναι αποδοτικότερη, είτε δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές 
(Ράπτη, Αρ. και Ράπτη, Αθ. , 2001). 

Να εμπλακούν οι μαθητές σε δραστηριότητες αναπτυξιακές που θα τους βοηθήσουν να 
εσωτερικεύσουν, να οικοδομήσουν ενεργά και να χειριστούν νοήματα επενεργώντας 
στο περιβάλλον τους (Κόκκοτα, Π., 1998). 

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών: 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό την ικανότητα να 
χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και 
δημιουργικά τον γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη 
σχολική και ευρύτερη κοινωνία τους. Οι θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες που περι-
γράφονται στο ΔΕΠΠΣ είναι ίδιες για όλες τις τάξεις, αλλά προσεγγίζονται συστημα-
τικότερα στην Ε΄ και στην ΣΤ΄ τάξη. 

Κατηγορίες λογισμικών 

Επεξεργαστής κειμένου (Microsoft Word): Πρόκειται για ένα δυναμικό και ευέλικτο 
εργαλείο, το οποίο αξιοποιούμενο στην εκπαιδευτική πράξη επιτρέπει στους μαθητές 
να σκέφτονται πάνω στη δομή και στο σκοπό της γλώσσας. Η δυνατότητα που δίνεται 
στα παιδιά να επανέλθουν στο κείμενο που ήδη έχουν γράψει, να το διορθώσουν, να το 
συμπληρώσουν και γενικότερα να το τροποποιήσουν, καθιστά την παραγωγή γραπτού 
λόγου μια διαδικασία ανακαλυπτική (Ράπτη, Αρ. και Ράπτη, Αθ. 2001, σελ 134). Σε 
εννοιολογικό επίπεδο, η επεξεργασία κειμένου συνιστά μία νέα μέθοδο γραφής, η ο-
ποία είναι διαφορετική από τη γραφή που λαμβάνει χώρα με χαρτί και μολύβι, καθώς 
δείχνει την εξέλιξη στη γραφή και τον αναστοχασμό. 

Σύστημα εννοιολογικής χαρτογράφησης (CmapTools): Πρόκειται για εργαλείο ΕΛ-
ΛΑΚ με το οποίο δημιουργούμε εννοιολογικούς χάρτες. Τα λογισμικά εννοιολογικής 
χαρτογράφησης αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία λογισμικού με ανοικτό χαρα-
κτήρα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γνωστικό εργαλείο σε όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα. Αποτελούν ένα συνήθη τρόπο για την αναπαράσταση της γνώσης και προ-
σφέρονται τόσο για την ανίχνευση των πρότερων γνώσεων, για την επεξεργασία της 
νέας γνώσης αλλά και για την αξιολόγηση του μαθησιακού αποτελέσματος (σε όλες 
δηλαδή τις φάσεις της διδασκαλίας). Προάγουν τη διαμαθητική επικοινωνία τόσο κατά 
τη χρήση σε ολιγομελείς ομάδες όσο και στην ολομέλεια της τάξης.  
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Ψηφιακό λεξικό (λεξικό Μ. Τριανταφυλλίδη) – ιστοσελίδα Πύλη για την Ελληνική 
Γλώσσα (www.greek-language.gr)  

Τα ηλεκτρονικά λεξικά, όπως και οι ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες και βιβλιοθήκες έχουν 
κατά κανόνα δομή υπερμέσου, ώστε να επιτρέπουν την πλοήγηση και να υποστηρίζουν 
δραστηριότητες διερεύνησης και ανακάλυψης από την αξιοποίησή τους στην εκπαι-
δευτική διαδικασία. 

Λογιστικά φύλλα (Excel): Τα υπολογιστικά φύλλα είναι εφαρμογές λογισμικού που 
έχουν ως αντικείμενο την οργάνωση, την επεξεργασία και την παρουσίαση αριθμητι-
κών, κατά κανόνα, δεδομένων. Η χρήση τους δίνει έμφαση στον τρόπο υπολογισμού 
και όχι στα δεδομένα. Ο χρήστης είναι σε θέση να διατυπώσει υποθέσεις και να τις 
ελέγξει με την εισαγωγή δεδομένων ή τροποποιώντας τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα. Με 
τη βοήθεια μοντέλων ο χρήστης δημιουργεί σενάρια και στη συνέχεια τα προσομοιώ-
νει. Σε αυτή την περίπτωση το λογιστικό φύλλο μπορεί να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο 
στη λήψη αποφάσεων (decision making). Στη διδακτική πράξη μπορεί να προσεγγισθεί 
πολυαισθητηριακά (βλ. θεωρία του Gardner για τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης). 
Στο παρόν σενάριο, αξιοποιείται η δυνατότητά του για την κατασκευή γραφημάτων. 

Hot Potatoes: Το λογισμικό είναι σχεδιασμένο ως εργαλείο για την ηλεκτρονική αξιο-
λόγηση μέσω ανάπτυξης ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και τη δημιουργία ασκή-
σεων και σταυρόλεξων κ.ά. Επειδή το εργαλείο αυτό είναι εύκολο στη χρήση του από 
τους μαθητές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί η άσκηση και σε ηλεκτρονική μορφή, θε-
ωρούμε πως η καλύτερη αξιοποίησή του είναι η κατασκευή δραστηριοτήτων από τους 
ίδιους τους μαθητές. Έτσι, οι μαθητές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως γνωστικό 
εργαλείο για την επεξεργασία της νέας γνώσης, καλλιεργώντας κριτικές δεξιότητες. 
Επιπρόσθετα, το αποτέλεσμα προσφέρεται ως προϊόν για αξιολόγηση από τον εκπαι-
δευτικό σχετικά με την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. 

Προτεινόμενη διάρκεια: 6 ώρες 

Περιγραφή δραστηριοτήτων- διδακτική προσέγγιση 

1η δραστηριότητα (2 ώρες): «Εμείς και ο ……χρόνος!» 

Στο β΄ τεύχος του μαθητικού βιβλίου της Γλώσσας της Ε΄ δημοτικού η 7η άσκηση 
ζητάει από τους μαθητές με τη βοήθεια του λεξικού τους να βρουν σύνθετες λέξεις που 
έχουν α΄ ή β΄ συνθετικό τη λέξη «χρόνος». Οι μαθητές χωρισμένοι σε ολιγομελείς ο-
μάδες συνεργάζονται και καταγράφουν λέξεις στο βιβλίο τους χρησιμοποιώντας το μα-
θητικό λεξικό των τριών μεγάλων τάξεων.  

Μόλις τελειώσουν και έρθει η ώρα να ανακοινώσουν τις λέξεις που βρήκαν, ο/η εκπαι-
δευτικός της τάξης ανοίγει ένα αρχείο εννοιολογικής χαρτογράφησης τοποθετώντας 
στο κέντρο τη λέξη «χρόνος». Κάθε μαθητής σηκώνεται με τη σειρά του και προσθέτει 
μία λέξη. Μόλις τελειώσουν όλοι οι μαθητές κατατάσσουν τις λέξεις σε δύο ομάδες 
(αυτές που έχουν τη λέξη χρόνος στο α΄ συνθετικό και σε αυτές που έχουν τη λέξη 
χρόνος στο β΄ συνθετικό) χρωματίζοντας με διαφορετικό χρώμα τις λέξεις κάθε ομάδας 
με τη βοήθεια των μορφοποιητικών εργαλείων του λογισμικού.  
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Έπειτα συνδέονται στο διαδίκτυο και επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/. Ανοίγουν το λεξικό 
του Μ. Τριανταφυλλίδη και ψάχνουν περισσότερες λέξεις που έχουν α΄ συνθετικό τη 
λέξη χρόνος. Οι μαθητές προσθέτουν και αυτές στον εννοιολογικό χάρτη και συζητούν 
τη σημασία τους. Στο τέλος της διδακτικής ώρας καταγράφουν τις λέξεις που βρήκαν 
στο ατομικό ευρετήριο που τηρούν για το μάθημα της Γλώσσας.  

2η δραστηριότητα (2 ώρες): «Πέτρινοι γίγαντες» 

Στη σελίδα 63 του μαθητικού βιβλίου της Γλώσσας της Ε΄ τάξης η 3η άσκηση ζητάει 
από τους μαθητές να χωρίσουν το κείμενο σε παραγράφους και να βρουν τις λέξεις- 
κλειδιά κάθε παραγράφου. Οι μαθητές αρχικά διαβάζουν σιωπηρά το κείμενο και αφού 
απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου προσπαθούν με τη βοήθεια της 
ομάδας τους να χωρίσουν το κείμενο σε παραγράφους εργαζόμενοι πάνω στα βιβλία 
τους. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κατεβάζει το αρχείο του κειμένου από 
την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που περιέχει τα μαθητικά βιβλία σε 
μορφή doc (http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/orasi/books_diaskeui.htm). 

Οι μαθητές σηκώνονται με τη σειρά για να μορφοποιήσουν το κείμενο σε παραγράφους 
και να υπογραμμίσουν με χρώμα τις λέξεις- κλειδιά αιτιολογώντας στην ολομέλεια της 
τάξης την επιλογή τους.  

Όταν τελειώσει η δραστηριότητα μορφοποίησης του κειμένου, ο/η εκπαιδευτικός επι-
λέγει τρία παιδιά να σηκωθούν με τη σειρά και να αλλάζουν κάθε φορά τη θέση των 
παραγράφων, ζητώντας από τους συμμαθητές του να σχολιάσουν κάθε φορά τη νέα 
δομή του κειμένου και την απόδοση νοήματος.  

Οι μαθητές αφού εργαστούν σε δυάδες, προτείνουν λέξεις και ορισμούς για να φτιά-
ξουν ένα σταυρόλεξο με λέξεις της οικογένειας “λίθος” με τη βοήθεια του Hot Potatoes.  

3η δραστηριότητα (2 ώρες): «Μηχανή του χρόνου» 

Στη σελίδα 64 του μαθητικού βιβλίου της Γλώσσας της Ε΄ τάξης παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα μιας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας του περιοδικού focus με ερώτηση: «Αν 
είχατε μια μηχανή του χρόνου πού θα θέλατε να ταξιδεύατε;». Με αφορμή την 1η ά-
σκηση της ενότητας στη σελίδα 66 που ζητάει από τους μαθητές να κάνουν τη δική 
τους έρευνα, χωρίζονται σε ομάδες και διατυπώνουν ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις στη συ-
νέχεια συγκεντρώνονται και συζητιούνται στην ολομέλεια της τάξης. Επιλέγονται οι 
πιο κατάλληλες για έρευνα και καταγράφονται σε αρχείο κειμενογράφου με τη βοήθεια 
του/της εκπαιδευτικού. Το ερωτηματολόγιο που φτιάχνουν οι μαθητές φωτοτυπείται 
και μοιράζεται στους μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου.  

Όταν τα ερωτηματολόγια συγκεντρωθούν, σε δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές επε-
ξεργάζονται με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού τα αποτελέσματα σε υπολογιστικό 
φύλλο και οπτικοποιούν τα δεδομένα και τα αποτελέσματα.  
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Δραστηριότητα επέκτασης 

Ως δραστηριότητα επέκτασης του σεναρίου προτείνεται να αξιοποιηθούν οι ψηφιακές 
φωτογραφικές μηχανές του σχολείου, για να βγουν τα παιδιά της τάξης φωτογραφίες. 
Με τη βοήθεια του windows movie maker μπορούν να τις επεξεργαστούν και προσθέ-
τοντας ήχο να φτιάξουν μια δική τους ταινία που θα απευθύνεται στο "μελλοντικό" 
τους εαυτό. Τα έργα των μαθητών μπορούν να διατηρηθούν σε κάποιο αποθηκευτικό 
μέσο ψηφιακών δεδομένων δημιουργώντας έτσι μια "χρονοκάψουλα" την οποία θα α-
φήσουν στο σχολείο και θα συναπαφασίσουν ποια χρονολογία θα "ανοίξουν".  

Αξιολόγηση 

Κριτήρια για την αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου είναι το ενδιαφέρον που επιδει-
κνύουν οι μαθητές κατά τις μαθησιακές διαδικασίες, η ενεργός συμμετοχή τους σε αυ-
τές, η προθυμία τους να βοηθήσουν τους συμμαθητές τους και να μοιραστούν τα μα-
θησιακά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, επειδή οι μαθητές καλούνται να εργαστούν σε 
ομάδες με ανομοιογένεια, τα δυνατότερα μέλη μπορούν να εσωτερικοποιήσουν ευκο-
λότερα τη νέα γνώση και με τη σειρά τους να τη μεταδώσουν σε μέλη της ομάδας τους 
που είναι πιο αδύναμα οδηγώντας τα στη "ζώνη επικείμενης ανάπτυξης" (Ματσαγγού-
ρας, 1998). Κρίνεται σκόπιμο μετά το πέρας της διδασκαλίας να ακολουθήσει συζή-
τηση με τους μαθητές, ώστε να διατυπώσει ο καθένας τις απόψεις του και τις προτάσεις 
του, οι οποίες μπορούν να ληφθούν υπόψη σε μελλοντικό σχεδιασμό διδακτικού σενα-
ρίου. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού. Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι. Βιβλίο δασκάλου- μεθοδολογι-
κές οδηγίες. Σελ.7.ΟΕΔΒ. Αθήνα 

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών- Τεύχος 2α: Κλάδος 
ΠΕ70 ΕΑΙΤΥ- Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

Κόκκοτα, Π. (1998). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών «Εποικοδομητική Προσέγ-
γιση της Διδασκαλίας και της Μάθησης».Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Αθηνών. Α-
θήνα. 

Κοσσυβάκη, Φ. (2001). Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία- κριτική προσέγγιση της 
διδακτικής πράξης. Αθήνα: Gutenberg. 

Κωσταρίδου- Ευκλείδη, Α. (1999). Ψυχολογία κινήτρων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμ-
ματα. 

Ματσαγγούρα, Η.Γ. (2001). Θεωρία της διδασκαλίας- Η προσωπική θεωρία ως πλαί-
σιο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης. Αθήνα: Gutenberg. 

Ματσαγγούρας, Η.Γ.(1998). Η θεωρία και η πράξη της διδασκαλίας. Τόμος Β΄. Α-
θήνα: Gutenberg. 

Πυργιωτάκη, Ι.Ε. (2000). Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα. 
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ρίας- ολική προσέγγιση. Αθήνα. 

Ράπτη, Αρ. και Ράπτη, Αθ. (2000). Πληροφορική και εκπαίδευση- Συνολική Προσέγ-
γιση. Αθήνα. 

Προεδρικό Διάταγμα 303, (2003). ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 

2722

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Νόμος του Ωμ «Ο ηλεκτρικός πολιτισμός μας!» 

Κορδογιάννης Γεώργιος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.08 & Π.Ε.04.1, M.Sc. 

S17fox@hotmail.com 

Περίληψη 

Με το εκπαιδευτικό σενάριο που ακολουθεί γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης του 
νόμου του Ωμ σε μαθητές της Γ’ τάξης του Γυμνασίου και Β’ ΕΠΑΛ. Υποθέτοντας ότι 
οι μαθητές δεν έχουν εμπειρία με το θέμα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η εισαγωγή 
τους να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλά. Ξεκινώντας από αντικείμενα που ίσως έχουν 
κάποια επαφή, οδηγούμαστε στο τελικό ζητούμενο που είναι η αναθεώρηση προς το 
ορθό και η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με το αντικείμενο. Οι στόχοι διακρίνονται 
σε γνωστικούς, δεξιότητες και στάσεις. Υλοποιείται με φύλλο εργασίας που εφαρμόζει 
λογισμικό διατιθέμενο ελεύθερο στο διαδίκτυο. Το περιβάλλον που δημιουργείται εί-
ναι ευχάριστο. Η τάξη οργανώνεται ανάλογα με την υλικοτεχνική υποδομή του σχο-
λείου. Εφαρμόζονται δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας, δι-
δασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου, εμπέδωσης, αξιολόγησης του γνωστικού αντι-
κειμένου και μεταγνωστικές.  Οι μαθητές αξιολογούν και αξιολογούνται ώστε να μπο-
ρέσουμε να έχουμε την απαραίτητη ανάδραση για να τροποποιήσουμε ή να βελτιώ-
σουμε κομμάτια του φύλλου εργασίας. 

Λέξεις - Kλειδιά: Νόμος του Ωμ, φύλλο εργασίας, λογισμικό, υλικοτεχνική υποδομή, 
αξιολόγηση. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Φυσική Γ’ Γυμνασίου, Κεφάλαιο 2.3 Ηλεκτρικά 
Δίπολα (Έκδοση 2014 ISBN978-960=06-2779-4) 

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών: Οι μαθητές του Γυμνασίου 
κάνουν τα πρώτα βήματά τους σε έννοιες της Φυσικής που αργότερα θα τις αναπτύξουν 
διεξοδικά. Το βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου ξεκινά στο κεφάλαιο 1 με την έννοια του ηλε-
κτρικού φορτίου, και τις δυνάμεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα φορτία. Στο κεφά-
λαιο προσπαθεί να εξηγήσει πώς από ένα απλά κινούμενο φορτίο έχουμε την εμφάνιση 
ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεχίζει με τη σύνδεση των τριών μεγεθών (αντίσταση – ρεύμα 
– τάση) προσπαθώντας να δώσει μία μαθηματική σχέση που συνδέει τα τρία αυτά με-
γέθη. Μέχρι τώρα οι μαθητές δεν έχουν καμία ουσιαστική επαφή με το αντικείμενο 
τόσο σε θεωρητικό όσο σε πρακτικό επίπεδο. Αυτό προκαλεί συγχύσεις στην αντίληψη 
των μαθητών σχετικά με το αντικείμενο. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν ακόμη να ξεχω-
ρίζουν τη φυσική υπόσταση των τριών μεγεθών. Σε πολλούς απ’ αυτούς θα περάσουν 
πολλά χρόνια για να μπορέσουν να εμβαθύνουν την έννοια του νόμου του Ωμ. Η πρό-
τερη γνώση περί φορτίων θεωρείται απαραίτητη και βασική. Η γνώση της εμφάνισης 
ηλεκτρικού πεδίου γύρω από φορτίο προαπαιτείται. Η αιτία κίνησης των φορτίων βοη-
θάει. 
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Το προτεινόμενο σενάριο συμπληρώνει με οπτικό αλλά και πειραματικό υλικό, την 
θεωρία του βιβλίου, βοηθώντας το μαθητή, με πειραματικά δεδομένα να τεκμηριώσει 
την ορθότητα των μαθηματικών μοντέλων και ουσιαστικά να έλθει σε επαφή με την 
αλληλεπίδραση των τριών μεγεθών. Το επίπεδο είναι προσαρμοσμένο στον πρωτό-
πειρο μαθητή και διαδοχικά μεταλλάσσεται προσαρμοζόμενο στο επίπεδο δυσκολίας 
του αντικειμένου. Οι πειραματικές διαδικασίες προβλέπουν διατάξεις όπου τα αποτε-
λέσματα που θα προκύψουν θα έλθουν σε σύγκρουση με τις προϋπάρχουσες αντιλή-
ψεις τους. Έτσι θα γίνει προσπάθεια για την ανασκευή των παρανοήσεων και την υ-
πέρβαση πρότερων λαθών. 

Σκοπός: Σκοπός είναι να καταλάβει ο μαθητής τι είναι η αντίσταση, το ρεύμα και η 
τάση. Πώς συναρμολογούμε έναν απλό κύκλωμα. Πώς μετράμε διάφορα φυσικά με-
γέθη. Ποιες είναι οι βασική συμπεριφορά του κυκλώματος και από πιο μαθηματικό 
μοντέλο περιγράφεται. 

Στόχοι: Οι στόχοι είναι να παρατηρήσουν αρχικά τη συμπεριφορά ενός κυκλώματος 
πηγής μεταβαλλόμενης αντίστασης και λυχνίας. Στη συνέχεια να μετρήσουν τα διά-
φορα μεγέθη που ποιοτικά μετέβαλαν και αφού υπολογίσουν τις μαθηματικές παραμέ-
τρους να εξηγήσουν τα αποτελέσματά τους.  

Αναλυτικά: 

Γνωστικοί: 
− Να αναγνωρίζουν ένα απλό κύκλωμα. Πώς λειτουργεί. 
− Να διακρίνουν τα την τάση και το ρεύμα. 
− Να αναπαριστούν τις μετρήσεις σε διαγράμματα. 
− Να συνδέουν όργανα και να μετρούν. 

Δεξιότητες: 
− Να χειρίζονται όργανα όπως το βολτόμετρο και το αμπερόμετρο. 
− Να ρυθμίζουν τη θέση πειραματικών μοντέλων 
− Να καταγράφουν μετρούμενα μεγέθη. 
− Να εξάγουν συμπεράσματα. 
− Να χειρίζονται το απαραίτητο λογισμικό. 

Στάσεις: 
− Να υποκινηθεί το ενδιαφέρον για τη χρήση των Τ.Π.Ε. και για παραγωγικούς 

σκοπούς. 
− Να συνδέουν τη θεωρητική γνώση με το πειραματικό μοντέλο. 
− Να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν γνώσεις, ιδέες και προτάσεις. 
− Να μπορέσουν στο τέλος να απορρίψουν ή να τροποποιήσουν ιδέες του παρελ-

θόντος. 
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Κατηγορία λογισμικού – συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού: Μετά από έρευνα 
που έγινε προκειμένου να βρεθεί το καλύτερο λογισμικό για την υλοποίηση των στό-
χων του συγκεκριμένου σεναρίου δύο είναι τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν με 
κατάλληλες τροποποιήσεις προσαρμοσμένες στη φιλοσοφία του σεναρίου. Στη συγκε-
κριμένη περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν:  Τμήματα από το: http://www.physics-
chemistry-interactive-flash-animation.com και από το: www.falstad.com Προτιμήθηκε 
το συγκεκριμένο στην πρώτη περίπτωση γιατί αποτελεί κατεξοχήν ένα περιβάλλον 
προσομοίωσης με μεγάλο βαθμό αλληλεπιδραστικότητας έχοντας δυνατότητες διερεύ-
νησης με την ποικιλία εργαλείων που διαθέτει. Στις εφαρμογές του μπορεί να παρου-
σιαστεί η προσομοίωση μιας κατάστασης ή μιας διαδικασίας. Όμως, λαμβάνοντας υ-
πόψη τις προσφερόμενες δυνατότητές του, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αυτό το 
λογισμικό μπορεί να ενταχθεί και στα ανοικτά περιβάλλοντα διερεύνησης ειδικών θε-
μάτων - εικονικά εργαστήρια. 

Λογι-
σμικά 
Πρακτι-
κής 
και Εξά-
σκησης 

Υπερκεί-
μενα και 
Ηλεκτρο-
νικά βι-
βλία πο-
λυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-
σεων 

Ανοικτά 
περιβάλ-
λοντα 
διερεύνη-
σης 
ειδικών 
θεμάτων 

Προγραμματι-
ζόμενα Περι-
βάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-
ησης 

  Χ Χ   

Η προστιθέμενη εκπαιδευτική αξία του παραπάνω λογισμικού αναδεικνύεται από το 
ελκυστικό περιβάλλον διεπαφής το οποίο εντυπωσιάζει το μαθητή και εξασφαλίζει τη 
θετική στάση του. Η προσομοίωση είναι απλή στη χρήση και δεν απαιτεί ιδιαίτερες 
τεχνικές γνώσεις . Είναι σημαντική για τα γνωστικά οφέλη η δυνατότητα των πολλα-
πλών αναπαραστάσεων . Ο μαθητής μπορεί να αξιοποιήσει τα αριθμητικά δεδομένα 
και να εκμεταλλευτεί τις γραφικές παραστάσεις. Έτσι μέσω των εναλλακτικών παρου-
σιάσεων και των μεταβάσεων από τη μια μορφή στην άλλη, ο μαθητής ξεκαθαρίζει, 
συγκρίνει και συνδέει δεδομένα και αποτελέσματα. Στην δεύτερη περίπτωση το λογι-
σμικό δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να κατασκευάσει το δικό του μοντέλο και να 
πειραματισθεί με αυτό. Διαθέτοντας πληθώρα εξαρτημάτων και επιλογών, εξασκείται 
ο εκπαιδευόμενος στην κατασκευή και μελέτη ηλεκτρονικών αλλά και ηλεκτρικών κυ-
κλωμάτων. 

Λογι-
σμικά 
Πρακτι-
κής 
και Εξά-
σκησης 

Υπερκεί-
μενα και 
Ηλεκτρο-
νικά βι-
βλία πο-
λυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-
σεων 

Ανοικτά 
περιβάλ-
λοντα 
διερεύνη-
σης 
ειδικών 
θεμάτων 

Προγραμματι-
ζόμενα Περι-
βάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-
ησης 

Χ  Χ Χ  Χ 
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Επίσης ένα χαρακτηριστικό των εφαρμογών είναι ότι παρουσιάζουν τα διάφορα φυ-
σικά φαινόμενα/ έννοιες μέσα στο πλαίσιο αυθεντικών καταστάσεων. Οι μαθητές ε-
μπλέκονται σε δραστηριότητες που εντάσσονται στο πεδίο των βιωματικών τους εμπει-
ριών.  

Διάρκεια: Το συγκεκριμένο σενάριο προκειμένου να υλοποιηθεί αξιοποιώντας τα πα-
ραπάνω html & applet, χρειάζεται την εφαρμογή ενός φύλλου εργασίας των 120’. Πέ-
ραν όμως της εκτέλεσης του φύλλου θα χρειασθεί και χρόνος συζήτησης στην τάξη 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διδαχής των μαθητών στον Νόμο του 
Ωμ!  

Οργάνωση τάξης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: Το μάθημα είναι εργα-
στηριακό. Οι μαθητές εργάζονται ανά ένας σε κάθε υπολογιστή ή το πολύ δύο. Επι-
πρόσθετα εργαλεία είναι φορητός υπολογιστής και προβολέας. Όλο το λογισμικό είναι 
προεγκατεστημένο ώστε να μην χρειάζεται η ύπαρξη καν δικτύου. Διανέμεται φύλλο 
εργασίας στον κάθε μαθητή όπου περιέχονται όλα τα μέρη της εκτέλεσης της άσκησης. 
Αν υπάρχει δυνατότητα εργάζονται οι μαθητές ένας σε κάθε υπολογιστή. Στην περί-
πτωση αδυναμιών μπορούμε να τοποθετήσουμε και δύο μαθητές σε κάθε μηχάνημα. 
Όχι όμως πάνω από δύο γιατί υπάρχει αδυναμία συνεργασίας των λογισμικών. Στην 
περίπτωση που έχουμε έλλειψη πολλών μηχανημάτων τότε υποχρεωτικά κατασκευά-
ζουμε μεγαλύτερες ομάδες. Εάν έχουμε μόνο έναν υπολογιστή τότε εκτελούμε τα 
φύλλα σε μορφή επίδειξης. Φροντίζουμε πάντα να έχουμε εύκολη πρόσβαση στους 
υπολογιστές μέσα στο εργαστήριο ώστε να υποστηρίζουμε τεχνικά τους εκπαιδευόμε-
νους. Κάθε μαθητής έχει φύλλο εργασίας σε τυπωμένη μορφή. Σ’ αυτό υπάρχει άφθο-
νος χώρος για να γράφουν μετρήσεις και συμπεράσματα προκειμένου να αξιοποιηθούν 
στο μέλλον. Επιθυμητό είναι να έχουμε αποστείλει εκ των προτέρων το φύλλο εργα-
σίας στους μαθητές μας στην ηλεκτρονική τους μερίδα σε αναγνώσιμη μορφή. 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου 

Αιτιολόγηση θεωρητικού πλαισίου. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο στοχεύει 
στη διερεύνηση της λειτουργίας του Νόμου του Ωμ. Γίνεται εναρμονισμός της διδα-
κτέας ύλης του σχολικού βιβλίου με τις φάσεις εκτέλεσης πειραματικών προσομοιώ-
σεων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό επιλέγεται το συγκεκριμένο λο-
γισμικό που προέρχεται δύο sites. Το λογισμικό δεν είναι εξελληνισμένο και εντάσσε-
ται στην κατηγορία του εικονικού εργαστηρίου. Είναι χρήσιμο οι μαθητές να συνηθί-
ζουν στην ορολογία φυσικών μεγεθών στα Αγγλικά. Στις δραστηριότητες των ασκή-
σεων περιλαμβάνονται το πείραμα, η δοκιμή, η επαλήθευση ή ακόμα και η διάψευση  

Περιγραφή δραστηριοτήτων του σεναρίου. Κατά την υλοποίηση του σεναρίου και 
κατ’ επέκταση των φύλλων εργασίας εφαρμόζονται διάφορες δραστηριότητες προκει-
μένου να συμβάλουμε στην ομαλότερη και αποδοτικότερη διεξαγωγή της διδασκαλίας 
ώστε να προσεγγίσουμε τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 
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Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας. Αρχικά γίνεται μία θε-
ωρητική εισαγωγή για το τι θα ακολουθήσει. Εξηγούμε στην τάξη ότι πρόκειται να 
ασχοληθούμε με κάποιο βασικό κομμάτι του ηλεκτρισμού. Εάν διαθέτουμε βίντεο-
προβολέα εμφανίζουμε εικόνες ή σκίτσα που εμφανίζουν το θέμα μας με φωτογραφικό 
ίσως και αστείο τρόπο ώστε να αποκτήσει ο μαθητής μια πρώτη εικόνα από το φαινό-
μενο. Μπορούμε να κάνουμε και μία ιστορική εισαγωγή για το ποιος διατύπωσε το 
νόμο και πότε. Ρωτάμε τους μαθητές αν έχουν μια ιδέα για το τι είναι τα τρία μεγέθη 
που περιγράφει ο νόμος, αν έχουν ξανακούσει τη λέξη και τι συμπεράσματα έχουν α-
ποκομίσει μέχρι τώρα. Αναφέρονται τα στάδια που θα ακολουθηθούν ώστε να διεξα-
χθεί ομαλά η εκτέλεση του πειράματος. Αναλύονται οι ρόλοι του εκπαιδευτή και του 
εκπαιδευόμενου. Οι μαθητές θα γράφουν τις απαντήσεις τους σε κενές γραμμές στο 
φύλλο εργασίας. 

Οι δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου. Το κυρίως μέρος εκτέ-
λεσης του πειράματος. Μέσα από διαδοχικά στάδια με απλό και κατανοητό τρόπο προ-
σπαθούμε να οδηγήσουμε το μαθητή ώστε να συμπεράνει το προσδοκώμενο. Δηλαδή 
προσπαθούμε να ενισχύσουμε προϋπάρχουσες γνώσεις, ή να ανασκευάσουμε λανθα-
σμένες αντιλήψεις ώστε να οικοδομήσουμε νέες γνώσεις. Γίνεται φανερό στους μαθη-
τές το πλεονέκτημα των υπολογιστικών περιβαλλόντων σε σύγκριση με τον τυπικό 
τρόπο διδασκαλίας. Ενθαρρύνουμε τον πειραματισμό, τη μοντελοποίηση, τη συνεργα-
σία, και γενικά τα βοηθητικά εργαλεία ώστε να ολοκληρώσουμε το έργο.  

Οι δραστηριότητες εμπέδωσης. Κατά την εκτέλεση του φύλλου οι μαθητές καλούνται 
να κατασκευάσουν διαγράμματα από τα οποία να παρατηρήσουν τη σχέση που συνδέει 
τα τρία μεγέθη. Τους ζητείται να γράψουν τα συμπεράσματά τους και να τα αιτιολογή-
σουν. Να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις τους ώστε να αποδείξουν μαθηματικούς τύ-
πους. 

Οι δραστηριότητες αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου. Μετά το πέρας της πει-
ραματικής διαδικασίας ακολουθεί η φάση ελέγχου του τι κατάφεραν σε πρώτη φάση 
να αποκομίσουν οι μαθητές από την όλη διαδικασία. Κάποιες ερωτήσεις αντιστοίχισης, 
πολλαπλών επιλογών ή και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, θα βοηθήσουν στο να αξιολο-
γήσουμε το βαθμό της διάχυσης της πληροφορίας.  

Οι μεταγνωστικές δραστηριότητες. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του πειράματος 
οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν διατυπώνοντας την ιδέα τους σχετικά με αυτό 
που μόλις  ολοκλήρωσαν τα υπέρ και τα κατά και να αντιπροτείνουν δικές τους ιδέες 
για το πώς θα το προτιμούσαν ή θα ήθελαν σε μελλοντική χρήση να μετασχηματισθεί 
η διεξαγωγή του φύλλου. 
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Φύλλα εργασίας 

Για την υλοποίηση του σεναρίου εκτελούν οι μαθητές ένα φύλλο εργασίας των 120 
λεπτών. 
− Έγινε προσπάθεια ώστε να χρησιμοποιηθεί γλώσσα κατάλληλη για την ηλικία των 

παιδιών με σαφείς και περιεκτικές οδηγίες. 
− Δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων. 
− Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε το φύλλο εργασίας να αφήνει περιθώρια πρω-

τοβουλίας και δράσης στους μαθητές, έτσι ώστε αυτοί να μην παραμείνουν παθητικοί 
αποδέκτες εντολών. 

− Ενσωματώθηκαν δραστηριότητες που βοηθούν στην ανάπτυξη της συνεργασίας, που 
δίνουν ευκαιρίες για προβληματισμό, που ενθαρρύνουν την διατύπωση απόψεων και 
επιχειρημάτων και δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον ώστε οι μαθητές να συμ-
μετέχουν ενεργά στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης. 

Παρατηρήσεις: Το φύλλο εργασίας θα πρέπει να προσαρμόζεται στο γνωστικό επίπεδο 
των μαθητών. Υπάρχουν τάξεις που οι μαθητές χρειάζονται επί πρόσθετη βοήθεια για 
την υλοποίηση των πειραμάτων, οπότε το φύλλο θα πρέπει να γίνει πιο αναλυτικό και 
καθοδηγητικό.  

Αναφορές 

Εκπαιδευτικό λογισμικό:   
«Physics and Chemistry by Clear Learning PCCL»  http://www.physics-chem-
istry-interactive-flash-animation.com/ 
Circuit Simulator V1.6h,  http://www.falstad.com 

Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου Π.Ε.04 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Αθήνας, http://b-
epipedo04.pblogs.gr/shedia-mathhmatos-senaria-mathhmatwn.html 

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος 
ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης 
(ΤΕΚ)ylikoKSE_PE04_201012.pdf 

Σαλονικίδης Γιάννης, http://salnk.eduportal.gr/?p=1033  

Σενάρια Φυσικών επιστη-
μών, https://sites.google.com/site/pananagnostou/myhomepage/senaria-
physikon-epistemon  

Σκουμιός Μιχάλης,   Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης, http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/labs/lab-fe/support.html  

Φυσική Γ’ Γυμνασίου, Τίτλος δραστηριότητας: «Νόμος του Ωμ» 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ονοματεπώνυμο μαθητή:     Τάξη:           Τμήμα :            Ημερομηνία:  

Πρόβλεψη: 
1. Όταν συνδέσουμε μια αντίσταση σε μια μπαταρία τότε: (Επιλέξτε από α β γ δ) 

α) Διαρρέεται από φωτόνια. 
β) Περνάνε φορτία μέσα από τη μάζα της. 
γ) Αλλάζει χρώμα. 
δ) Βγάζει κάποιον ήχο. 

2. Όταν η αντίσταση που συνδέουμε στην μπαταρία αλλάζει τιμή τότε: (Επιλέξτε από 
α β γ ) 

α) Αλλάζει και η τιμή της τάσης στην μπαταρία. 
β) Αλλάζει ο ρυθμός ροής των φορτίων. 
γ) Αλλάζει η ποσότητα των κινούμενων φορτίων. 

3. Στον παρακάτω πίνακα κατατάξτε τα υλικά βάζοντας 1 αυτό που εμφανίζει τη μι-
κρότερη αντίσταση ανεβαίνοντας κατά 1 στο επόμενο. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Διερεύνηση του μοντέλου 

Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας υπάρχει ο φάκελος ΑΣΚΗΣΗ 5.  Κάντε 
διπλό κλικ για να μπείτε μέσα. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Νόμος του Ωμ.  Κάντε 
διπλό κλικ στο αρχείο resistance_ohm_law_1.htm . Θα εμφανισθεί η εικόνα  
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Μετακινήστε το δρομέα δεξιά αριστερά με το ποντίκι. Τι παρατηρείτε να αλλάζει. Πώς 
μπορείτε να συνδέσετε μεταξύ τους τα μεγέθη που μεταβάλλονται; Πατήστε το πρά-
σινο τριγωνάκι κάτω δεξιά στην οθόνη. Θα εμφανισθεί: 

 

Μετακινώντας το δρομέα συμπληρώστε τον πίνακα: (ΣΤΗΛΗ 1) 

 

Ορίστε τους άξονες και σχεδιάστε τη μεταβολή του ρεύματος συναρτήσει της μεταβο-
λής της αντίστασης. Από τη μορφή της καμπύλης τι συμπεράσματα βγάζετε;  Πατήστε 
το πράσινο τριγωνάκι κάτω δεξιά στην οθόνη και εμφανίζεται.  
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Μετακινήστε το δρομέα δεξιά αριστερά και γράψτε τι παρατηρείτε. Πατήστε το πρά-
σινο τριγωνάκι κάτω δεξιά στην οθόνη. Θα εμφανισθεί. 

 

Διαλέξτε την πρώτη (Επάνω αριστερά) Η τιμή της είναι 47Ω. Εμφανίζεται η εικόνα. 
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Πατήστε το κόκκινο κουμπάκι ΟΝ/OFF. Μετακινήστε το δρομέα ώστε να δείξει 2. Το 
πολύμετρο θα δείξει μια τιμή. Με το ζευγάρι τιμών (τάση-ρεύμα) βάλτε το ποντίκι στην 
κατάλληλη θέση στο διπλανό διάγραμμα και πατήστε (αριστερό κλικ) ώστε να τοπο-
θετηθεί ένα σταυρουδάκι στο σημείο. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τιμές τάσης 
4, 6, 10Volt. Εάν επιθυμείτε επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για κάποια άλλη τιμή 
αντίστασης επιλέγοντας το choose another resistor κάτω δεξιά. Κλείστε την εφαρμογή. 
Επιστρέψτε στο φάκελο ΑΣΚΗΣΗ 5 Επιλέξτε Φάμελλο Νόμος του Ωμ 2 Διπλοπατήστε 
την εφαρμογή circuit.jar  Εμφανίζεται. 

 

 

Πατήστε File-Import-Ohm1 και εμφανίζεται το μοντέλο. Μεγιστοποιήστε. Πατήστε το 
Stopped ώστε να αρχίσει να τρέχει το κύκλωμα. Τι παρατηρείτε. Επάνω στην μπαταρία 
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πατήστε δεξί κουμπί Edit και βάλτε τάση μπαταρίας 4.2V Επάνω στην αντίσταση πα-
τήστε δεξί κουμπί Edit. Εμφανίζεται   

 

Αλλάζοντας την τιμή της αντίστασης επαληθεύστε τις μετρήσεις που πήρατε στον πί-
νακα του βήματος 10 (ΣΤΗΛΗ 2). Παρατηρείτε αποκλίσεις; Τελικά, ποια σχέση συν-
δέει τα τρία μεγέθη; 

 

Ερωτήσεις αξιολόγησης μαθήματος 

Κάντε τις αντιστοιχίσεις των μεγεθών της πρώτης στήλης με αυτές της δεύτερης. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ - ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
V= Ω 
I= V/I 
R= V/R 
ΡΕΥΜΑ Α 
ΤΑΣΗ I*R 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ V 

1) Πώς συμπεριφέρεται η ροή των φορτίων (ρεύμα) όταν μεταβάλλεται η αντίσταση; 
2) Η τάση επηρεάζει τη ροή του ρεύματος; 
3) Όταν το ρεύμα διακόπτεται σε μία αντίσταση τι μπορεί να συμβαίνει; 
Μεταγνωστική φάση 
4) Οι αντιλήψεις που είχατε σχετικά με τους κανόνες που ακολουθούν τα ηλεκτρικά 

κυκλώματα παραμένουν ίδιες μετά την εκτέλεση της άσκησης. 
5) Πώς θα περιγράφατε σε ένα μικρότερο αδερφάκι σας τη ροή του ηλεκτρικού ρεύ-

ματος μέσα από κάποιο υλικό;  
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Ο αντιαυταρχικός και διαμεσολαβητικός ρόλος του δάσκαλου στη διδασκαλία 
των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών 

Λάγγη Αικατερίνη  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

katerinalaggi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναπτυχθεί ο αντιαυταρχικός και διαμεσολα-
βητικός ρόλος του σύγχρονου δασκάλου στην επιτυχή διδασκαλία των Φυσικών και 
Περιβαλλοντικών Επιστημών. Στο σύγχρονο σχολείο όπου οι μαθητές έχουν ήδη δια-
μορφωμένες, με μη επιστημονικό τρόπο, αντιλήψεις και ιδέες για τον κόσμο που τους 
περιβάλλει, τα φυσικά φαινόμενα, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις φυσικές έν-
νοιες, ο αντιαυταρχικός και διαμεσολαβητικός ρόλος του δασκάλου κρίνεται εξαιρε-
τικά σημαντικός και καταλυτικός στην κατανόηση των φυσικών και περιβαλλοντικών 
εννοιών μέσα από μια δυναμική προσέγγιση της κουλτούρας (μαθητών, σχολείου, επι-
στήμης) και τον συστηματικό μετασχηματισμό της προϋπάρχουσας γνώσης και την 
κατάκτηση της νέας.  

Λέξεις - Κλειδιά: Αντιαυταρχικός δάσκαλος, Mediator και cultural broker, Περιβαλ-
λοντικές Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες. 

Εισαγωγή 

Ο αντιαυταρχικός και διαμεσολαβητικός ρόλος του δασκάλου στο σύγχρονο σχολείο 
είναι προαπαιτούμενο μιας επιτυχημένης διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα του ωρο-
λογίου προγράμματος του σχολείου. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε 
στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που οφείλει να υιοθετήσει ο εκπαιδευτικός που δι-
δάσκει τις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, αφενός λόγω της σπουδαιότητας 
της φύσης των παραπάνω βασικών μαθημάτων, αφετέρου δε, λόγω των ραγδαίων πε-
ριβαλλοντικών εξελίξεων στον πλανήτη μας. Στο σύγχρονο κόσμο όπου πρυτανεύει ο 
διεθνισμός, ο οικονομικός ανταγωνισμός, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η εκρη-
κτική ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο δάσκαλος οφείλει να καλλιεργήσει την κρίση και 
την επιστημονική νοοτροπία, την ισορροπία μεταξύ της κουλτούρας της επιστήμης, 
του μαθητή και του σχολείου και τον σεβασμό για το περιβάλλον.  

Ο αντιαυταρχικός δάσκαλος 

Ο σύγχρονος δάσκαλος που διδάσκει Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες στη 
σχολική αίθουσα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία υπεύθυνων, δημο-
κρατικών και κριτικά σκεπτόμενων μαθητών, οι οποίοι θα είναι οι αυριανοί πολίτες 
αυτής της χώρας. Ο δάσκαλος εκτός από την επιστημονική κατάρτιση την οποία πρέπει 
να διαθέτει, οφείλει να μην είναι αποκομμένος από τις κοινωνικοπολιτισμικές αξίες της 
κοινωνίας. Ο σύγχρονος δάσκαλος πρέπει να διαθέτει δημοκρατικό ήθος, να αγαπά το 
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φυσικό περιβάλλον, τα ζώα, τους ανθρώπους, να σέβεται τις ανθρώπινες αξίες της ε-
λευθερίας, της ισότητας, της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης και κυρίως 
να σέβεται το επάγγελμά του. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός των Φυσικών και Περιβαλ-
λοντικών Επιστημών βοηθά το μαθητή να οικοδομήσει τη γνώση με την ενεργό συμ-
μετοχή του στη μαθησιακή διαδικασία, με διερευνητική ή αυτενεργό διδασκαλία, με 
τη διέγερση της φαντασίας του και της δημιουργικότητάς του. Μαθαίνει στους μαθητές 
του πώς να μαθαίνουν, πώς να αποκτήσουν δεξιότητες, κριτικές και δημιουργικές ικα-
νότητες, πώς να σκέπτονται, πώς να συνεργάζονται και πώς να ανακαλύπτουν τη 
γνώση. 

Ο δάσκαλος των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών του σύγχρονου σχολείου 
δίνει πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να σκέφτονται, δίνει χρόνο στο να συζητούν, δεν 
κάνει άκαιρες παρεμβάσεις, δεν βερμπαλίζει και δεν λέει τι να κάνουν οι μαθητές αλλά 
συμβουλεύει τι θα έκανε αυτός στη θέση τους. Θα ήταν αντιδημιουργικό και ανασταλ-
τικός παράγοντας στην αποκλίνουσα σκέψη των παιδιών, αν ο λόγος του δασκάλου δεν 
είχε το στοιχείο της αμφισβήτησης και σίγουρα θα οδηγούσε σε μια αντιπαραγωγική 
πνευματική εργασία. Ο δημοκρατικός δάσκαλος ενισχύει την ενεργητική μάθηση ενώ 
δεν παρέχει έτοιμη γνώση, δεν σπαταλά χρόνο σε μάταιες αναζητήσεις και δεν περιο-
ρίζεται μόνο στη μετάδοση γνώσεων. Η διδασκαλία των Φυσικών και Περιβαλλοντι-
κών Επιστημών απαιτεί ο δάσκαλος να καταργήσει το χάσμα μεταξύ έδρας και μαθη-
τών, ώστε ο μαθητής να αντιμετωπίζεται σαν ισότιμο μέλος της ομάδας. Οφείλει να 
προσανατολίζει το μαθητή στην αναζήτηση γνωστικού υλικού, να προωθεί τη συνερ-
γατικότητα και την ομαδική εργασία των μαθητών. 

Ο δάσκαλος που στο μάθημα των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών προγραμ-
ματίζει και οργανώνει τη σχολική ζωή, που δίνει πλαίσιο αναφοράς και στρατηγική 
προσανατολισμού, καθοδηγεί τους μαθητές -όχι εξουσιαστικά- να μην σπαταλήσουν 
χρόνο σε άτοπες αναζητήσεις. Ο δάσκαλος που δίνει βάρος στην ανάπτυξη διαλογοκε-
ντρικών στρατηγικών μάθησης διαμορφώνει πνεύματα δίκαια, ανοικτά και συνεργά-
σιμα. Βέβαια, ο εκπαιδευτικός των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών που θέ-
λει να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη των μαθητών του, πρέπει να είναι ο ίδιος δη-
μιουργικός, δηλαδή να έχει παιδαγωγική επικοινωνία με τα παιδιά, να κατανοεί τις παι-
δικές εκφράσεις, να διαθέτει φαντασία, πρωτοτυπία, πηγαιότητα, συναισθηματικότητα 
και καλλιτεχνικές δημιουργικές ικανότητες. Βασικά ακόμη είναι ο ίδιος εκπαιδευτικός 
να μελετήσει την προσωπική του συμπεριφορά και να ασκήσει κριτική στις επιπτώσεις 
της πάνω στην ομαδική διαδικασία. 

Ο ιδανικός δάσκαλος για τη διδασκαλία των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστη-
μών πρέπει να βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν και να διερευνήσουν τη γνώση, 
ώστε να διαμορφώσει δημιουργικούς μαθητές και όχι καλούς αντιγραφείς και αναπα-
ραγωγικά άτομα. Βασικό στοιχείο της προσωπικότητας του ικανού δασκάλου είναι η 
αποφυγή του ρόλου και της κριτικής και η αποδοχή από μέρος του ασυνήθιστων ιδεών 
και παράδοξων ερωτημάτων του μαθητή. Ο δάσκαλος ακόμη πρέπει να απελευθερώνει 
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τους μαθητές από τις φοβίες και το άγχος του χρονικού περιορισμού στη σχολική ερ-
γασία και των καλών βαθμών,. Ο σύγχρονος δάσκαλος πρέπει να διαθέτει χιούμορ, να 
μη διδάσκει ex kathedras, να δίνει προτεραιότητα στην ερώτηση του μαθητή και να 
καταργεί τις σωματικές και λεκτικές ποινές (Παπάς, 1997:255-282). Ο εκπαιδευτικός 
των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επσιτημών πρέπει να αντιλαμβάνεται τον κοινω-
νικό του ρόλο σαν μέλος της ομάδας και να διακρίνεται για την χειραφέτηση του, την 
παρρησία, την ελευθερία και την υπευθυνότητα του, γεγονός που τείνει να κοινωνικο-
ποιήσει τα παιδιά επιτυχώς αφού συντελεί στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους 
(Παπάς, 1997:282-2). Βασικό μέλημα του αντιαυταρχικού δασκάλου των Φυσικών και 
Περιβαλλοντικών Επιστημών πρέπει να αποτελούν η δημιουργία κλίματος ζεστασιάς 
και οικειότητας στην τάξη, το γνήσιο ενδιαφέρον και φροντίδα για τα παιδιά, ο σεβα-
σμός προς την προσωπικότητα των μαθητών του, η κατανόηση των ατομικών τους δια-
φορών, η προαγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών εντός κι εκτός 
της τάξης με λεκτικό ή μη τρόπο. Η ανάπτυξη ζεστής σχέσης με τους μαθητές του θα 
τον βοηθήσει αφενός να κερδίσει τη συμπάθεια των μαθητών του, άρα αυξάνεται η 
θέληση και η προθυμία τους για μάθηση, αφετέρου δε, δεν θα αντιμετωπίσει δυσκολίες 
στην εφαρμογή των διδακτικών του τεχνικών και οι μαθητές ευχάριστα θα αναλάβουν 
διαδικασίες και δραστηριότητες που προτείνονται από αυτόν (Τριλιανός, 2000:229-
237). 

Ο δάσκαλος ως διαμεσολαβητής και μεσίτης κουλτούρας (Mediator – cultural 
broker) 

Η νέα τάση στη σύγχρονη εκπαίδευση όπου το σχολικό περιβάλλον αποτελείται από 
μαθητές με πολιτισμικές και πολιτιστικές διαφορές, απαιτεί ο εκπαιδευτικός να υιοθε-
τήσει το ρόλο του «μεσίτη πολιτισμών» ανάμεσα στα προσωπικά νοήματα των μαθη-
τών, τον χαρακτήρα του πολιτισμικού τους συστήματος και του συστήματος του σχο-
λείου. Η μεταφορά που παρομοιάζει τον δάσκαλο ως μεσίτη πολιτισμών (cultural bro-
ker) χρησιμοποιήθηκε από τον Stairs, προκειμένου να αναλύει το λόγο-καθήκον του 
εκπαιδευτικού να δίνει λύσεις και απαντήσεις στις συγκρούσεις και τις αντιθέσεις των 
πολιτισμών των μαθητών σε ένα διαπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον. Στόχος του εκ-
παιδευτικού είναι να καθοδηγεί τους μαθητές ανάμεσα στον πολιτισμό του και την 
κουλτούρα της επιστήμης. Ο ρόλος δηλαδή του δασκάλου σε μια πολυπολιτισμική εκ-
παίδευση είναι συντονιστικός, διευκολυντικός και παραγωγικός όσον αφορά τις γνώ-
σεις και τις πληροφορίες (resource person) (Jegede&Aikenhead, τ.17:45-46). Ο Ai-
kenhead, παρομοιάζει τους μαθητές που έχουν ανάγκη από καθοδήγηση σε μεγάλο 
βαθμό, ως τουρίστες σε μια ξένη χώρα, όπου είναι επιβιβασμένοι σε ένα λεωφορείο με 
ξεναγό της περιοδείας τους το δάσκαλό τους. Ο δάσκαλος, λοιπόν, ως ξεναγός της πε-
ριήγησης επιδεικνύει και προσανατολίζει του τουρίστες μαθητές στα πιο σημαντικά 
«αξιοθέατα» της κουλτούρας της επιστήμης, δηλαδή σημαντικά φαινόμενα, γνώσεις, 
αξίες, δεξιότητες και ικανότητες, με σκοπό να αναπτύξει στους μαθητές μέσω του μα-
θήματος αισθήματα εκτίμησης και υπόληψης για την επιστήμη. Για τους μαθητές που 
χρειάζονται λιγότερη καθοδήγηση από το δάσκαλο όταν τα σύνορα πολιτισμών (μαθη-
τών, επιστήμης και σχολείου) διασταυρώνονται, ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει 
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και από (tour-guide) ξεναγός γίνεται ταξιδιωτικός πράκτορας (travel-agent). Ο δάσκα-
λος-ταξιδιωτικός πράκτορας δίνει πλέον κίνητρα στους μαθητές (οι οποίοι από τουρί-
στες (tourists) μεταβάλλονται σε ταξιδιώτες-περιοδεύοντες (travelers) στον πολιτισμό 
μιας ξένης χώρας, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο πολιτισμός της επιστήμης. 
Ο δάσκαλος των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών, λοιπόν, εφοδιάζει και πα-
ρέχει κίνητρα στους μαθητές, όπως θέματα για συζήτηση και δραστηριότητες, ώστε να 
τους δημιουργηθεί η ανάγκη να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με την κουλτούρα της 
επιστήμης,. Το αποτέλεσμα αυτής της συμφιλίωσης των παιδιών με τον πολιτισμό της 
επιστήμης είναι η δημιουργία γεφυρών μεταξύ των πολιτισμών, οι οποίες βοηθούν τους 
μαθητές να οικοδομήσουν σημαντικές αφηρημένες έννοιες της επιστήμης όπως είναι 
το DNA και να αρθρώσουν λόγο αναλυτικό και κριτικό στη διαδικασία της μάθησης. 
Η διαφορά στους δύο παραπάνω ρόλους του εκπαιδευτικού έγκειται μόνο στο βαθμό 
καθοδήγησης των μαθητών και στο βαθμό της πνευματικής και διανοητικής ωριμότη-
τας των μαθητών. Το κοινό σημείο είναι ότι και στους δύο ρόλους ο δάσκαλος χαρα-
κτηρίζεται από ευκαμψία σκέψης και παιχνιδιάρικη διάθεση (Jegede&Aikenhead, 
τ.17:45-66). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως cultural broker σίγουρα βοηθά τους σύγ-
χρονους εκπαιδευτικούς να ακονίσουν τις διδακτικές τους στρατηγικές, να αναπτύξουν 
και να δημιουργήσουν καινούργιες καθώς και να αναμορφώσουν τις παλιές. Το μόνο 
σίγουρο βέβαια είναι ο νέος ρόλος του δασκάλου των Φυσικών και Περιβαλλοντικών 
Επιστημών συνεπάγεται και απαιτεί ένα ευρύ φάσμα διδακτικών μεθόδων και προσεγ-
γίσεων. 

Βασικό μέλημα του εκπαιδευτικού των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών 
κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας οφείλει να είναι και η προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. Σε αυτή την περίπτωση ο δάσκαλος αναλαμβάνει 
το ρόλο του διαμεσολαβητή (Κόκκοτας, 2002:252-253), (mediator) που σαν στόχο έχει 
το συνδυασμό της νέας γνώσης με τις εμπειρίες των μαθητών από το άμεσο κοινωνικό, 
πολιτικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον. Ο δάσκαλος των Περιβαλλοντικών και Φυ-
σικών Επιστημών, δηλαδή διαμεσολαβεί ώστε το μάθημα να συνδυαστεί με την καθη-
μερινότητα του μαθητή, ώστε αφενός η έννοια του διδάσκεται στο μαθητή να αποκτή-
σει νόημα και να γίνει κατανοητή και αφετέρου ο μαθητής να αξιοποιήσει τη νέα γνώση 
στην καθημερινή του ζωή. 

Επίλογος 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι αναπτύσσοντας ο εκπαιδευτικός τα παραπάνω βασικά 
χαρακτηριστικά του αντιαυταρχικού και διαμεσολαβητικού του ρόλου στη διδακτική 
των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών, εκπληρώνει το σύγχρονο παιδαγωγικό 
αίτημα για κριτική διδασκαλία και μάθηση με την εφαρμογή κατάλληλων συστηματι-
κών μεθόδων διδασκαλίας και σύγχρονων διδακτικών μέσων από άρτια καταρτισμέ-
νους εκπαιδευτικούς-επιστήμονες. Σοβαρή ευθύνη για την καλλιέργεια της επιστημο-
νικής νοοτροπίας του μαθητή, την αγάπη για το περιβάλλον, το σεβασμό στην κουλ-
τούρα του σχολείου, της επιστήμης και των συμμαθητών τους, φέρουν οι εκπαιδευτικοί 
των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών, οι οποίοι με τον αντιαυταρχικό και 

2737

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



διαμεσολαβητικό τους ρόλο μέσα στις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας οφείλουν 
να εξασφαλίσουν την άρτια και ισόρροπη γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική, ψυ-
χοκινητική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, έτσι ώστε αυτός όχι μόνο να γίνει 
ελεύθερος και δημοκρατικός πολίτης αλλά και ένας υπεύθυνος μικρός επιστήμονας που 
όχι μόνο εξερευνά τις φυσικές έννοιες και τη σχέση μεταξύ τους αλλά αγαπάει και 
σέβεται τη φύση.  
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Οι Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η περίπτωση των Κοντακαίικων Σάμου 

Κουσκουμπέκου Δήμητρα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 
dimitrakous@yahoo.gr 

Περίληψη 

Τον Ιανουάριο του 2014 η εκπαιδευτικός αγγλικών Κουσκουμπέκου Δήμητρα και το 
σχολείο στο οποίo υπηρετεί, το Δ. Σ Κοντακαιίκων Σάμου πήραν μέρος στο Ευρωπα-
ϊκό πρόγραμμα Teachers for Europe. Στο πρόγραμμα αυτό λαμβάνει μέρος ένας α-
ριθμός εκπαιδευτικών από κάθε περιφέρεια και μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα 
καλούνται να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα και να το καταθέσουν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ευρω-
παϊκά θέματα , την ενασχόλησή τους με θεματικές που τους ενδιαφέρουν, την εισα-
γωγή νέων καινοτόμων ιδεών στην υλοποίηση του προγράμματος. Οι μαθητές μπο-
ρούν έτσι να νιώσουν μέλη μιας ευρύτερης κοινότητας, να νιώσουν ότι δεν είναι απο-
κομμένοι από μια γενικότερη κοινωνία. Με πρωτοποριακούς τρόπους και μεθόδους, 
τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ιστορία, ή τον πολιτισμό άλλων κρατών, βρί-
σκουν συνδετικούς δεσμούς και διαφορές που όμως δεν αποτελούν τροχοπέδη στη 
διαμόρφωση της τοπικής αλλά και πολυπολιτισμικής ταυτότητας. Το πρόγραμμα που 
επέλεξαν τα παιδιά να υλοποιήσουν αφορούσε την παρουσίαση ενός χαρακτηριστι-
κού μνημείου από κάποια χώρα της Ε.Ε. Οι πιο μικροί επέλεξαν να παρουσιάσουν 
τον χαρακτηριστικό παραμυθένιο ήρωα ή ήρωα κόμικ της αντίστοιχης χώρας. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε., εκπαίδευση, Κοντακαίϊκα , πολιτισμικά στοιχεία, μνημεία, 
κόμικ 

Εισαγωγή 

Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών εξελίξεων καθώς και των απαιτήσεων της 
κοινωνίας, απαιτεί από τον σύγχρονο πολίτη ικανότητες επίλυσης προβλήματος, σχε-
διασμού συστημάτων και κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Wing,2006). 
Συνεπώς, η εκπαίδευση σήμερα οφείλει να προσανατολιστεί στο να προετοιμάσει 
τους μαθητές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ικανοί να αξιοποιούν τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητές τους για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. 
Αναφερόμαστε πια στα σημερινά παιδιά ως "digital natives" που μεγάλωσαν με την 
χρήση της τεχνολογίας. Ας αναλογιστούμε όμως, πώς η νέα γενιά χρησιμοποιεί τις 
νέες τεχνολογίες. Μήπως οι μόνες εικόνες που μας έρχονται στο νου είναι αυτές της 
περιήγησης, της συνομιλίας στα κοινωνικά δίκτυα, της αποστολής μηνυμάτων και 
των βίντεο - παιχνιδιών; Οι μαθητές αλληλεπιδρούν με τις νέες τεχνολογίες, αλλά 
δεν δημιουργούν, δεν αυτοεκφράζονται και δεν μοιράζονται τις ιδέες τους αξιο-
ποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Είναι σαν να "διαβάζουν" με τις νέες τεχνολογίες, 
α λ λ ά  ν α  π α ρ α μ έ ν ο υ ν  ε γ κ λ ω β ι σ μ έ ν ο ι  σ ε  α υ τ ή  τ η  δ ε ξ ι ό τ η τ α  
χ ω ρ ί α  ν α  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  τ η ν  ε π ε κ τ ε ί ν ο υ ν .  Οι ΤΠΕ σήμερα επιχειρούν 
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να συντελέσουν καταλυτικά στην διευκόλυνση και ενίσχυση της παραδοσιακής διδα-
σκαλίας στην τάξη χωρίς απαραίτητα όπως πολλοί φοβούνται να τον υποκαταστή-
σουν εντελώς. Ο μακροπρόθεσμος στόχος με βάση και τις προσδοκίες της Είναι η 
“διευκόλυνση μέσω χρήσης ΤΠΕ ενός περιβάλλοντος δια βίου μάθησης που θα επι-
τρέπει σε όλους τους πολίτες να επιλέξουν τη θέση, τη μέθοδο και το χρόνο για να 
μάθουν. 

Θεωρίες Μάθησης 

Όποια θεωρία μάθησης και αν υποστηρίζει κάποιος ή επιθυμεί να ακολουθήσει πρέ-
πει να έχει γνώση 3 βασικών θεωριών που έχουν επηρεάσει καταλυτικά :το συμπερι-
φορισμό, τη μέθοδο μέσω κατανόησης (cognitive) και τον επoικοδομητισμό (con-
structivism), με τις δυο του κατηγορίες που αφορούν τη μάθηση μέσω εμπειρίας και 
ερμηνείας (constructivism) και τη μάθηση που απευθύνεται σε πολλαπλή νοημοσύνη. 
Σύμφωνα με το συμπεριφορισμό, ως μάθηση ορίζεται η αλλαγή στην εμφανή συμπε-
ριφορά του ατόμου εξαιτίας αντανακλαστικών λειτουργιών. Χαρακτηριστικά είναι τα 
πειράματα του Pavlov που μελέτησε το αντανακλαστικό έκκρισης σάλιου στα ζώα 
και τη σχέση με τη λειτουργία της πέψης και που αργότερα προσπάθησε να το αναγά-
γει στο κατά πόσο αντανακλαστικά μπορούν να τροποποιηθούν με τη μάθηση. Βασι-
κή άποψη είναι ότι η απόκτηση της γνώσης είναι αποτέλεσμα συνεξαρτήσεων ανάμε-
σα στα ερεθίσματα (stimuli)που δέχεται το άτομο από το περιβάλλον του και τις αντι-
δράσεις του (reaction) στα ερεθίσματα αυτά (κλασική διασύνδεση) που μπορεί να ε-
νισχύεται ή να αποθαρρύνεται ανάλογα με αμοιβές ή ποινές (συντελεστική υποκατά-
σταση Skinner).  Σε ότι αφορά τα προγράμματα υπολογιστών που κινούνται με μηχα-
νισμούς συμπεριφοριστικής προσέγγισης, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι εφαρμό-
ζονται για παράδειγμα για εκμάθηση λεξιλογίου. Το διδακτικό υλικό είναι δομημένο 
σε ενότητες, ώστε να προσεγγίσει κάποιος σταδιακά και να επιτύχει τους μαθησια-
κούς στόχους. Στηρίζεται στο επίπεδο προηγούμενων γνώσεων για πέρασμα σε ευρύ-
τερες γνώσεις. Ακολουθείται το μοντέλο ερέθισμα-συμπεριφορά.. θετικό ερέθισμα-
> αμοιβή, αρνητικό ερέθισμα -> ποινή. Τα στάδια είναι τα ακόλουθα, ενώ ο δάσκαλος 
διατηρεί συντονιστικό και διεκπεραιωτικό ρόλο: 

1. Ο Υπολογιστής θέτει στο μαθητή το ερώτημα 
2. Ο μαθητής επεξεργάζεται την ερώτηση. (επιλογή true/ false) 
3. Ο υπολογιστής εκτιμά την απάντηση και επανέρχεται ανακοινώνοντας τόσο οπτικά 

όσο και ακουστικά αν ο μαθητής είχε δίκιο ή άδικό.  
4. Στατιστική εκτίμηση απόδοσης του μαθητή 

Επίσης με βάση το μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού του Gagne μπορούν να υπάρχουν 
δραστηριότητες πολλαπλής επιλογής, αξιολόγηση αναγκών, επιλογή μεθόδου και υ-
λικού. Η παρουσίαση της ύλης στηρίζεται στο ρυθμό μάθησης, ενώ παρατηρείται ε-
πιβράβευση της σωστής απάντησης και ενεργός συμμετοχή του μαθητή. Ο Gagne κά-
νει μια παρόμοια ταξινόμηση με παρόμοια στάδια που περιλαμβάνουν  
• προσδοκία και προσμονή  
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• υποδοχή ερεθίσματος 
• εγγραφή πληροφορίας για αποθήκευση 
• επανάληψη  
• κωδικοποίηση 
• ανάκτηση στη μνήμη 
• ανταπόκριση 
• επανατροφοδότηση  
• ενίσχυση 

Ο Γνωστικισμός υπαγορεύει το σχεδιασμό γνωστικών μαθησιακών στρατηγικών, 
ενώ αντίθετα δεν υπαγορεύει τη σειρά με την οποία ο μαθητής πρέπει να μάθει τα ε-
πιμέρους στοιχεία του θέματος. Γνωστός εκπρόσωπος είναι ο Piaget, που υποστηρίζει 
την ανάπτυξη προηγούμενα της μάθησης. Έτσι, υπάρχουν 4 περίοδοι ή στάδια γνω-
στικής ανάπτυξης του ατόπου: 

1. Το αισθησιοκινητικό (sensorimotor) από γέννηση ως τα 2 έτη 
2. Το στάδιο της προ-λογικής σκέψης (preoperational) 2-7 ετών 
3. Το στάδιο συγκεκριμένων πράξεων (concrete operational) 7-11 ετών 
4. Το στάδιο των τυπικών λογικών πράξεων (formal operational) 

Αυτός εισήγαγε επίσης τις έννοιες προσαρμογή (accommodation), assimilation (αφο-
μοίωση, όταν δηλαδή προτίθεται μια νέα σε μια ήδη γνωστή κατάσταση), transfor-
mation. Σύμφωνα με τον Piaget  η μάθηση είναι μια ενεργός διαδικασία, στην οποία 
ακόμη και το λάθος και να προσπαθήσεις να επιλύσεις το πρόβλημα αποτελεί βασικό 
και καθοριστικό παράγοντα για την αφομοίωση και προσαρμογή της πληροφορίας 
που λαμβάνει ο μαθητής. Η μάθηση πρέπει να είναι ολική, αυθεντική και πραγματική 
και κατασκευάζεται όταν ο μαθητής αλληλεπιδρά με λογικούς τρόπους με τον κόσμο 
γύρω του. Η ανάπτυξη της ανθρώπινης νόησης προχωράει μέσα από διαδικασίες 
προσαρμογής και οργάνωσης. Σε αντίθεση με το συμπεριφορισμό, ο μαθητής αποτε-
λεί πλέον κεντρικό ρόλο στα στάδια εξέλιξης του μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός έχει 
ρόλο συμβουλευτικό και καθοδηγητικό. Η ανατροφοδότηση της γνώσης που προσφέ-
ρουν τα λογισμικά, ενθαρρύνει τη μαθητική συμμετοχή στη διαδικασία πρόσκτησης 
της νέας γνώσης, αφού κάνει συγκρίσεις και ξεχωρίζει έννοιες στο μυαλό του και του 
παρέχεται η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης αλλά και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
μετά το πέρας του μαθήματος. Ο κονστρουκτιβισμός  (ή μεταθεωρία μάθησης) είναι 
μια σύνθετη λειτουργία που στηρίζεται στις πρώτες θεωρίες μάθησης. Έμφαση δίνε-
ται στη συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης που αποκαλύπτεται μέσω 
έρευνας στο μαθητή. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα επίπεδο μελέτης ανάμεσα στον γνωστι-
κισμό και στον οικοδομητισμό. Στο μεταίχμιο αυτό σημαντική είναι η συμβολή του 
Badura με τη θεωρία του Γνωστικού ή κοινωνικού Συμπεριφορισμού, που δηλώνει 
τους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη δράση, καθοδη-
γούν τα κίνητρα, τα συναισθήματα και τις πράξεις του ατόμου. Το άτομο επηρεάζεται 
από εξωτερικούς αλλά και από εσωτερικούς παράγοντες, από προσωπικές εκτιμήσεις 
ή αξιολογήσεις και μπορεί έτσι να ρυθμίσει και να διαμορφώσει τη συμπεριφορά του. 
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Δεν αρκείται όπως οι συμπεριφοριστές στην αντίδραση από ένα ερέθισμα αλλά πα-
ραβάλει ανάμεσα και την έννοια των ενδιάμεσων μεταβλητών Ερέθισμα->Ενδιάμεσες 
μεταβλητές ->Αντίδραση, ενώ αναφέρει και έννοιες όπως τα πρότυπα και η μίμηση. 
Αργότερα ο Vygotsky μίλησε για τη συνεργατική μάθηση που βασίζεται στην αλλη-
λεπίδραση του υποκειμένου μάθησης με το μαθησιακό στόχο και τα διαθέσιμα εργα-
λεία. Ο Vygotsky, πίστευε ότι η μάθηση προηγείται της ανάπτυξης και η ανάπτυξη 
της σκέψης γίνεται από την κοινωνία προς το άτομο και όχι το αντίθετο. Ο ορισμός 
της γνώσης είναι η οικοδόμησή της με ρήξεις –διαδικασία δοκιμής και λάθους, η μά-
θηση μέσω μετασχηματισμού των πληροφοριών. Ο διάλογος και η αλληλεπίδραση με 
το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον (μέσω επίσης του διαμεσολαβητικού εργα-
λείου της γλώσσας) παίζουν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της σκέψης και στο 
ξεδίπλωμα της προσωπικότητάς του παιδιού. Υποστηρίζει ότι “η κουλτούρα του κάθε 
ατόμου, του δίνει τα γνωστικά εργαλεία (ιστορία, γλώσσα κοινωνικό περιβάλλον, δυ-
νατότητα ηλεκτρονικής προσπέλασης των πληροφοριών)  για τη διανοητική του ανά-
πτυξη. Άλλος σημαντικός μελετητής είναι ο Papert που έδωσε νέα διάσταση στον 
κονστρουκτιβισμό, δημιουργώντας ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον διδασκαλίας 
με υποβοήθηση Η/Υ με παιδαγωγική όμως τεκμηρίωση. Είναι ο δημιουργός της 
γλώσσας προγραμματισμού Logo που υποστηρίζει την εποικοδομητική μάθηση. Η 
εμπειρία με τη LOGO οδηγεί στην απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβληματικών 
(κυρίως μαθηματικών ) εννοιών. Η μάθηση είναι αποτελεσματική όταν ο μαθητής 
πειραματίζεται κατασκευάζοντας ένα προϊόν που έχει νόημα για τον ίδιο. Η LOGO 
δύναται να λειτουργήσει προβλεπτικά της συμπεριφοράς και διορθωτικά του αποτε-
λέσματος. Στηρίζεται στον τρόπο επίδειξης του λάθους που το ενδιαφέρει κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος. Βασική προϋπόθεση είναι η εργασία σε μικρές ομάδες προς 
μεγιστοποίηση του ατομικού αλλά και συλλογικού αποτελέσματος. Οι μελέτες πλέον 
μετατοπίζουν το βάρος του Η-Υ από γνωστικό μέσο σε εργαλείο που συνεισφέρει 
στον αισθητηριακό τομέα και βοηθά στην κατανόηση εννοιών και καταστάσεων., κα-
θώς μέσω του φαινομένου της συναισθησίας δρα ως ενισχυτής εμπειριών. Ο χρήστης 
μπορεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να εξασκήσει τη δεξιοτεχνία του, που 
διαρκεί περισσότερο και είναι καλύτερης ποιότητας γιατί ο μαθητής έχει ασχοληθεί 
εντατικά με το θέμα, συνδέει την ήδη αποκτηθείσα γνώση με τη νέα, προσφέροντας 
δημιουργικότερους και πιο πρωτότυπους τρόπους επεξεργασίας και αξιολόγησης των 
νέων δεδομένων. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των προγραμμάτων είναι : 

• Ύπαρξη συγκεκριμένων γνωστικών τομέων 
• Παροχή αυθεντικών δραστηριοτήτων ενταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης από τον 

πραγματικό κόσμο 
• Παρακίνηση προσωπικής εμπλοκής του μαθητή 
• Γνώση κοινωνικού πλαισίου μάθησης και σημασίας κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 
• Μη προκαθορισμένο αποτέλεσμα, αλλά ακολουθεί την πορεία αναζήτησης και επι-

λογές του μαθητή 
• Δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παίξει το ρόλου του διευκολυντή. 
• Προσωπική επιλογή του μαθητή 
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• Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας μαθητών (εσωτερικό δίκτυο) αλλά και με μαθητές 
από άλλα σχολεία 

• Παροχή κατάλληλων πληροφοριών με βάση την αναζήτηση του μαθητή. 
• Διαθεματικότητα 
• Αναπαράσταση εννοιών 
• Δυνατότητα εξαγωγής προσωπικής εργασίας από τον ίδιο το μαθητή μέσω συλλογής 

υλικού, ταξινόμησης, ερμηνείας, αξιολόγησης, σύνθεσης. 

Τέλος, σημαντικό είναι να αναφέρουμε τη θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του Gard-
ner. Ως νοημοσύνη ορίζουμε το σύνολο των πνευματικών λειτουργιών που χρησιμο-
ποιούμε για να αντιμετωπίσουμε νέες καταστάσεις και να λύσουμε προβλήματα με 
βάση προϋπάρχουσες εμπειρίες. Χωρίζεται στην πρακτική ( προσαρμογή σε νέες κα-
ταστάσεις) και σε θεωρητική νοημοσύνη (ικανότητα ατόμου να κρίνει συλλογισμούς 
και με αφαιρετικούς μηχανισμούς να βρίσκει διαφορές ή συσχετισμούς). Ο Gardner 
στη θεωρία του για πολλαπλή νοημοσύνη διακρίνει 7 βασικά επίπεδα : 
1. Γλωσσική νοημοσύνη (αποτελεσματική χρησιμοποίηση λέξεων) 
2. Λογικο-μαθηματική νοημοσύνη (χρήση αριθμών ακόμη και στο λόγο) 
3. Χωροταξική νοημοσύνη (ικανότητα αντίληψης του κόσμου οπτικά και χωρικά) 
4. Μουσική νοημοσύνη 
5. Σωματοκινητική/ σωματοκιναισθητική νοημοσύνη )χρήση σώματος για να εκφράσει 

ιδέες, συναισθήματα κλπ) 
6. Διαπροσωπική νοημοσύνη 
7. Ενδοπροσωπική νοημοσύνη (Συναισθηματική νοημοσύνη με την έννοια της ενσυ-

ναίσθησης) 
8. Υιοθετεί την ενεργό συμμετοχή του μαθητή και ενεργοποιεί την παρακίνηση και την 

ευχαρίστηση για μάθηση. Ο εκπαιδευτικής φυσικά δεν αφήνει εντελώς μόνους τους 
μαθητές, αλλά συνεπικουρεί καθοδηγητικά με παρατηρήσεις, εκθέσεις, προτάσεις, 
διευκρινίσεις.  

Με βάση τη παιδαγωγική μέθοδο που επιλέγει ο εκπαιδευτικός τα εκπαιδευτικά λογι-
σμικά (ΕΛ) κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες , 

1) τα Ανοιχτά Περιβάλλοντα (αυτά στα οποία τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και οι μαθη-
τές μπορούν να κατασκευάσουν ότι επιθυμούν, με εικονική πραγματικότητα ως χρή-
σιμο εργαλείο. Ως υποκατηγορίες των πακέτων αυτών έχουμε το λογισμικό ανακαλυ-
πτικής μάθησης, το διερευνητικό λογισμικό με τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και 
μεθόδους project based, λογισμικό προσομοίωσης, λογισμικό χρήσης Η/Υ ως μέσο 
αναζήτησης πληροφορίας, τις γλώσσες προγραμματισμού και νοήμονα συστήματα 
εκπαίδευσης. Προσφέρονται για εστιασμένες προσεγγίσεις, για σφαιρική προσέγγιση 
ενός θέματος. 

2) τα Πακέτα Κατάρτισης (Εξάσκησης). Υποκατηγορίες είναι α) τα λογισμικά απλής 
εξάσκησης (drill and practice), β) τα λογισμικά διδακτικού τύπου, γ)λογισμικά που ο 
Η/Υ χρησιμοποιείται ως μέσο διδασκαλίας δ) λογισμικό που ο Η/Υ χρησιμοποιείται 
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ως εργαλείο επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων εκπαιδευτικής έ-
ρευνας, ε)λογισμικό εμπέδωσης, στ) παιχνίδια, ζ) δοκιμασίες (tests), η) παιδαγωγικές 
γλώσσες προγραμματισμού. Έχουν περισσότερες δυνατότητες εφαρμογές στη σχολι-
κή τάξη γιατί απαιτούν λίγες ή και μια διδακτική ώρα, είναι προσαρμόσιμα στους 
σχεδιασμούς των εκπαιδευτικών και παρέχουν και δυνατότητα εξατομικευμένης μά-
θησης. 

Μια άλλη κατηγοριοποίηση παρόμοια με την παραπάνω περιλαμβάνει τα εξής λογι-
σμικά 

Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας (tutorials) πρακτικής και εκγύμνασης (drill 
and practice). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν λογισμικά που έχουν σχεδιαστεί είτε με 
βάση το συμπεριφοριστικό μοντέλο ή με τη θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας. 

Λογισμικά καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης. Πρόκειται για λογισμικά 
ανοιχτού τύπου που εύκολα μπορούν να τροποποιηθούν από τον εκπαιδευτικό. Έχουν 
τη δυνατότητα να υποστηρίξουν δραστηριότητες που αποβλέπουν στην καλλιέργεια 
υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων του μαθητή. Επιτρέπουν στους μαθητές να εμπλακούν 
σε δραστηριότητες που ευνοούν τη μαθητική αυτενέργεια, επίλυση προβληματικών 
καταστάσεων, καλλιέργεια κριτικής σκέψης.  

Λογισμικά επικοινωνίας, έκφρασης και δημιουργίας. Πρόκειται για λογισμικά ανοι-
χτού τύπου που μπορούν ελεύθερα να τροποποιηθούν από τον εκπαιδευτικό και που 
έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια κοινωνικοπολιτιστικών θεωριών του εποικοδομι-
σμού του κοινωνικού εποικοδομισμού. Η χρήση τους καλλιεργεί έκφραση, γλωσσική 
επικοινωνία και δημιουργικότητα των μαθητών. 

Οι ΤΠΕ στην Ελλάδα 

Η χρήση νέων τεχνολογιών στο φάσμα οικονομικής και κοινωνικής ζωής αποδεικνύε-
ται από την ανάπτυξη της υποδομής των δημόσιων υπηρεσιών σε Η/Υ κάθε είδους. 
Στα περισσότερα σχολεία υπάρχουν εργαστήρια Η/Υ που είναι συνδεδεμένοι με ένα 
κεντρικό υπολογιστή (server) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία 
του εργαστηρίου διαμοιράζοντας τους πόρους (πχ. Εκτυπωτές) και επιτρέποντας τη 
σύνδεση στον παγκόσμιο ιστό. Ο γενικός σκοπός (ΕΠΠΣ) είναι να χρησιμοποιούν οι 
μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τον Η/Υ ως γνωστικό –διερευνητικό εργα-
λείο, να αναζητούν πληροφορίες, να επικοινωνούν και να προσεγγίζουν βασικές αρ-
χές που διέπουν τη χρήση υπολογιστικής τεχνολογίας. Ο ειδικός στόχος (ΔΕΠΠΣ) 
είναι να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές λειτουργίας του ως λειτουργικό (εποπτι-
κό) μέσο (με ζωγραφική ή επεξεργασία κειμένου), ως γνωστικό/διερευνητικό εργα-
λείο (αλληλεπιδραστικά πολυμέσα, προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, μοντε-
λοποίηση) και ως μέσο αναζήτησης πληροφοριών). Το προβληματικό με τις ΤΠΕ 
στην Ελλάδα έγκειται στο γεγονός της ελλιπούς ως μηδενικής ουσιαστικής επιμόρ-
φωσης των εκπαιδευτικών και στον ελλιπή ή απαρχαιωμένο εξοπλισμό των εργαστη-
ρίων  
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Η περίπτωση των Κοντακαιίκων 

Famous European Comic Heroes United In Monument Diversity 

H ιδέα της ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπαίδευση υπήρξε τα τελευταία 
χρόνια πόλος έλξης για τους εκπαιδευτικούς. Αποτέλεσε πρωτοπόρο ιδέα για την έ-
νταξη μιας πολυπολιτισμικής ιδέας στην εκπαίδευση ώστε οι μαθητές να νιώσουν μέ-
λη μιας ευρύτερης κοινότητας στην οποία θα αλληλοδιαμορφώνουν απόψεις και θα 
αλληλεπιδρούν. Η κοινωνιολογική προσέγγιση της εκπαίδευσης υποστηρίζει ότι 
μέσα από αυτές τις διαδικασίες δεν ανακόπτεται η διαμόρφωση εθνικής συνείδησης, 
όπως πολλοί φοβούνταν μέχρι πρόσφατα. Αντίθετα καθίσταται δυνατή η διαμόρφωση 
μιας ολοκληρωμένης εθνικής συνείδησης και ταυτότητας μέσω διαφόρων προσεγγί-
σεων, φιλοσοφικών, ιστορικών, γλωσσικών, πολιτιστικών. Ο πολιτισμός, η γλώσσα 
και η ιστορία αποτελούν τομείς που περισσότερο συνδέουν παρά διαχωρίζουν τις 
κοινωνίες που καλούνται πια να σπάσουν τις αλυσίδες του παρελθόντος που τις κρα-
τούσαν δέσμιες και καθηλωμένες σε στερεότυπα και να προχωρήσουν στην αναζήτη-
ση κοινών συνισταμένων. Μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να γίνει από τη βάση της 
εκπαίδευσης, δηλαδή από το Δημοτικό Σχολείο. Τα παιδιά έρχονται στο σχολείο χω-
ρίς τις προκαταλήψεις των μεγάλων θέλοντας να διευρύνουν τους ορίζοντες τους πέ-
ρα από την καθαρά μαθησιακή διαδικασία. 

Η συγκεκριμένη εργασία έλαβε χώρα λαμβάνοντας υπόψη τους ρόλους του εκπαι-
δευτικού και των μαθητών. Από τη μία η εκπαιδευτικός προσπάθησε να δημιουργή-
σει ένα κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, ώστε οι μαθητές να αναλύσουν, να ερευ-
νήσουν, να συνεργαστούν, να μοιραστούν και να δημιουργήσουν με βάση αυτά 
που ήδη γνωρίζουν (Hanley, 1994). Έγινε προσπάθεια στο μέσο του δυνατού (δεδο-
μένης της γνώσης της εκπαιδευτικού αλλά και των παιδιών) να εφαρμοστούν τεχνι-
κές διδασκαλίας διερευνητικής μάθησης και να αξιοποιηθούν προγραμματιστικά πε-
ριβάλλοντα που θα πλαισίωναν υποστηρικτικά τη νέα γνώση από τους μαθητές και 
θα καταστουσαν τις έννοιες ενδιαφέρουσες και σημαντικές για τον μαθητή. Η παρου-
σίαση των πληροφοριών έγινε με πολλαπλούς τρόπους και αναπαραστάσεις σε περι-
βάλλον που προσπαθούσε να προσομοιώσει εκείνο των μαθητών. Καταβλήθηκε 
προσπάθεια να εμπεδώσουν οι μαθητές τις νέες έννοιες μέσω παιγνιώδους μορφής 
και μελέτης περίπτωσης. Η εκπαιδευτικός ενθάρρυνε την ομαδοσυνεργατικότητα αλ-
λά ταυτόχρονα αποδέχτηκε τις πρωτοβουλίες, την αυτονομία .Δεν έγινε εκτενής πα-
ρουσίαση αλλά μια εισαγωγή που προσπαθούσε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των 
μαθητών σχετικά με το θέμα αρχικά ως γενικότερο (Ε.Ε) και μετά στο ειδικό 
πλαίσιο που μετουσίωσε την εργασία των παιδιών, τη θεματική της οποίας διάλε-
ξαν οι ίδιοι οι μαθητές. Είχαν σχεδιαστεί παράλληλα με την εισαγωγική εισήγηση 
φύλλα δραστηριοτήτων με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, που 
συνετέλεσαν στο να εκμαιεύσουν τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 
να αξιοποιούν ήδη αποκτηθείσες γνώσεις και τις εμπειρίες των μαθητών, θέτοντας 
ερωτήσεις, δίνοντας βαρύτητα στις απαντήσεις και προτιμήσεις των μαθητών.. Χρη-
σιμοποιήθηκαν βιωματικές προσεγγίσεις, και παιχνίδια ρόλων με σκοπό οι ίδιοι οι 

2745

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



μαθητές να καταλήξουν στο θέμα και τρόπο διεξαγωγής της. Με άλλα λόγια, οι μα-
θητές βρίσκονταν στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας (Chen, 2003), και ήρ-
θαν αντιμέτωποι με τρεις βασικές προκλήσεις που κλήθηκαν και επέτυχαν να αντιμε-
τωπίσουν, της γνωστικής πολυπλοκότητας της διαχείρισης της μαθησιακής πορείας, 
καθώς και της επιθυμίας αναγνώρισης της εργασίας τους που θα παρουσιαζόταν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από την παρούσα εργασία έγινε απόπειρα τα μικρά παιδιά 
να ανακαλύψουν πολιτισμούς, χώρες και θρύλους που θα τους έκαναν να ενδιαφερ-
θούν περισσότερο για τα στοιχεία που ενοποιούν τους λαούς παρά αυτά που τους χω-
ρίζουν. Ως παιδιά με αγνή άδολη ψυχή έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να 
εκτιμήσουν στοιχεία που περνάνε απαρατήρητα από τους μεγάλους. Ο πολιτισμός και 
τα μνημεία της ιστορίας δεν έχουν μόνο να προσφέρουν γνώσεις ιστορίας που περνά-
νε στην μνήμη αλλά στερούνται κατανόησης και ενσυναίσθησης. Μέσα από μια στεί-
ρα διαδικασία και αλυσίδα γνώσεων τα παιδιά δεν μπορούν να ενώσουν παρελθόν με 
παρόν, ούτε να κατανοήσουν την επίδραση ενός μνημείου στον πολιτισμό μιας χώ-
ρας, πόσο μάλλον τους λόγους που καθιστούν αυτό το μνημείο σεβαστό. Αυτό συμ-
βαίνει διότι εκλείπει η σύνδεση με την δική τους εμπειρία. Τα παιδιά είχαν και άλλες 
προκλήσεις να αντιμετωπίσουν και άλλες προκλήσεις. Τα Κοντακαίικα είναι ένα ο-
ρεινό χωριό 800 περίπου κατοίκων. Το σχολείο ήταν ως και πέρσι 6/θέσιο ενώ υποβι-
βάστηκε σε 5/θέσιο, Τα παιδιά που πλαισιώνουν το σχολείο είναι παιδιά αγροτικών 
οικογενειών χωρίς να διαθέτουν τεράστιους πόρους. Λόγω της ορεινότητας του σχο-
λείου αλλά και της νησιωτικότητας του τόπου, τα παιδιά αυτά στερούνται πολλές φο-
ρές ευκαιριών που για άλλα παιδιά είναι δεδομένα, όπως συμμετοχή σε πολιτιστικά 
δρώμενα, παρακολούθηση παραστάσεων κινηματογράφου ή θεάτρου, αίσθηση σύν-
δεσης με άλλα μέρη. Το γεγονός ότι το νησί δεν είναι εύκολα προσβάσιμο από θά-
λασσα και αέρα, ενισχύει αυτά τα αισθήματα των παιδιών που νιώθουν αποκομμένα. 
Το σχολείο διέθετε την περίοδο που κάναμε την εργασία περίπου 6 Η/Υ που όμως δε 
βρίσκονται σε ξεχωριστή αίθουσα εργαστήριο, αλλά στην αίθουσα εκπαιδευτικών, 
ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ο προσωπικός μου φορητός υπολογιστής για να διευκολύ-
νουμε την εισήγηση και παρουσίαση. Τα παιδιά επίσης δεν διδάσκονταν πληροφορι-
κή στην πρωινή ζώνη αλλά στο πρόγραμμα του ολοημέρου καθιστώντας δύσκολο για 
όσα παιδιά δεν παρακολουθούσαν ή δε διέθεταν Η/Υ στο σπίτι να εργαστούν. Η ομα-
δοσυνεργατική υπήρξε καταλυτικής σημασίας, τα παιδιά μπήκαν σε ομάδες που τα 
ίδια επέλεξαν και παραγκωνίστηκε και αυτό το πρόβλημα μέσω της αλληλοβοήθειας. 
Η αρχική εισήγηση (http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_el.htm) για το 
πρόγραμμα teachers for Europe που πραγματοποιήθηκε από την Τετάρτη, Πέμπτη και 
έκτη τάξη έγινε από την εκπαιδευτικό και την υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων 
της Α-θμιας, σχετικά με την έννοια της Ε.Ε, ποιες χώρες περιλαμβάνει, την ιστορία, 
λίγες πληροφορίες για την κάθε χώρα, τον ύμνο της ευρωπαϊκής ένωσης. Τα παιδιά 
κατόπιν κατασκεύασαν το χάρτη της Ε.Ε με χώρες σημαίες και πρωτεύουσες, παρα-
τήρησαν τα νομίσματα που έχει η κάθε χώρα. Έπαιξαν ευρωπαϊκά διαδικτυακά παι-
χνίδια  
(http://europa.eu/kids-corner/explore_el.html), 
(http://europa.eu/europago/games/space/space.jsp?language=el) 
(http://neurodyssee.org/2011/Index.php?lang=el) 
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(http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/euro/kids/index_el.htm) 
(http://europa.eu/europago/games/taquin/taquin.jsp?language=el)  
(http://stin-st-taxi.blogspot.gr/2013/05/blog-post_1649.html)  
(http://stin-st-taxi.blogspot.gr/2013/06/blog-post_3237.html)  

προκείμενου να γνωρίσουν καλύτερα την Ε.Ε. Τα παιχνίδια αυτά ενθουσίασαν τα 
παιδιά που άλλοτε έπαιζαν σε 2 ομάδες, άλλοτε σε 3 (αγόρια-κορίτσια ή Τετάρτη / 
Πέμπτη / έκτη) και αύξησαν το ενδιαφέρον τους τόσο για το πρόγραμμα όσο και για 
το μάθημα. Ενώ αρχικά ήθελαν τις πιο πολλές έννοιες στα ελληνικά, μετά την ενα-
σχόληση και αφού με παιγνιώδη τρόπο έμαθαν βασικές λέξεις χρήσιμες τόλμησαν να 
παίξουν τα ίδια παιχνίδια στα αγγλικά πια. Δε χρειάστηκε να απομνημονεύσουν κα-
μία λεπτομέρεια ή λεξιλόγιο. Μέσα από το παιχνίδι (που αρχικά παίχτηκε στα πλαί-
σια του μαθήματος και μετά το ζητούσαν και από το συνάδελφο της πληροφορικής) 
αφομοίωσαν την απαιτούμενη γνώση χωρίς να το αντιληφθούν και τα ίδια. Κατόπιν 
οι μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού (που ήταν σε τμήμα συνδιδασκαλίας) ήδη εκδή-
λωσαν την επιθυμία τους να δουλέψουν σε μνημεία χαρακτηριστικά μιας χώρας της 
Ε.Ε. Αυτό θα τους διευκόλυνε γιατί και μάθημα γεωγραφίας είχαν κάνει και στο βι-
βλίο αγγλικών στα πρώτα κεφάλαια είχαν αναλύσει παρόμοια θεματική. Η Τετάρτη 
δημοτικού επέλεξε να κάνουν από ένα χαρακτήρα κόμικ μιας χώρας. Οι δύο ομάδες 
διάλεξαν από κοινού τις χώρες ώστε σε κάθε χώρα να αναλύσουν και το μνημείο και 
τον ανάλογο χαρακτήρα. Οι μαθητές είχαν πια ευθύνη για τις πληροφορίες που θα 
συνέλεγαν, για τη διαχείριση της μαθησιακής τους πορείας και τον τόπο που θα μπο-
ρούσαν να μάθουν και να αφομοιώσουν τη νέα γνώση, νιώθοντας ταυτόχρονα ένα 
βαθμό αυτονομίας στον τρόπο μάθησης και διαχείρισης της νέας γνώσης. Οι μαθητές 
της 5ης και 6ης έκαναν εικονικές επισκέψεις στα μνημεία 

(http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Belgium/Region_de_Bruxelles_Capitale
/Brussels-357567/Things_To_Do-Brussels-Atomium-BR-1.html) 
(http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Belgium/Region_de_Bruxelles_Capitale
/Brussels-357567/Things_To_Do-Brussels-Atomium-BR-1.html) 
(http://www.toureiffel.paris/360-panorama-paris/index-en.html) 
(http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Italy/Tuscany/Pisa-
145950/Things_To_Do-Pisa-The_Tower-BR-1.html  
και  
http://www.italyguides.it/us/pisa/leaning_tower.htm) 
(http://www.bran-castle.com/video-tour.html) 
(http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Sweden/Stockholms_Laen/Drottninghol
m-199219/TravelGuide-Drottningholm.html) 
(http://www.worldtour360.com/360.php?country=Germany&swf=BrandenburgGate2
0110731&lang=en) 
(http://www.worldtour360.com/360.php?country=Germany&swf=BrandenburgGate2
0110731&lang=en)  
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που είχαν διαλέξει είδαν φωτογραφίες και στοιχεία σχετικά με την ιστορία, τον τρόπο 
κατασκευής κλπ. Μετά σχεδίασαν ή έκαναν κατασκευές με πηλό, πλαστελίνη, χαρτό-
νι ακόμη και καλαμάκια των μνημείων αυτών. Για την 4η τάξη τα πράγματα ήταν λίγο 
πιο εύκολα από θεματικής άποψης, γιατί οι περισσότεροι ήρωες ήταν ήδη γνωστοί. 
Αρχικά λοιπόν είδαν μπόλικα επεισόδια στο www.youtube.com με τους ήρωες αυ-
τούς για να τους γνωρίσουν και να μπουν στην ψυχολογία τους. Τους κατασκεύασαν 
με πηλό και πλαστελίνη και αναπαράστησαν βιντεάκια που είχαν ήδη δει (role play-
ing). Η δυσκολία ήταν για τα παιδιά αυτά στο γνωστικό επίπεδο της λεκτικής νοημο-
σύνης καθώς το λεξιλόγιο ήταν ακόμη κάπως περιορισμένο. Παρόλα αυτά λόγω του 
μεγάλου ενδιαφέροντος και της υψηλής παρακίνησης κατάφεραν να αποδώσουν αυτά 
που ήθελαν με αποτελεσματικότατο τρόπο. Όταν οι μαθητές δυσκολεύονταν να χαρά-
ξουν την πορεία μάθησής τους, προσπαθούσα να επέμβω ασκώντας φθίνουσα καθο-
δήγηση και σε συνδυασμό με την ομαδοσυνεργατική μάθηση υποστήριζα τους μα-
θητές στην προσπάθειά τους να μάθουν το γνωστικό αντικείμενο και να είναι σε θέ-
ση στη συνέχεια να το αποτυπώσουν στο τελικό προϊόν της εργασίας τους. Φανταζό-
ταν τον ήρωα του να επισκέπτεται το συγκεκριμένο μνημείο. Ο ήρωας ήταν στην δι-
κή του ηλικία οπότε δεν ενδιαφερόταν να μάθει παρά τις βασικές πληροφορίες (πότε 
και γιατί φτιάχτηκε, από τι υλικό, τι το όμορφο, ιδιαίτερο ή αξιοπερίεργο έχει) να το 
θαυμάσει με τα παιδικά του μάτια με το δέος που προκαλεί ο ήχος του Big Ben το 
ύψος του Eiffel, το γυρτό της Pisa, το αγνάντεμα της μικρής γοργόνας, η μουσική του 
Sibelius, η μοριακή δομή, η πύλη του Βρανδεμβούργου που είναι επηρεασμένη από 
την ελληνική τεχνική, το ταξίδι του Nils Holgersson στα φτερά ενός πουλιού που α-
τενίζει την Ευρώπη και την ενοποίηση της. Το καπλάνι της βιτρίνας που με τα δύο 
του μάτια θωρούνε το καλό και το κακό με την ευχή να είναι πάντα ανοιχτό το καλό 
και να προσδοκά την ένωση και την αδερφοποίηση όλων των χωρών και των λαών σε 
ένα σύνολο ενοποιημένο. Στο τέλος της εργασίας τα παιδιά θέλησαν να δείξουν πόσο 
ενοποιημένα νιώθουν φτιάχνοντας το δικό τους ευρωπαϊκό ήρωα που έχει ένα χαρα-
κτηριστικό από κάθε ήρωα και το υπερμνημείο που έχει ένα χαρακτηριστικό από κά-
θε ευρωπαϊκό μνημείο 
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Έφτιαξαν το χάρτη της Ευρώπης και πάνω στη χώρα τους έφτιαξαν το μνημείο 
και τον ήρωα τους. 

 

Μετά αφού παίξαμε διαδικτυακά το φιδάκι της Ε. Ε, το κατασκευάσαμε και σε χαρ-
τόνι ώστε με παιγνιώδη τρόπο να εδραιώσουμε τη γνώση  

 

Το βίντεο με τις συνομιλίες των παιδιών και το ευρωπαικό φιδάκι είναι στον παρακά-
τω σύνδεσμο (έχει δοθεί η ανάλογη γονική συναίνεση) 

http://youtu.be/CjhLFjU 

Μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες τα παιδιά διασκέδασαν, μάζεψαν γνώσεις και 
εμπειρίες και έγιναν αρωγοί και χορηγοί στη διαμόρφωση μιας νέας εθνικής και πο-
λυπολιτισμικής ταυτότητας. 

Συμπεράσματα 

Η εν λόγω εργασία των παιδιών μπορεί να επιβεβαιώσει  τις θεωρίες των Vygotsky ή 
Johnson, Johnson, Holubec σύμφωνα με τις οποίες μια ομάδα συνεργατικής μάθησης 
διακρίνεται από 5 καθοριστικά στοιχεία.  
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1. Ύπαρξη ομαδικού στόχου που θα μεγιστοποιήσει τόσο τη θέληση όσο και την 
προσπάθεια, που μπορεί να είναι και από τα ίδια τα μέλη της ομάδας επιλεγμέ-
νος. (στόχος να γνωρίσουν την Ε.Ε τόσο σε γενικότερο πλαίσιο όσο και στο ει-
δικό τμήμα των μνημείων ή των κωμικών ηρώων) 

2. Παρακίνηση των μελών μεταξύ τους καθώς τα παιδιά αλληλοβοηθούσαν το ένα 
το άλλο τόσο σε ότι αφορά το τι αναζητούσαν να μάθουν, στο γνωστικό πεδίο 
που έπρεπε να έχουν και γνώση της ξένης γλώσσας όσο και στο διαδικαστικό. 
Αν κάποιος δεν είχε Η/Υ ή δεν γνώριζε καλά το χειρισμό του, τα υπόλοιπα μέλη 
της ομάδας έσπευδαν να συνδράμουν και να βοηθήσουν. 

3. Συνεργασία και αλληλοβοήθεια για την επίτευξη του στόχου 
4. Ανάπτυξη κοινωνικότητας ( τα Κοντακόπουλα έδεσαν μεταξύ τους σαν ομάδα 

τόσο όσο παρουσίαζαν τις νέες τους γνώσεις όσο και μέσα από τα διαδραστικά 
παιχνίδια. Ακόμη και όταν ήταν χωρισμένα σε ομάδες όταν έβλεπαν ότι η " α-
ντίπαλη" ομάδα δυσκολευόταν δεν ενεργούσαν ανταγωνιστικά, αλλά βοηθούσαν 
και αρκετές φορές έδιναν και τη λύση 

5. Ανάλυση από ομάδες τρόπου επίτευξης των στόχων τους, εργασίας και μάθη-
σης.( Τα παιδιά ήταν σε θέση να πουν τις μεθόδους και τους τρόπους που χρη-
σιμοποίησαν για να βοηθηθούν στην έρευνά τους). 

Συνεπώς η ομάδα λειτούργησε αποτελεσματικότερα στη μαθησιακή διαδικασία από 
το αν κάθε μαθητής ενεργούσε μόνος και αυτοτελώς. Τα μέλη της ομάδας παρουσία-
σαν υψηλούς βαθμούς θετικής αλληλεξάρτησης υποστήριξης, ατομικής υπευθυνότη-
τας εκτέλεσης έργου, ομαδικής επεξεργασίας του θέματος, ευθύνης για το τελικό 
προϊόν με ταυτόχρονη διατήρηση της ατομικής ταυτότητας και προσωπικότητας και 
όχι απόλυτη ταύτιση και αφομοίωση στην ομάδα. Οι ομάδες πλαισιώνονταν με ετε-
ρογένεια, συζητούσαν ισότιμα μεταξύ τους προς επίτευξη του μέγιστου αποτελέσμα-
τος με θετική για την πρόοδο τους επίδραση. Με τον τρόπο αυτό το μάθημα και η α-
ποκτηθείσα γνώση ήταν πιο ενδιαφέρουσες. Σημειώθηκε επίσης αύξηση της αυτοε-
κτίμησης των μαθητών, της αλληλοβοήθειας, των μεταγνωστικών στρατηγικών μά-
θησης, των κινήτρων για τη μάθηση και φυσικά της απόδοσης. Έγινε προσπάθεια η 
μάθηση να προσομοιάζει στο φυσικό περιβάλλον των παιδιών και να μην είναι απο-
κομμένη από αυτό ώστε να μπορούν εύκολα να την αφομοιώσουν και να την εφαρ-
μόσουν σε καθημερινές πρακτικές. Ο καθοδηγητικός ρόλος του εκπαιδευτικού είχε 
ως στόχο να δίνει ερεθίσματα για γνώση και όχι έτοιμα στοιχεία, να προκαλεί και να 
διατηρεί αναλλοίωτο το ενδιαφέρον του μαθητή, να χωρίζει κατάλληλα τις ομάδες, αν 
και ακόμη και αυτό τελεί υπό αμφισβήτηση, κατανοεί ότι ο μαθητής είναι το κέντρο 
της μαθησιακής διαδικασίας. Η χρήση ΤΠΕ αποδείχθηκε περισσότερο από ευχάριστη 
και αποτελεσματική καθώς τα παιδιά δεν είδαν μια μονοδιάστατη παρουσίαση αλλά 
μέσω των παιχνιδιών , των εικονικών παρουσιάσεων και συμμετοχικών δραστηριοτή-
των απέκτησαν επιθυμητές γνώσεις αλλά και τις εμπέδωσαν αφού δεν επρόκειτο για 
κάτι επιδερμικό ή επιφανειακό αλλά για παγιωμένες εμπειρίες. Θεωρώ ότι καμιά άλ-
λη μέθοδος δε θα μπορούσε να ανταποκριθεί καλύτερα στους στόχους του project 
καθώς θα ενέπιπτε σε παραδοσιακές μορφές μάθησης που στερούν πρωτοβουλία και 
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αυτενέργεια από τους μαθητές. Αν ληφθούν υπόψη και οι αντικειμενικές δυσκολίες 
των παιδιών , η προσπάθειά τους αξίζει κάτι παραπάνω από απλά συγχαρητήρια. 
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«Πίνοντας ήλιο κορινθιακό», του Οδυσσέα Ελύτη 

Δημητρίου Γιαννούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

M.sc, Υποψ. Διδάκτορας 
yannadimitriou@gmail.com 

Δημητρίου Κωνσταντίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

ntina_dimitriou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση είναι ένα σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα των Κειμένων της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου με τη χρήση των ΤΠΕ. Είναι προσαρμο-
σμένο στο επίπεδο των μαθητών του Γυμνασίου που είναι ήδη εξοικειωμένοι με την 
τεχνολογία αλλά όχι τόσο με τη χρήση της σε άλλα γνωστικά αντικείμενα εκτός του 
μαθήματος της Πληροφορικής. Επίσης υπάρχει μια σχετική καθοδήγηση των μαθητών 
στη χρήση και αξιοποίηση συγκεκριμένων ιστοσελίδων αφενός για να μη χάνεται αρ-
κετός χρόνος στην αναζήτηση και αφετέρου προκειμένου να ενημερώνονται οι μαθητές 
για υλικό που διατίθεται στο Διαδίκτυο, προκειμένου να μπορούν να το χρησιμοποιή-
σουν σε επόμενες εργασίες.  

Λέξεις - Κλειδιά: Νεοελληνική Λογοτεχνία, γυμνάσιο, διδακτικό σενάριο 

Εισαγωγή 

Όλο και περισσότερο οι ΤΠΕ εισάγονται στο εκπαιδευτικό σύστημα αναδεικνύοντας 
το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Αυτό ωστόσο μεταβάλλει τόσο τον τρόπο διδασκαλίας αλλά και τον τρόπο που δια-
δραματίζει ο εκπαιδευτικός προσαρμοζόμενος στα νέα δεδομένα καθώς απαιτείται α-
νάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών από μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς. Οι ΤΠΕ εντάσσονται πλέον ως μέσο στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε 
διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Οι πιο σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μά-
θησης (Vygotsky, Doise, Mugny, Wegner) δίνουν περισσότερη έμφαση στη μάθηση 
που συντελείται μέσα σε συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο (γλώσσα, αντι-
λήψεις, αξίες) και δημιουργείται με την αλληλεπίδραση των ατόμων μέσω κοινών δρα-
στηριοτήτων. Η γνώση δεν δημιουργείται εν κενώ αλλά σε ευρύτερο πλαίσιο επικοι-
νωνιακό και πολιτισμικό εντός του οποίου και σημασιοδοτείται. Ιδιαίτερη δε σημασία 
αποδίδεται στη γλώσσα. Επίσης βαρύτητα δίνεται στη διεπιστημονικότητα, στη διαθε-
ματικότητα αλλά και στην ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών μέσα από την 
ανάπτυξη του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος.  

Ταυτότητα 

Τίτλος: Ο «ηλιοπότης» Ελύτης 
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Το σενάριο αποτελεί διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία του ποιήματος του Οδυσ-
σέα Ελύτη «Πίνοντας ήλιο κορινθιακό» από τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
της Β΄ Γυμνασίου. Προτείνεται να ολοκληρωθεί σε 7 διδακτικές ώρες.  

Σύντομη περιγραφή 

Το σενάριο αποσκοπεί στη γνωριμία των μαθητών με την ποίηση του νομπελίστα ποι-
ητή Οδυσσέα Ελύτη.  

Στόχοι  

Γνωστικοί – Μαθησιακοί 

Οι μαθητές επιδιώκεται: 

− Να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ελεύθερα και δημιουργικά ένα λογοτεχνικό κείμενο 
− Να ανακαλύψουν τρόπους αναπαράστασης του φυσικού χώρου (και ιδιαίτερα του ελ-

ληνικού φυσικού τοπίου)  
− Να κατανοήσουν τη  σχέση ανθρώπου φύσης και τη θετική επενέργεια της φύσης στην 

ανθρώπινη ψυχή   
− Να καλλιεργηθούν οι μαθητές αισθητικά (έρχονται σε επαφή με το ποιητικό κείμενο, 

ανακαλύπτουν τους τρόπους που η λογοτεχνία αναπαριστά το φυσικό περιβάλλον, και 
ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν τα δικά τους κείμενα, κολάζ, ζωγραφιές ή/και μου-
σική)  

− Να συμμετάσχουν συναισθηματικά στον τρόπο της ποιητικής δημιουργίας (ανακαλύ-
πτουν τις ιστορικές συνθήκες δημιουργίας του ποιήματος, διαμορφώνουν μια  αντί-
ληψη για τον τρόπο που η επαφή με τη φύση επιδρά θετικά στον άνθρωπο ακόμη και 
σε δύσκολες περιστάσεις της ζωής του και διαμορφώνουν θετική στάση απέναντι στην 
ελληνική φύση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος) 

− Να γνωρίσουν τους εκφραστικούς τρόπους της ποίησης (ειδικότερα την εικονοποιΐα 
του Οδυσσέα Ελύτη, τον ηλιοκεντρισμό και την «εντοπιότητα» της ποίησης του, τη 
στίξη, την υπερρεαλιστική γραφή)  

− Να ανακαλύψουν τη σχέσης της λογοτεχνίας με το ιστορικό συγκείμενο και τη σημα-
σία του λογοτεχνικού κειμένου ως φορέα ιδεών και αξιών 

− Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη λογοτεχνία, τη ζωή και τη φύση 
− Να καλλιεργηθούν  οι μαθητές ως αναγνώστες σπάζοντας το κείμενο και αποκωδι-

κοποιώντας το μήνυμά του  
− Να παράγουν προσωπικό λόγο  

Τεχνολογικοί  

− Να καλλιεργηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών (αναζήτηση πληροφοριών 
στο Διαδίκτυο, αξιοποίηση ανοικτών περιβαλλόντων μάθησης π.χ. ηλεκτρονικά λε-
ξικά, προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, προγράμματα παρουσιάσεων) 
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− Να γίνει διάχυση των ΤΠΕ σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα  

Παιδαγωγικοί 

− Να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες  ομαδοσυνεργατικής μάθησης (ομάδες μαθη-
τών ανακαλύπτουν, συγκρίνουν, συνθέτουν και παρουσιάζουν τις εργασίες τους) 

− Να ασκηθούν οι μαθητές  στην παρουσίαση ενώπιον ακροατηρίου 

Παρουσίαση της πρότασης 

Το σενάριο συνδέεται με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία 
του Γυμνασίου. Χαρακτηρίζεται από διαθεματικότητα καθώς αλληλεπιδρά με άλλα δι-
δακτικά αντικείμενα: Πληροφορική, Ιστορία, Αισθητική Αγωγή, Ψυχολογία.  

 Η διδακτική πρόταση στοχεύει να δώσει  πρωταγωνιστικό ρόλο στους μαθητές οι ο-
ποίοι αλληλεπιδρώντας και αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες θα ολοκληρώσουν την 
ενότητα ενώ ο διδάσκων διατηρεί συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο προκειμένου 
να συμβάλλει στη δημιουργία της «ζώνης για την επικείμενη εξέλιξη».  

Κατά την 1η διδακτική ώρα γίνεται ανάγνωση του ποιήματος από το διδάσκοντα / τη 
διδάσκουσα, με τον κατάλληλο επιτονισμό, επισημαίνεται η απουσία σημείων στίξης 
και η  ελευθερία που αυτή η απουσία προσδίδει στον αναγνώστη και γίνεται μία σύ-
ντομη πρώτη προσέγγιση. Διαμορφώνονται οι ομάδες των μαθητών. Προτείνεται να 
χωριστούν ομάδες τριών έως  πέντε ατόμων με μεικτή δυναμική μαθητών. Επίσης οι 
μαθητές μπορούν να επιλέξουν φύλλο εργασίας ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.  

Ορίζονται οι ρόλοι στην ομάδα και σημειώνεται ότι οι αυτοί θα αλλάζουν εκ περιτρο-
πής. Επίσης ο διδάσκων / η διδάσκουσα εξηγεί στους μαθητές τα φύλλα εργασίας. Οι 
μαθητές πληκτρολογούν σε έναν φυλλομετρητή τις λέξεις «Οδυσσέας Ελύτης» και 
«Odysseus Elytis» για να δουν πόσα αποτελέσματα θα τους δώσει και ποια μπορεί να 
τους ενδιαφέρουν. 

Κατά τη 2η , 3η και ίσως 4η διδακτική ώρα οι μαθητές εργάζονται με τα πέντε πρώτα 
φύλλα εργασίας. Κατά την 5η διδακτική ώρα γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
των εργασιών από κάθε ομάδα στην ολομέλεια της τάξης και συζήτηση. Το τελευταίο 
φύλλο εργασίας (6ο) που αφορά στους δημιουργούς μπορεί να γίνει από τους μαθητές 
σε ομάδες ή στην περίπτωση που κάποιοι μαθητές το επιθυμούν μπορούν να εργαστούν 
και ατομικά. Επειδή ενέχεται σε αυτό αρκετά μεγάλος βαθμός ελευθερίας ως προς το 
τελικό προϊόν μπορεί να βοηθήσει και στη συμμετοχή παιδιών και δυσκολίες στο γρα-
πτό λόγο. Στην περίπτωση που οι μαθητές χρειάζονται περισσότερο χρόνο μπορεί να 
ανατεθεί η ολοκλήρωσή του στο σπίτι. Τέλος αφιερώνεται άλλη μία διδακτική ώρα για 
την παρουσίαση αυτών των εργασιών παραγωγής προσωπικής έκφρασης και αξιολό-
γησης της όλης διαδικασίας.   
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Οι μαθητές μέσω των φύλλων εργασίας έρχονται σε επαφή με τη σύγχρονη κειμενική 
πραγματικότητα του Διαδικτύου αλλά και με την εικόνα και την προβολή της. Η εκμά-
θηση της γλώσσας και η καλλιέργειά της δεν αναλώνονται μόνο εντός του παραδοσια-
κού ερμηνευτικού μοντέλου αλλά οι μαθητές ενθαρρύνονται να παράγουν κείμενα πιο 
ποικίλα, να εκφραστούν μέσα από αυτά με έμφαση στην κειμενική πολυτροπικότητα. 
Καλλιεργείται η πρωτοβουλία και η αυτενέργεια των μαθητών, δίνεται χώρος για ανα-
ζήτηση και προβληματισμό και συνεργασία μεταξύ τους. Είναι δε πολύ χρήσιμο και 
ουσιαστικό τα αποτελέσματα των εργασιών να αναρτηθούν σε ιστολόγιο της τάξης 
σχετικό με τη λογοτεχνία και τη φιλαναγνωσία ή με αυτές τις εργασίες να ενθαρρυνθεί 
η συμμετοχή των μαθητών σε εικονικές αναγνωστικές κοινότητες. Η δημοσίευση της 
άποψης των μαθητών για τα κείμενα που διαβάζουν αλλά και των δικών τους συγγρα-
φικών προσπαθειών εγγράφονται σε μια αξιόλογη επικοινωνιακή προοπτική που ανα-
θέτει διπλό ρόλο στο μαθητή – του αναγνώστη και του συγγραφέα (δημιουργού). 

Προαπαιτούμενα μέσα και λογισμικά 

Σχολικό Εργαστήριο Η/Υ με σύνδεση στο Διαδίκτυο - Κειμενογράφος – Πρόγραμμα 
παρουσιάσεων – Φυλλομετρητής  

Κριτική 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν σχετική εξοικείωση με τη χρήση των Νέων Τεχνο-
λογιών και των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση του σενα-
ρίου. Η εργασία σε ομάδες και οι διδακτικές παρεμβάσεις του διδάσκοντος ενθαρρύ-
νουν όλους  να κατακτήσουν τουλάχιστον ως ένα βαθμό τη γνώση. Οι μαθητές καθο-
δηγούνται στη γνωριμία και εξοικείωση με το υλικό ιστοσελίδων που μπορούν να τους 
χρησιμεύσουν στη μελέτη της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας γενικότερα και προτείνο-
νται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Οι εργασίες που ζητούν την προσωπική έκφραση 
των μαθητών αποσκοπούν στην ενθάρρυνση αυτής.  

Τίτλος 

Ο «ηλιοπότης» Ελύτης 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 - ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 

Όπως διαβάσαμε και στο εισαγωγικό σημείωμα το ποίημα γράφτηκε και κυκλοφόρησε 
κατά την περίοδο της Κατοχής (1943). Αναζητήστε στις επόμενες σελίδες υλικό για 
την περίοδο αυτή στις παρακάτω ιστοσελίδες.  

Α. http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/occupation/index.html 

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: πληροφορίες για την κατοχή.  

Β. http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/occupation/02.html 
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Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: πληροφορίες για την πείνα κατά την περίοδο της κα-
τοχής  

Διαβάστε επίσης και το σχόλιο του Mario Vitti για τη συλλογή Ήλιος ο Πρώτος από τη 
σελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα: 

 «Τον Νοέμβριο του 1943 βγαίνει σε εξακόσια αντίτυπα το ολιγοσέλιδο βιβλίο Ήλιος 
ο πρώτος μαζί με τις Παραλλαγές πάνω σε μιαν αχτίδα. Βρισκόμαστε στην καρδιά της 
Κατοχής. Το βιβλίο παρουσιάζει μια χτυπητή αντίθεση με το όλο κλίμα της ξενικής 
καταπίεσης και της γενικής κακουχίας. Ο τίτλος μιλά για τη βασιλεία του ήλιου και για 
τη διάθλαση μιας ακτίνας του. Το εξώφυλλό του είναι κίτρινο λεμονί. Η μέσα όψη του 
γαλάζια. […][…] 

Ο Ελύτης, γράφοντας και δημοσιεύοντας το Ήλιος ο πρώτος μέσα στην Κατοχή, αρ-
νείται να υποταχτεί στη μηχανή θανάτου, αντιστέκεται στην «Ανάγκη». […] 

Αντισταθμίζει στο κακό, αντιπαραθέτοντας στο ζόφο ένα σύμπαν φανταστικό, που εί-
ναι καρπός της μυθοπλαστικής δύναμης του ποιητή. Σε όσους θα θεωρήσουν την πράξη 
αυτή σαν μια «φυγή από την πραγματικότητα», ο Ελύτης μπορεί να απαντήσει με όσα 
επιχειρήματα προσκομίζει προς υπεράσπιση του υπερρεαλισμού, το 1944, υπενθυμίζο-
ντας ότι «υπερπραγματικότητα σημαίνει ολοκληρωτική πραγματικότητα, όπου έχουνε 
θέση όχι μονάχα το χώμα ή το τσαπί αλλά, ισότιμα πάντοτε, και το όνειρο και η σκιά 
και το ρίγος κι ο όρκος των ερωτευμένων, αφού και αυτά όλα υπάρχουνε, συγκροτούνε 
τον κόσμο κι έχουν το δικαίωμα στην ποιητική έκφραση […]. Και επαναλαμβάνει με 
επιμονή: «το όνειρο είναι μια πραγματικότητα». 

 Mario Vitti, Οδυσσέας Ελύτης. Κριτική μελέτη, Ερμής, Αθήνα 1991 (2η ανατύπωση), 
102 & 107-108. 

Ποια ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής; Το ποίημα φαίνεται κατά τη 
γνώμη σας να συμμερίζεται την ατμόσφαιρα της εποχής; Σε ποιο σημείο θεωρείτε ότι 
αναφέρεται ο ποιητής στην ιστορική συγκυρία που βιώνει η πατρίδα του; Να παρου-
σιάσετε σε ένα σύντομο power point (10 περίπου διαφάνειες), στο οποίο μπορείτε να 
προσθέσετε και εικόνες, τα αποτελέσματα της έρευνάς σας  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2  - ΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

Το ποίημα αποτελείται από διάφορες εικόνες της ελληνικής φύσης όπως τη βιώνει ο 
ποιητής. Σε έναν πίνακα που θα δημιουργήσετε να σπάσετε το κείμενο στις εικόνες του 
προσπαθώντας να ερμηνεύσετε και τη σημασία τους. Είναι όλες οι εικόνες το ίδιο εύ-
κολο να γίνουν κατανοητές; Σε ποια σημεία υπάρχουν δυσκολίες;  
Εικόνες ποιητικές Ερμηνεία εικόνων  
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Με τη βοήθεια του Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Πύλη για την Ελληνική 
γλώσσα  μπορείτε να διακρίνεται το κυριολεκτικό από το μεταφορικό νόημα των λέ-
ξεων; Για παράδειγμα το ρήμα «πίνω» με ποιες σημασίες χρησιμοποιείται στο ποίημα; 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 - ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 

 Με ποιο τρόπο φαίνεται ο ποιητής να βιώνει τη σχέση του με τη φύση; Ποια συναι-
σθήματα του δημιουργεί αυτή η επαφή; Πώς συνδέεται η επαφή με τη φύση με τους 
στίχους «Φεύγω με μια ματιά / Ματιά πλατιά όπου ο κόσμος ξαναγίνεται / Όμορφος 
από την αρχή στα μέτρα της καρδιάς». 

Ποια σημασία και αναγκαιότητα έχει και για το σύγχρονο άνθρωπο η επαφή με τη 
φύση;  

Οι επόμενες δύο ιστοσελίδες θα σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε μια εικόνα για την 
άποψη της σύγχρονης ψυχολογίας σχετικά με τα οφέλη της επαφής του ανθρώπου με 
τη φύση. 

Α. Οικοψυχολογία   

Β. Ψυχολογία και φύση  

Να διαβάσετε επίσης το κείμενο του βιβλίου σας «Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο 
κόσμο» (ειδικά την έβδομη παράγραφο) που αποδείχθηκε εξαιρετικά προφητικό για 
την επεκτεινόμενη οικολογική καταστροφή του πλανήτη και τις επιπτώσεις στον άν-
θρωπο. Το κείμενο υπάρχει και σε ηλεκτρονική 
μορφή http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1683,5370/       

Να παρουσιάσετε τις απόψεις σας σε ένα σύντομο κείμενο μίας περίπου σελίδας σε 
ένα πρόγραμμα κειμενογράφησης.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Διαβάστε το λήμμα της wikipedia για τον υπερρεαλισμό (ειδικά την πρώτη παρά-
γραφο και αυτήν με το υπότιτλο Αυτοματισμός).  

Διαβάστε επίσης το λήμμα για τον υπερρεαλισμό στον Πολιτιστικό Θησαυρός της 
Ελληνικής Γλώσσας – Θησαυρός Λογοτεχνικών Όρων 
στο: http://www.potheg.gr/Treasure.aspx?lan=1  

Ανοίξτε το σύνδεσμο του ηλεκτρονικού σας βιβλίου στο Μικρό Αναγνώ-
στη http://www.mikrosanagnostis.gr/thema_13.asp και διαβάστε το σχετικά με τον υ-
περρεαλισμό του Οδυσσέα Ελύτη.  
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Ο υπερρεαλισμός χρησιμοποιήθηκε και στη ζωγραφική.  Ο ίδιος ο ποιητής εκφράστηκε 
και μέσα από την τέχνη του κολάζ.  

Μπορείτε να διακρίνετε υπερρεαλιστικά στοιχεία στο ποίημα; Με ποιο τρόπο η φαντα-
σία μας βοηθά να τα κατανοήσουμε; Ποια είναι τα γλωσσικά και μορφικά στοιχεία που 
κάνουν το ποίημα μοντέρνο; Μπείτε στο ΦΩΤΟΔΕ-
ΝΤΡΟ http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6511 και βρείτε τις εικόνες από τα κο-
λάζ του ποιητή; Δείχνουν και αυτά εικόνες που συνδέονται με τα ποιήματά του;  

Να παρουσιάσετε τις απόψεις σας σε ένα σύντομο κείμενο (μιας σελίδας) σε πρό-
γραμμα κειμενογράφησης ή power point (10 περίπου διαφανειών) με τις εικόνες που 
κρίνετε απαραίτητες.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 - ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 

Διαβάστε στην ιστοσε-
λίδα http://www.psu.edu/dept/cellwall/GreekStuff/Elytis/SunTheFirst.htm 

όλα τα ποιήματα της συλλογής Ήλιος ο πρώτος. Πόσες φορές εμφανίζεται η λέξη ήλιος 
ή παράγωγά της; Υπάρχουν άλλες λέξεις με παρόμοια σημασία όπως π.χ. φως; Σε 
σχέση με τον πρώτο στίχο του ποιήματος και τα στοιχεία από την ανάγνωση των ποιη-
μάτων συμφωνείτε με το χαρακτηρισμό της Λιλής Ζωγράφου ότι ο Ελύτης είναι «η-
λιοπότης»; Πώς κατανοείτε αυτόν το χαρακτηρισμό; Να απαντήσετε σε ένα σύντομο 
κείμενο μιας σελίδας περίπου σε πρόγραμμα κειμενογράφησης. Μπορείτε επίσης να 
φτιάξετε και ένα συννεφόλεξο μέσα από το (http://www.wordle.net/)   

Λάβετε επίσης υπόψη ότι την άποψη που εκφράζει ο ίδιος ο ποιητής για τον ήλιο και 
τη σημασία του. Απόσπασμα από την ομιλία του Οδυσσέα Ελύτη στο Ίδρυμα Νόμπελ 
κατά την τελετή απονομής του βραβείου Λογοτεχνίας στις 10 Δεκεμβρίου του 1979.  

«Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι σε εποχές υγιείς το κάλλος ταυτίσθηκε με το αγαθόν και 
το αγαθόν με τον Ήλιο. Κατά το μέτρο που η συνείδηση καθαίρεται και πληρούται με 
φως, τα μελανά σημεία υποχωρούν και σβήνουν αφήνοντας κενά που -όπως ακριβώς 
στους φυσικούς νόμους- τα αντίθετά τους έρχονται να πληρώσουν τη θέση τους». 
 
ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/biographies/557/205#ixzz3diJ5Rlpg 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  6 (ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ) 

ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 

Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε τον τελευταίο στίχο του ποιήματος; Πώς είναι νομίζετε 
ο όμορφος κόσμος στα μέτρα της καρδιάς;  
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Φτιάξτε ένα δικό σας ποίημα ή κείμενο για ένα ελληνικό τοπίο που σας αρέσει. Συ-
μπληρώστε  το κείμενο με εικόνες φτιάχνοντας ένα κολάζ ή ζωγραφίζοντας οι ίδιοι τις 
ιδέες σας. Όσοι γνωρίζουν μουσική μπορούν να προτείνουν μουσική για να μελοποιη-
θεί το τραγούδι.  

Για μια γενικότερη γνωριμία με τον ποιητή και το έργο του μπορείτε να δείτε και τα 
ακόλουθα:  

Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού: Λεξικό παραθεμάτων και αφορισμών Οδυσσέας Ε-
λύτης. 

http://www.snhell.gr/references/quotes/writer.asp?id=108 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος Nobel  για τον Οδυσσέα Ελύτη (Βιογραφικά, 
εργογραφία, η ομιλία του κατά την απονομή στα αγγλικά)  

Αρχείο ΕΡΤ ντοκυμαντέρ για τον Οδυσσέα Ελύτη 

Μελοποιημένο απόσπασμα του ποιήματος από τον Γ. Μαρκόπουλο 

https://www.youtube.com/watch?v=XIAeX_DtQ1Q 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (2014). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τεύχος 3: Κλάδος ΠΕ02. Πάτρα, Ελ-
λάς: Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007-2013). 

Νικολαΐδου, Σοφία, Λογοτεχνία και νέες τεχνολογίες. Από τη θεωρία στη διδακτική 
πράξη, Κέδρος, Αθήνα 2009.  

Lave Jean & Wenger Etienne, Κοινωνικές όψεις της μάθησης: Νόμιμη Περιφερειακή 
Συμμετοχή, (μτφ. Ελευθερία Γεωργιάδη), Σαββάλας, Αθήνα 2005. 

Vygotsky, L. S., Mind and society:  The development of higher psychological pro-
cesses, MA: Harvard University Press, Cambridge 1978. 
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Σε μια ρώγα από σταφύλι έπεσαν οκτώ σπουργίτες…  
Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για τη Γ΄ Δημοτικού 

Διαμαντόπουλος Θεόδωρος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

theodiam58@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο περιβαλλοντικού εν-
διαφέροντος με θέμα «Το αμπέλι», το οποίο λειτουργεί ως επέκταση του 1ου κεφα-
λαίου της τέταρτης ενότητας «Φυτά και ζώα του τόπου μας», του μαθήματος της Με-
λέτης Περιβάλλοντος της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Το περιεχόμενο του 
προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου, απόλυτα συμβατό με τις αρχές και τους στόχους 
των ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, καθιερώνει και ενισχύει την καινοτομία και τη δημιουργικότη-
τα σε όλα τα επίπεδα της ανάπτυξής του, σύμφωνα με τα πορίσματα της παιδαγωγι-
κής και της διδακτικής καθώς και με τις βασικές αρχές της διαθεματικότητας. Ταυτό-
χρονα υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη.  

Λέξεις - Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, ΤΠΕ, διαθεματικότητα, ομαδοσυνεργατική δι-
δασκαλία 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Γ΄ Δη-
μοτικού, με επεκτάσεις στις γνωστικές περιοχές της Γλώσσας (κατανόηση διαφορετι-
κών τύπων κειμένων, παραγωγή γραπτού-προφορικού λόγου), των Μαθηματικών 
(κατανόηση της πράξης του πολλαπλασιασμού), της Ιστορίας-Μυθολογίας (μύθοι 
σχετικοί με το αμπέλι), των Θρησκευτικών (μυστήρια της Εκκλησίας, θαύματα του 
Ιησού), της Γεωγραφίας (αναγνώριση στο χάρτη περιοχών της Ελλάδας που καλλιερ-
γείται το αμπέλι), της Αισθητικής Αγωγής (δημιουργία καλλιτεχνικών έργων) και της 
Πληροφορικής. 

Τάξη στην οποία απευθύνεται 

Το σενάριο και οι δραστηριότητές του απευθύνονται σε μαθητές της Γ΄ Τάξης Δημο-
τικού και είναι σύμφωνες με τα πορίσματα της παιδαγωγικής και της διδακτικής κα-
θώς και με τις βασικές αρχές της διαθεματικότητας: α) την παιδοκεντρικότητα, β) την 
αυτενέργεια του μαθητή, γ) τη συνδιερεύνηση, δ) την παροχή πληροφοριών–
γνώσεων, ε) τη σύνδεση της μάθησης με καταστάσεις και περιβάλλοντα της ζωής, στ) 
την ενίσχυση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, της χρήσης πολλαπλών πηγών 
ζ) την ποικιλία διδακτικών μεθόδων και πρακτικών και η) την ολιστική προσέγγιση. 
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Συμβατότητα με Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το διδακτικό μας σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. του 
μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Σχολείο, εφόσον αναφέρεται 
στη διδασκαλία υπάρχουσας διδακτικής ενότητας («Φυτά και ζώα του τόπου μας», 
σελ.57-84) του σχολικού εγχειριδίου. 

Το περιεχόμενο του σεναρίου και οι στόχοι που τίθενται ανταποκρίνονται απόλυτα 
στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, καθώς συνδέονται με τις 
προβλεπόμενες από αυτό, ενότητες που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον και την αλ-
ληλεπίδραση ανθρώπου-περιβάλλοντος. 

Το θέμα που πραγματεύεται το σενάριο -το αμπέλι και τα προϊόντα του- εντάσσεται 
σε ενότητες που προσεγγίζονται διαθεματικά στη διδακτική πράξη, καθώς γίνεται 
σύνδεση του περιεχομένου του με αντίστοιχα άλλων μαθημάτων (Γλώσσα, Γεωγρα-
φία, Μαθηματικά κ.ά.) και εμπεριέχει θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες, όπως άν-
θρωπος-αλληλεπίδραση, σύστημα-ταξινόμηση-λειτουργία, οι οποίες μπορούν να αξιο-
ποιηθούν κατά την κρίση του διδάσκοντα, μέσα από την ανάπτυξη της διδασκαλίας.  

Γνώσεις και πρότερες αντιλήψεις των μαθητών 

Οι μαθητές στην Γ΄ Τάξη του Δημοτικού γνωρίζουν και ονομάζουν βασικά μέρη των 
φυτών (ρίζες, φύλλα, κλπ), περιγράφουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες για τα φυτά 
που αναπτύσσονται σε διάφορα μέρη της πατρίδας μας, διακρίνουν τα φυσικά αγαθά 
(καρποί) από τα προϊόντα τους και αναγνωρίζουν τη χρησιμότητά τους, ταξινομούν 
αντικείμενα κι έχουν εξασκηθεί σε εναλλακτικούς τρόπους υπολογισμών των τεσσά-
ρων πράξεων.  

Από το μάθημα της Ιστορίας-Μυθολογίας έχουν διδαχθεί για το Διόνυσο ως θεό του 
αμπελιού και του κρασιού και στα Θρησκευτικά για το ρόλο του κρασιού στο μυστή-
ριο της Θείας Ευχαριστίας. 

Στην Πληροφορική κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις βασικές δεξιότητες χρήσης 
του Η/Υ (χειρισμός του ποντικιού και πληκτρολογίου, άνοιγμα-κλείσιμο-αποθήκευση 
αρχείου σε φάκελο, αντιγραφή-επικόλληση εικόνων) και του επεξεργαστή κειμένου, 
έχουν ασκηθεί στην πλοήγηση στο διαδίκτυο προς αναζήτηση πληροφοριών και έ-
χουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον των εκπαιδευτικών λογισμικών και προγραμμά-
των (Google Earth, Power Point, Revelation Natural Art, Tux Paint, Hot Potatoes). 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Υπολογίζεται ότι για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου θα χρειαστούν περίπου 
δεκατρείς διδακτικές ώρες στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. 
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Οργάνωση τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Η οργάνωση της τάξης έχει ως βασική μορφή της την εργασία σε ομάδες. Το ίδιο ι-
σχύει και στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, όπου θα πραγματοποιηθεί το 
κυριότερο μέρος της διδασκαλίας της συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας. Ο διαχωρι-
σμός σε ομάδες εργασίας γίνεται με τυχαία επιλογή (π.χ. μέσω της επιλογής μιας κάρ-
τας με διαφορετικό χρώμα), έτσι ώστε οι ομάδες που θα προκύψουν να είναι ανο-
μοιογενείς, γεγονός που εξασφαλίζει την εξισορρόπηση των δυνατοτήτων των μαθη-
τών. Οι ρόλοι και οι υπευθυνότητες των μελών των ομάδων (συντονιστής, γραμματέ-
ας, παρουσιαστής) εναλλάσσονται σε κάθε δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό όλοι 
οι μαθητές συμμετέχουν συγχρόνως σε δομημένες και οργανωμένες δραστηριότητες, 
διατηρώντας παράλληλα τον επιθυμητό βαθμό αυτονομίας και αυτενέργειας. Επίσης, 
οι μαθητές, με επίκεντρο τον υπολογιστή, συζητούν ιδέες, ακούν άλλους και βασίζο-
νται 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). 

Για το μέρος του σεναρίου που είναι σχεδιασμένο να υλοποιηθεί στο σχολικό εργα-
στήριο Πληροφορικής απαιτείται ο κατάλληλος αριθμός σταθμών εργασίας (Η/Υ), 
ώστε οι μαθητές να μπορούν να εργαστούν σε ομάδες των τριών - τεσσάρων ατόμων 
ανά υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό όλοι οι μαθητές συμμετέχουν σε δομημένες και 
οργανωμένες δραστηριότητες, διατηρώντας παράλληλα τον επιθυμητό βαθμό αυτο-
νομίας και αυτενέργειας.  

Οι υπολογιστές πρέπει να έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο σε όλη τη διάρ-
κεια του µαθήµατος καθώς και εγκατεστημένα τα λογισµικά που προτείνονται για να 
επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι. Ακόμα θα χρειαστούν περιφερειακές συσκευές 
(εκτυπωτής, βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας), ώστε οι μαθητές να μπορούν 
να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ομαδικής τους εργασίας. Επίσης θα χρεια-
στούν έντυπες πηγές (Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών ΜτΠ, βιβλία από τη 
σχολική βιβλιοθήκη) καθώς και υλικά για το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής.  

Η χρήση των ΤΠΕ απαιτεί τη δημιουργία από τον εκπαιδευτικό Φύλλων Εργασίας, τα 
οποία δίνουν βοηθητικές οδηγίες στους μαθητές για τη διαπεραίωση των δραστηριο-
τήτων, για την αναζήτησή τους στο διαδίκτυο ή για τη χρήση του λογισμικού. 

Σκοπός και μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του σεναρίου, σύμφωνα και με το γενικό σκοπό της Μελέτης Περιβάλλοντος, 
είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που επι-
τρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό 
να προβλέπει την λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσι-
κού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώ-
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πινη δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο, με τρόπο ώστε να οδηγείται στη συνει-
δητοποίηση των πλεονεκτημάτων και της ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη του πλανή-
τη.  

Οι επιμέρους στόχοι: 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Οι μαθητές αναμένεται να παρατηρήσουν και να 
ονοματίσουν τα μέρη του αμπελιού, να καταγράψουν τα προϊόντα του, να γνωρίσουν 
τους τόπους καλλιέργειάς του και να εξερευνήσουν περιοχές της Ελλάδας που φημί-
ζονται για τα σταφύλια και το κρασί που παράγουν και να ανακαλύψουν, κάνοντας 
μια ιστορική αναδρομή, το ρόλο που είχε και έχει η εκμετάλλευση της αμπέλου στην 
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή των Ελλήνων. Επίσης, να αντιληφθούν 
ότι μπορούν να επικοινωνούν με τους άλλους όχι μόνο προφορικά αλλά και γραπτά 
και να καταλάβουν ότι ο πολλαπλασιασμός είναι επαναλαμβανόμενη πρόσθεση. 

Β. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία : Οι μαθητές επιδιώκεται να οικοδομήσουν τη 
νέα γνώση αναλαμβάνοντας οι ίδιοι οι μαθητές ενεργητικό και διερευνητικό ρόλο στη 
μαθησιακή διαδικασία, να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, οργάνωσης, 
ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, να δραστηριοποιηθούν μέσα από την παρα-
τήρηση, την έρευνα, την ανάλυση, τη σύνθεση και την παρουσίαση εργασιών (διε-
ρευνητική - βιωματική μάθηση). Ακόμα, να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και 
αλληλοβοήθειας για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων, να καλλιεργήσουν κρι-
τική και δημιουργική σκέψη, να εκφραστούν δημιουργικά καλλιεργώντας την φαντα-
σία και την έμπνευσή τους και, τέλος, να εκτιμήσουν και να χαρούν το αποτέλεσμα 
της μάθησης. 

Γ. Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών : Οι μαθητές επιδιώκεται να εξοικειω-
θούν στη χρήση του υπολογιστή και των περιφερειακών συσκευών, να προσεγγίσουν 
τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης, προκειμένου να επικοινωνήσουν και να εκ-
φραστούν μέσα από τη δημιουργία των δικών τους έργων (κείμενα, καλλιτεχνικά έρ-
γα), να αξιοποιήσουν διδακτικά το διαδίκτυο αναζητώντας συγκεκριμένες πληροφο-
ρίες από σώματα κειμένων και να τις διαχειρίζονται κριτικά και να αναπτύξουν θετι-
κή στάση απέναντι στους Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας. 

Κατηγορίες λογισμικών  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα χρησιμοποιηθούν οι εξής κατηγορίες λο-
γισμικών: 

Α. Λογισμικά και Περιβάλλοντα που λειτουργούν ως απλές πηγές πληροφόρησης: 
Διαδίκτυο με τη χρήση φυλλομετρητών διαδικτύου - Ψηφιακές ή On Line «εγκυκλο-
παίδειες» (π.χ. Βικιπαίδεια). 

Β. Περιβάλλοντα διαχείρισης πολυμεσικού υλικού δημιουργίας απλών εφαρμογών 
παρουσίασης: Video 
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Γ. Εργαλεία γενικής χρήσης: Ms Word, Ms Power Point  

Δ. Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης: Inspiration 

Ε. Λογισμικά ανάπτυξης προσωπικής έκφρασης και δημιουργικότητας ανοιχτού τύ-
που: Revelation Natural Art (RNA), Tux Paint. 

ΣΤ. Πρoγράμματα οπτικοποίησης και προσομοίωσης: Google Earth 

Ζ. Λογισμικό δημιουργίας αλληλεπιδραστικών τεστ: Hot Potatoes  

Η παιδαγωγική αξία των παραπάνω λογισμικών τα καθιστά κατάλληλα για την υλο-
ποίηση του σεναρίου, καθώς οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν: ικανότητες κατηγο-
ριοποίησης, γλωσσικές και εκφραστικές ικανότητες, ικανότητες κατανόησης και δη-
μιουργικής έκφρασης. 

Η διδακτική πρόταση  

Παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές 

Το σενάριο βασίζεται θεωρητικά στην εποικοδομιστική προσέγγιση της γνώσης και 
συγκεκριμένα στις απόψεις μάθησης των Piaget, Bruner και Vygotsky και υλοποιείται 
μέσα από διερευνητικές - ανακαλυπτικές και συνεργατικές δραστηριότητες, μέσω των 
οποίων επιδιώκεται η επίτευξη των γνωστικών στόχων με παράλληλη χρήση των 
ΤΠΕ. 

Κύριος άξονας στις εποικοδομιστικές θεωρίες είναι ότι η γνωστική δομή είναι ένα 
οργανωμένο σύστημα νοητικών δραστηριοτήτων και ότι τα νέα δεδομένα σχετίζονται 
με τις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές, με συνέπεια να οικοδομείται η νέα γνώση 
μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες των ίδιων των μαθητών.  

Σύμφωνα με την αρχή της ενεργητικής μάθησης, η «ανακάλυψη» της γνώσης από τους 
ίδιους τους μαθητές, κεντρίζει το ενδιαφέρον τους, εξασφαλίζει την ταχύτερη γνώση 
και ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους, ικανοποιεί ταυτόχρονα μαθησιακούς και 
ψυχαγωγικούς στόχους και προσφέρει συναισθήματα αυτοεκτίμησης. 

Η συνεργατική μάθηση ενισχύει την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ικανοτή-
των δόμησης της συνεργασίας, αναζήτησης έκφρασης, ανταλλαγής απόψεων και ιδε-
ών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 2002:13). Ακόμα, ενθαρρύνει την ανάπτυξη διαλογικής σχέσης μετα-
ξύ των συμμετεχόντων με αυξανόμενο βαθμό ατομικής και συλλογικής ευθύνης. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί η δυνατότητα που προσφέρει ο υπολογιστής στη διαθε-
ματική προσέγγιση ενός γνωστικού αντικειμένου. Η αντιμετώπιση και μελέτη μιας 
έννοιας υπό το πρίσμα πολλών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων ή επιστημών 
συμβάλλει αποτελεσματικά στη βαθύτερη κατανόηση αυτής και του πλαισίου της, 
ενώ ενισχύει την ανάπτυξη κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης. 

2765

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Με βάση τα παραπάνω, η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφο-
ρίας και της Επικοινωνίας θα πρέπει να βασίζεται στην επιλογή και το σχεδιασμό κα-
τάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό, τέτοιων ώστε: 

• να δίνουν τη δυνατότητα πολλαπλής αναπαράστασης των εννοιών, 
• να διευκολύνουν την εξατομικευμένη και ανακαλυπτική μάθηση, 
• να προωθούν τη συνεργατική μάθηση, 
• να ενισχύουν τη διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία και στη μάθηση, 
• να συμβάλλουν στην αύξηση της ενεργητικής και αυτόνομης συμπεριφοράς των μα-

θητών, και τέλος, 
• να κάνουν τη διδασκαλία επωφελή και ελκυστική προς τους μαθητές και ενδιαφέ-

ρουσα για τον ίδιο. 

Μεθοδολογία και μοντέλο διδασκαλίας  

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ευνοεί την αλλαγή του παρα-
δοσιακού διδακτικού μοντέλου και τη χρήση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων 
που συνάδουν με την ιδιαιτερότητα του μαθήματος. 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο εστιάζει στη «συνεργατική καθοδηγούμενη διε-
ρεύνηση-ανακάλυψη», που οδηγεί στη δημιουργία ενός γόνιμου και φιλικού για όλους 
τους εμπλεκόμενους μαθησιακού περιβάλλοντος. 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που προτείνεται περιλαμβάνει διδακτικές μεθόδους όπως, 
ομάδες εργασίας, καταιγισμός αυθόρμητων ιδεών, συζήτηση-δασκαλομαθητικός διά-
λογος, συζήτηση σε ομάδες, εννοιολογική χαρτογράφηση, κριτική ανάγνωση κειμέ-
νων. 

Η δυνατότητα των μαθητών στη συμμετοχική ανακάλυψη μεθοδεύεται από συγκε-
κριμένες διαδικασίες (εποικοδομητικές, ανακαλυπτικές, βιωματικές, συλλογικές) και 
εξελίσσεται σε συγκεκριμένα στάδια, έτσι ώστε βαθμιαία να οδηγηθούν στη βαθύτε-
ρη μελέτη και γνώση των θεμάτων που επιλέχθηκαν για το σενάριο. Το μεγαλύτερο 
όμως όφελος για τους μαθητές είναι, ότι δεν αποτελούν πια παθητικούς δέκτες γνώ-
σεων όπως γινόταν με το δασκαλοκεντρικό μοντέλο, αλλά μέσα από τις ομαδικές 
παιδαγωγικές δραστηριότητες επικοινωνούν, αντιπαραθέτουν, αναπτύσσουν επιχει-
ρήματα για τις απόψεις τους, εκφράζουν απορίες, ενστάσεις, οικοδομούν τη γνώση 
μέσω της αλληλεπίδρασης με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Γίνονται γραμματείς – 
γραφείς, όταν συνθέτουν το κείμενό τους έπειτα από τη διερεύνησή τους, συγγραφείς 
– παρουσιαστές, όταν οργανώνουν τις πληροφορίες τους και τις παρουσιάζουν στο 
ακροατήριό τους και καλλιτέχνες – δημιουργοί, όταν αξιοποιούν τα εργαλεία του υ-
πολογιστή για να εκφραστούν αισθητικά μέσα από τα καλλιτεχνήματά τους. 

Ο ρόλος του δασκάλου μέσα σε αυτό το πλαίσιο αλλάζει (Ράπτης & Ράπτη, 2006), 
αποκτά καθοδηγητικό, συμβουλευτικό, υποστηρικτικό, ενθαρρυντικό και διαμεσολα-
βητικό χαρακτήρα. Ενεργεί όχι ως φορέας γνώσεων, αλλά περισσότερο ως συντονι-
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στής ενεργητικών και συμμετοχικών μαθησιακών ενεργειών. Οργανώνει και συντονί-
ζει την ερευνητική πρωτοβουλία των μαθητών, παρεμβαίνει ως βοηθός της ομάδας 
όταν του ζητηθεί και λειτουργεί ενισχυτικά, ενορχηστρώνοντας διακριτικά τη διαδι-
κασία. Επιπρόσθετα, δίνει σαφείς οδηγίες όπου κι αν χρειαστούν, διαχειρίζεται το 
χρόνο ώστε να μην υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των σταδίων επεξεργασίας των 
εργασιών των ομάδων και σε ερωτήσεις των μαθητών, μπορεί να απαντά επίσης με 
ερωτήσεις που να οδηγούν σε παραπέρα διερεύνηση. Επίσης, έχει φροντίσει να μελε-
τήσει τις ιστοσελίδες που θα διερευνηθούν, έχει ετοιμάσει τα φύλλα εργασίας των 
ομάδων, έχει προβλέψει τυχόν απρόοπτα και απρόσμενες εξελίξεις κατά τη διεξαγω-
γή του μαθήματος (δυσκολία κατά τη χρήση των λογισμικών από τα παιδιά, διαφωνί-
ες στις ομάδες, ανενεργές ιστοσελίδες κ.λπ.).  

Ως προς τη δομή του, το σενάριο ακολουθεί το εποικοδομιστικό μονέλο των Driver 
και Oldham, που έχει ως εξής: 

• Φάση του προσανατολισμού: οι μαθητές αναπτύσσουν μια αίσθηση σκοπού και 
κινήτρων για την πρώτη προσέγγιση του θέματος. 

• Φάση της ανάδειξης των ιδεών: οι μαθητές αναδεικνύουν τις διαμορφωμένες ιδέες 
του θέματος. 

• Φάση της αναδόμησης των ιδεών: οι μαθητές θέτουν τις νέες πληροφορίες σε 
«διάλογο» με τις πρότερες γνώσεις και εμπειρίες τους. 

• Φάση της εφαρμογής των ιδεών: οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ιδέ-
ες που έχουν αναπτύξει σε διάφορες καταστάσεις οικείες και άγνωστες. 

• Φάση της ανασκόπησης – εμπέδωσης: οι μαθητές συλλογίζονται πώς έχουν αλλά-
ξει οι ιδέες τους και συγκρίνουν τον τωρινό τρόπο σκέψης τους με αυτόν που εί-
χαν στην αρχή του μαθήματος. 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των μαθητών είναι: 

• Διερευνητική σε όλη την πορεία του προγράμματος, όπου αξιολογείται η υπάρ-
χουσα γνώση των μαθητών, η ενεργητικότητα και το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν 
για το θέμα, αλλά και για τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ και οι τυχόν δυσκολίες 
που προκύπτουν. 

• Διαμορφωτική, με σκοπό την ανατροφοδότηση και αναδιατύπωση στόχων σε τυ-
χόν δυσκολίες. Τα λάθη και οι απορίες των μαθητών κατά τη χρήση των λογισμι-
κών και την αναζήτηση των πληροφοριών στο διαδίκτυο πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται ως ευκαιρίες για μάθηση και να μην εκλαμβάνονται ως αποτυχίες. 

• Τελική από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές (αυτοαξιολόγηση), προκειμένου να 
διαπιστωθεί ο βαθμός επίτευξης των αρχικών στόχων, τόσο σε επίπεδο τάξης όσο 
και σε επίπεδο ατομικής επίδοσης κάθε μαθητή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ενδεικτικά Φύλλα Εργασίας: 

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η ομάδα σας - «Οι Τρυγητές» - θα ασχοληθεί με την παρουσίαση της αγροτικής ερ-
γασίας του τρύγου και το πάτημα των σταφυλιών, αναδεικνύοντας έθιμα και παραδό-
σεις του λαού μας (γιορτή, τραγούδια)  

Θα ανατρέξετε στους παρακάτω ιστότοπους: 

http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/150 

http://dim-galat.pel.sch.gr/projects/stafili/glosa_melina.html 

http://www.kokkinorachi.gr/asxolies-katoikwn/76-trygos.html 

Θα συλλέξετε επιπλέον πληροφορίες από το βιβλίο «Τα Φθινοπωρινά» της σειράς 
Λαογραφία-Παράδοση 4, του Δημ. Λουκάτου (Β΄ Έκδοση , Αθήνα: Φιλιππότης, 
1995). 

 

Η εργασία σας θα σχεδιαστεί με τη χρήση του λογισμικού παρουσίασης Power Point 
και θα παρουσιαστεί στην ολομέλεια της τάξης .  

Για να δείτε ολοκληρωμένη την εργασία της 2ης Ομάδας «Οι Τρυγητές», πατήστε 
εδώ. 
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 5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (α) 

 
Ανοίξτε με διπλό αριστερό κλικ το αρχείο «ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ» από την επιφάνεια ερ-

γασίας του Η/Υ σας. Θα εμφανιστεί στην οθόνη η ακόλουθη εικόνα (εικ. 1): 

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 

 

  
 

Εικ. 1 (άλυτο)     Εικ. 2 (λυμένο) 
 
 

• Κάντε κλικ μόλις εμφανιστεί το χεράκι επάνω στον αριθμό για να διαβάσετε 

τις πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να βρείτε τις λέξεις που λείπουν. 

• Γράψτε δίπλα τη λέξη και πατήστε το κουμπί «ΕΙΣΑΓΩΓΗ» 

• Εάν δυσκολεύεστε πατήστε το κουμπί «ΒΟΗΘΕΙΑ». 

• Πατώντας «ΕΛΕΓΧΟΣ» διαπιστώνετε εάν έχετε κάνει κάποιο λάθος. 
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Σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα των Θρησκευτικών 
με θέμα τον Απόστολο Παύλο 

Χοϊλούς Δημήτριος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.01 

choilous.dimitris@hotmail.com 

Ταυτότητα Σεναρίου 

• Γνωστικό Αντικείμενο: Θρησκευτικά Γ Γυμνασίου 
• Θέμα: Ο απόστολος Παύλος 
• Προβλεπόμενος Χρόνος: 2 διδακτικές ώρες (90΄) 
• Εμπλεκόμενα μαθήματα: Θρησκευτικά, Ιστορία, Πληροφορική 
• Τόπος διεξαγωγής του μαθήματος: Εργαστήριο πληροφορικής 
• Αριθμός μαθητών: 25 

Συνοπτική περιγραφή 

Το συγκεκριμένο σενάριο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των Δ.Ε. 6 «Η μεταστροφή του 
Παύλου. Άνοιγμα του Χριστιανισμού στον εθνικό κόσμο» και Δ.Ε. 8 «Ο απόστολος 
Παύλος στην Ελλάδα» του μαθήματος των θρησκευτικών της Γ΄ Γυμνασίου. Θα αξιο-
ποιηθούν τα λογισμικά παρουσιάσεων Power Point και Movie Maker, ο επεξεργαστής 
κειμένου Word, η γλώσσα προγραμματισμού  Scratch, το πρόγραμμα διάδρασης  pho-
todentro.edu.gr καθώς και μια σειρά ιστοσελίδων αντίστοιχες με το θέμα επεξεργασίας.  

Παιδαγωγικοί Στόχοι 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

Οι μαθητές πρέπει: 
• Να γνωρίσουν τα βιογραφικά στοιχεία του αποστόλου Παύλου                     
• Να αναλύσουν το λόγο του αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο και να αναδείξουν 

τα κεντρικά του σημεία          
• Να παρουσιάσουν τις τέσσερις αποστολικές περιοδείες με τις πόλεις και τα σημαντικά 

γεγονότα που συνδέονται με αυτές        
• Να συναισθανθούν την σπουδαιότητα του ιεραποστολικού έργου του αποστόλου Παύ-

λου για την ιστορία του Χριστιανισμού   
• Να εντοπίσουν σύγχρονες μορφές ορθόδοξης ιεραποστολής   

Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
• Να εξοικειωθούν στη χρήση υπολογιστή και των περιφερειακών συσκευών 
• Να κατανοήσουν τον τρόπο χρήσης των ΤΠΕ στον τρόπο μάθησης και ανακάλυψης 

της γνώσης 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
• Να αναπτύξουν συνεργατικό πνεύμα 
• Να καλλιεργήσουν τη διαλογική ικανότητα 
• Να συνθέτουν ομαδικές εργασίες 
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Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης 

Σχέση με Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. Το σενάριο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεδομένου ότι στηρίζεται στη διαθεματικότητα, στην ομαδική εργασία, 
στην παροχή γνώσεων, στη χρήση νέων τεχνολογιών κ.α. 

Θα χρησιμοποιηθούν:  
− Σχολικό εγχειρίδιο 
− Επεξεργαστής κειμένου Word 
− Λογισμικό Παρουσιάσεων Power Point 
− Λογισμικό Δημιουργίας Βίντεο Movie Maker 
− Γλώσσα Προγραμματισμού https://scratch.mit.edu    
− Το εκπαιδευτικό βίντεο διάδρασης http://photodentro.edu.gr 
− Βίντεο της ιστοσελίδας www.Youtube.com  
− Χάρτες από την ιστοσελίδα http://digitalschool.minedu.gov.gr 
− Βιβλικά Κείμενα από την ιστοσελίδα http://www.myriobiblos.gr  
− Οι ιστοσελίδες www.jesuslovesyou.gr www.ecclesia.gr www.jerusalem-

patriarchate.org και www.google.gr  
− Η διαδραστική εφαρμογή: http://blogs.sch.gr/simoudis/files/2011/10/apostolos.swf) 
− Εικόνες από την ιστοσελίδα   
− http://www.byzarticon.gr/images/stories/photogallery/agioi/SAINT_PAUL.jpg 
− Εργαστήριο Πληροφορικής/ Αριθμός υπολογιστών:10 
− Έντυπα φύλλα εργασίας 
− Προβολέας 
− Διαδραστικός πίνακας 

Η μεθοδολογία της διδασκαλίας 

• Η διερευνητική: Οι μαθητές θα αναζητήσουν στοιχεία από το βιβλίο και τις προεπι-
λεγμένες έγκυρες ιστοσελίδες του διαδικτύου 

• Η εποικοδομιστική: Οι δραστηριότητες συνδιάζουν την προϋπάρχουσα γνώση με τη 
νέα 

• Βιωματική –ανακαλυπτική  
• Η ομαδοσυνεργατική: Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά προκειμένου να παράγουν ερ-

γασίες 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού: Κατά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου ο καθη-
γητής διατηρεί το διδακτικό του ρόλο, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτόν. Είναι καθοδη-
γητικός και συμβουλευτικός. Γίνεται διαμεσολαβητής ανάμεσα στη γνώση και το μα-
θητή. 

Πορεία Διδασκαλίας 

Φάση βιωματικής προπαρασκευής (5΄λεπτά): Με τη βοήθεια του διαδικτύου βά-
ζουμε να ακούσουν οι μαθητές το απολυτίκιο του αποστόλου Παύλου και να δουν την 
παρουσίαση του συνδέσμου: (https://www.youtube.com/watch?v=hNWDd7qvNH4). 
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Κατόπιν ρωτάμε τους μαθητές για ποιο πρόσωπο μιλάει ο παραπάνω ύμνος και τι σκέ-
φτονται όταν ακούν το όνομα Απόστολος Παύλος ενώ ταυτόχρονα τους δείχνουμε την 
εικόνα του αποστόλου Παύλους με τη βοήθεια των εικόνων του Google 
(http://www.byzarticon.gr/images/stories/photogallery/agioi/SAINT_PAUL.jpg) Κα-
ταγράφουμε τις λέξεις που θα μας πουν στον πίνακα ξεχωρίζοντας αυτές που έχουν 
σχέση με την ενότητά μας (π.χ. Εβραίος, Επιστολές, Περιοδείες, Διώκτης, Μετα-
στροφή κ.α.) Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το στόχο του διδακτικού σεναρίου που είναι 
να γνωρίσουν οι μαθητές τη ζωή και το έργο του αποστόλου Παύλου. 

Φάση παρουσίασης του νέου (10΄) Βλέπουμε στο χάρτη που υπάρχει στο διαδί-
κτυο http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-
C117/73/592,2124/images/imgA8_1.jpg τις ιεραποστολικές περιοδείες του απ. Παύ-
λου και παρουσιάζουμε τις υπο-ενότητες του βιβλίου. 

Φάση επεξεργασίας (40΄) Ο καθηγητής μοιράζει στις ομάδες της τάξης το υλικό της 
επεξεργασίας (δηλαδή ένα φύλλο εργασίας) τονίζοντας πως η κάθε ομάδα έχει στη 
διάθεσή της 15΄για την επεξεργασία και 5΄για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 

ΟΜΑΔΑ Α΄: Η ομάδα Α΄ αφού διαβάσει την ά παράγραφο της Δ.Ε. 6 (σελ. 25), το 
διάγραμμα δράσης του απ. Παύλου(σελ. 34) και το αυτοβιογραφικό κείμενο του βι-
βλίου των Πράξεων (22, 4-16) μέσω της ιστοσελί-
δας  http://www.myriobiblos.gr/bible/nt2/acts/22.asp, τότε με τη βοήθεια του προγράμ-
ματος παρουσίασης Power Point θα ετοιμάσει έναν εννοιολογικό χάρτη με τα σημαντι-
κότερα βιογραφικά στοιχεία του απ. Παύλου και θα συμπληρώσει στις ημερομηνίες 
του παρακάτω σεναρίου https://scratch.mit.edu/projects/55976096/#editor τα γεγονότα 
που σχετίζονται με τη ζωή του αποστόλου Παύλου. 

ΟΜΑΔΑ Β΄: Η ομάδα Β΄ αφού διαβάσει την παράγραφο γ΄ της Δ.Ε. 6 και συμβουλευ-
τεί και την εφαρμογή  http://blogs.sch.gr/simoudis/files/2011/10/apostolos.swf τότε 
με τη βοήθεια του προγράμματος παρουσίασης Power Point θα παρουσιάσει ονομα-
στικά τις πόλεις από τις οποίες πέρασε ο απ. Παύλος κατά την Α΄αποστολική περιοδεία 
δείχνοντας για κάθε μία από αυτές και μια εικόνα τους που θα την ανασύρουν από την 
ιστοσελίδα www.jesuslovesyou.gr 

ΟΜΑΔΑ Γ΄: Η ομάδα Γ΄ αφού διαβάσει το κείμενο Πραξ. 17, 22-31 από την ιστοσε-
λίδα http://www.myriobiblos.gr/bible/nt2/acts/17.asp καθώς και την μετάφραση του 
παραθέματος στη σελίδα 35 της Δ.Ε. 8 και συμβουλευτεί και την εφαρ-
μογή  http://blogs.sch.gr/simoudis/files/2011/10/apostolos.swf τότε με τη βοήθεια 
του προγράμματος παρουσίασης Power Point θα παρουσιάσει ονομαστικά τις πόλεις 
από τις οποίες πέρασε ο απ. Παύλος κατά την Β΄αποστολική περιοδεία δείχνοντας για 
κάθε μία από αυτές και μια εικόνα τους που θα την ανασύρουν από την ιστοσε-
λίδα www.jesuslovesyou.gr καθώς και τα κεντρικότερα σημεία της ομιλίας του απο-
στόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο. 

ΟΜΑΔΑ Δ΄: Η ομάδα Δ΄ αφού διαβάσει την παράγραφο γ΄ της Δ.Ε. 8 (σελ. 34)και 
συμβουλευτεί και την εφαρ-
μογή http://blogs.sch.gr/simoudis/files/2011/10/apostolos.swf  τότε με τη βοήθεια 
του προγράμματος παρουσίασης Power Point θα παρουσιάσει ονομαστικά τις πόλεις 
από τις οποίες πέρασε ο απ. Παύλος κατά την Γ΄ κ Δ΄αποστολική περιοδεία δείχνοντας 
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για κάθε μία από αυτές και μια εικόνα τους που θα την ανασύρουν από την ιστοσε-
λίδα www.jesuslovesyou.gr 

ΟΜΑΔΑ Ε΄: Η ομάδα Ε΄ αφού διαβάσει την παράγραφο γ΄(σελ 26) της Δ.Ε. 6  και  τις 
παραγράφους α΄(σελ 32) και γ΄(σελ 34) της Δ.Ε. 8 και με την βοήθεια των ιστοσελί-
δων www.jesuslovesyou.gr www.ecclesia.gr www.jerusalem-patriarchate.org 
και www.google.gr  

θα εντοπίσει πόλεις και γεγονότα που συνδέονται με τις αποστολικές περιοδείες και θα 
παρουσιάσει ένα μικρό βιντεάκι (5΄) με τη βοήθεια του προγράμματος Movie Maker  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (25΄) Παρουσίαση των εργασιών των ομάδων στην ολομέλεια και 
συζήτηση μεταξύ των ομάδων. Ο καθηγητής θα μπορεί με τη βοήθεια 
του http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/1399 να ανατροφοδοτεί την διαδικα-
σία επισημαίνοντας την πορεία και τις πόλεις από τις οποίες πέρασε ο απόστολος Παύ-
λος. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (10΄) Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνεται σε όλη την διάρκεια 
διεξαγωγής της εργασίας τους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους, την ικανότητα τους 
στην επιλογή και απομόνωση των πληροφοριών, τη συνεργασία μεταξύ τους καθώς 
και από το τελικό προϊόν που θα δημιουργήσουν. Επιπλέον θα ελέγξουμε αν πετύχαμε 
του στόχους διδασκαλίας μας με μικρό κριτήριο αξιολόγησης αντικειμενικού κλειστού 
τύπου με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματι-
σμού https://scratch.mit.edu/projects/60404540/#fullscreen 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Βακαλούδη Α., Διδασκοντας και μαθαίνοντας με τις Νέες τεχνολογίες: θεωρία και 
πράξη, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2003 

Μητροπούλου Β., Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για το μά-
θημα των Θρησκευτικών, Εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005 
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Σενάριο διδασκαλίας της τεχνικής τoυ Animation σε μαθητές γυμνασιακής 
βαθμίδας, μέσω της χρήσης του λογισμικού Adobe Premier Pro 

 
Λούμπας Δημήτριος  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19 

M.Sc. 
d.loumpas@gmail.com 

Καλογεροπούλου Αριστέα 
Τεχνολόγος Γεωπόνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.18 

akalogero@sch.gr 

Βασιλείου Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.20 

M.Sc. 
maria83@yahoo.gr 

Περίληψη 

Μαζί με τους μαθητές, δημιουργήσαμε ένα σενάριο και στην συνέχεια φτιάξαμε το 
σκηνικό και τους ήρωες. Αφού πρώτα ηχογραφήσαμε τους διαλόγους με βάση το 
σενάριο, φωτογραφίσαμε καρέ-καρέ την κάθε κίνηση με φωτογραφική μηχανή, 
βάλαμε στον υπολογιστή τις φωτογραφίες και χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα 
Adobe Premier Pro για το μοντάζ.  

Λέξεις - Κλειδιά: μοντάζ, εκπαίδευση, animation, Adobe Premier Pro 

Εισαγωγή 

Με τον όρο animation ορίζεται κάθε φιλμ που είναι δημιουργημένο φωτογραφία-
φωτογραφία ή αλλιώς, χρησιμοποιώντας την ορολογία της κινηματογραφικής 
γλώσσας, καρέ-καρέ. Το animation στηρίζεται στην αδυναμία του ανθρώπινου ματιού 
να συλλάβει μια εικόνα όταν κινείται πολύ γρήγορα μπροστά μας δημιουργείται η 
ψευδαίσθηση της κίνησης. Σαν πεδίο εφαρμογής – γνωστικό πεδίου εφαρμογής της 
τεχνικής animation επιλέχθηκε η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Με αφορμή την 
ευαισθητοποίηση των δήμων για την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωση καθώς και την 
έντονη επιθυμία των πολιτών για περισσότερο πράσινο οι μαθητές θέλησαν να 
ψάξουν να ψάξουν να βρουν πληροφορίες και να το αποδώσουν σε μία δημιουργική 
δραστηριότητα ώστε να το παρουσιάσουν σε όλο το σχολείο! Η ομάδα μας είναι μια 
τάξη επτά μαθητών γυμνασιακής βαθμίδας.  

Στόχοι 

• Να φέρουμε σε επαφή  τους μαθητές με το πρόγραμμα  Adobe Premier Pro 
• Οι μαθητές να γίνουν ερευνητές , αναζητώντας πληροφορίες πάνω στο θέμα και να 

ενημερωθούν περισσότερο  
• Να δημιουργηθεί ομαδοσυνεργατικό κλίμα  
• Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

Υλικά 

Συμβατικά υλικά: Κοπίδι, πένσα, ψαλίδι, κλωστή, βελόνα, συρραπτικό, χαρτοταινία, 
πλαστελίνη, κομμάτια μπλε και διάφανης ζελατίνης, ένα φύλλο μονωτικού υλικού για 
οικοδομές (rouf- mate), ξυλάκια, χαρτόνι, μονωτικό κ\αλώδιο, ύφασμα  
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Σχήμα 8 : τα υλικά 

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και λογισμικό: ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, 
ηλεκτρονικός υπολογιστής, εφαρμογή λογισμικού Adobe Premiere Pro 

Δραστηριότητες 

Το πρώτο δίωρο ασχοληθήκαμε με το να φέρουμε σε επαφή τους μαθητές με την 
κατασκευαστική ιδιαιτερότητα του animation. Αυτό το πετύχαμε με την βοήθεια 
ενός παιχνιδιού. Ο κάθε μαθητής πήρε δύο φύλλα τετραδίου, τα τσάκισε και 
ζωγράφισε ένα δέντρο όπου σε κάθε φύλλο του μετακινούσε τα κλαδιά. Έτσι 
κουνώντας γρήγορα τα φύλλα φαινόταν η ψευδαίσθηση της κίνησης έτσι οι μαθητές 
είχαν την πρώτη επαφή με την λειτουργία του animation αφήνοντας και μόνα τους τα 
παιδία να πειραματιστούν, ο ενθουσιασμός τους ήταν μεγάλος. Επίσης 
παρουσιάστηκαν στους μαθητές σύντομα βίντεο από κατασκευασμένα animation 
άλλων σχολείων με στόχο να πάρουν ιδέες για το δικό τους έργο. Η δεύτερη 
δραστηριότητα (ένα δίωρο) είχε σαν στόχο την δημιουργία του σεναρίου. Το 
σενάριο έπρεπε να είχε σχέση - θέμα το περιβάλλον. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο 
ομάδες των τεσσάρων ατόμων - και ξεκίνησαν να σκέφτονται ιδέες για το σενάριο. 
Προτάθηκαν δύο ιδέες, επιλέχτηκε μία. 

Σενάριο: «Δυο παππούδες κάθονται σε ένα παγκάκι, σε ένα πεζοδρόμιο, δίπλα σε ένα 
δέντρο ταλαιπωρημένο από το νέφος της πόλης. Στο οπτικό πεδίο παρατηρούνται 
κτήρια γκρίζα, χωρίς ίχνος πράσινου στα μπαλκόνια ή στα πεζοδρόμια, ενώ δύο παιδιά 
παίζουν στον δρόμο. Δίπλα από το παγκάκι υπάρχει ένα γεφύρι με ένα ρυπαρό ποτάμι, 
με λιγοστά και αδύναμα ψάρια, πουλιά πετούν τρομαγμένα. Οι παππούδες θυμούνται τα 
παλιά χρόνια (αυτό παρουσιάζεται στο σκηνικό) που υπήρχε πράσινο, λίγα κτήρια, το 
δέντρο όπου κάθονται τώρα παλιά ήταν γερό και καταπράσινο, γεμάτο από φωλιές 
πουλιών, καθαρό το ποτάμι με πολλά ψάρια, καθαρός ουρανός. … Μετά από αυτήν την 
αναδρομή, εμφανίζονται τα δύο παιδιά, που είχαν ακούσει την συζήτηση με τους 
παππούδες και τους λένε ότι μπορούν να φτιάξουν την γειτονιά όπως ήταν πριν. Θα 
μιλήσουν στον δήμαρχο γι αυτά που τους είπε η δασκάλα στο σχολείο και με τα άλλα 
παιδιά, θα ζητήσουν να μπουν κάδοι ανακύκλωσης, θα φυτευτούν λουλούδια παντού 
και στα μπαλκόνια καθώς και στα ταράτσες και θα καθαριστεί το ποτάμι από τα 
λύματα! Έτσι όλοι θα χαίρονται». 
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Οι διάλογοι επεξεργάστηκαν αρκετά, ώστε είναι εύθυμοι κι ευχάριστοι, να περνούν 
μηνύματα καθώς επίσης πως θα χρησιμοποιηθούν τα εκφραστικά τους μέσα (το 
πρόσωπο, τα μάτια, το κορμί τους). Οι μαθητές ταυτίστηκαν με τους ήρωες, 
αποφάσισαν ποια ζώα και ποια φυτά θα έχουν κίνηση. 

 
Σχήμα 1: Η τρίτη δραστηριότητα είναι η δημιουργία σκηνικών. 

Πρώτα σχεδιάστηκε στο χαρτί, σαν ένα γενικό πλάνο 

Στην συνέχεια οι μαθητές μοίρασαν μεταξύ τους τις κατασκευές.  

 

Σχήμα 2: Συζήτηση για την κατασκευή της κούκλας 
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Σχήμα 3: Κατασκευή δρόμου 

Ύστερα τοποθέτησαν ένα μονωτικό υλικό για βάση του σκηνικού όπου βρίσκονται οι 
ήρωες και αρχίσαν να κατασκευάζουν τον δρόμο, το παγκάκι, άλλα παιδιά ένα 
αυτοκίνητο, ώστε να έχουμε γίνει το σκηνικό πιο ρεαλιστικό. Άλλοι μαθητές 
ασχολήθηκαν με την δημιουργία των ηρώων. 

 
Σχήμα 4: Κατασκευή αυτοκινήτου με πλαστελίνη, καλώδιο & χαρτοταινία 

 
Σχήμα 5 : Χαρακτηριστικά προσώπων 

 
Σχήμα 6 : ένδυση κούκλας με ύφασμα 
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Τέταρτη δραστηριότητα, η ηχογράφηση των διαλόγων από τους μαθητές. (1 
δίωρο). Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ηχογράφησης των Windows. Οι μαθητές 
αποφάσισαν πώς θα μοιράσουν τους ρόλους τους και ξεκίνησε η ηχογράφηση.  

Πέμπτη δραστηριότητα, η φωτογράφηση (δύο δίωρα). Στο φιλμ ζωντανή δράσης, 
με την χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, η δράση φωτογραφίζεται σε 
πραγματικό χρόνο με ταχύτητα λήψης 24 εικόνων το δευτερόλεπτο. 

 

Σχήμα 7 : μοντάζ 

Στην περίπτωση του animation η κίνηση κτίζεται εικόνα-εικόνα. Ο τρόπος 
δημιουργίας της κάθε εικόνας ορίζει και την εκάστοτε τεχνική animation. Στην 
προσπάθειά μας χρησιμοποιήθηκε η περίπτωση του παραδοσιακού τρισδιάστατου 
animation με πλαστελίνες και κούκλες, το χαρτόνι. Αλλάζοντας, λίγο-λίγο, την θέση 
της κούκλας ή του αυτοκινήτου και γενικά του αντικειμένου που είχε αποφασιστεί ότι 
θα έχει κίνηση, φωτογραφίζονταν η κάθε αλλαγή της θέσης σε όλες τις περιπτώσεις. 
Οι λήψεις αποθηκεύτηκαν με την σειρά που λήφθηκαν στον υπολογιστή.  

Έκτη δραστηριότητα, το μοντάζ. Οι μαθητές με την βοήθεια του προγράμματος 
Adobe Premier Pro μυήθηκαν στην χρήση του προγράμματος, ότι μπορούν με αυτό 
να «μοντάρουν» μόνοι τους μία ταινία μικρού μήκους. Με την ενασχόλησή τους με 
αυτό το πρόγραμμα, οι μαθητές: 

• Μπόρεσαν να δουν τις φάσεις της συνεχόμενης κίνησης αμέσως μετά την κάθε 
λήψη και όποιο αποτέλεσμα δεν ικανοποιούσε δοκιμάζονταν εναλλακτικές 
προτάσεις όπως π.χ. η αλλαγή της φωτογραφίας, έτσι ώστε οι διάλογοι να 
ταιριάζουν με τις εικόνες που τραβήχτηκαν - και να είναι σε αντιστοιχία με την 
κίνηση των χειλιών. 

• Παρατήρησαν ότι δεν ήταν απαραίτητο για την επανάληψη της ίδιας στάσης. να  
φωτογραφηθεί πάνω από μία φορές, καθώς η κάθε φάση κίνησης μπορεί να 
φωτογραφηθεί μόνο μία φορά και οι μαθητές επέλεγαν πόσες φορές ήθελαν να 
επαναλαμβάνεται. 
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Επίλογος 

Οι μαθητές μέσω της διαδικασίας κατασκευής του animation που βίωσαν και 
παρήγαγαν, επεξεργάστηκαν προοπτικά και εντύπωσαν μηνύματα όπως η 
ανακύκλωση σκουπιδιών, η δενδροφύτευση, η προστασία του υδάτινου 
περιβάλλοντος. Το πιο επίκαιρο όμως ήταν η επαφή τους με λογισμικά επεξεργασίας 
εικόνας και βίντεο, που κατά πολλούς είναι «τα αυριανά μολύβια και τετράδια της 
σχολικής διαδικασίας», πόσο δε η καλλιέργεια καλλιτεχνικών τάσεων (ερασιτέχνη 
φωτογράφου ή κινηματογραφιστή! 

 

 

 

   Βιβλιογραφικές αναφορές 

Σιακάς, Σ. (2008). Animation με κούκλες. Αθήνα: Αυτοέκδοση 

Rony, O. (2007). Μυστικά της πλαστελίνης. Αθήνα: Κατώφλι 

Huguette, Κ. (2000). Πλαστελίνη, πηλός. Αθήνα: Πατάκης 

Llimos, Α. (2005). Φτιάξιμο εύκολα: Πλαστελίνη. Αθήνα: Δίπτυχο 

Δικτυακές Αναφορές 

https://www.adobe.com/gr_en/products/premiere.html?promoid=KLXLV 
(Παρουσίαση του Adobe Premier Pro, προσπελάστηκε στις 19/7/15) 

https://www.youtube.com/watch?v=AL_c_QM4dNc (προσπελάστηκε στις 19/7/15) 
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Συναισθήματα...θύματα... Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για το Νηπιαγωγείο. 

Μπάμπουρα Άννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60  

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΘΕΠΑΕΕ 
Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

anna.baboura@gmail.com 

Σμαροπούλου Χριστίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70  

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΘΕΠΑΕΕ 
Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

smaropulou@yahoo.gr 
 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αύξηση της βίας ανάμεσα στα παιδιά εντός 
και εκτός του σχολικού πλαισίου. Πάνω λοιπόν σε αυτό το φαινόμενο στηρίζεται η 
ανάπτυξη της πρότασης αυτού του σεναρίου. Μια πρόταση για αξιοποίηση εντός του 
σχολικού πλαισίου, σε μικρές ηλικιακές ομάδες (προσχολική ηλικία και πρώτη σχολική 
ηλικία), με σκοπό την αναγνώριση, πρόληψη και αποφυγή στο μέλλον, αλλά και την 
πρόωρη καταστολή τέτοιων φαινομένων (σε τάξεις νηπιαγωγείου παρατηρούνται φαι-
νόμενα ψυχολογικής αλλά και σωματικής βίας ανάμεσα σε συμμαθητές). Αποσκοπεί 
λοιπόν το παρών σενάριο να προσφέρει ιδέες προς αξιοποίηση, οι οποίες μπορούν να 
τροποποιηθούν και να επεκταθούν αναλόγως τα ενδιαφέροντα της ομάδας των μαθη-
τών που θα εμπλακούν.  

Λέξεις - Κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Συναισθήματα, Σχολικός Εκφοβισμός 

Εισαγωγή 

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επηρεάσει όλες σχεδόν τις πτυχές της 
καθημερινότητάς μας. Οι περισσότερες ενέργειές μας, αν όχι όλες, είναι συνδεδεμένες 
με την αξιοποίηση ενός τεχνολογικού επιτεύγματος. Πολλοί θεωρούν πως βρισκόμα-
στε στην εποχή της τρίτης τεχνολογικής επανάστασης, η οποία αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί πριν το δεύτερο μισό του 21ου αιώνα. Η επανάσταση αυτή στηρίζεται στην επι-
κοινωνία, στην πληροφόρηση και στη σύνδεση των υπολογιστών με το τηλεπικοινω-
νιακό σύστημα. (Χατζηγεωργίου, 2012). Αναπόφευκτα λοιπόν, η τεχνολογία από τη 
στιγμή που έκανε την εισαγωγή στη ζωή μας με την ευρεία έννοια, εισήχθη και στην 
εκπαίδευση.  

Με τον όρο Τ.Π.Ε. οριοθετούμε τα τεχνολογικά εκείνα μέσα όπου διευκολύνουν τη 
μετάδοση της πληροφορίας μέσω διαφόρων μορφών αναπαράστασης (π.χ. εικόνα, ή-
χος, βίντεο, σύμβολα) και επιπλέον τα μέσα τα οποία αποτελούν τον δίαυλο (ή αλλιώς 
το φορέα) μεταφοράς της πληροφορίας. (Κόμης, 2004; Μάνεσης, 2009). Μια άλλη όψη 
του ίδιου ορισμού, αποτελεί ο ορισμός : «Οι Τ.Π.Ε. ορίζονται ως η σύνθεση δεξιοτήτων 
τεχνικών και γνώσεων που χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων που απα-
σχολούν τον άνθρωπο και αναφέρονται στην πληροφόρηση και επικοινωνία του». (Κυ-
ρίδης, Βαγγέλης & Ντίνας, 2003; Λοβαρή & Χαραλάμπους, 2006). Στα παραπάνω έρ-
χεται να προστεθεί και η άποψη του Papert, ο οποίος θεωρούσε πως «η τεχνολογία θα 
επαναστικοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και μαθαίνει ο άνθρωπος». (Χα-
τζηγεωργίου, 2012; Papert, 1993). 
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Θεωρητικό πλαίσιο και Διδακτική Προσέγγιση με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

Ο Vygotsky (1978) υποστηρίζει ότι η γνώση είναι κοινωνικά προσδιορισμένη και οι 
μαθητές πρέπει να μυηθούν σ’ αυτή. Όταν ανέπτυξε την έννοια της «ζώνης της επικεί-
μενης ανάπτυξης», αναγνώρισε τη διαφορά μεταξύ της ατομικής και της ομαδικής επί-
λυσης προβλημάτων και όρισε τη ζώνη αυτή ως το κενό που υπάρχει για τα παιδιά 
μεταξύ του τι μπορεί να κάνει ένα παιδί μόνο του και του τι μπορεί να κάνει με τη 
βοήθεια κάποιου άλλου μεγαλύτερου και πιο έμπειρου. 

Η ομαδοσυνεργατική μάθηση απαιτεί να συν-εργάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι μαζί 
προς έναν κοινό στόχο. Αυτό το είδος της μάθησης αναφέρεται στη βιβλιογραφία με 
διάφορα ονόματα: συνεργατική μάθηση (cooperative learning, collaborative learning), 
συλλογική μάθηση (collective learning), κοινότητες μάθησης (learning communities), 
διδασκαλία από ομοτίμους (peer teaching), μάθηση από ομοτίμους (peer learning) και 
ομαδική μάθηση (team learning). Κατά τη συνεργατική μάθηση, η ομαδική εργασία 
και συνεργασία διατρέχει όλη τη διαδικασία της μάθησης. Η βάση της συνεργατικής 
μάθησης είναι ο κονστρουκτιβισμός. Η νέα γνώση δομείται και μετασχηματίζεται από 
τα παιδιά. Η μάθηση λογίζεται ως τη διαδικασία που ο μαθητής κάνει με την ενεργο-
ποίηση των ήδη αποκτηθέντων γνωστικών δομών ή κατασκευάζοντας τις νέες γνωστι-
κές δομές. Οι μαθητές δεν αποτελούν πια τους παθητικούς δέκτες της νέας γνώσης. 
(Dooly, 2008). 

Έρευνες των τελευταίων ετών, καταδεικνύουν πως η σκέψη των παιδιών έχει ουσια-
στική και ποιοτική αλλαγή, με σημαντικά ποσοστά εξέλιξης, όταν το άτομο αλληλεπι-
δρά μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. (Vygotsky, 1978; Κυνηγός, 1995). 

Τέλος, μέσα από την αξιοποίηση και την προσπάθεια δημιουργίας ψηφιακών δομημά-
των, εφαρμόζεται ο κονστρακτιονισμός, ο οποίος έχει ως στόχο του, να δημιουργήσουν 
οι μαθητές σχέσεις μεταξύ γνώσης και διαδικασίας, καθώς εμπλέκονται στη διαδικασία 
του σχεδιασμού/προγραμματισμού. (Kafai, 2006). Ο κονστρακτιονισμός, μεταφέρει 
την κονστρουκτιβιστική σκοπιά της μάθησης ως «οικοδόμηση της γνώσης» μέσα από 
την προοδευτική εσωτερικοποίηση των δράσεων. (Ackermann, 2001). Μέσα από τα 
δομήματα και τις ενέργειές του το παιδί θα μπορέσει να εννοήσει/εσωτερικοποιήσει τη 
νέα γνώση. Θα κατακτήσει δηλαδή, τη γνώση μέσα από τις ενέργειες που θα κάνει στις 
δραστηριότητες. Η εσωτερίκευση αυτή, πρόκειται για μια δυναμική αλλαγή, όπως υ-
ποστηρίζει ο Papert. (Ackermann, 2001) και επίσης, δεν είναι κάτι το οποίο παραμένει 
μόνο στο άτομο, την μονάδα, αλλά αποτελεί μια διαμοιραζόμενη έννοια. (Stager, 
2005).  

Σύμφωνα με τον Papert (1980), όπως αναφέρει σχετικά σε βιβλίο του, ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής και γενικά οι ψηφιακές τεχνολογίες, δύναται να διαδραματίσουν σημα-
ντικό ρόλο στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην προσχολική αγωγή, καθώς αντιμετω-
πίζονται από τα παιδιά ως παιχνίδι. Αισθάνονται πως πέρα από την κατάκτηση της 
γνώσης, ότι δημιουργούν και αποκτούν νέες εμπειρίες. (Λιγνός, 2008; Papert, 1980). 
Μέσα από δραστηριότητες, οι οποίες έχουν πραγματικό νόημα για τα ίδια τα παιδιά, ο 
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υπολογιστής ως εργαλείο αξιοποιείται με σκοπό να παρέχει στους μαθητές την ευκαι-
ρία για διερευνητικό και δημιουργικό παιχνίδι. (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασα-
γιάννη, 2002). Μιλώντας για διερεύνηση στο παιχνίδι των μαθητών, εννοούμε το κα-
τάλληλο εκείνο πλαίσιο το οποίο δεν προσφέρεται μόνο για την απόκτηση της νέας 
γνώσης και την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων, αλλά παράλληλα δημιουργούνται διαθε-
ματικές και διεπιστημονικές συνδέσεις, αξιοποιούνται οι ΤΠΕ και δημιουργείται μια 
κοινότητα μάθησης. Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο έρευνα, έναντι του ό-
ρου διερεύνηση καθώς ο δεύτερος λογίζεται ως πιο «ανοιχτός», καθώς μας ενδιαφέρει 
εξίσου η διαδικασία αναζήτησης και η στάση που έχει ο «ερευνητής» (στην προκειμένη 
περίπτωση ο μαθητής) ως προς την αναζήτηση της γνώσης. (Νέο Σχολείο, 2011). 

Στοχοθεσία 

Οι στόχοι του σεναρίου χωρίζονται σε διδακτικούς(ενδεικτικά: να δοθεί η ευκαιρία στα 
παιδιά να εκφραστούν με τρόπους διαφορετικούς από τους συνηθισμένους, ώστε να 
καλλιεργηθεί η δημιουργική σκέψη, να εξοικειώνονται με βασικές ερευνητικές διαδι-
κασίες), παιδαγωγικούς(ενδεικτικά: η ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας 
ανάμεσα στα παιδιά) και τεχνολογικούς(ενδεικτικά: η αξιοποίηση λογισμικών για εξε-
ρεύνηση και διερεύνηση, η προσέγγιση των ψηφιακών εργαλείων ως «πολυεργαλείων» 
που μας προσφέρουν πολλές δυνατότητες για μάθηση και έκφραση). 

Δραστηριότητες – Φάσεις και Αξιολόγηση του σεναρίου 

Κατά την αρχική-εισαγωγική φάση, γίνεται η εισαγωγή των παιδιών στο θέμα. Τα 
παιδιά, παρατηρούν εικόνες και πίνακες ζωγραφικής που απεικονίζουν διαφορετικά 
συναισθήματα και ακολουθεί ένα ολιγόλεπτο βίντεο με τίτλο: «Νίκησε τον νταή, χωρίς 
τον αγγίξεις..!!». Όλο το εποπτικό υλικό παρουσιάζεται στα παιδιά μέσω του λογισμι-
κού kidspriration, όπου στην παρούσα φάση, αξιοποιείται ως νοητικός χάρτης. 
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Το λογισμικό Kidspiration κατατάσσεται στα συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφη-
σης. Μπορούμε, λοιπόν, να το αξιοποιήσουμε ως εποικοδομιστικό εργαλείο, ώστε να 
αξιοποιήσουμε τις πρότερες γνώσεις των παιδιών. Τα νήπια στη συγκεκριμένη δραστη-
ριότητα καλούνται να κάνουν συσχετισμούς και συγκρίσεις ανάμεσα στα «αντικεί-
μενα», να αποκωδικοποιήσουν μέσα από τις εκφράσεις των προσώπων τα συναισθή-
ματα. 

Μέσα από την παρατήρηση, ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια για τις σκέψεις των 
παιδιών, γύρω από τα συναισθήματα ανά περίπτωση, γιατί και πώς αισθάνεται ο κάθε 
ήρωας. Η τεχνική που αξιοποιείται σε αυτή τη φάση είναι ο καταιγισμός ιδεών 
(brainstorming). Μέσα από τη διαδικασία αυτή, αρχίζουν και αποκαλύπτονται οι πρώ-
τες γνώσεις και σκέψεις των παιδιών. 

Στη δεύτερη φάση του σεναρίου, περνάμε στο διερευνητικό κομμάτι. Οι μικροί μα-
θητές προσπαθούν να οριοθετήσουν το θέμα, με γνώμονα τα όσα ήδη γνωρίζουν και 
όσα πιστεύουν – υποθέτουν και θα ήθελαν να μάθουν. Η καταγραφή και οπτικοποίηση 
του προβληματισμού, μπορεί να γίνει μέσω της χαρτογράφησης. Μια ενδεικτική μορφή 
που θα μπορούσε να πάρει το θέμα: 

 

Τα παιδιά με την αξιοποίηση του διαδικτύου, μπορούν να αναζητήσουν πίνακες, παρα-
μύθια και πληροφορίες σχετικά με το υπό μελέτη θέμα. Η αναζήτηση και μελέτη του 
υλικού κρίνεται σκόπιμο να γίνει σε μικρές ομάδες των δύο - τριών παιδιών. Η κάθε 
ομάδα θα αναλάβει μία πτυχή του θέματος να ερευνήσει και να την παρουσιάσει στη 
συνέχεια στην ολομέλεια (παραλλαγή της μεθόδου fishbowl, προσαρμοσμένη στις δυ-
νατότητες των νηπίων). 
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Στην τρίτη και τελική φάση του σεναρίου, τα νήπια σε ζευγάρια θα φτιάξουν τις δικές 
τους ιστορίες, στο ψηφιακό περιβάλλον scratch. Το κεντρικό θέμα, ενιαίο για όλες τις 
ομάδες, είναι ένας μισοψημένος μικρόκοσμος, όπου υπάρχουν αντικρουόμενα συναι-
σθήματα και το κάθε ζευγάρι παιδιών θα δώσει τη δική του λύση στον κεντρικό ήρωα, 
τον χαρούμενο παλιάτσο. Με την ολοκλήρωση όλων των ομάδων, μπορεί να γίνει συ-
ζήτηση στην ολομέλεια, για το τέλος της κάθε ιστορίας και πώς η κάθε ομάδα προσέγ-
γισε το θέμα. 

H αξιολόγηση έχει ως κύριο σκοπό της, την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της διδασκαλίας και της προσφερόμενης 
εκπαίδευσης (ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο, 2002) και όχι την αξιολόγηση των μαθητών 
που αναδεικνύει τον ανταγωνισμό. Η αξιολόγηση του σεναρίου γίνεται σε δύο φάσεις. 
Στην πρώτη φάση, στη διαμορφωτική αξιολόγηση, παρατηρούμε τα παιδιά κατά την 
ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες. Αξιολογούμε αν οι δραστηριότητες προσελ-
κύουν το ενδιαφέρον των νηπίων, το επίπεδο δυσκολίας τους και τι είδους δυσχέρειες 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές, αν οι δραστηριότητες βοηθούν τα παιδιά να συνεργαστούν 
και αν διαμορφώνεται στην τάξη ένα κλίμα επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών. Στη 
δεύτερη φάση, στη τελική αξιολόγηση, αξιολογούνται οι επιμέρους στόχοι των δρα-
στηριοτήτων. Αξιολογούμε αν τα παιδιά έμαθαν κάτι καινούργιο για τα συναισθήματά 
τους, 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. (Κασσωτάκης & 
Φλουρής,2006). 
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Περίληψη 

Το άρθρο παρουσιάζει μια διδακτική πρόταση που εφαρμόστηκε στο Πιλοτικό Γυ-
μνάσιο Νέας Αρτάκης νομού Ευβοίας το σχολικό έτος 2013-2014 και αφορά τη σύν-
δεση της σχολικής εφημερίδας με τα πολυμέσα. Συγκεκριμένα αναλύονται οι στόχοι, 
καθώς και η μεθοδολογική προσέγγιση της διεύρυνσης των στόχων και των εφαρμο-
γών ενός Πολιτιστικού Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων στη δημιουργία δύο 
ενημερωτικών-ψυχαγωγικών οπτικοποιημένων εκπομπών με άξονα τη συντακτική 
ομάδα της σχολικής εφημερίδας. Βασική στόχευση της δράσης ήταν η αξιοποίηση 
της τεχνολογίας και της ψηφιακής πραγματικότητας εντός των δραστηριοτήτων της 
εκπαιδευτικής πρακτικής, εξοικειώνοντας τον μαθητή με τον κόσμο των πολυμέσων 
και της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας, παρέχοντας τα εργαλεία για μια κριτική και 
γόνιμη προσέγγισή της. 

Λέξεις - Κλειδιά: σχολική εφημερίδα, οπτικοποίηση, διερευνητική μάθηση 

Εισαγωγή 

Βασικός στόχος της σχολικής διαδικασίας είναι η ενεργοποίηση των μαθητών, η α-
ξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης και η καλλιέργεια θετικού κλίματος και συ-
νεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους. 
Μέσω των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ο καθηγητής μπορεί να δια-
μορφώσει μια πληρέστερη εικόνα για τους μαθητές του, οικοδομώντας ένα κλίμα ε-
μπιστοσύνης με αντίκτυπο και στη σχολική τάξη. Επίσης, η συνεργασία των μαθητών 
και οι κοινοί στόχοι ενεργοποιούν τις δυνατότητες των μαθητών πολύτροπα, βοηθούν 
την κοινωνικοποίησή τους και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων 
(Μπέλλας, 1985· Bonk & Cunningham, 1998). Η σχολική εφημερίδα είναι ένα πολυ-
εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού τόσο σε επίπεδο γνωστικό, όσο και σε παιδα-
γωγικό. 
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Τα έπεα πτερόεντα είναι η εφημερίδα του Γυμνασίου Νέας Αρτάκης του νομού Ευ-
βοίας που ξεκίνησε να εκδίδεται το 2010 με ένα τεύχος στο τέλος του σχολικού έτους 
και περιελάμβανε άρθρα μαθητών με θέματα κοινωνικά και επικαιρότητας. Το έτος 
2013-2014 η νέα ομάδα καθηγητών και μαθητών κράτησε το όνομα της εφημερίδας, 
για να διατηρηθεί η συνέχεια της παράδοσης που δημιουργήθηκε, προσπαθώντας πα-
ράλληλα για τη διεύρυνση της ύλης και διαμορφώθηκαν θεματικοί άξονες που θα λει-
τουργούσαν ως αφετηρία για να βρεθούν θέματα, να οργανωθούν στόχοι και να ταξι-
νομηθεί καλύτερα το έργο μας. 

 

Ειδικότερα, έγινε διάκριση έξι επιμέρους ενοτήτων στο έντυπο, οι οποίες θα οργάνω-
ναν τόσο την σκέψη και την έρευνά μας ως ομάδα, όσο και την ευκολότερη ανάγνω-
ση του εντύπου. Οι ενότητες ορίστηκαν από την πρώτη συνάντηση ως εξής: η σχολι-
κή πραγματικότητα μέσα από τα μάτια μας, κοινωνία και επικαιρότητα, υγεία, επι-
στήμη, αθλητισμός και πολιτισμός που ουσιαστικά θα διαμόρφωναν ένα καλλιτεχνικό 
ένθετο με λογοτεχνικά κείμενα των μαθητών, γελοιογραφίες, κουίζ και παιχνίδια 
γνώσεων που θα παρήγαγαν οι μαθητές. Επίσης, αποφασίστηκε να συμπεριληφθούν 
στην ύλη μας και βιβλιοκριτικές, προτεινόμενες ταινίες από τη δημοσιογραφική ομά-
δα, όπως και άρθρα για μουσική. Οι ενότητες βοήθησαν την ομάδα να αναζητά θέμα-
τα και να παράγει υλικό με βάση αυτούς τους πυρήνες. 

 

Η τηλεοπτική εκπομπή Φωνή σε σας - η διεύρυνση της έντυπης σχολικής εφημε-
ρίδας στον κόσμο των πολυμέσων 

 Σε μια εποχή που η εικόνα είναι κυρίαρχο στοιχείο της καθημερινότητας των μαθη-
τών, αφού ακόμα και στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας δίνεται ιδιαίτερη ση-
μασία στην παραγωγή πολυτροπικών κειμένων, θεωρήσαμε ότι η οπτικοποίηση της 
σχολικής εφημερίδας θα ήταν ένα πρόσθετο εργαλείο κριτικής επεξεργασίας της πλη-
ροφορίας. Άλλωστε, ο οπτικοακουστικός γραμματισμός δεν είναι μόνο η ικανότητα 
κατανάλωσης και κριτικής αποτίμησης, αλλά και δημιουργίας οπτικών εννοιών και 
παραγωγής οπτικών μηνυμάτων (Thoman & Jolls, 2008· Γρόσδος, 2010). 

Η νέα αυτή προσπάθεια της οπτικοποίησης του παραγόμενου υλικού πέρασε από 
πολλές μεταλλάξεις, καθώς αποτέλεσε μια καινούρια απόπειρα. Η αρχική πρόθεση 
και το βασικό κίνητρο ήταν η αξιοποίηση ενός μεγάλου και ετερόκλητου πλήθους 
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μαθητών που δήλωσε συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι μαθητές στις πρώτες συναντή-
σεις ήταν γύρω στους είκοσι, ενώ οι συναντήσεις θεωρήθηκε σκόπιμο να είναι εβδο-
μαδιαίες, για να μη χάνεται η συνέχεια. Επίσης, ήδη από την αρχή, οι ίδιοι οι μαθητές 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την παραγωγή video για διάφορα θέματα. Επομένως, χω-
ρίς να επιβαρυνθεί ο οικονομικός προϋπολογισμός του σχολείου με περισσότερα από 
ένα ετήσια τεύχη, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε ζωντανό το ενδιαφέρον των μαθη-
τών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τέθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι.  

Διδακτικοί στόχοι της έντυπης και οπτικοποιημένης εφημερίδας 
• Οι μαθητές να ερευνήσουν θέματα που τους ενδιαφέρουν και να μάθουν περισσότε-

ρα για αυτά. 
• Να εκφράσουν ιδέες και συναισθήματα για τον τρόπο που βιώνουν την πραγματικό-

τητα και τον εαυτό τους. 
• Να καταλάβουν καλύτερα την κοινωνία της εποχής μας, να επικοινωνήσουν τα 

προβλήματά της και τις προκλήσεις του παρόντος για έναν έφηβο. 
• Να γνωρίσουν μέσω συνεντεύξεων ανθρώπους καταξιωμένους στον χώρο τους που 

θα μπορούσαν να τους επηρεάσουν θετικά για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη 
ζωή. 

• Να δοθεί έμφαση -ως αυτόνομη μαθησιακή διαδικασία- στη συνεργασία και συν-
δημιουργία με συμμαθητές τους πάνω σε κοινά σχέδια (Κακλαμάνης, 2012). 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες, όπως η καλλιέργεια του γραπτού λόγου και να αναδεί-
ξουν ή να ανακαλύψουν και άλλα ταλέντα τους, όπως η γελοιογραφία. 

• Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα πληροφορίας και να προσεγγίσουν ποικιλία κει-
μενικών ειδών, καλλιεργώντας τον κριτικό γραμματισμό, ώστε να γίνουν κριτικοί 
δέκτες και επεξεργαστές των μηνυμάτων που προσλαμβάνουν από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης (Freire, 1970· Κωστούλη, & Στυλιανού, 2014). 

• Να γνωρίσουν τον κόσμο της δημοσιογραφίας και να συνειδητοποιήσουν τις ευθύ-
νες, τις δυσκολίες, αλλά και τα οφέλη που έχει κάποιος που ασχολείται με αυτό το 
επάγγελμα. 

Μεθοδολογικές αρχές οργάνωσης του σχολικού προγράμματος 

Η μέθοδος εργασίας στο σχολικό μας πρόγραμμα στηρίχθηκε στο διαλεκτικό μοντέ-
λο, την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και τη διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση, 
ενώ αξιοποιήθηκε η σύγχρονη τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα, δημιουργώντας πρω-
τότυπο και ψυχαγωγικό υλικό ενημέρωσης με έναν παιγνιώδη τρόπο. Η παιδαγωγική 
επιστήμη έχει δείξει πως η συμμετοχή των μαθητών σε άμεσες εμπειρίες, όπως η εκ-
πομπή Φωνή σε σας, μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αποκωδικοποίηση των οπτι-
κών συμβάσεων (Γρόσδος, 2010). Συγκεκριμένα ο μαθητής μετατρέπεται από παθη-
τικός δέκτης σε ενεργό υποκείμενο και κατασκευαστής της γνώσης που προσλαμβά-
νει. (Ματσαγγούρας, 2012).  

Δουλεύοντας σε υποομάδες αποφασίστηκαν βραχυπρόθεσμοι στόχοι που θα κινητο-
ποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών μέσα στην πολυδιάσπαση της καθημερινότητάς 
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τους, δίνοντας ρυθμό και ζωντάνια στη δημοσιογραφική ομάδα. Ταυτόχρονα, αποφα-
σίστηκε να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να επικοινωνούν με τη σχολική κοινό-
τητα καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς και να νιώσουν τα πολλαπλά οφέλη της ενα-
σχόλησής τους με μια τόσο δημιουργική απασχόληση.  

Αρχική σκέψη ήταν η παραγωγή πεντάλεπτων μηνιαίων ηχογραφημένων εκπομπών, 
αλλά σύντομα αναφέρθηκε και η περίπτωση της οπτικoπoιημένης εκδοχής τους, ιδέα 
που ενθουσίασε όλους. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, οι μαθητές έγιναν παραγωγοί 
της εικόνας και της είδησης που μεταδίδεται, αφού γνώρισαν κάποια βασικά εργαλεία 
και τεχνικές μέσω συζητήσεων και προβολής σχετικού υλικού (Θεοδωρίδης, 2002). 
Παράλληλα με τα άρθρα και την ύλη της εφημερίδας, κινηματογραφήθηκε οπτικοα-
κουστικό υλικό για 2-3 εκπομπές, με το οποίο τελικά ολοκληρώθηκαν δύο εικοσάλε-
πτες εκπομπές με θέματα παράλληλα, αλλά όχι απαραίτητα ίδια με της σχολικής εφη-
μερίδας, διότι οι μαθητές έδειξαν αστείρευτη δημιουργικότητα. Το υλικό υπερέβη τη 
μία ώρα γυρισμάτων για την κάθε εκπομπή, επομένως ακολούθησε η δημιουργική και 
απαιτητική διαδικασία του μοντάζ με συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών, για να 
καταλήξει το κάθε δελτίο στην τελική του μορφή. Χρησιμοποιήθηκε το εμπορικό 
πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο CyberLink PowerDirector, γιατί ήταν στην διάθεση 
δύο μαθητών της ομάδας και του καθηγητή πληροφορικής και οι οποίοι γνώριζαν κα-
λά την χρήση του. Ανάλογα ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερου λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού 
κώδικα) προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι τα: Avidemux, 
FreeVideoDub και Lightworks (δωρεάν έκδοση) για Windows. 

 Οι τεχνικές δυσκολίες ήταν πολλές, αλλά οι μαθητές απολάμβαναν ιδιαίτερα τα γυ-
ρίσματα. Η εκπομπή χωρίστηκε σε ενότητες με έναν ή δύο παρουσιαστές και συχνά 
παρεμβάλλονταν ρεπόρτερ που παρουσίαζε ο καθένας το θέμα του. Η πρώτη εκπομπή 
ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου και η 
δεύτερη προβλήθηκε στην τελική εκδήλωση τον Μάιο. Το χιούμορ έγινε το κύριο μέ-
σο επικοινωνίας, αν και οι μαθητές προσέγγισαν σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα και 
σημαντικά θέματα της πραγματικότητάς τους, ενώ η ομάδα καθηγητών αφήσαμε τους 
μαθητές να αυτενεργήσουν, ώστε να αισθάνονται υπεύθυνοι για όλα τα στάδια της 
παραγωγής και όχι απλώς εκτελεστές αποφάσεων και ιδεών άλλων.  

Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε στον διαχωρισμό των μεθοδολογικών εργαλείων 
σε δύο κατηγορίες, οι οποίες αντιστοιχούν και στην υλοποίηση των διαφορετικών 
στόχων που αναφέραμε παραπάνω, γιατί ο προσεκτικός σχεδιασμός αποτελεί βασική 
προϋπόθεση που θα οδηγήσει στη μάθηση (Κουτσογιάννης & Αλεξίου, 2012). Έτσι 
στην πρώτη κατηγορία ανήκει η μέθοδος διαμόρφωσης της ροής, συντονισμού και 
λειτουργίας της συντακτικής ομάδας με δύο διακριτές αρμοδιότητες, την υλοποίηση 
της έντυπης και της οπτικοποιημένης εκδοχής. Η δεύτερη κατηγορία μεθοδολογικών 
εργαλείων αφορούσε τον τρόπο προσέγγισης των πηγών και τους βασικούς κανόνες 
δεοντολογίας που ως συντακτική ομάδα, ορίστηκαν με στόχο την ευαισθητοποίηση 
των μαθητών απέναντι στην πληροφορία. Οι βασικές αρχές εργασίας, όσον αφορά 
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την οργάνωση των δύο παράλληλων δραστηριοτήτων μπορεί να συνοψιστούν στις 
ακόλουθες αποφάσεις: 
• Σύσταση δύο συντακτικών ομάδων, μία για την εφημερίδα και μία για την εκπομπή 

με τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις. 
• Ανάθεση θεμάτων στα πλαίσια θεματικών ενοτήτων, ατομικά ή ομαδικά με συγκε-

κριμένο χρονοδιάγραμμα και αξιολόγηση εργασιών από τη συντακτική ομάδα με ε-
πίβλεψη των καθηγητών. 

• Διάκριση ρόλων ρεπόρτερ, συντακτών, παρουσιαστών, τεχνικών, επιμελητών και 
διορθωτών των κειμένων και του οπτικοακουστικού υλικού με τη βοήθεια των υ-
πεύθυνων εκπαιδευτικών. 

• Συγγραφή των σεναρίων για τη βιντεοσκοπημένη εκπομπή με κριτήριο την αμεσότη-
τα και προφορικότητα. 

• Γυρίσματα σε καθορισμένο χρόνο στον χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης με τη ψη-
φιακή κάμερα του σχολείου. 

• Επεξεργασία του ψηφιακού υλικού από μέλη της συντακτικής ομάδας μαζί με τους 
εποπτεύοντες καθηγητές με το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο CyberLink Pow-
erDirector. 

Μεθοδολογία έρευνας και προσέγγισης των πηγών 

Όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης της δημοσιογραφικής ιδιότητας, ακολουθήθηκε 
το υπόδειγμα του κώδικα δεοντολογίας, όπως διαμορφώνεται από την ΕΣΗΕΑ (Για-
βρής, 2015). Οι κανόνες μας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
• Οι μαθητές όφειλαν να ελέγχουν ώστε οι πηγές τους να έχουν υπογραφή ειδικού για 

το θέμα που μελετούσαν, αναφέροντας πάντα το όνομα του συντάκτη και τον ιστό-
τοπο, βιβλίο ή περιοδικό, όπου είχαν βρει τις πληροφορίες. 

• Όφειλαν να αποφεύγουν την αντιγραφή αυτούσιων αποσπασμάτων από κείμενα, 
αλλά να πληροφορούνται και να συγκεντρώνουν το υλικό που τους είναι απαραίτη-
το, για να γράψουν ένα δικό τους.  

• Να σέβονται τους ειδικούς όρους των επιστημών και να συζητούν με τους εκπαιδευ-
τικούς την ανάγκη ή όχι περαιτέρω εξηγήσεων για ένα συγκεκριμένο όρο. 

• Οι μαθητές που αναλάμβαναν μια προγραμματισμένη συνέντευξη πρότειναν συγκε-
κριμένες ερωτήσεις, οι οποίες επεξεργάζονταν από όλη την ομάδα. 

• Έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην απομαγνητοφώνηση, για να μην αλ-
λοιωθεί το περιεχόμενο των λόγων του ομιλητή. 

Συμπεράσματα 

Συνειδητοποιήσαμε ότι οι περισσότεροι μαθητές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την α-
ξιοποίηση της τεχνολογίας στην καθημερινότητά τους και αποδείχτηκαν αποτελεσμα-
τικοί στη διαχείριση πολύπλοκων σχεδίων και αρμοδιοτήτων παρά το επιφορτισμένο 
σχολικό πρόγραμμά τους. Ωστόσο, το αποτέλεσμα προκαθορίστηκε συχνά από παρά-
γοντες που ήταν δύσκολο να ελεγχθούν, όπως η τεχνική υποστήριξη και ο λίγος χρό-
νος που διέθεταν οι μαθητές. Όμως και αυτές οι δυσκολίες είχαν παιδαγωγικό όφελος, 
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γιατί οι μαθητές αντιλήφθηκαν όλη την πορεία της υλοποίησης ενός σχεδίου σε ρεα-
λιστική βάση. 

Έγινε πράξη η βασική επιδίωξη για διαμόρφωση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων που 
θα συνεχίζονταν και μετά το πέρας του σχολικού προγράμματος. Οικοδομήθηκε ένα 
διαδραστικό και πολυεπίπεδο πλαίσιο επικοινωνίας και επίτευξης των διδακτικών 
στόχων, δημιουργώντας με τη μαθητοκεντρική διδασκαλία και την αξιοποίηση των 
θεωριών περί κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Vygotski, 1978) ένα ψυχαγωγικό κλίμα 
συνεργασίας, ώστε οι μαθητές να μετατραπούν σε παραγωγούς/κοινωνούς της γνώ-
σης (Adler, 1982· Borich, 1999).  

Με το ψηφιακό υλικό θεωρούμε πως δόθηκε μια εναργής διάδοση της έρευνάς των 
μαθητών στα ποικίλα θέματα που προσέγγισαν, βελτιώνοντας την επικοινωνία των 
εφήβων μέσα στο σχολικό περιβάλλον τους δημιουργικά, μετατρέποντάς τους ταυτό-
χρονα σε ενεργούς και υποψιασμένους τηλεθεατές με κριτήρια ποιότητας στις επιλο-
γές τους. Σε τελική ανάλυση, τα πολυμέσα μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα πολύ-
τιμο παιδαγωγικό εργαλείο, για να αλλάξει η εικόνα πολλών μαθητών για τη σχολική 
διαδικασία, αισθανόμενοι πως το σχολείο μπορεί να τους αφορά και να τους καταλα-
βαίνει.  
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Σχολικός κήπος 
Παρουσίαση ευρωπαϊκού καινοτόμου προγράμματος, για το Νηπιαγωγείο 

Τασιούλη Γεωργία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 
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Georgia.tasiouli@gmail.com 

Χαλιώτου Αικατερίνη 
Αν/τρια Προϊσταμένη Διοικητικών θεμάτων/Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Ε. Κεφ/νίας 

Πρεσβευτής των προγραμμάτων ODS και ISE 
Haliotou@gmail.com 

Περίληψη 

Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Καινοτόμου Προγράμαμτος Open Discovery Space με 
έμφαση στην ανάπτυξη των φυτών που εκπονήθηκε από το 5ο Νηπιαγωγείο Αργοστο-
λίου Κεφαλληνίας το σχολικό έτος 2014-2015 και βραβεύτηκε ανάμεσα στα 8 καλύ-
τερα σενάρια πανελλαδικώς. Χρησιμοποιήθηκε υλικό από το διαδίκτυο με την εφαρ-
μογή Νέων Τεχνολογιών και η στοχοθεσία στηρίχθηκε στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011).  

Λέξεις - Κλειδιά: Σχολικός κήπος, διαδίκτυο, Νέες Τεχνολογίες, Προσχολική Εκπαί-
δευση. 

Εισαγωγή 

Στα πλαίσια διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Καινοτόμου Προγράμματος Open Discovery 
Space κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-15 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
Ν. Κεφαλληνίας, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα project για την ανάπτυξη των φυ-
τών και τη χρησιμότητά τους στο 5ο Νηπιαγωγείο Κεφαλληνίας, όπου συμμετείχαν 42 
νήπια και 2 εκπαιδευτικοί. Απώτερος σκοπός η επαφή των μικρών παιδιών με τα φυτά 
και τις καλλιέργειες και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβάλλοντος. 

Το υλικό συγκεντρώθηκε από το διαδίκτυο και προσαρμόστηκε στις ανάγκες των παι-
διών προσχολικής ηλικίας με χρήση των Τ.Π.Ε.. Η στοχοθεσία στηρίχθηκε στο Νέο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011) και το πρόγραμμα παρου-
σιάστηκε σε γονείς και συναδέλφους στο Δημοτικό Θέατρο Κεφαλονιάς προς ενημέ-
ρωση και ανταλλαγή απόψεων. 

Στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Αναλυτικά αναφέρονται οι στόχοι του προγράμματος σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011), τόμος Β΄:  
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Ως προς τις Τ.Π.Ε. : 
− Να έρθουν σε επαφή με την τεχνολογία μέσα από βιωματικέ εμπειρίες, να την χρη-

σιμοποιούν με ασφάλεια και με τρόπο που να εξυπηρετεί τους σκοπούς και τις α-
νάγκες τους 

− Να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο, χρησιμοποιώντας λογισμικά σχεδίασης και 
επεξεργασίας, αναπαραγωγής, παρουσίασης, καταγραφής εικόνας και ήχου  

− Να επιλύουν προβλήματα και να μοντελοποιούν τη γνώση με λογισμικά ανοιχτού 
τύπου εννοιολογικής χαρτογράφησης  

− Να δημιουργούν puzzles ψηφιακής μορφής 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία : 
− Να αποκτούν ομαδικές, συνεργατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και να ανα-

πτύξουν κατά το δυνατόν αίσθημα ευθύνης 
− Να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και να αναπτύξουν κριτική 

και δημιουργική σκέψη 
− Να μάθουν να επικοινωνούν, με διάφορους τρόπους, με φορείς και πρόσωπα 
− Να ακούν και να κατανοούν τις οδηγίες που τους δίνονται 
− Να αναπτύξουν φιλικές στάσεις και διάθεση προς το περιβάλλον μέσα από το σχο-

λικό κήπο 

Ως προς τις άλλες γνωστικές περιοχές : 
− Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς οργανισμούς 
− Να έρθουν τα νήπια σε επαφή με τη φύση, να βιώσουν και να εξερευνήσουν τα 

χαρακτηριστικά της φύσης 
− Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβάλλοντος 
− Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν την ανάπτυξη των φυτών 
− Να ζωγραφίζουν τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις τους από τον σχολικό κήπο 
− Να εμπλακούν στο φύτεμα  

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

 Το σενάριο ξεκίνησε με την ανάγνωση του βιβλίου «Μεγαλώνει, μεγαλώνει το φυτό 
ου Σάμ Γκόντουιν. Παρακάτω περιγράφονται κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες που 
ήταν αναπτυξιακά κατάλληλες για τα παιδιά της τάξης και προκάλεσαν το ενδιαφέρον 
τους. 

− Αναζήτηση εικόνων και πληροφοριών στο διαδίκτυο. Γράφοντας σχετικές λέξεις 
στη μηχανή αναζήτησης της Google, είδαμε εικόνες σχετικές με λουλούδια και τις 
αποθηκεύσαμε στον Η/Υ. 

− Φωτογραφίσαμε τον κήπο με τη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 
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− Ζωγραφίσαμε με το εκπαιδευτικό λογισμικό καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουρ-
γίας tuxpaint Revelation Natural art τον κήπο των ονείρων μας.  

 

− Δημιουργήσαμε puzzle ψηφιακής μορφής με φυτά με το πρόγραμμα Astra Gift 
Maker. 

 

− Αξιοποιήσαμε το on line εργαλείο web 2.0. Storybird, ώστε τα νήπια να δημιουρ-
γήσουν το δικό τους ψηφιακό παραμύθι για τα λουλούδια με τίτλο «Ο χαρούμενος 
κήπος». 

− Ενσωματώσαμε στη διδακτική μας πράξη το πολυμεσικό ιστότοπο bedtime stories 
collection, όπου ακούσαμε το παραμύθι «Ο Τζακ και η φασολιά». 

− Παίξαμε διαδραστικό εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι για το κύκλο ζωής των φυ-
τών.  
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− Αναζητήσαμε πληροφορίες στη ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia για την ανά-
πτυξη των φυτών 

− Εντοπίσαμε στο google earth το σχολικό μας κήπο αλλά και τους κήπους άλλων 
σχολείων. 

− Γράψαμε ταμπέλες με το όνομα του φυτού και τη φωτογραφία του που βρήκαμε 
στον διαδίκτυο. 

− Κάναμε χρήση της web camera και μέσω skype συνομιλήσαμε με άλλα σχολεία 
που ασχολούνται με το σχολικό κήπο. 

− Κάναμε εικονική περιήγηση το αττικό φυτωριακό πάρκο της Αθήνας 
− Ηχογραφήσαμε με τη χρήση του μικροφώνου του υπολογιστή ιστορίες που δη-

μιουργήσαμε και ποιήματα που μάθαμε για τα λουλούδια. 
− Καλλιεργήσαμε το δικό μας θερμοκήπιο. 

 

− Διαμόρφωση χώρου σχολικού κήπου με τοποθέτηση παρτεριών και φύτεμα λου-
λουδιών 

 

Χρήση Η.Υ., Τ.Π.Ε., καθώς και άλλων μέσων για το διδακτικό σενάριο 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. λειτούργησε υποστηρικτικά στην ενσωμάτωση της μάθησης ενώ 
ταυτόχρονα χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο αξιολόγησης των μαθησιακών δεξιοτήτων 
(Κόμης, 2004). Για τις ανάγκες του σεναρίου χρειαστήκαμε:  
− Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 
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− Υπολογιστές με εγκατεστημένα τα λογισμικά που χρησιμοποιήσαμε και τα προ-
γράμματα επεξεργασίας και παρουσίασης 

− Προβολικό μηχάνημα 

Υποκείμενη θεωρία μάθησης 

Το σενάριο στηρίζεται στην κοινωνικοπολιτισμική Θεωρία μάθησης. Η μάθηση συντε-
λείται μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια και δημιουργείται από 
την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές πε-
ριστάσεις και μέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων (Ματσαγγούρας, 2000). 
Στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες για τη μάθηση είναι εξαιρετικά σημαντικός ο ρό-
λος της επικοινωνίας, της χρήσης της γλώσσας για την επικοινωνία και συνεννόηση 
και εν γένει της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα (Χρυσαφίδης, 2002).  

Αξιολόγηση 

 Εκτός από τη χρήση αυθεντικών τεχνικών αξιολόγησης όπως η συζήτηση στην τάξη, 
η παρατήρηση των μαθητών, το ημερολόγιο, η αξιολόγηση του προγράμματος, επιλέ-
ξαμε το καταλληλότερο υλικό από το αρχείο μας (φωτογραφίες, video, κείμενα) και τα 
χρησιμοποιήσαμε για τη σύνταξη ενός ψηφιακού βιβλίου. Έχοντας την εμπειρία από 
τα προηγούμενα σταυρόλεξα που λύσαμε στην τάξη, αξιοποιήσαμε στη διδακτική μας 
πράξη το εκπαιδευτικό λογισμικό Hotpotatoes -J cross για τη δημιουργία πολυμεσικών 
σταυρολέξων με τη χρήση εικόνων λουλουδιών. 

 

Συμπεράσματα 

Προσπαθήσαμε μέσα από ένα καλά τεκμηριωμένο παιδαγωγικό και μεθοδολογικό 
πλαίσιο, να ενεργοποιήσουμε τη κριτική και δημιουργική σκέψη των μαθητών και την 
καλλιέργεια περιβαλλοντικών στάσεων και συνηθειών. Οι στόχοι που είχαμε θέσει ε-
πιτεύχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Μέσα από την υλοποίηση αυτού του σεναρίου καταλάβαμε ότι η φύση δεν σου επιτρέ-
πει να προσχεδιάσεις αλλά να αφήνεσαι και ειδικά όταν βρίσκεσαι με παιδιά. Γιατί τα 
παιδιά, σε αντίθεση με μας τους μεγάλους εναρμονίζονται με τη φύση, ερευνούν και 
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συναρπάζονται. Σε μας μένει να συμμετέχουμε στο δρόμο που μας οδηγούν κα με δια-
κριτικότητα να παρεμβαίνουμε. Αυτό νιώσαμε φέτος, δουλεύοντας το κήπος μας μαζί 
με τα παιδιά. Βιώσαμε τη χαρά, τον ενθουσιασμό. 
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Τα τρία γουρουνάκια. Διδακτικό σενάριο για το νηπιαγωγείο 

Μαστορή Μερόπη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

mmastori71@gmail.com 

Σταύρου Παναγιώτα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

panstavrou74@gmail.com 

Περίληψη 

Ο ρόλος της τεχνολογίας στο νηπιαγωγείο προσδιορίζεται μέσα από καθημερινές 
δράσεις σ’ όλο το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Οι Τ.Π.Ε.  επιλέγονται από τον εκ-
παιδευτικό για να εμπλουτίσουν τις μαθησιακές εμπειρίες, να ενισχύσουν βασικές 
ικανότητες και να παράγουν προστιθέμενη αξία στις εκπαιδευτικές πρακτικές. Επι-
πλέον επιλέγονται από τα παιδιά, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων καθημερινών 
αναγκών και καταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση,χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
άλλα μέσα ή υλικά, παραδοσιακά και μη. ( Nέo Σχολείο, Μαθησιακές Περιοχές, 2ο 
Μέρος, σελ.117).Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο καθημερινών δραστηριοτήτων αποφασί-
σαμε να παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.  για τη διδασκαλία 
της παιδικής λογοτεχνίας και συγκεκριμένα ενός πολύ γνωστού παραμυθιού « Τα 3 
γουρουνάκια», αξιοποιώντας συγχρόνως όλες τις γνωστικές περιοχές του Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τρία γουρουνάκια, παραμύθι, συνεργατική μάθηση. 

Εισαγωγή 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα εργαλείο, που έχει τη δυνατότητα να διευρύνει 
τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των μικρών παιδιών, προσδίδοντας νέα διάσταση στις α-
ναπτυσσόμενες δραστηριότητες και ενισχύοντας τη δυναμική του διερευνητικού- δη-
μιουργικού τους παιχνιδιού. Αν αξιοποιηθεί και σε κατάλληλα οργανωμένο μαθησια-
κό περιβάλλον, από ενημερωμένους εκπαιδευτικούς, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 
μπορεί να ενθαρρύνει τις μεταξύ των παιδιών αλληλεπιδράσεις, προωθώντας την κοι-
νωνικοποίηση τους, να ενισχύσει την ευελιξία της σκέψης και τη δημιουργικότητα 
τους για επίλυση προβλημάτων ( Siraj-Blatchford & Whitebread, 2003) όπως αναφέ-
ρεται στον Οδηγό Νηπιαγωγού- Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί, Δημιουργικά Περιβάλλο-
ντα Μάθησης. 

Ιδιαίτερα, στην εποχή μας με τη ραγδαία τεχνολογική έκρηξη και την πληθώρα της 
πληροφορίας, η οργάνωση και ο σχεδιασμός μιας διδασκαλίας θα πρέπει να περιέχει 
το στοιχείο της ευελιξίας, της καινοτομίας και της πρόκλησης, ώστε να εμφυσά στο 
μαθητή τη διάθεση και την όρεξη για μάθηση και δημιουργία, να κινητοποιεί το εν-
διαφέρον του και να τον βοηθά πώς να μαθαίνει εύκολα, αβίαστα και εποικοδομητι-
κά,ασκώντας παράλληλα την αυτόνομη βούληση και συμμετοχή (Ντούλια Αθ., Διδά-
σκοντας μέσα από τα παραμύθια: Δυνατότητες- όρια-προοπτικές). 
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Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία ενός παραμυθιού παρέχει τη 
δυνατότητα εφαρμογής σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων, δημιουργώντας προϋ-
ποθέσεις που συμβάλλουν στην ολόπλευρη ψυχοκινητική, γνωστική, και συναισθη-
ματική του ανάπτυξη. Ένα παραμύθι προσφέρει μάθηση και αγωγή, ευνοεί την ενερ-
γητική συμμετοχή και αναπτύσσει τη δημιουργική φαντασία του παιδιού, πολύ πε-
ρισσότερο όταν πλαισιώνεται από παιγνιώδεις δραστηριότητες, καθώς παραμύθι και 
παιδί αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία ανεκτίμητης αλληλεπίδρασης. Μέσα από 
διάφορες δραστηριότητες που μπορεί να σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός το παιδί ασκείται 
σε διάφορες μορφές συμπεριφοράς και κοινωνικής μαθητείας αλλά κυρίως ψυχαγω-
γείται. Σ την ουσία, ο μαθητής μαθαίνει πώς να μαθαίνει ασυνείδητα, φυσικά και αβί-
αστα μέσα από το παιχνίδι της μυθοπλασίας και με τη χρήση κατάλληλων για την η-
λικία του εργαλείων και εποπτικών μέσων ( χάρτες εννοιών, ιστογράμματα, κ. τ. λ) 
(Ντούλια Αθ., Διδάσκοντας μέσα από τα παραμύθια: Δυνατότητες- όρια-προοπτικές). 

Άξονες περιγραφής διδακτικού σεναρίου 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Τα τρία γουρουνάκια» 

Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου: Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να καθο-
ρίσουμε τη διάρκεια του σεναρίου σε 10 διδακτικές ώρες. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί εντάσσε-
ται στις γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών, των Εικαστικών, της Μελέτης Περι-
βάλλοντος και της Γλώσσας και της Πληροφορικής. 

Ηλικία στην οποία απευθύνεται:  Το διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας. 

Σκοπός και στόχοι διδακτικού σεναρίου: Βασικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου 
είναι να βοηθήσει τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και μέσα στο 
πλαίσιο της παιδικής λογοτεχνίας, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να μάθουν να 
συνεργάζονται για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού και να αναγνωρίσουν την 
πρόσθετη αξία της χρήσης του υπολογιστή. 

 Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:  

Μελέτη Περιβάλλοντος - Ανθρωπογενές περιβάλλον: Να αναπτύξουν ικανότητες 
συνεργασίας και να υποβοηθούνται να πραγματοποιούν μικρές έρευνες. 

Γλώσσα: Να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές. Να περιγράφουν, να εξη-
γούν, να ερμηνεύουν. Να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο. 
Να συμμετέχουν σε συζητήσεις να επιχειρηματολογούν και να αιτιολογούν τις από-
ψεις τους. Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον και μέσα σε κείμενα 
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Μαθηματικά:  Να εφαρμόζουν τα Μαθηματικά στην καθημερινή πρακτική. Να οι-
κοδομούν την έννοια των αριθμών και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με 
αυτούς. Να παρατηρούν, να συγκρίνουν, να ταξινομούν, να σειροθετούν. Να κατανο-
ούν απλές χωρικές σχέσεις και σχέσεις μεγεθών. Να αναγνωρίζουν συμμετρικά σχή-
ματα ως προς άξονα. 

Δημιουργία και Έκφραση-Εικαστικά: Να παρατηρούν και να ερμηνεύσουν το αν-
θρωπογενές περιβάλλον με πολλούς τρόπους. Να δημιουργούν πολλαπλής φύσης 
καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Να εκφραστούν εικαστικά χρησιμοποιώντας χρώματα 
και σχήματα με τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών. 

Ως προς τη χρήση Νέων τεχνολογιών: Να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και διε-
ρευνητικό μοντέλο μάθησης. Να συνεργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή κά-
ποιου έργου. Να παίζουν με τα «εργαλεία» ελεύθερης σχεδίασης και τα έτοιμα σχή-
ματα για να κάνουν δικές τους συνθέσεις. Να εξοικειωθούν με την χρήση του πλη-
κτρολογίου και του ποντικιού για να επεξεργαστούν  εικόνα (αντιγραφή, επικόλληση, 
αποθήκευση, εκτύπωση). Να χρησιμοποιούν κατάλληλα λογισμικά για την υλοποίη-
ση δραστηριοτήτων και να εξοικειωθούν με το πληροφορικό περιβάλλον τους (π.χ. 
λογισμικό παρουσίασης, επεξεργασίας κειμένου, εικαστικής έκφρασης και διαδικτύ-
ου). Να έρθουν σε επαφή με τον υπολογιστή έτσι ώστε να κατανοήσουν τη χρησιμό-
τητά του τόσο στην εργασία του ανθρώπου όσο και στην ψυχαγωγία του. 

Β. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας. Να 
κινητοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη, την κριτική τους ικανότητα και φαντα-
σία. Να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυ-
ψης. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των νηπίων: Για την πραγματοποίηση των δραστηριοτή-
των τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να χειρίζονται το ποντίκι και να είναι ικανά: να 
επιλέγουν με το ποντίκι, να χρησιμοποιούν τα ειδικά πλήκτρα του κενού, της διαγρα-
φής και του enter.  Ακόμα να χρησιμοποιούν τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης και να 
έχουν κατακτήσει δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης, καθώς και την έννοια του αριθ-
μού. 

Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα: Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο 
είναι συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα και με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, 
καθώς οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν είναι οργανωμένες διαθεματικά ενι-
σχύοντας την αλληλεπίδραση των μαθητών, ενθαρρύνοντας την επικοινωνία και τη 
συνεργασία μεταξύ τους και προάγοντας τη δημιουργικότητα τους. Ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής χρησιμοποιείται ως εργαλείο δημιουργίας, ανακάλυψης και έκφρασης 
στο πλαίσιο των καθημερινών συλλογικών τους δραστηριοτήτων. 
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Οργάνωση της τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: Οι δραστηριότητες 
υλοποιήθηκαν στη «γωνιά» του ηλεκτρονικού υπολογιστή, στην τάξη, στην οποία 
υπάρχει ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και εκτυπωτής. Απαραίτητη είναι η σύνδεση 
στο Διαδίκτυο. Επίσης απαραίτητο είναι να είναι εγκατεστημένα τα εξής λογισμικά 
γενικής χρήσης: Λογισμικό εξάσκησης (Hot Potatoes), Λογισμικά Δημιουργίας, Επι-
κοινωνίας και Έκφρασης (Revelation Natural Art), Λογισμικό Παρουσίασης (Power-
Point), Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Διαδικτύου Web 2.0 (Jigsaw puzzle), Λογισμικό 
δημιουργίας βίντεο (Movie Maker).Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες 2-3 ατόμων κάθε 
φορά. Ωθούνται να ερευνούν και να εμπλέκονται σε καταστάσεις προβληματισμού, 
να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους και να αλληλοβοηθούνται. Τα υπόλοιπα 
παιδιά απασχολούνταν σε ανάλογες κάθε φορά δραστηριότητες με εικόνες ή φύλλα 
εργασίας. 

Διδακτική προσέγγιση 

Η ανάπτυξη του σεναρίου στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομιτισμού και στις κοι-
νωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotsky και των απογόνων του σύμφωνα με τις 
οποίες η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια (γλώσσα, 
στερεότυπα, αντιλήψεις) με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστά-
σεις και μέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων. Οι θεωρίες αυτές αποδίδουν 
πολύ μεγάλη σημασία στη γλώσσα ως παράγοντα για τη μάθηση και στηρίζονται 
στην υπόθεση της ζώνης της εγγύτερης ή (επικείμενης ανάπτυξης). Η ζώνη αυτή απο-
τελείται από ένα σύνολο γνώσεων τις οποίες ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει με τη 
βοήθεια του περιβάλλοντος –αλλά όχι 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.( Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση, τεύχος 
1, Γεν. μέρος, Μάιος 2008).  

Διδακτική προσέγγιση με Τ.Π.Ε.  (προστιθέμενη αξία) 

Η ένταξη των Τ.Π.Ε.  στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον 
μάθησης ιδιαίτερα ελκυστικό και ευχάριστο. Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην εκ-
παιδευτική διαδικασία μέσα σε ένα διαδραστικό περιβάλλον, γεγονός που τα καθιστά 
από παθητικούς δέκτες, δημιουργούς της πληροφορίας και της γνώσης. Επίσης, εφό-
σον έχουν υιοθετηθεί ομαδοσυνεργατικές μορφές συνεργασίας γύρω απ’ τον υπολο-
γιστή, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες τους, να επικοι-
νωνούν με τους άλλους και να αναπτύσσουν έτσι εναλλακτικές στρατηγικές προσέγ-
γισης και επίλυσης προβλημάτων 

Εφαρμογή δραστηριοτήτων του σεναρίου 

1. Δραστηριότητα «Βρες τη λέξη» 

Στόχοι: Να συνειδητοποιήσουν τη διαφορά μεταξύ γραπτού λόγου και εικόνας 
(Γλώσσα). Να αντιστοιχίσουν εικόνα με λέξη (Γλώσσα). 
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Λογισμικό: Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό εξάσκησης Hot potatoes το οποίο δίνει 
τη δυνατότητα δημιουργίας τεστ και δραστηριοτήτων με τη μορφή ιστοσελίδας.  

Ρόλος Εκπαιδευτικού: Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί έναν πίνακα αντιστοίχισης με το 
πρόγραμμα J Match. Στην αριστερή στήλη εισάγει τέσσερις εικόνες από το παραμύθι 
και στη δεξιά στήλη τις αντίστοιχες λέξεις.  

Δράση μαθητών: Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες 2-3 παιδιών καλούνται να αντι-
στοιχίσουν την εικόνα με τη σωστή λέξη, αφού συμβουλευτούν τον αντίστοιχο πίνα-
κα αναφοράς στην τάξη. 

 

 2. Δραστηριότητα – «Δημιουργία puzzle» 

Στόχος: Να εξοικειωθούν με την χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού για να 
συνθέσουν εικόνα. (Μαθηματικά, Νέες Τεχνολογίες).  

Λογισμικό: Από τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διαδικτύου Web 2.0 χρησιμοποιήθη-
κε η εφαρμογή για δημιουργία online puzzle στο jigsaw planet.Πρόκειται για δωρεάν 
ιστοσελίδα, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει εικόνες και να δη-
μιουργήσει puzzle με στόχο την καλλιέργεια της παρατηρητικότητας των παιδιών.  

Ρόλος εκπαιδευτικού: Ο εκπαιδευτικός ανοίγει το φυλλομετρητή (browser) στη δι-
εύθυνση http://www.jigsawplanet.com/. Σε συνεργασία με τα παιδιά γίνεται η επιλογή 
της εικόνας που θα συνθέσουν (στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια εικόνα του 
παραμυθιού). Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός εισάγει την επιλεγμένη εικόνα συνδια-
μορφώνοντας τον βαθμό δυσκολίας (μορφή και αριθμό κομματιών puzzle). 

Δράση μαθητών: Τα παιδιά καλούνται να συνθέσουν εικόνες. Η σύνθεση και ανα-
σύνθεση εικόνων που επιλέγουν τα ίδια, κεντρίζει το ενδιαφέρον τους ενώ συνάμα τα 
ψυχαγωγεί. 
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3. Δραστηριότητα - «Βάλε στη σειρά τις εικόνες του παραμυθιού» 

Στόχος: Να παρατηρούν, να συγκρίνουν, να ταξινομούν, να σειροθετούν (Μαθηματι-
κά). 

Λογισμικό: Το Λογισμικό Παρουσίασης Power Point είναι ένα πολυμεσικό και υ-
περμεσικό εργαλείο, με τη βοήθεια του οποίου αναπτύσσονται δεξιότητες οργάνωσης 
και συλλογισμού, ικανότητες διαχείρισης έργου, δεξιότητες παρατήρησης. Στο πλαί-
σιο αυτό, τα υπερμέσα συνιστούν ισχυρά γνωστικά εργαλεία στη διάθεση του μαθητή 
για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των γνωστικών δομών του.  

Ρόλος Εκπαιδευτικού: Χρησιμοποιώντας το Λογισμικό Παρουσίασης Power Point 
ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα ευχάριστο, διασκεδαστικό φύλλο εργασίας, όπου τα 
παιδιά καλούνται με την τεχνική σύρε κι άσε να βάλουν στη σειρά τις εικόνες του πα-
ραμυθιού.  

Δράση μαθητών: Οι μαθητές δουλεύοντας σε ζευγάρια βάζουν στη σειρά τις εικόνες 
του παραμυθιού, αφού πρώτα τις περιγράψουν προφορικά. Με αυτόν τον παιγνιώδη 
τρόπο εξασκούνται σε δεξιότητες εξέλιξης και σειροθέτησης. 
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4. Δραστηριότητα - «Συμμετρία παντού!»  

Στόχος: Να αναγνωρίζουν συμμετρικά σχήματα ως προς άξονα (Μαθηματικά). 

Να εκφραστούν εικαστικά χρησιμοποιώντας χρώματα και σχήματα και τις δυνατότη-
τες των Νέων Τεχνολογιών (Δημιουργία και Έκφραση).  

Λογισμικό: Το Revelation Natural Art είναι ένα ανοικτό εκπαιδευτικό λογισμικό με 
πολλαπλές σχεδιαστικές δυνατότητές μια εφαρμογή επεξεργασίας γραφικών γενικής 
χρήσης με δυνατότητες δημιουργικής γραφής, σύνθεσης πρωτότυπων ιστοριών και 
παραγωγής κινούμενων σχεδίων. Μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια του Αναλυτικού 
Προγράμματος σε όλες τις γνωστικές περιοχές. 

Ρόλος εκπαιδευτικού: Ο εκπαιδευτικός ανοίγει το λογισμικό Revelation Natural Art. 
Δείχνει στα παιδιά πώς επιλέγοντας το κουμπί Συμμετρίας σχεδιάζουμε από τη μια 
πλευρά και ταυτόχρονα το ίδιο εμφανίζεται και από την άλλη. 

 Δράση μαθητών: Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες των 3 ατόμων. Χρησιμοποιώντας 
την επιλογή αυτή ζωγραφίζουν σπιτάκια σαν αυτά που έφτιαξαν οι ήρωες του παρα-
μυθιού και εμπλουτίζουν με όποιον τρόπο θέλουν τη ζωγραφιά τους διαπιστώνοντας 
και κατανοώντας τη συμμετρία μέσω του λογισμικού με δημιουργικό και παιγνιώδη 
τρόπο.  
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5. Δραστηριότητα- «Δημιουργία ταινίας» 

Στόχος: Να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να επιχειρηματολογούν και να αιτιολογούν 
τις απόψεις τους, δημιουργώντας έργο με χρονική ακολουθία (Γλώσσα). Να δημιουρ-
γούν πολλαπλής φύσης καλλιτεχνικά δημιουργήματα (Δημιουργία και Έκφραση).  

Λογισμικό: Χρησιμοποιώντας το ανοικτό λογισμικό εφαρμογών του φυλλομετρητή 
καθώς και την επιλεγμένη μηχανή αναζήτησης Google οι μαθητές, με τη βοήθεια του 
/ της εκπαιδευτικού μπορούν να περιηγηθούν σε ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού 
και να αναζητήσουν ποικίλες μορφές εκπαιδευτικού υλικού.  

Λογισμικό δημιουργίας και επεξεργασίας video με χρήση εικόνων, βίντεο, ήχου. 
Movie Maker. Αξιοποιήσαμε το λογισμικό για να δημιουργήσουμε μια ταινία που 
εμπεριέχει εξώφυλλα από το παραμύθι από διάφορες εκδόσεις, τις οποίες αναζητήσα-
με στο Διαδίκτυο. 

Ρόλος Εκπαιδευτικού: Ο εκπαιδευτικός ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης του φυλ-
λομετρητή και χρησιμοποιεί την μηχανή αναζήτησης Google (www.google.gr) Δράση 
μαθητών: Τα παιδιά δουλεύοντας σε ομάδες 2-3 ατόμων πληκτρολογούν τον τίτλο 
του παραμυθιού και στη συνέχεια κάνουν αναζήτηση στις Εικόνες. Καλούνται για να 
παρατηρήσουν τις εικόνες, να ανταλλάξουν απόψεις και να εκφράσουν τις εμπειρίες 
τους.  

 

Διαλέγουν τις αγαπημένες τους εικόνες και τις αποθηκεύουν σε φάκελο στην επιφά-
νεια εργασίας. Κάθε ομάδα ανοίγει το δικό της φάκελο και τα παιδιά της ομάδας πε-
ριγράφουν και επιχειρηματολογούν για τους λόγους επιλογής των εικόνων που διάλε-
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ξαν. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός ανοίγει το χρησιμοποιούμενο Λογισμικό Δημιουρ-
γίας και Επεξεργασίας video Movie Maker. Δράση μαθητών: Οι μαθητές με τη βοή-
θεια του εκπαιδευτικού εισάγουν αρχικά τις εικόνες, αλλά και τις φωτογραφίες που 
επέλεξαν .Στη συνέχεια επιλέγουν τη μουσική που θέλουν για να επενδύσουν μουσι-
κά την ταινία και τα εισάγουν κι αυτά στην ανάλογη περιοχή του περιβάλλοντος του 
λογισμικού. Η ταινία μας είναι έτοιμη! 

 

Αξιολόγηση 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, λειτούργησε ως ισχυ-
ρό κίνητρο για την εμπλοκή των παιδιών στις δραστηριότητες. Τα παιδιά έδειξαν έ-
ντονο ενδιαφέρον για τα λογισμικά τα οποία καλούνταν να χρησιμοποιήσουν, ιδιαίτε-
ρα για το Revelation Natural Art και τη δημιουργία online puzzle στο jigsaw planet. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Ντούλια Αθ., Διδάσκοντας μέσα από τα παραμύθια. Υπευθυνότητες- όρια-
προοπτικές. Ανακτήθηκε στις 18-7-2015 α-
πό:  http://www.elliepek.gr/documents/5o_synedrio_eisigiseis/Ntoulia_Athina.p
df. 

ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Οδηγός Νηπιαγωγού- Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, 
Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης, ΟΕΔΒ, Αθήνα. 

ΥΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Νέο Σχολείο, Μαθησιακές περιοχές, 2ο μέρος, 2007-
2013. Ανακτήθηκε στις 20-7-2015 α-
πό: www.digitalschools.minedu.gov.gr/info/newps/Προσχολική-Πρώτη Σχολική 
Ηλικία/2ο μέρος.pdf 
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ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιο-
ποίηση των Τ.Π.Ε.  στην εκπαιδευτική διαδικασία, τεύχος 1, γενικό μέρος, 
Μάιος 2008, Πάτρα.  Ανακτήθηκε στις 14-7-2015 από http://gym-
agias.lar.sch.gr/ylikogenikomeros%20teliko.pdf. 
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Τα έντομα. Ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Σαμαρά Βασιλική 
Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
savasso@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα διδακτικό σενάριο που υλοποιήθηκε στα πλαίσια 
της ανάπτυξης ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο. 
Συνδυάζει την απόκτηση της γνώσης με βιωματικό τρόπο και την διερεύνηση της μέ-
σω της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών. Το εκπαιδευτικό υλικό που συλλέχτηκε και 
δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του Προγράμματος αναρτήθηκε με τη μορφή ιστο-
σελίδας στο διαδίκτυο, προς διάχυση και χρήση από τους συναδέλφους. 

Λέξεις – Κλειδιά: περιβαλλοντική εκπαίδευση, νηπιαγωγείο, Νέες Τεχνολογίες, Pro-
ject 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο 

Τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται ευρέως στην προσχολική εκπαίδευση προγράμμα-
τα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της περιβαλλο-
ντικής εκπαίδευσης είναι το σχέδιο εργασίας, η επίλυση προβλήματος και η μελέτη 
πεδίου. Οι μεθοδολογικές αυτές προσεγγίσεις πλαισιώνονται με ποικίλες διδακτικές 
στρατηγικές, όπως παιχνίδι ρόλων – δραματοποίηση και κατασκευή εννοιολογικού 
χάρτη (Π.Ι., http://bit.ly/1EdLUhO). 

Κατά την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η αξιολόγηση 
είναι αναγκαία, προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της πρακτικής, αλλά 
και για την βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Κάποια από τα κριτήρια της 
αξιολόγησης αυτής μπορεί να είναι τα εξής: ο βαθμός επίτευξης των στόχων, η μεθο-
δολογία που ακολουθήθηκε, η πρωτοτυπία αντιμετώπισης του θέματος, η διαθεματι-
κή προσέγγιση, το πλήθος, η ετερογένεια και η ποιότητα των πηγών που ελέγχθηκαν 
και ο βαθμός αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών (Π.Ι., http://bit.ly/1EdLUhO). Η α-
ξιολόγηση που ταιριάζει στα σχέδια εργασίας έχει περιγραφικό χαρακτήρα και διε-
νεργείται σε διαδοχικές φάσεις: αρχική, διαμορφωτική, τελική (Ματσαγγούρας, 
2000). 

Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στο νηπιαγωγείο 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (2008) σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπια-
γωγείο είναι η εξοικείωση των παιδιών με τις βασικές χρήσεις του υπολογιστή και η 
απόκτηση δεξιοτήτων χειρισμού του, μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης των γνω-
στικών αντικειμένων. 
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Ο Η/Υ χρησιμοποιείται στο νηπιαγωγείο για ασκήσεις και δραστηριότητες που δεν 
συνδέονται άμεσα με την ίδια την επιστήμη της Πληροφορικής (π.χ. ζωγραφική, σχε-
διασμός, παιχνίδια). Χρησιμοποιείται, επίσης, ως εργαλείο, π.χ. για εκτύπωση, σκα-
νάρισμα εργασιών κ.α. Χρησιμοποιείται, τέλος, για ανεύρεση πληροφοριών στο δια-
δίκτυο και για τη διάχυση των μαθησιακών δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων 
της εκπαιδευτικής κοινότητας προς το ευρύ κοινό.  

 
Παρουσίαση του σχεδίου εργασίας: Τα έντομα 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα που αφορούν τις αρχές υλοποίησης ενός 
προγράμματος Π.Ε. αλλά και κατανοώντας τη σπουδαιότητα και λειτουργικότητα της 
ένταξης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο νηπιαγωγείο, εκπονήθηκε το σχέδιο εργα-
σίας που παρουσιάζεται παρακάτω με θέμα: Τα έντομα. 
Στο παρόν σχέδιο εργασίας, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής λειτούργησε ως μέσο οργά-
νωσης και διερεύνησης, έκφρασης και διάχυσης της αποκτηθείσας με βιωματικό τρό-
πο γνώσης μέσω του διαδικτύου. Σκοπός της παρούσας προσπάθειας είναι να παρου-
σιαστεί μια πρακτική δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού. Ένας άλλος στόχος είναι να 
προταθεί μια πρακτική διάχυσης του νέου αυτού υλικού με την συνδρομή των Νέων 
Τεχνολογιών (δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας). Βασική προϋπόθεση για την επίτευ-
ξη του προηγούμενου στόχου είναι η κατοχή από τους εκπαιδευτικούς της κατάλλη-
λης τεχνογνωσίας. 
Ο ρόλος της νηπιαγωγού, καθ’ όλη τη διάρκεια του project, ήταν καθαρά υποστηρι-
κτικός και καθοδηγητικός. Τα παιδιά εργάστηκαν τόσο σε μικρές ομάδες των 2 – 3 
ατόμων, όσο και ως σύνολο της τάξης. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε το έφερναν 
πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά από το σπίτι τους ή το έβρισκαν και το εκτύπωναν με 
τη βοήθεια των γονιών τους από το διαδίκτυο.  
 

Α’ φάση: Προβληματισμού 

Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του καταιγισμού ιδεών, αφού δόθηκε η λέξη: 
έντομα. Οι απαντήσεις των παιδιών φαίνονται στο παρακάτω ιστόγραμμα, το οποίο 
σχεδιάστηκε με το λογισμικό Kidspiration, από τη νηπιαγωγό και τα νήπια. Πιο συ-
γκεκριμένα, τα νήπια είχαν αποθηκεύσει με τη βοήθεια της νηπιαγωγού εικόνες από 
το διαδίκτυο, που απεικόνιζαν τις απαντήσεις τους. Ύστερα, κάθε παιδί άνοιγε μόνο 
του από το αρχείο την εικόνα που ήθελε και την επικολλούσε πάνω στη θέση του ι-
στογράμματος, που του υποδείκνυε η νηπιαγωγός. Κάθε νήπιο, επίσης, έγραφε με το 
πληκτρολόγιο, το όνομα του κάθε εντόμου, βρίσκοντας στον πίνακα αναφοράς την 
κάθε λέξη, που συνοδευόταν από την σχετική εικόνα. 
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ΜΥΓΑΚΙ

ΚΕΡΑΙΕΣ

ΚΟΥΝΟΥΠΙ

ΈΝΤΟΜΑ

ΜΙΚΡΑ 
ΖΩΑΚΙΑ 

ΜΕ 
ΦΤΕΡΑ

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΜΥΡΜΗΓΚΑΚΙ  

Α Ιστόγραμμα (Καταιγισμός ιδεών) 

 Ύστερα, η νηπιαγωγός έδειξε στα παιδιά φωτογραφίες και βιβλία εντόμων και τα 
ρώτησε τι άλλο τους ερχόταν τώρα στο μυαλό για τα έντομα, τι άλλο είδαν. Οι απα-
ντήσεις των παιδιών εμπλουτίστηκαν ως εξής:  

ΜΙΚΡΑ 
ΖΩΑΚΙΑ 

ΜΕ 
ΦΤΕΡΑ

ΣΑΥΡΑ ΠΟΥ 
ΤΡΩΕΙ 

ΜΥΡΜΗΓΚΙ 

ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΑΚΡΙΔΑ

ΜΥΓΑΚΙ

ΜΥΡΜΗΓΚΑΚΙ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΔΑΡΟΥΣΑ

ΚΕΡΑΙΕΣ

ΚΟΥΝΟΥΠΙ

ΈΝΤΟΜΑ

 

Β Ιστόγραμμα (Καταιγισμός ιδεών) 

Έπειτα, τα παιδιά  ρωτήθηκαν τι άλλο  θέλουν να μάθουν για τα έντομα. Κάποιες από 
τις απαντήσεις τους ήταν οι εξής: - Πώς κάνουν τη φωλιά τους; - Πώς ζουν; - Γιατί 
δεν πετάει η αράχνη; 

Β φάση – Προγραμματισμού 

Στη  φάση αυτή τα παιδιά ρωτήθηκαν από πού μπορούν να πάρουν απαντήσεις για τις 
ερωτήσεις τους.  Κάποιες από τις απαντήσεις των παιδιών ήταν οι εξής: - Να διαβά-
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σουν βιβλία για τα έντομα, - Να ζωγραφίσουν έντομα, - Να δημιουργήσουν ιστορίες 
για έντομα. 

Προγραμματισμός των επισκέψεων 

Ύστερα, έγινε η ενημέρωση των γονέων με μια αφίσα, στην οποία αναφερόταν ο τίτ-
λος του Προγράμματος, τα ονόματα των παιδιών και η έκκλησή τους για βοήθεια στο 
παρόν Πρόγραμμα. Στην επόμενη φάση, έγινε η εξακτίνωση του θέματος, σε ό, τι 
αφορά τις εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές. Η εξακτίνωση του θέματος ήταν η εξής: 

Γλώσσα: Ανάγνωση παραμυθιών. Πρόβλεψη για συνέχεια ιστορίας, αναδιήγηση, 
κ.α. Προέλευση ονομάτων των εντόμων. Έκφραση γνωμών και υποθέσεων. Σύνταξη 
ερωτήσεων. Πίνακας αναφοράς. Μαθηματικά: Συμμετρία. Καταστάσεις προβλημα-
τισμού και επίλυσή τους. Πίνακες. Μεγέθη. Χωροχρονικές έννοιες. Συγκρίσεις. Α-
ρίθμηση. Αναγνώριση χρωμάτων. Μνήμη. Παρατηρητικότητα. Εικαστικά: Κατα-
σκευές με διάφορα υλικά. Κατασκευή κοστουμιών για δραματοποίηση. Ζωγραφική. 
Πληροφορική: Εύρεση φωτογραφιών στο internet. Εκτύπωση χειροτεχνιών. Cd - 
rom αντιστοίχησης εντόμων με αριθμούς. Δραματική τέχνη: Δραματοποίηση ιστο-
ριών, σκηνών που βλέπουν σε βιντεοταινίες κ .α. Φυσική αγωγή: Παίξιμο παιχνι-
διών. Χορός. Μουσική: Τραγούδια. Οι ήχοι των εντόμων. Μελέτη περιβάλλοντος – 
Γεωγραφία: Θρησκευτική γιορτή: το Πάσχα σε συνάρτηση με την πασχαλίτσα. Συ-
νεντεύξεις. Επίσκεψη σε μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Εύρεση πληροφοριών από πηγές 
και παρουσίασή τους. Έρευνα πεδίου στον Βοτανόκηπο. Να εντοπίζουν στο χάρτη 
διάφορα μέρη όπου ζουν τα έντομα. 
 

Γ Φάση: Υλοποίησης 

Στην φάση αυτή υλοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν 
τους στόχους του σχεδίου εργασίας, όπως επίσης και οι διάφορες επισκέψεις. Πιο συ-
γκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δραστηριοτήτων ήταν το εξής:  

1ος μήνας (Δεκέμβριος): Εντοπισμός προβλήματος – προτάσεις – σχεδιασμός. Δη-
μιουργία αφίσας από τα παιδιά με τη βοήθεια της νηπιαγωγού. 2ος μήνας (Ιανουά-
ριος): Διαχωρισμός των εντόμων – θηλαστικών (ζώα και τα δύο), επισήμανση των 
χαρακτηριστικών τους. Εξόρμηση στο δασάκι και στην αυλή του νηπιαγωγείου, όπου 
βρίσκουν έντομα και τα βάζουν σε σωληνάρια για παρατήρηση των χαρακτηριστικών 
τους με μεγεθυντικούς φακούς. Τα παιδιά έφεραν στο νηπιαγωγείο έντομα που είχαν 
μαζέψει από τον κήπο τους για να συμπληρώσουμε τη γωνιά των εντόμων. Έφεραν 
και φυλλαράκια για να έχουν φαγητό. Ιστορία με πεταλούδα Κατασκευή πεταλούδας 
– ρολό. Τα χαρακτηριστικά της πεταλούδας. Ο κύκλος ζωής της πεταλούδας. Τρα-
γούδια: μια ωραία πεταλούδα και πετούν τα πεταλούδια Συναρμολόγηση κομματιών 
πεταλούδων (παζλ) on line και αυτοσχέδια από τα παιδιά. Παρακολούθηση βιντεο-
ταινίας για τη ζωή της πεταλούδας). Εύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο για τα διά-
φορα είδη της πεταλούδας. Συζήτηση γιατί μερικά από αυτά τα είδη απειλούνται με 
εξαφάνιση. 3ος μήνας (Φεβρουάριος): Βιβλίο γνώσεων για μέλισσα. Κατασκευή με-
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λισσών με διάφορα υλικά. Παιχνίδια (μέλισσα – μέλισσα, περνά – περνά η μέλισσα). 
Φύλλο εργασίας για μέλισσα (λαβύρινθος). Επίσκεψη μελισσοκόμου στο νηπιαγω-
γείο. 4ος μήνας (Μάρτιος): Βιντεοταινία για μυρμήγκι. Δημιουργία ιστορίας για μυρ-
μήγκι. Φύλλα εργασίας για μυρμήγκι (Άσκηση αντιστοίχησης και λαβύρινθος). Τρα-
γούδι για μυρμήγκι. 5ος μήνας (Απρίλιος): Ιστορία για πασχαλίτσα και αναδιήγησή 
της. Φύλλο εργασίας για πασχαλίτσα (άσκηση συμμετρίας). Κατασκευή πασχαλίτσας 
– λαμπάδα. Παιχνίδι στον υπολογιστή για πασχαλίτσα. Βιντεοταινία για πασχαλίτσα. 
Εστίαση στο γεγονός ότι τρώει μικρότερα έντομα. Κατασκευή τροφικής αλυσίδας. 
Προέλευση ονόματος Πασχαλίτσας. Συζήτηση για Πάσχα. Πασχαλινές κατασκευές 
με πασχαλίτσες. 6ος μήνας (Μάιος): Φύλλο εργασίας για αράχνη (φτιάχνουν τον ιστό 
της αράχνης). Βιντεοταινία για την ταραντούλα και αναπαράσταση σκηνών από τα 
παιδιά σε ομάδες. Παιχνίδι ‘Ο ιστός της αράχνης’. Βιβλίο γνώσεων για σαρανταπο-
δαρούσα. Παιχνίδι για σαρανταποδαρούσα. Σύνδεση αριθμού ποδιών της σαρανταπο-
δαρούσας με μαθηματικά (Ποίημα του Ροντάρι: Ο θρίαμβος του μηδέν). Κατασκευή 
σαρανταποδαρουσών με πηλό. Εύρεση πληροφοριών στο internet με τη βοήθεια της 
νηπιαγωγού για άλλα έντομα (κουνούπι, μύγα κ.α. και προφορική περιγραφή τους 
από τα παιδιά). Ήχοι εντόμων στο διαδίκτυο. Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Πεταλούδων 
(βιωματικές δραστηριότητες,, ηχογράφηση των ήχων των εντόμων, παρατήρηση ε-
ντόμων με στερεοσκόπια, καταγραφή και σύγκριση των χαρακτηριστικών τους). 7ος 
μήνας (Ιούνιος): Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του δήμου Πεταλούδων 
και στο πεδίο (κοιλάδα των πεταλούδων). Ημερίδα προγράμματος: Θεατρική παρά-
σταση «Ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας», έκθεση με τα έργα των παιδιών, σχετικά τρα-
γούδια. Αξιολόγηση προγράμματος. 
 

Δ Φάση: Παρουσίασης 

Στη φάση αυτή πραγματοποιήθηκε η γιορτή λήξης του παρόντος Προγράμματος.  Τα 
παιδιά συμμετείχαν σε θεατρικό με θέμα «Ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας», είπαν ποι-
ήματα και αινίγματα για τα έντομα και τραγούδησαν συναφή τραγούδια. Επίσης, έγι-
νε μια έκθεση με τις κατασκευές των παιδιών. Παρουσιάστηκε, ακόμη, στους γονείς ο 
ιστότοπος που δημιουργήθηκε από το εκπαιδευτικό υλικό που είχαν χρησιμοποιήσει 
και δημιουργήσει τα νήπια. Ο ίδιος ιστότοπος αναρτήθηκε και διαδικτυακά προς χρή-
ση από άλλους συναδέλφους, αλλά και από όποιον άλλον ενδιαφέρεται (Env-Edu.gr, 
http://bit.ly/1Ah7sq1). Ακολούθησε απονομή αναμνηστικών βραβείων στα παιδιά για 
τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. 

Ε Φάση: Αξιολόγησης 

Αρχική αξιολόγηση 

Στην φάση αυτή αξιολογήθηκε η πρότερη γνώση των παιδιών σχετικά με το θέμα με 
το Α Ιστόγραμμα, αλλά και με το Β ιστόγραμμα, ύστερα από την ανατροφοδότηση 
που έγινε με σχετικό υλικό. 

Διαμορφωτική αξιολόγηση 
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Στην φάση αυτή συντάχθηκε από τη νηπιαγωγό ο πίνακας με την εξακτίνωση του θέ-
ματος στις εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές, όπως και η σύνδεση των στόχων με συ-
γκεκριμένες δραστηριότητες.  

Τελική αξιολόγηση 

Στην τελική αξιολόγηση έγινε η αυτοαξιολόγηση της νηπιαγωγού με ερωτήσεις του 
τύπου: «Ήταν ένα καλό θέμα; Λειτούργησε ή όχι για την έρευνα των παιδιών; -Τι θα 
έκανα διαφορετικά στο επόμενο project;» (Helm& Katz, 2002). 

Αξιολογήθηκαν, επίσης, και τα ίδια τα παιδιά για τις στάσεις, αξίες και τις γνώσεις 
που απέκτησαν μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση αυτή έγινε 
τόσο μέσω των ατομικών εργασιών του φακέλου τους, που υλοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος, όσο και από τις παρατηρήσεις της ίδιας της νηπιαγωγού 
σε ό, τι αφορά το βαθμό και τον τρόπο εμπλοκής του κάθε παιδιού στις ομαδικές 
δραστηριότητες, σε σύγκριση με την καταγραφή που είχε γίνει προ ενάρξεως του pro-
ject. 

Συζητήθηκαν, ακόμη, σε συνάντηση της νηπιαγωγού με τους γονείς θέματα όπως το 
πώς ένιωσαν και τα δύο μέρη από την όλη συνεργασία, αν ήταν κάτι που θα ήθελαν 
να γινόταν διαφορετικά, αν είδαν διαφορές στη συμπεριφορά του παιδιού τους στο 
σπίτι (π.χ. αναπτύχθηκε περισσότερο ο λόγος του από την συμμετοχή τους σε συζη-
τήσεις στη διάρκεια του Project, κ.α.). Στην φάση αυτή, τέλος, αξιολογήθηκαν τα 
προϊόντα του γνωστικού ταξιδιού των παιδιών στον κόσμο των εντόμων, στην ημερί-
δα λήξης. 

Επίλογος 

Το παρόν πρόγραμμα εκπλήρωσε σε μεγάλο βαθμό τους αρχικούς του στόχους. Ανα-
πτύχθηκε, επίσης,  διαθεματικά και βιωματικά, ενέπλεξε τις Νέες Τεχνολογίες, χρη-
σιμοποιήθηκαν η μέθοδος Project και η έρευνα πεδίου, που αποτελούν βασικά μεθο-
δολογικά εργαλεία της Π.Ε. και έγινε χρήση πολλών και ετερογενών πηγών, στοιχεία 
που αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης, όπως παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Η ε-
μπλοκή των γονέων, ακόμη, έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ομαλή διεξαγωγή του Project. 
Νηπιαγωγός, γονείς και παιδιά γίναμε όλοι μια ωραία παρέα ερευνητών, καθώς μά-
θαμε κι εμείς πολλά από την όλη διαδικασία σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και δεξιο-
τήτων. 
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Τα φυτά διηγούνται τη γέννησή τους… Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. 
για τη Βιολογία Α΄ γυμνασίου 

Χατζηγεωργίου Μαρία  
Γεωλόγος Msc.,Msc. 

mairhxatzi@gmail.com   

Περίληψη 

Η νέα διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας της Βιολογίας με την εισαγωγή των 
Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία συντελεί στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότη-
τας των μαθητών και αναπτύσσει τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Δημιουργεί θετική 
στάση ως προς το μάθημα και ενισχύει τις γνώσεις τους. Βασικός ερευνητικός και 
διδακτικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι οι μαθητές να μάθουν για τους τρό-
πους αναπαραγωγής των φυτών και για τη συμβολή των περιβαλλοντικών παραγό-
ντων και των εντόμων στην επικονίασή τους. Συντάχθηκε για το σκοπό αυτό ένα δι-
δακτικό σενάριο-σχέδιο μαθήματος που αποτελείται από δύο φύλλα εργασίας και ένα 
βιωματικό εργαστήρι. Η προτεινόμενη διάρκεια εφαρμογής αντιστοιχεί σε 2 διδακτι-
κές ώρες όπου στο τέλος της δεύτερης διδακτικής περιόδου διεξάγεται μια σύντομη 
αξιολόγηση σχεδιασμένη στο περιβάλλον του λογισμικού Hot Potatoes 6. Η συνολική 
αποτίμηση της διδακτικής αυτής πρότασης έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
μαθητών χαιρετίζει θετικά τη χρήση με τρόπο ομαδοσυνεργατικό τόσο των Τ.Π.Ε. 
όσο και του βιωματικού εργαστηρίου στη διδασκαλία της Βιολογίας  μέσα στον ερ-
γαστηριακό χώρο. 

Λέξεις – Κλειδιά: διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε., αναπαραγωγή φυτών, βιωματικό ερ-
γαστήρι 

Εισαγωγή 

Το μάθημα της Βιολογίας αποτελεί διακριτό διδακτικό αντικείμενο στη Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση και διαχωρίζεται από τη Φυσική και τη Χημεία σε αντίθεση με το 
ενιαίο μάθημα των φυσικών επιστημών στην Πρωτοβάθμια. Αυτό συμβαίνει γιατί ο 
μαθητής του Γυμνασίου βρίσκεται σε ηλικία κατά την οποία αναπτύσσεται η αφαιρε-
τική του σκέψη και θεωρείται αναγκαία τόσο η μελέτη αυτοτελών γνωστικών αντι-
κειμένων όσο και η οριζόντια διασύνδεσή τους μέσω της διαθεματικότητας (Παπαζή-
ση & Παπαζήση 2013). 

 Έχει αποδειχτεί ότι ο νέος τρόπος παιδαγωγικής προσέγγισης της διδασκαλίας των 
Φυσικών Επιστημών και δη της Βιολογίας με την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών 
(Τ.Π.Ε.) και της διαθεματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία συντελεί στην ανά-
πτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών και αναπτύσσει τις κοινωνικές τους δε-
ξιότητες καθώς η διαδικασία της μάθησης συνδέεται με καταστάσεις και προβλήματα 
της καθημερινής ζωής των εφήβων (Veselinovska et al. 2011; Αργυράκης κ.ά. 2014; 
Κοτρέτσου 2014). Η πρόκληση για κάθε εκπαιδευτικό είναι να μπορεί να συμβάλλει 
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με τρόπο αποτελεσματικό στην πρόοδο των μαθητών του (Κλειδαρά κ.ά. 2014). Να 
τους ωθήσει να προσεγγίσουν τη μάθηση και τη γνώση με τρόπο διαθεματικό χρησι-
μοποιώντας προς όφελός τους τα δυνατά τους σημεία (Sternberg 1999). Να μετατρέ-
ψει τον τρόπο μάθησης: από επιφανειακή σε εις βάθους μάθηση, από παθητική σε 
ενεργητική, από υπέρ καθοδηγούμενη σε μάθηση με στοιχεία αυτενέργειας των μα-
θητών (Veselinovska et al. 2011). 

Ως εκ τούτου, έγιναν σημαντικές προσπάθειες τόσο στην αναμόρφωση του  σχολικού 
εγχειριδίου της Βιολογίας της Α΄ Γυμνασίου (έκδοσης 2007) ώστε να μετατοπιστεί η 
δομή, το περιεχόμενο και η πρακτική σε περισσότερο καινοτομικές προσεγγίσεις 
(Στασινάκης & Κολιόπουλος 2009) όσο και στον εμπλουτισμό του με πολυμεσικές 
εφαρμογές που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο «Ψηφιακό σχολείο» και στο αποθετή-
ριο «Φωτόδεντρο» του Υπουργείου Παιδείας. Αρκετές είναι οι μελέτες που δείχνουν 
πως η χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Βιολογίας έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουρ-
γία θετικών στάσεων των μαθητών ως προς το μάθημα ενώ άλλοι τονίζουν πως η 
χρήση λογισμικών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύουν τις γνώσεις τόσο στις 
βασικές της έννοιες όσο και στα σύγχρονα επιτεύγματά της (Sorgo et al. 2008; Δοκο-
πούλου & Παυλάτου 2013).  

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό σενάριο που επιχει-
ρεί, μέσα από ένα φύλλο εργασίας και ένα βιωματικό εργαστήρι, τη διερευνητική δι-
δακτική προσέγγιση της αναπαραγωγής των φυτών σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρό-
γραμμα Σπουδών της Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου. Συγκεκριμένα, η διδακτική προσέγγι-
ση του θέματος εντάσσεται στην Ενότητα 6 «Αναπαραγωγή» και συγκεκριμένα στην 
υποενότητα 6.2. Η αναπαραγωγή στα φυτά. Οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι 
η Βοτανική, η Νεοελληνική Γλώσσα, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Γεωγραφία.   

Μεθοδολογία σχεδιασμού εκπαιδευτικού σεναρίου 

Προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδος 

Ο κοινωνικός εποικοδομητισμός θεωρεί ότι η νοητική ανάπτυξη του μαθητή είναι μια 
διαδικασία άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορικοκοινωνική διάσταση και το πολιτι-
σμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο αυτή συντελείται (Ματσαγγούρας 1999). Πρόσφατες  
έρευνες που διεξήχθηκαν σε σχολεία της Ολλανδίας και της Τουρκίας (Tuzun et al. 
2009, Favier & van der Schee 2014) κατέδειξαν τη χρήση εκπαιδευτικών ψηφιακών 
παιχνιδιών και άλλων χρήσιμων πολυμεσικών εφαρμογών ως κατάλληλων μέσων για 
την ενίσχυση κινήτρων, ανάπτυξη πρωτοβουλίας, μετατροπή της μάθησης σε διασκε-
δαστική εμπειρία. Η εφαρμογή αυτής της διδακτικής παρέμβασης με τη χρήση των 
Τ.Π.Ε. οδηγεί σ’ ένα ολιστικό μοντέλο μάθησης όπου δεν απομονώνεται η μάθηση 
από το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα (Ράπτης & Ράπτης 2006) ενισχύοντας τη 
διαθεματικότητα και τη διαδραστικότητα βοηθώντας παράλληλα τους μαθητές να ερ-
γαστούν ομαδοσυνεργατικά και να αξιολογήσουν τις διαδικασίες μάθησης (Veseli-
novska et al. 2010).  
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Το παρόν σχέδιο μαθήματος προτείνεται να υλοποιηθεί σε περιβάλλον ομαδοσυνερ-
γατικής μάθησης, όπου οι μαθητές έχουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία κι 
εργάζονται σε μικρές ομάδες ετερογενείς ως προς το φύλο, την επίδοση, την εθνικό-
τητα (Σταυρίδου 2000, Αλεξανδρή & Σταγιάς 2010). Η παρούσα διαθεματική διδα-
κτική πρακτική εφαρμόστηκε σε δύο τμήματα (54 μαθητές) του Ζαννείου Πρότυπου 
Πειραματικού Γυμνασίου Πειραιά  της Α΄ τάξης κατά το σχολικό έτος 2013-14 στο 
εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου.  

Βασικός ερευνητικός και διδακτικός σκοπός είναι οι μαθητές να μάθουν για τους 
τρόπους αναπαραγωγής των φυτών και για τη συμβολή των περιβαλλοντικών παρα-
γόντων και των εντόμων στην επικονίασή τους. Κυρίαρχο ζήτημα στη συγκεκριμένη 
διερεύνηση ήταν ο βαθμός δυσκολίας της επιτυχούς εφαρμογής αυτής της διδακτικής 
πρότασης μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια και η αποτίμησή της από την αξιο-
λόγηση της συλλογής των αποτελεσμάτων που συγκέντρωσαν οι επιμέρους ομάδες 
εργασίας τα οποία κατόπιν συζητήθηκαν στην ολομέλεια της τάξης.  

Στάδια Υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου 

Είναι γνωστό πως το περιβάλλον μάθησης του εκπαιδευόμενου είναι άμεσα συνδεδε-
μένο με το αποτέλεσμα της μάθησης (Bland & Brymer 2012) και είναι σύνηθες το 
φαινόμενο στα σχολεία οι μαθητές να γίνονται παθητικοί δέκτες των αποφάσεων των 
ενηλίκων (Ghaziani 2008). Προκειμένου οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία να αποκτήσουν βιωματική εμπειρία κι αυτενέργεια, το παρόν σχέδιο μαθήμα-
τος κρίθηκε σκόπιμο να υλοποιηθεί στο  εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχο-
λείου σε ένα περιβάλλον ομαδοσυνεργατικής μάθησης μετά από κατάλληλη πρόβλε-
ψη και σχεδιασμό με τη βοήθεια ενός Η/Υ και βιντεοπροβολέα.  

Η διάρκεια που προβλέπεται και ταυτόχρονα απαιτείται για τη διενέργεια αυτού του 
σεναρίου αντιστοιχεί σε δύο (2) διδακτικές ώρες. Αρχικά, συντάχθηκε ένα διδακτικό 
σχέδιο μαθήματος που αποτελούταν από 2 φύλλα εργασίας με συνολικά 5 δραστηριό-
τητες, ένα Βιωματικό εργαστήρι και ένα Τεστ αξιολόγησης. Οι προτεινόμενες δρα-
στηριότητες έχουν ως επιμέρους στόχους (Α. Γνωστικούς, Β. Επίτευξης ικανοτήτων, 
Γ. Υιοθέτησης στάσεων) οι μαθητές και οι μαθήτριες: 

Α1. Να γνωρίσουν τις έννοιες της μονογονικής και αμφιγονικής αναπαραγωγής στα 
φυτά. Α2. Να περιγράφουν τους τρόπους μονογονικής αναπαραγωγής. Α3. Να συσχε-
τίζουν το άνθος με τη λειτουργία της αμφιγονικής αναπαραγωγής. Α4. Να γνωρίσουν 
τους τρόπους επικονίασης τους. Α5. Να μάθουν για τη συνεργασία των περιβαλλο-
ντικών παραγόντων και τη χρησιμότητα των εντόμων στην αναπαραγωγή των φυτών.   

Β1. Να κάνουν ποιοτικές συγκρίσεις και να εξάγουν συμπεράσματα μετά από οπτικές 
παρατηρήσεις. Β2. Να αναγνωρίζουν τη μονογονική αναπαραγωγή των φυτών και να 
τη διακρίνουν από την αμφιγονική. Β3. Να διακρίνουν τα μέρη του άνθους και να 
προσδιορίζουν το ρόλο τους. Β4. Να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ επικονίασης και 
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γονιμοποίησης. Β5. Να διαπιστώνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ φυτικών και ζωι-
κών οργανισμών μέσα από διάφορους τρόπους επικονίασης. Β6. Να διαπιστώσουν 
πειραματικά τους 2 τρόπους αναπαραγωγής των φυτών. 

Γ1. Να τηρούν κανόνες ασφάλειας στο εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών ή της 
Πληροφορικής. Γ2. Να αποκτήσουν κριτική σκέψη και θετική στάση στην ερμηνεία 
βιολογικών φαινομένων. Γ3. Να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά σεβόμενοι την προ-
σωπικότητα των συμμαθητών τους. Γ4. Να αποκτήσουν τεχνολογικό και επιστημονι-
κό εγγραμματισμό. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η αντιστοιχία των προαναφερθέ-
ντων διδακτικών στόχων ανά δραστηριότητα. 

Πίνακας 1. Διδακτικοί στόχοι ανά δραστηριότητα των  φύλλων εργασίας  
Φύλλα εργασί-

ας 
Δραστηριότητες Διδακτικοί στόχοι 

 

1ο  

Εισαγωγική δραστηριότητα Α1,Β1,Β2,Γ2,Γ3 
1η δραστηριότητα Α2,Β2,Γ2,Γ3,Γ4 
2η δραστηριότητα Α3,Β1,Γ2,Γ3,Γ4 

 

2ο 

3η δραστηριότητα Α3,Α4,Β1,Β4,Γ2,Γ3,Γ4 
4η δραστηριότητα Α5,Β1,Β4,Β5,Γ2,Γ3,Γ4 
5η δραστηριότητα 

(Βιωματικό εργαστήρι) 
Β6,Γ1,Γ3 

Οι μαθητές συνεργάζονται στις ομάδες με τα φύλλα εργασίας (Εικόνα 1) ενώ παράλ-
ληλα καθοδηγούνται κι ενημερώνονται από τον καθηγητή τους  για την πορεία και 
την εξέλιξη των δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας είτε η κάθε ομάδα το δικό της υ-
πολογιστή αν η διδασκαλία πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Πληροφορικής είτε 
ταυτόχρονα όλες οι ομάδες το  προβολικό μηχάνημα συνδεδεμένο με υπολογιστή αν 
το μάθημα γίνεται στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών το οποίο χειρίζεται ο εκπαι-
δευτής όπως έγινε στη δική μας περίπτωση. Στην επιφάνεια εργασίας του/των υπολο-
γιστή/ων είναι εγκατεστημένα α) το εκπαιδευτικό λογισμικό Βιολογία Α΄-Γ΄ Γυμνα-
σίου, β) δύο παρουσιάσεις σε MS Powerpoint και ένα σύντομο βίντεο τα οποία προ-
έρχονται από τις εκπαιδευτικές διαδικτυακές πύλες: http://users.sch.gr/mchatzinik. 
και https://www.youtube.com/watch?v=YqM6rgB_l_o αντίστοιχα και γ) ένα Τεστ 
Αξιολόγησης σχεδιασμένο σε περιβάλλον Hot Potatoes 6. Επιλέγονται τα παραπάνω 
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γιατί είναι διερευνητικού χαρακτήρα με δυνατότητα πολ-
λαπλών αναπαραστάσεων βιολογικών φαινομένων, προσομοιώσεων της διαδικασίας 
της αναπαραγωγής και γρήγορης αναζήτησης πληροφοριών.  

Επίσης, πάνω στους εργαστηριακούς πάγκους υπάρχουν διάφορα είδη ανθέων (τέ-
λειων, θηλυκών ή αρσενικών) για την καλύτερη εξοικείωση και εξάσκηση των μαθη-
τών στην αναγνώριση  των  διάφορων τμημάτων του άνθους. Η ταυτοποίηση των με-
ρών του άνθους από τους μαθητές γίνεται στο τέλος της 1ης διδακτικής ώρας (Εικόνα 
2α,β). Κατά τη διάρκεια της 2ης διδακτικής ώρας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού 
σεναρίου, κάθε ομάδα μαθητών παράλληλα με το φύλλο εργασίας της έχει στον ερ-
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γαστηριακό της πάγκο ένα ποτήρι ζέσεως με βαμβάκι, μερικά σπέρματα φακής ή φα-
σολιών πάνω σε μια ύαλο ωρολογίου, ένα υδροβολέα, μια μικρή γλάστρα με χώμα 
και μια πατάτα με «μάτι». Τα υλικά αυτά θα χρειαστούν για την υλοποίηση της τε-
λευταίας δραστηριότητας (βιωματικό εργαστήρι) του 2ου φύλλου εργασίας (Εικό-
να2γ).  
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Εικόνα 1. Οι δραστηριότητες που πλαισιώνουν τα φύλλα εργασίας της συγκεκριμένης 
διδακτικής πρότασης 

 

Εικόνα 2. (α),(β).Οι μαθητές διακρίνουν τα άνθη σε τέλεια, θηλυκά ή αρσενικά. 
(γ)Στιγμιότυπο από το  βιωματικό εργαστήρι: η αμφιγονική αναπαραγωγή της φασολιάς 

και της φακής  στο εργαστήριο ΦΕ του σχολείου 
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Στον σχεδιασμό ελήφθησαν υπόψη και οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών που είχαν 
για τις έννοιες που σχετίζονται με την αναπαραγωγή των φυτών και τους τρόπους ε-
πικονίασής τους προκειμένου να ανατραπούν οι λανθασμένες απόψεις μέσα από την 
εκπαιδευτική διαδικασία (Driver et al. 1998) και μέσω της γνωστικής σύγκρουσης να 
οικοδομηθεί η νέα, ορθή γνώση. Μια συνηθισμένη παρανόηση των μαθητών είναι ότι 
δε συσχετίζουν τα άνθη με τη διαδικασία της αναπαραγωγής και δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν ότι ο καρπός των αγγειοσπέρμων προέρχεται από το άνθος όπως επίσης 
και τα σπέρματα του καρπού έχουν ζωή περιέχουν δηλαδή το φυτικό έμβρυο. Τέλος, 
συχνά συγχέουν την έννοια της γονιμοποίησης με αυτήν της επικονίασης. Ενώ καθ’ 
όλη τη διάρκεια του σεναρίου και εντός των δραστηριοτήτων υπάρχουν και προκύ-
πτουν ερωτήσεις διαμορφωτικής αξιολόγησης για τον έλεγχο της προόδου της διαδι-
κασίας (Δανίλη κ.ά. 2007). 

Εν κατακλείδι, στα πλαίσια της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού περιεχομένου και της 
επίτευξης των διδακτικών στόχων που τέθηκαν αρχικά συντάχθηκε ένα συνοπτικό και 
περιεκτικό, κατάλληλο για το εκπαιδευτικό και εκτελεστικό πλαίσιο του σεναρίου, 
φύλλο αξιολόγησης (Εικόνα 3α) σχεδιασμένο σε περιβάλλον Hot Potatoes 6 και ζη-
τήθηκε να συμπληρωθεί από τις ομάδες εργασίας κατά το τελευταίο δεκάλεπτο της 
δεύτερης διδακτικής περιόδου. Το φύλο αξιολόγησης περιείχε 10 ερωτήσεις κλειστού 
τύπου (Εικόνα 3β). Το σύνολο των σωστών απαντήσεων που συγκέντρωσε η κάθε 
ομάδα και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη γνωστική αξιολόγηση συζητήθη-
καν στην ολομέλεια της τάξης. 

 

 

α 
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Εικόνα 3(α). Η 1η Ερώτηση του φύλλου αξιολόγησης σχεδιασμένο στο περιβάλλον του 
λογισμικού Hot Potatoes 6. (β)Το σύνολο των ερωτήσεων του φύλλου αξιολόγησης 

Συμπεράσματα 

Επειδή, η επιστημονική γνώση εξελίσσεται και μερικές φορές αναθεωρείται, επιβάλ-
λεται από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των σχολείων να διδάξουν τους μα-
θητές πώς να μαθαίνουν (Πολίτης & Χατζηγεωργίου 2013). Δυστυχώς, έρευνες έχουν 
δείξει ότι στην Ελλάδα οι Τ.Π.Ε. πολύ λίγο έχουν εισχωρήσει στις εκπαιδευτικές και 
τις παιδαγωγικές διαδικασίες. Η Ελλάδα, ως προς τη χρήση του διαδικτύου, κατα-
γράφηκε το 2006 ως τελευταία στην Ευρώπη των 15, τελευταία στην Ευρώπη των 25 
και τρίτη από το τέλος στην Ευρώπη των 27. Η πολιτεία μοιάζει να μην έχει συνειδη-
τοποιήσει το μέγεθος, την αξία του διαδικτύου για την κοινωνία και τις εκπαιδευτικές 
του εφαρμογές (Ηλιάδης & Τζιμόπουλος 2009).  

β 
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Παρόλα τα παραπάνω στατιστικά δεδομένα, η συνολική αποτίμηση της εκπαιδευτι-
κής δράσης δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών αποτιμά θετικά την 
όλη συμμετοχή σ’ αυτήν τη διδακτική εμπειρία όπως υλοποιήθηκε ομαδοσυνεργατικά 
και με τη χρήση τόσο των Τ.Π.Ε. όσο και του βιωματικού εργαστηρίου στη διδασκα-
λία της Βιολογίας μέσα στο εργαστηριακό χώρο του σχολείου, γεγονός που μερικώς 
αντικατοπτρίζεται και στις επιδόσεις τους κατόπιν της τελικής αξιολόγησης (Ξεντές 
2007).   

Η θετική στάση διατηρείται σε ό,τι αφορά το πρόσφορο και ζεστό κλίμα που δη-
μιουργήθηκε μεταξύ τους κατά τη σύσταση των ομάδων εργασίας. Η δομημένη και 
καλά προετοιμασμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα επέδρασε θετικά στο επίπεδο των 
γνώσεων που αποκόμισαν οι μαθητές σε θέματα που αφορούν την κατανόηση βιολο-
γικών φαινομένων όπως αυτό της αναπαραγωγής των φυτών με τη βοήθεια πολυμε-
σικών εφαρμογών (Νομικού & Γκινούδη 2014).  

Στο σχολείο του σήμερα, η ανάγκη χρησιμοποίησης ποικιλόμορφου εποπτικού υλικού 
στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και η ένταξή του σε ένα περιβάλλον διδα-
κτικά 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).  
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Το διδακτικό μοντέλο της Εποικοδομητικής προσέγγισης της μάθησης και της 
διδασκαλίας  στις Περιβαλλοντικές και Φυσικές Επιστήμες 

Λάγγη Αικατερίνη  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

katerinalaggi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η σύγχρονη Γνωστική Ψυχολογία ερμηνεύει τον τρόπο μάθησης του ανθρώπινου ε-
γκέφαλου με θεωρίες. Η κάθε θεωρία μάθησης οδηγεί αναπόφευκτα στην αποδοχή α-
νάλογων διδακτικών προσεγγίσεων, που υιοθετούνται από τους εκπαιδευτικούς μέσα 
στη σχολική τάξη. Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στη διδασκαλία των Περι-
βαλλοντικών και Φυσικών Επιστημών με βάση την Εποικοδομητική Προσέγγιση, α-
φού πρώτα αναδείξουμε τους λόγους που επιβάλλουν την «εποικοδομητική» εφαρμογή 
της στη διδακτική των παραπάνω Επιστημών. Στη συνέχεια θα συσχετίσουμε την Ε-
ποικοδομητική Προσέγγιση της μάθησης και της διδασκαλίας με την παγκοσμιότητα 
των ιδεών των μαθητών και θα αναλύσουμε την κάθε φάση του Διδακτικού Μοντέλου 
του Εποικοδομισμού στη διδακτική των  Περιβαλλοντικών και Φυσικών Επιστημών. 

Λέξεις - Κλειδιά: Εποικοδομισμός, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες, 
Προϋπάρχουσες Αντιλήψεις. 

Ο εποικοδομισμός  και οι ιδέες των μαθητών 

Για τη διδασκαλία των Περιβαλλοντικών και Φυσικών Επιστημών έχουν αναπτυχθεί 
τρία πρότυπα διδασκαλίας και αυτά είναι το Παραδοσιακό Πρότυπο, το πρότυπο της 
Ανακαλυπτικής Διδασκαλίας και το πρότυπο της Εποικοδομητικής Διδασκαλίας. Στην 
παρούσα εργασία θα αναπτύξουμε το τρίτο από αυτά, πρότυπο διδασκαλίας, εκείνο του 
Εποικοδομισμού.  

Το Παραδοσιακό Πρότυπο χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1960 περίπου για τη διδασκαλία 
και υποστηρίζει ότι ο μαθητής πριν διδαχθεί ένα θέμα στο σχολείο δεν έχει καμιά 
γνώση και καμιά άποψη. Το μυαλό του είναι άγραφο χαρτί, πάνω στο οποίο ο δάσκαλος 
μπορεί να γράψει τη γνώση που έχει σκοπό να του μεταδώσει. Από την άλλη πλευρά, 
το πρότυπο της Ανακαλυπτικής Διδασκαλίας θεωρεί ότι τα παιδιά μέσω της κατάλλη-
λης καθοδήγησης θα ανακαλύψουν μόνα τους τη γνώση. Σύμφωνα με την Ανακαλυ-
πτική Μάθηση οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν τους νόμους που διέπουν τη φύση, 
αρκεί να τους δοθούν τα απαραίτητα μέσα και να τους τεθούν τα κατάλληλα ερωτή-
ματα (Κόκκοτας, 2002:157-162).  

Το Εποικοδομιστικό Μοντέλο Διδασκαλίας μπορεί να εφαρμοστεί στη διδασκαλία ό-
λων των μαθημάτων του σύγχρονου σχολείου αλλά ενδείκνυται για τη διδακτική των 
Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών ακριβώς επειδή είναι το μοντέλο εκείνο που 
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βοηθά τους μαθητές να οικοδομήσουν/κατανοήσουν τη νέα γνώση για τις φυσικές έν-
νοιες των παραπάνω μαθημάτων, αλλάζοντας τις ήδη διαμορφωμένες αντιλήψεις τους. 
Οι μαθητές, όταν μπουν στην σχολική τάξη, έχουν ήδη ερμηνεύσει/εξηγήσει τα φυσικά 
φαινόμενα (π.χ. βροχή, σεισμός, αστραπή, χειμερία νάρκη) με τον δικό τους μη επιστη-
μονικό τρόπο πριν καν τα διδαχτούν στο σχολείο. Η εποικοδομητική παρέμβαση που 
θα υιοθετηθεί από το δάσκαλο, λοιπόν, θα βοηθήσει το μαθητή με συστηματικό τρόπο 
να χρησιμοποιήσει στις επιστημονικές διαδικασίες, να συσχετίσει τη νέα γνώση με 
αυτή που προϋπάρχει και να την εδραιώσει (Κόκκοτας, 2002:137-139 & 188-189).  

Το πρότυπο της Εποικοδομητικής Διδασκαλίας διαφέρει από τα παραπάνω πρότυπα 
στο γεγονός ότι ο Εποικοδομισμός λαμβάνει σοβαρά υπόψη του, κατά τις διαδικασίες 
μάθησης και διδασκαλίας, τις ιδέες των μαθητών , τις οποίες έχουν σχηματίσει οι μα-
θητές πριν μπουν στην τάξη, όπου θα διδαχθούν τη νέα ύλη. Οι μαθητές έχουν βρει 
τρόπους να ερμηνεύουν τα διάφορα φαινόμενα πριν ακόμη τα διδαχθούν. Δηλαδή οι 
μαθητές διαθέτουν προϋπάρχουσες ιδέες οι οποίες έρχονται σαν απόρροια της αλληλε-
πίδρασης των μαθητών με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η Εποικοδομητική 
θεωρία μάθησης αντιμετωπίζει λοιπόν τους μαθητές όχι σαν tabula rasa ή άδεια δοχεία 
που πρέπει να τα γεμίσουμε με γνώσεις αλλά σαν άτομα που έχουν άποψη και δεν είναι 
παθητικοί δέκτες της διδασκαλίας, αφού η γνώση δεν μεταφέρεται ούτε μεταβιβάζεται 
αλλά αποκτιέται (Σπυροπούλου-Κατσάνη, 2000:77-80).  

Οι προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά το 
σχεδιασμό και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Φυσικών και Περι-
βαλλοντικών Επιστημών ακριβώς επειδή ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουν ή δέχονται 
τις πληροφορίες οι μικροί μαθητές σχετίζονται και επηρεάζονται από αυτές. Δεν απο-
κλείεται φυσικά, οι παρανοήσεις και τα λάθη των μαθητών να προέρχονται από τις 
προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους, οι οποίες συνήθως αποκλίνουν από τις επιστημονικές 
παραδεκτές. Οι προϋπάρχουσες ιδέες είναι για όλα τα παιδιά του κόσμου κοινές (έτσι 
όπως έχουν αποδείξει οι έρευνες) και ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να τις αγνοεί ή να τις 
αντιμετωπίζει ως λάθη και ελλείψεις των παιδιών (Σπυροπούλου-Κατσάνη, 2000:81-
83). 

Η παγκοσμιότητα των ιδεών των μαθητών 

Οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των παιδιών για τον κόσμο που τα περιβάλλει παρου-
σιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Από τις έρευνες των επιστημόνων προκύπτει 
ότι τα χαρακτηριστικά των ιδεών των μαθητών είναι τα εξής:  

Ο ανθρωποκεντρισμός: Οι μαθητές πιστεύουν ότι μερικά φυσικά φαινόμενα συμβαί-
νουν ή υπάρχουν προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του ανθρώπου (ο ήλιος 
φέγγει για να βλέπουν οι άνθρωποι).  
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Ο ανιμισμός: Οι μικροί μαθητές προσδίδουν στα διάφορα φυσικά φαινόμενα γνωρί-
σματα και ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους (ο ήλιος δύει γιατί νυστάζει 
και πάει να κοιμηθεί).  

Τα μη ορατά δεν υπάρχουν: Οι μαθητές εστιάζουν την προσοχή τους σε χαρακτηρι-
στικά, σε φαινόμενα και στοιχεία που είναι άμεσα παρατηρήσιμα και δύσκολα θέτουν 
σε λειτουργία τη φαντασία τους. Ό,τι δεν βλέπουν νομίζουν ότι δεν υπάρχει (Η ζάχαρη 
διαλυμένη μέσα στο νερό).  

Η περιορισμένη εστίαση σε ένα εμφανές χαρακτηριστικό: Τα παιδιά για την επίλυση 
και την αντιμετώπιση μιας προβληματικής κατάστασης εστιάζουν το ενδιαφέρον τους 
σε ένα μόνο χαρακτηριστικό που κυριαρχεί ( η θερμοκρασία είναι το χαρακτηριστικό 
στο σχηματισμό των καιρικών φαινομένων και όχι η ατμοσφαιρική πίεση ή η υγρασία).  

Η εστίαση της προσοχής σε αλλαγές και όχι σε σταθερές καταστάσεις: Οι μαθητές πα-
ρατηρούν και εστιάζουν την προσοχή τους στις μεταβολές που παθαίνει το σώμα, στην  
κίνηση και όχι σε κατάσταση όπου δεν υπάρχει μεταβολή και κίνηση. Οι μαθητές πα-
ρατηρούν ότι όταν ένα σώμα δέχεται δύναμη ενώ ισορροπεί δεν δέχεται καμία δύναμη.  

Ο γραμμικός αιτιακός συλλογισμός και όχι η αλληλεπίδραση: Αυτό σημαίνει ότι οι 
μαθητές συνδέουν ότι μια ενέργεια έχει πάντα ένα αποτέλεσμα ωστόσο τη σχέση δρά-
σης και αντίδρασης δύσκολα την κατανοούν.  

Μη διαχωρισμός εννοιών: Τα παιδιά δυσκολεύονται αρκετά στο διαχωρισμό των εν-
νοιών και στη χρησιμοποίηση των σωστών όρων στη διατύπωση ερωτημάτων και α-
παντήσεων (βαρύτητα -μάζα-όγκος) ( Σπυροπούλου-Κατσάνη, 2000:82-84).  

Το Διδακτικό μοντέλο της εποικοδομητικής προσέγγισης στη μάθηση και τη δι-
δασκαλία των Περιβαλλοντικών και Φυσικών Επιστημών 

Το διδακτικό μοντέλο της εποικοδομητικής προσέγγισης, που προτείνουμε για τις δια-
δικασίες διδασκαλίας και μάθησης των Περιβαλλοντικών και Φυσικών Επιστημών, κα-
τασκευάστηκε από τους Driver  και Oldham και περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:  

Η φάση του προσανατολισμού: Με την έναρξη του μαθήματος ο δάσκαλος στοχεύει 
στο να προκληθεί το ενδιαφέρον των μαθητών με το να  προσανατολίσει τους μαθητές 
του στους σκοπούς του μαθήματος, στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέ-
ρον τους. Το κλίμα σεβασμού και κατανόησης που θα επικρατήσει στην τάξη και οι 
πολλαπλές ερωτήσεις προς τους μαθητές είναι καθοριστικής σημασίας για τη μαθη-
σιακή και διδασκαλική ομαλή πορεία.  

Η φάση της ανάδειξης των ιδεών: Κατά τη φάση αυτή ο δάσκαλος προσπαθεί να ανα-
δείξει τις ιδέες των μαθητών σχετικά με τη νέα ύλη που πρόκειται να διδαχθεί. Αυτό 
μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε γραπτά είτε προφορικά. Οι μαθητές πρέπει να εκφρά-
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σουν αυτό που σκέφτονται, αυτό που πιστεύουν ότι συμβαίνει καθώς και να συσχετί-
σουν τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους με αυτές τις εντυπώσεις που απέκτησαν κατά 
την προηγούμενη φάση. Σε αυτή τη φάση η παρέμβαση του δάσκαλου είναι καθοριστι-
κής σημασίας για την ανάδειξη των ιδεών, Οι τρόποι ανάδειξης των ιδεών είναι ο διά-
λογος με τα παιδιά, τα ερωτηματολόγια, οι πρακτικές δραστηριότητες και οι ατομικές 
εργασίες. Εφόσον «ξεδιπλωθούν» οι απόψεις των παιδιών, ο δάσκαλος καταγράφει, 
κατηγοριοποιεί και κωδικοποιεί τις απαντήσεις τους, διαδικασία που θα τον διευκολύ-
νει στην επόμενη φάση. 

Η φάση της αναδόμησης των εναλλακτικών ιδεών: Η φάση αυτή περιλαμβάνει όλες 
εκείνες τις ενέργειες που σαν σκοπό έχουν την εννοιολογική αλλαγή. Δηλαδή, σκοπός 
αυτής της φάσης είναι ο μαθητής να περιέλθει σε μια κατάσταση σύγκρουσης μεταξύ 
των προϋπάρχουσων ιδεών και των εντυπώσεων που σχημάτισε κατά την πρώτη φάση. 
Η γνωστική σύγκρουση θα επιφέρει την εννοιολογική αλλαγή, πράγμα που σημαίνει 
ότι ο μαθητής ομαλά και αβίαστα θα υιοθετήσει το επιστημονικό μοντέλο. Οι παρατη-
ρήσεις , οι μετρήσεις, οι προβλέψεις, οι συγκρίσεις κ.τ.λ. είναι τρόποι αναδόμησης των 
εναλλακτικών ιδεών των μαθητών.  

Η φάση της εφαρμογής των ιδεών: Σε αυτή τη φάση ο ρόλος του δάσκαλου είναι κα-
ταλυτικός στην επίτευξη των διδακτικών στόχων του μαθήματος, αφού αναλαμβάνει 
να κάνει συσχετισμούς των συμπερασμάτων του μαθήματος με την καθημερινή ζωή 
και εμπειρία του μαθητή. Έχει μεγάλη σημασία ο μαθητής να κατανοήσει ότι οι γνώ-
σεις που αποκτά στο σχολείο μπορούν να του φανούν χρήσιμες στην προσωπική του 
ζωή αξιοποιώντας τις στα καθημερινά του βιώματα.  

Η φάση της ανασκόπησης: Η φάση της ανασκόπησης είναι η τελευταία φάση του εποι-
κοδομητικού μοντέλου διδασκαλίας και έχει να κάνει κυρίως με τη μεταγνώση που 
αποκτούν οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος. Οι μαθητές σε αυτή τη φάση οδηγού-
νται σε σύγκριση των ιδεών που είχαν στην έναρξη του μαθήματος  με τις ιδέες που 
απέκτησαν στην πορεία , αφού επήλθε εννοιολογική αλλαγή. Ο ρόλος του δάσκαλου 
είναι να κάνει τους μαθητές να εκτιμήσουν την αξία των συμπερασμάτων στα οποία 
καταλήγουν (Κόκκοτας, 2001:299-303).   

Παράδειγμα διδασκαλίας με βάση το Διδακτικό Μοντέλο του Εποικοδομισμού 

Μάθημα: Τα καιρικά φαινόμενα – ο κύκλος του νερού 

Γενικοί σκοποί: Οι σκοποί διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό 
Σχολείο, έτσι όπως αναφέρονται μέσα στο βιβλίο του δάσκαλου. 

Ειδικοί στόχοι: Οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος να είναι ικανοί να Περιγράφουν 
τον κύκλο του νερού. Να εξηγούν πώς τα καιρικά φαινόμενα σχετίζονται με τον κύκλο 
του νερού. Να απαριθμούν και να ονομάζουν τις 3 μορφές καταστάσεων του νερού 
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μέσα στον κύκλο του νερού.  Να ερμηνεύουν τα φαινόμενα της βροχόπτωσης και της 
χιονόπτωσης. Να ορίζουν και να ονομάζουν τα κατακρημνίσματα. 

Φάση του προσανατολισμού (5’):  Προσανατολισμός της προσοχής και προσέλκυση 
του ενδιαφέροντος των μαθητών με την ανακοίνωση των διδακτικών στόχων και των 
βασικών σημείων του μαθήματος που έχουμε από πριν διατυπώσει στο σχετικό Σχέδιο 
Διδασκαλίας, πάνω στα οποία οι μαθητές πρέπει να εστιάσουν.  Αφόρμηση για την 
ομαλή εισαγωγή στη νέα ενότητα θα γίνει με τη διατύπωση των ερωτημάτων: «Έχετε 
αναρωτηθεί ποτέ από πού πέφτει η βροχή; Τι είναι το Δελτίο καιρού που ακούμε ή 
διαβάζουμε; Τι είναι το χιόνι;»  

Φάση της ανάδειξης των ιδεών των μαθητών (5’):  Μέσω του διαλόγου και των 
ερωταποκρίσεων θα αναδυθούν οι απόψεις των μαθητών για τα καιρικά φαινόμενα και 
τον κύκλο του νερού.  Καταγραφή, κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των 
απαντήσεων των παιδιών.  

Φάση της αναδόμησης των εναλλακτικών ιδεών (25’):  Προβολή διαφανειών με θέμα 
τον κύκλο του νερού, τις καταστάσεις ύλης του νερού στη φύση και τα καιρικά 
φαινόμενα. Πραγματοποίηση πειραμάτων. Δημιουργία κατάστασης γνωστικής 
σύγκρουσης, η οποία θα επέλθει στους μαθητές με την προβολή των σχετικών  
διαφανειών.  

Φάση της εφαρμογής των ιδεών (5’):  Διάλογος και συζήτηση  πάνω σε αυτό που 
διάβασαν και είδαν. Συσχετισμοί των καιρικών φαινομένων με τον κύκλο του νερού. 
Ερμηνεία των φαινομένων της βροχής και του χιονιού. Διανομή και συμπλήρωση 
φυλλαδίου εργασιών μέσα στη τάξη από τους μαθητές, ώστε να εργαστούν και να 
εμπεδώσουν τις βασικές έννοιες του μαθήματος. Αναφορά σε κινδύνους μόλυνσης των 
υπόγειων νερών. 

Φάση της ανασκόπησης (5’): Διανομή και συμπλήρωση φυλλαδίων για εξάσκηση στο 
σπίτι, προκειμένου να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα για το εάν και κατά πόσο 
επιτεύχθηκαν οι στόχοι του μαθήματος.  

Επίλογος 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η σύγχρονη θεωρία της εποικοδόμησης της γνώσης 
δημιούργησε μια νέα διδακτική «εποικοδομητική» προσέγγιση των μαθημάτων του 
σύγχρονου σχολείου. Το Εποικοδομητικό Μοντέλο Διδασκαλίας ενδείκνυται για τις 
διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης των Φυσικών Επιστημών, ακριβώς επειδή οι 
μαθητές δυσκολεύονται στην κατανόηση των φυσικών εννοιών  και σχημάτων λόγω 
των προϋπάρχουσων αντιλήψεων τους. Η Εποικοδομητική Προσέγγιση γνωρίζει ότι οι 
προϋπάρχουσες αντιλήψεις για τις φυσικές έννοιες είναι κοινές και διαχρονικές για όλα 
τα παιδιά του κόσμου, επηρεάζουν και καθορίζουν τη μάθηση, όπως επίσης ότι 
μπορούν να επηρεαστούν ή να μην επηρεαστούν από τη διδασκαλία. Με συστηματικό 
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τρόπο έχει σαν στόχο όχι να μεταδώσει τη γνώση, αλλά να εμπλέξει το μαθητή σε 
διαδικασίες που θα τον οδηγήσουν στην επιστημονική άποψη. Στηρίζεται στη 
γνωστική σύγκρουση, επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να διαπιστώσει μέσα από 
προσαρμοσμένες αξιολογήσεις εάν οι μαθητές κατανόησαν τη νέα γνώση ή αν οι 
λανθασμένες αντιλήψεις είναι τόσο ισχυρές που παρέμειναν. Κλείνοντας, θα λέγαμε 
ότι ο Εποικοδομισμός θεωρεί ότι η γνώση οικοδομείται από τον καθένα ξεχωριστά άρα 
πρόκειται για υποκειμενικό θέμα και είναι προϊόν της εννοιολογικής αλλαγής λόγω της 
γνωστικής σύγκρουσης, αρχές θεμελιώδεις για τη διδασκαλία των Φυσικών και 
Περιβαλλοντικών Επιστημών, που ο σύγχρονος εκπαιδευτικός οφείλει να λαμβάνει 
υπόψη του για να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της διδασκαλίας 
του. 
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Xρήση Τ.Π.Ε. στην ενότητα «Συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά» 

Βάσσιος Δημήτριος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.07 Π.Ε.14.05, Πτυχιούχος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., M.Sc. 

dvassios@agro.auth.gr 

Λεφάκης Παναγιώτης 
Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. 

plefakis@for.auth.gr 

Περίληψη 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι ένα αξιόλογο επίτευγμα της τεχνολογίας. Η 
χρήση του, συνδυαστικά με Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), 
μπορεί να έχει θετική επίδραση και στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελώντας ένα 
πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. Σκοπός της εργασίας είναι η 
παρουσίαση ενός διαφορετικού διδακτικού σεναρίου για την ενότητα 
«Συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά», στο οποίο γίνεται χρήση Τ.Π.Ε. στη 
διδακτική πράξη.  

Λέξεις - Κλειδιά: Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Τ.Π.Ε., λογισμικό προσομοίωσης  

Εισαγωγή 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι ένα αξιόλογο τεχνολογικό επίτευγμα που 
μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση για προσομοιώσεις δηλαδή για να 
παρουσιαστεί στην οθόνη ένα περιβάλλον μέσα από το οποίο εκτελείται κάποιο 
πείραμα που δύσκολα μπορεί να μεταφερθεί στην αίθουσα (Παναγιωτακόπουλος, 
1998, 1999). Οι λεγόμενες «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας» (Τ.Π.Ε.) 
βοηθούν στη διάδοση μεγάλου όγκου πληροφοριών με ένα σύνολο από υπηρεσίες 
που παρέχονται μέσω διαδικτύου (Ανδρεοπούλου, 2009).  

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός διδακτικού σεναρίου, που απευθύνεται 
σε εκπαιδευτικούς και αφορά στη διδακτική ενότητα «Συνδεσμολογία αντιστάσεων 
σε σειρά», αξιοποιώντας τη χρήση Τ.Π.Ε., δίνοντας έτσι μια εναλλακτική πρόταση με 
στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στη διαδικασία της 
μάθησης. Χρησιμοποιήθηκαν εύχρηστα, οικεία και δωρεάν λογισμικά και 
προγράμματα τα οποία δεν απαιτούν μεγάλο χρόνο εκμάθησης από τους χρήστες 
(εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους). Συγκεκριμένα αξιοποιήθηκαν το λογισμικό 
προσομοίωσης «Κατασκευή Κυκλωμάτων AC & DC», το πακέτο συγγραφικών 
εργαλείων Hot Potatoes και εφαρμογές του Microsoft Office (υπάρχει εναλλακτικά η 
δυνατότητα αντικατάστασής του από τη δωρεάν σουίτα εφαρμογών γραφείου 
LibreOffice). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και 
ιστολόγιο (blog), ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με την αξιοποίηση των 
συγκεκριμένων εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές, στους οποίους 
απευθύνεται το εν λόγω διδακτικό σενάριο, έχουν όλες τις προαπαιτούμενες γνώσεις 
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που απαιτούνται για την υλοποίησή του (ως προς το γνωστικό αντικείμενο αλλά και 
ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών) από προηγούμενα μαθήματα και διδακτικές 
ενότητες.  

Το συγκεκριμένο σενάριο περιλαμβάνει σχέδιο μαθήματος καθώς και φύλλα 
διδασκαλίας (φύλλο εφαρμογής, φύλλο ελέγχου, φύλλο ανάθεσης εργασίας και φύλλο 
πληροφοριών), τα οποία υλοποιήθηκαν για να διαμοιραστούν διαδοχικά στους 
μαθητές. Το σχέδιο μαθήματος αποτελεί τον προγραμματισμό της διδασκαλίας και 
περιλαμβάνει τα βασικά μέρη και τη σχεδιαζόμενη πορεία αυτής (Κιτσαράς, 2004). 
Το φύλλο εφαρμογής συμβάλλει στην αφομοίωση της ύλης, το φύλλο ελέγχου βοηθά 
στην αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων και της διδασκαλίας, το φύλλο ανάθεσης 
εργασίας περιλαμβάνει εργασία που δίνεται στους εκπαιδευόμενους για να υλοποιηθεί 
στο σπίτι, ενώ το φύλλο πληροφοριών επισημαίνει τα κύρια σημεία μιας ενότητας και 
εμπλουτίζει την ύλη (Πλαγιανάκος, 2000). Ως εκπαιδευτικές τεχνικές (εκπαιδευτικές 
τεχνικές, σύμφωνα με τους Τσιμπουκλή και Φίλλιπς (2010), είναι οι δραστηριότητες 
που βοηθούν τον εκπαιδευτή να πετύχει τους εκπαιδευτικούς στόχους μιας ενότητας), 
χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις-απαντήσεις, η συζήτηση, η (εμπλουτισμένη) εισήγηση 
και η εργασία σε ομάδες. Με την τεχνική της εργασίας σε ομάδες οι μαθητές έχουν 
καλύτερη επικοινωνία και προωθείται το ομαδικό πνεύμα, ενώ με τις τεχνικές 
ερωτήσεις-απαντήσεις και συζήτηση καλλιεργείται το συμμετοχικό κλίμα, ενώ το 
θέμα της ενότητας προσεγγίζεται σταδιακά. Με την εισήγηση παρουσιάζεται γρήγορα 
πληθώρα πληροφοριών αλλά είναι επιθυμητός ο συνδυασμός της και με άλλες 
τεχνικές και οπτικοακουστικά μέσα, για να μην επέλθει κούραση στους μαθητές 
(Οικονόμου, 2011). Λόγω της χρήσης Τ.Π.Ε. επιπλέον χρησιμοποιήθηκε ως τεχνική η 
εκπαίδευση μέσω υπολογιστή, η οποία χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και 
τα λογισμικά αυτού ως εκπαιδευτικό υλικό (Noyé & Piveteau, 1998). 

Διδακτικό σενάριο 

Σχέδιο μαθήματος 

Μάθημα: Ηλεκτροτεχνία / Ηλεκτρολογία  

Τίτλος Ενότητας: Συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά 

Τάξη: Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ. / Γ΄ Ενιαίου Λυκείου (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) 

Απαιτούμενα όργανα-υλικά: 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο, πίνακας και 
μαρκαδόροι.  

Λογισμικά και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν: 

Λογισμικό προσομοίωσης «Κατασκευή Κυκλωμάτων AC & DC», πακέτο 
συγγραφικών εργαλείων Hot Potatoes, επεξεργαστής κειμένου (Word), πρόγραμμα 
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παρουσιάσεων (PowerPoint), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστολόγιο. 

Βασικοί στόχοι του μαθήματος: 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
• Να αναγνωρίζουν και να υλοποιούν τη συνδεσμολογία ενός κυκλώματος 

αντιστάσεων σε σειρά. 
• Να υπολογίζουν την ισοδύναμη αντίσταση, το ρεύμα και τις πτώσεις τάσης σε 

ένα κύκλωμα σειράς. 
• Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη γνώση υλοποίησης βασικών 

κυκλωμάτων συνδεσμολογίας αντιστάσεων, καθώς αυτά αποτελούν βασικά 
επαγγελματικά εργαλεία επίλυσης και σύνδεσης κυκλωμάτων στην πράξη.  

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών  
• Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη χρήση του Η/Υ, αξιοποιώντας τον ως 

εργαλείο επεξεργασίας πληροφοριών και επίλυσης εργασιών. 
• Να γνωρίσουν συγκεκριμένο λογισμικό προσομοίωσης, το οποίο θα τους 

βοηθήσει να ανακαλύψουν, να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τις νέες 
γνώσεις.  

Διαδικασία υλοποίησης του μαθήματος (συνολική διάρκεια 2 εκπαιδευτικές ώρες): 

1η εκπαιδευτική ώρα: 

1. Προετοιμασία των μαθητών με ερωτήσεις προς αυτούς αν γνωρίζουν ποιες 
συνδεσμολογίες αντιστάσεων υπάρχουν. Αναφορά στη χρησιμότητα και στις 
εφαρμογές της συνδεσμολογίας σε σειρά (Τεχνικές: ερωτήσεις-απαντήσεις, 
συζήτηση. Μέσα: πίνακας, μαρκαδόροι) (Διάρκεια 6΄). 

2. Παρουσίαση βασικού κυκλώματος συνδεσμολογίας αντιστάσεων σε σειρά, 
υπολογισμός ρεύματος, πτώσεων τάσης, ισοδύναμης αντίστασης (Τεχνικές: εισήγηση, 
συζήτηση. Μέσα: Η/Υ, προβολέας, διαφάνειες PowerPoint) (Διάρκεια 18΄). 

3. Παρουσίαση του λογισμικού προσομοίωσης «Κατασκευή Κυκλωμάτων AC & DC» 
και επίδειξη των δυνατοτήτων του. Ψηφιακή υλοποίηση συνδεσμολογίας κυκλώματος 
αντιστάσεων σε σειρά. Παρουσίαση γενικά της ιστοσελίδας 
http://phet.colorado.edu/el/ από την οποία ανακτήθηκε το λογισμικό (Τεχνικές: 
εμπλουτισμένη εισήγηση. Μέσα: Η/Υ, προβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο) (Διάρκεια 
21΄).  

2η εκπαιδευτική ώρα: 

1. Φύλλο εφαρμογής με επίλυση άσκησης και ερώτηση κρίσεως πάνω στη 
συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά. Επαλήθευση της λύσης με τη βοήθεια του 
λογισμικού προσομοίωσης «Κατασκευή Κυκλωμάτων AC & DC» [Τεχνικές: 
εκπαίδευση μέσω υπολογιστή, εργασία σε ομάδες (2 άτομα ανά υπολογιστή). Μέσα: 
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Η/Υ, λογισμικό προσομοίωσης] (Διάρκεια 22΄). 

2. Φύλλο ελέγχου αποτελούμενο από τρεις ερωτήσεις σωστού-λάθους βασισμένες 
στη θεωρία της ενότητας (Θα γίνει μέσω υπολογιστή. Το φύλλο υλοποιήθηκε με το 
πρόγραμμα Hot Potatoes) [Τεχνικές: εκπαίδευση μέσω υπολογιστή, εργασία σε 
ομάδες (2 άτομα ανά υπολογιστή). Μέσα: Η/Υ, Hot Potatoes] (Διάρκεια 9΄).  

3. Ανακεφαλαίωση με αναφορά στη συνδεσμολογία των αντιστάσεων σε σειρά (πως 
πραγματοποιείται, πως υπολογίζονται οι πτώσεις τάσης, το ρεύμα και η ισοδύναμη 
αντίσταση) αλλά και στις δυνατότητες του λογισμικού προσομοίωσης που 
χρησιμοποιήθηκε (Τεχνικές: εισήγηση, συζήτηση. Μέσα: προβολέας, Η/Υ, διαφάνειες 
PowerPoint). Θα δοθεί φύλλο πληροφοριών, σε ηλεκτρονική μορφή, για τη θεωρία 
του μαθήματος ως έξτρα υλικό. Το φύλλο είναι διαθέσιμο στο: 
http://blogs.auth.gr/dvassios/  (Διάρκεια 7΄).  

4. Ανάθεση εργασίας για το σπίτι με εφαρμογή βασισμένη στη συνδεσμολογία 
αντιστάσεων σε σειρά. Θα γίνει επαλήθευση της άσκησης με τη χρήση του 
λογισμικού «Κατασκευή Κυκλωμάτων AC & DC». Αποστολή της λυμένης εργασίας, 
από τους εκπαιδευόμενους, με e-mail εντός 7 ημερών (Διάρκεια 7΄). 

Φύλλο εφαρμογής 

1η δραστηριότητα: Στο παρακάτω κύκλωμα η τιμή της αντίστασης R1 είναι 20 Ω και 
η τιμή της αντίστασης R2 είναι 10 Ω. Το κύκλωμα τροφοδοτείται από την ΗΕΔ Ε, η 
τιμή της οποίας είναι 30 V. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος I που διαρρέει το 
κύκλωμα, καθώς και οι πτώσεις τάσης U1 και U2 (δίνεται ότι I = Ε/Rολ, U1 = I*R1, 
U2 = I*R2).  

 

2η δραστηριότητα: Στο κύκλωμα που ακολουθεί οι λάμπες Λ1, Λ2, Λ3 και Λ4 είναι 
συνδεδεμένες σε σειρά. Ενώ οι λάμπες ήταν όλες αναμμένες, ξαφνικά έσβησαν. Αν η 
ΗΕΔ Ε δεν είναι χαλασμένη, τι έχει συμβεί;  

 

Φύλλο ελέγχου 
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(Θα γίνει μέσω υπολογιστή. Το φύλλο υλοποιήθηκε με το πρόγραμμα Hot Potatoes. 
Ακολουθεί τροποποιημένο στιγμιότυπο οθόνης του ψηφιακού φύλλου ελέγχου). 

 

Φύλλο ανάθεσης εργασίας 

Όπως φαίνεται στις παρακάτω συνδεσμολογίες, συνδέουμε στην ίδια πηγή Ε πρώτα 
μια λάμπα και στη συνέχεια άλλη μία ίδια λάμπα σε σειρά με την πρώτη (Εικόνα 1).  

α) Όταν συνδέσουμε τη δεύτερη λάμπα, η πρώτη θα φωτίζει περισσότερο ή λιγότερο 
από πριν και γιατί;  

β) Οι δυο λάμπες θα φωτίζουν το ίδιο ή όχι; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

Επαληθεύστε τις συνδεσμολογίες και την απάντησή σας χρησιμοποιώντας το 
λογισμικό προσομοίωσης «Κατασκευή Κυκλωμάτων AC & DC». Να συμπεριλάβετε 
στο παραδοτέο της εργασίας και στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) από τη 
συνδεσμολογία (προσομοίωση) που πραγματοποιήσατε. Η παράδοση της εργασίας θα 
γίνει στο e-mail dvassios@agro.auth.gr μέσα στις επόμενες 7 ημέρες.  

 

Εικόνα 1: Συνδεσμολογίες λαμπών  

Φύλλο πληροφοριών 

Το φύλλο πληροφοριών είναι διαθέσιμο στο ιστολόγιο http://blogs.auth.gr/dvassios/  
από το οποίο θα ανακτηθεί από τους μαθητές. Στο ίδιο blog είναι αναρτημένη και η 
παρουσίαση του μαθήματος. 
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Συμπεράσματα 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να βοηθήσει στο να 
υλοποιηθούν εικονικά πειράματα, με την αξιοποίηση κατάλληλων λογισμικών, ενώ 
παράλληλα ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης. 
Αναφορικά με το λογισμικό «Κατασκευή Κυκλωμάτων AC & DC», αυτό μπορεί να 
αξιοποιηθεί και σε άλλες σχετικές διδακτικές ενότητες (π.χ. νόμος του Ωμ), τόσο από 
τους καθηγητές όσο και από τους μαθητές, για εμπέδωση της θεωρίας, επίλυση τυχών 
αποριών και πρακτική εξάσκηση, ιδίως στις μέρες μας που τα εργαστήρια αρκετών 
σχολείων έχουν μεγάλες ελλείψεις υλικών και οργάνων. Το παρόν διδακτικό σενάριο 
θα πρέπει να εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας ώστε να εντοπιστούν 
τυχόν αδυναμίες του.  
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Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε εφαρμογές ψηφιακής προληπτικής ιατρικής σχεδια-
σμένες από μαθητές 

Βούλγαρης Σωτήριος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.04 

Ερευνητής 
svoulgaris@sch.gr 

Φράγγος Κώστας 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19  
Δ/ντής ΕΚ Χαλκίδας 

kfragos@sch.gr 

Περίληψη 

Mε τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας μέσα από κατασκευές και πειραματικές 
δραστηριότητες των μαθητών, στο πλαίσιο εφαρμογής της διδασκαλίας του μαθήμα-
τος: «Συστήματα ψηφιακών ηλεκτρονικών, δομή και λειτουργία μικροϋπολογιστών 
(θεωρία και εργαστήριο) - προγραμματισμός σε Assembly και C σε μικροεπεξεργα-
στές της οικογένειας «PIC16F877A», της ειδικότητας: «Ηλεκτρονικός Υπολογιστι-
κών Συστημάτων και Δικτύων» και ως εφαρμογή στο μάθημα: «Συλλογή μεταφορά 
και έλεγχος δεδομένων», οι μαθητές μας μπορούν να αναπτύξουν εκπαιδευτική δρα-
στηριότητα η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως καινοτόμος ενέργεια αφού μέσα από εκ-
παιδευτικές δράσεις παράγεται ένα καινούργιο στο μαθησιακό περιβάλλον. Πιο συ-
γκεκριμένα, οι μαθητές χρησιμοποιώντας βασικές ψηφιακές (hardware) μονάδες, ό-
πως motherboard, ψηφιακούς ηλεκτρονικούς αισθητήρες, ειδικά πακέτα λογισμικών 
(Visual Basic, Lab View), πραγματοποιούν καταγραφές φυσικών φαινομένων, α-
ντλούν δεδομένα από παρατηρήσεις και κατανοούν μηχανισμούς λειτουργίας που 
τους καταστούν ικανούς να ενταχθούν αργότερα στην παραγωγική διαδικασία με υ-
ψηλές επιστημονικές προδιαγραφές. 

Λέξεις - Κλειδιά: microcomputer, Αισθητήρες Ηλεκτροκαρδιογραφήματος Παλμο-
γραφήματος, γραφικές γλώσσες προγραμματισμού. 

Περιγραφή εκπαιδευτικής καινοτόμου δράσης 

Το εκπαιδευτικό, το κοινωνικό, το επαγγελματικό, το μαθησιακό σύστημα προσπαθεί 
να προσεγγίσει τη σύγχρονη τεχνολογία με ψηφιακό τρόπο. Oι υπηρεσίες της σύγ-
χρονης ψηφιακής τεχνολογίας πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικές δηλ. στην υπηρεσία 
των ανθρώπινων αναγκών και τοιουτοτρόπως προκύπτει και η υπηρεσία της ψηφια-
κής τεχνολογίας στη διαδικασία της μάθησης (Anderson P., 2007). 

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο; http://www.vernier.com, παρατηρούμε πλειάδα από 
αισθητήρες όπου μαθητές μέσα στα εργαστήριά τους αλλά και έξω από αυτά μετρούν 
διάφορα φυσικά μεγέθη, αποκτώντας γνώση πάνω σε αυτά, ξεφεύγοντας από τον 
κλασσικό τρόπο εκπαίδευσης - αφού ο καθηγητής τους είναι ο συντονιστής τους και 
η μάθηση «μαθητοκεντρική». Γίνονται ωριμότεροι, αφού ενεργοποιούνται οι ίδιοι, 
μετρώντας τα φυσικά μεγέθη με υπολογιστικές συσκευές που φτιάχνουν πάλι οι ίδιοι. 

Πόσο πιο ώριμοι θα γίνουν ακόμη όταν μέσα από την εκπαιδευτική δραστηριότητα 
της μάθησης, χρειαστεί να συνδυάσουν τη γνώση hardware – software, δημιουργώ-
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ντας ένα υπολογιστικό σύστημα μέτρησης του «hardware» με δεδομένα που αφορούν 
τον εαυτό τους. 

Αυτό έχει σαν συνέπεια της ανάπτυξη της επαγγελματικής τους συνείδησης και την 
απόκτηση της εμπειρίας του κατασκευαστή των μετρητικών υπολογιστικών συστημά-
των, φυσικών μεγεθών, εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1. Διάφοροι Αισθητήρες (Βιομέτρησης) με Γραφικά Χαρακτηριστικά 

 
Εικόνα 2. Προτεινόμενα όργανα και συσκευές 

Στην εικόνα 2, απεικονίζονται τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

εργασία και περιλαμβάνουν:  

I. Πλακέτα motherboard_Μatrix Μultimedia, type:HP488-00-3 για θέση μικροε-
πεξεργαστών PIC16F877A της Εταιρίας (MICROCHIP) TEM:2 

II. Οθόνες LCD 2_lines SAMSUNG τεμάχια:2 
III. Αισθητήρες: 1. Αισθητήρας Ηλεκτροκαρδιογραφήματος - Παλμογραφήματος 

(ασύρματος αισθητήρας χειρός) της εταιρίας VERNIER  
IV. Αισθητήρας αναλογικής αρτηριακής πίεσης (απλός του εμπορίου). Για τον συ-

γκεκριμένο αισθητήρα στην εικόνα 3 φαίνεται το συνοδευτικό λογισμικό. 
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Εικόνα 3.Συνοδευτικό λογισμικό & manual εγκατάσταση αισθητήρα αρτηριακής πίεσης 

Το προαναφερθέν συνοδευτικό υλικό, εμπεριέχει έτοιμα μικρά προγράμματα εκμά-
θησης και δίνεται η δυνατότητα να κατασκευάσει κάποιος δικά του προγράμματα, για 
αυτόματη μετατροπή από γλώσσα προγραμματισμού C προς assembly και αυτόματη 
μεταφορά στον Μικροεπεξεργαστή PIC, προς άμεση εφαρμογή. Σημ: Η γλώσσα προ-
γραμματισμού C περιλαμβάνει μόνο τις εντελώς απαραίτητες εντολές λειτουργίας του 
Μικροεπεξεργαστή, δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις κι αυτό βοηθά τον αρχάριο. 

 

Εικόνα 4. Ειδικά εξαρτήματα μικροεπεξεργαστή PIC16F877A προς Ψηφιακή οπτική 
μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης και cuff μετατροπής πίεσης αέρα σε Αναλογικό ηλεκτρικό 

σήμα για ψηφιακή μέτρηση αρτηριακής πίεσης σε mmHG.  

 

Εικόνα 5. Από την δραστηριότητα μαθητών στην τάξη 
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Στην εικόνα 5, μαθητές, στα πλαίσια τεχνολογικών μαθημάτων, επεκτείνουν τις δρα-
στηριότητές τους εφαρμόζοντας τη γνώση.  

Μέθοδος – Υλοποίηση της εφαρμογής 

Χρησιμοποιώντας τα υλικά που περιεγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα, οι μαθη-
τές εκπόνησαν στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και δικτύων του Ε.Κ. 
Χαλκίδας, μια εργασία η οποία πραγματοποιεί μετρήσεις σε βιοπαραμέτρους υγείας 
του ανθρώπινου σώματος. Πιο συγκεκριμένα, με την κατασκευή των μαθητών μετρή-
θηκαν: η αρτηριακή πίεση του ανθρωπίνου σώματος, οι αριθμοί των παλμών της 
καρδιάς και η θερμοκρασία του σώματος 

Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το παρακάτω ηλεκτρονικό κύκλωμα, όπως απεικονίζεται 
στην εικόνα 6, με την αντίστοιχη μητρική πλακέτα για μικροεπεξεργαστή 
PIC16F877A της εταιρίας Matrix Multimedia. 

 

Εικόνα 6. Ηλεκτρονικό κύκλωμα μετρήσεων βιοπαραμέτρων ανθρώπινου σώματος 

Το κύκλωμα της εικόνας αποτελείται από δύο μικροεπεξεργαστές, τρείς αισθητήρες 
θερμοκρασίας, αρτηριακής πίεσης και παλμών, μια οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) 
και σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
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Εικόνα 7. Αναπτυξιακό Περιβάλλον κώδικα της εφαρμογής 

Στην εικόνα 7, απεικονίζεται το προγραμματιστικό περιβάλλον για τον προγραμματι-
σμό μικροεπεξεργαστών και αισθητήρων της εφαρμογής 

 

Εικόνα 8. Η «πλατφόρμα» του υλοποιημένου συστήματος 
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Στην εικόνα 8, απεικονίζεται η μητρική πλακέτα που αποτελεί την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα φιλοξενίας των περιφερειακών συσκευών (επεξεργαστές, αισθητήρες, 
σύνδεση με υπολογιστή). 

Το τελικό σύστημα απεικονίζεται στην εικόνα 9, ενώ η διεπαφή της εφαρμογής απει-
κονίζεται στην εικόνα 10. 

 

Εικόνα 9. Τελικό μοντάρισμα της συσκευής όπως τελικά υλοποιήθηκε 
από τους μαθητές μας 

 

Εικόνα 10. Σύνδεση του προγράμματος με το πρόγραμμα ελέγχου Visual_Basic 
για απεικόνιση μετρήσεων 
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Ο μικροεπεξεργαστής μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστικό σύστημα και να εφαρμο-
σθεί το πρόγραμμα Lab View ή Visual Basic προκειμένου να ληφθούν οι μετρήσεις 
ως γραφική παράσταση κατά τη διαδικασία της αξιολόγηση των μετρήσεων. 

Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα Λογισμικού 
Visual Basic ως εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την διαδικασία υλοποίησης της εφαρμογής, 
αλλά και από το τελικό αποτέλεσμα, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

Δόθηκε στους εκπαιδευτικούς η ευχέρεια για ενεργοποίηση και ανάπτυξη πρωτοβου-
λίας, η θετική αξιοποίηση της οποίας προϋποθέτει μεθοδική ανάλυση και επεξεργα-
σία των σύγχρονων παραμέτρων και συνθηκών απασχόλησης (τι υπάρχει δηλ. σήμε-
ρα στον κόσμο της τεχνολογίας) στο αντίστοιχο επάγγελμα, για το οποίο προορίζο-
νται οι μαθητές (Πλαγιανάκος, 2006). 

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι αυτά που μαθαίνουν ως γνωστικό αντικείμενο στη 
θεωρία δεν μένουν ανενεργά, αλλά αρχίζουν να ενεργοποιούνται μέσα από δημιουρ-
γήματα-κατασκευές τους, μετρητές των βιολογικών και ζωτικών παραμέτρων του ορ-
γανισμού τους.  

Επίσης μπορούν να επιλέγουν από ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ή να δημιουργούν το δικό 
τους πρόγραμμα για την επίλυση διαφόρων ψηφιακών εφαρμογών με μετρητές σε 
θέματα ιατρικά, περιβαλλοντικά, βιολογικά και άλλα, αφού μέσα από την επιλογή 
κατάλληλου hardware - software (Υλικό-Λογισμικό) έρχονται σε επαφή με τεχνολο-
γία διαφόρων εταιρειών παγκόσμιας εμβέλειας, με σκοπό την εκμάθηση της τεχνο-
γνωσίας και την επαγγελματική παραγωγική αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών. 

Η διδακτική μεθοδολογία αλλάζει πρόσωπο και γίνεται τώρα περισσότερο «μαθητο-
κεντρική» αφού ο μαθητής παίζει τον πρώτο ρόλο του ενεργού εξερευνητή των γνώ-
σεων, ενώ ο καθηγητής το ρόλο του συντονιστή μαθαίνοντας το Μαθητή να μαθαίνει 
τρόπους ανακάλυψης της γνώσης μέσα από διερευνήσεις και ανακαλύψεις από την 
κλασική ή τη σύγχρονη Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη. 

Η ανάθεση εκπαιδευτικών έργων αποτελεί για τον εκπαιδευόμενο μια πρόκληση που 
του δημιουργεί παρώθηση και κίνητρα στην απόκτηση επαγγελματικής σκέψης και 
κρίσης γενικότερα δε κατάλληλης επαγγελματικής συμπεριφοράς. Επομένως πρέπει 
να αποσαφηνισθεί η σημασία που έχει η προσομοίωση στο εργαστήριο των διάφορων 
εκπαιδευτικών έργων από τους μαθητές (Πλαγιανάκος, 2006). 

Το σημερινό σχολείο πρέπει να αναπτύσσει συνεργασία με μηχανισμούς ανάλυσης 
και ανίχνευσης αναγκών της αγοράς εργασίας, καθώς επίσης και με οργανισμούς 
,επιχειρήσεις και φορείς συμβουλευτικής υποστήριξης - προώθησης στην απασχόλη-
ση (Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚΕΠΙΣ - Υπουργείο Παιδείας). 
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Οι αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν αποτελούν εξειδικεύσεις 
μεθόδων και τεχνικών σύμφωνα με την σύγχρονη τεχνολογική αντίληψη και οι οποίες 
προϋποθέτουν την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Το τελικό αποτέλεσμα 
είναι η επίτευξη των στόχων των εκπαιδευομένων, που αφορούν την εργασιακή έντα-
ξη και τη σταδιοδρομία τους σύμφωνα με την αγορά εργασίας. (Πρόγραμμα Εκπαί-
δευσης Εκπαιδευτών ΕΚΕΠΙΣ - Υπουργείο Παιδείας). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Φωτογραφίες από το Εργαστήριο του 1ου ΕΚ Χαλκίδας/2ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας σε ώ-
ρες μαθητικών δραστηριοτήτων σε Σύγχρονες Τεχνολογίες. 
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Η «ευκαιρία» του Νέου Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής για τον Προ-
γραμματισμό Υπολογιστών και την ανάπτυξη της Υπολογιστικής σκέψης 

Γεωργαντάκη Σταυρούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Phd 

sgeorgantaki@sch.gr 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά το περιεχόμενο του προγράμματος σπου-
δών (Π.Σ.) Πληροφορικής για την υποχρεωτική εκπαίδευση ως προς τον προγραμμα-
τισμό υπολογιστών και το αντίστοιχο περιεχόμενο του νέου ΠΣ για τις ίδιες εκπαιδευ-
τικές βαθμίδες, που εφαρμόστηκε πιλοτικά επί διετία και στη συνέχεια ίσχυσε μεταβα-
τικά, έως την πλήρη αποφοίτηση των μαθητών από το Γυμνάσιο. Αναδεικνύονται οι 
σημαντικές διαφορές τους ως προς την ενότητα «Προγραμματίζω τον Υπολογιστή» και 
η συμβολή του προγραμματισμού στην ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης. Τέλος, δια-
τυπώνονται από τη συγγραφέα κάποια συμπεράσματα που απορρέουν από την εμπειρία 
της εφαρμογής του νέου ΠΣ στο πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, και 
υποδηλώνουν τη συμβολή του στην ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης σε όλο και μι-
κρότερης ηλικίας μαθητές. 

Λέξεις - Κλειδιά: Πρόγραμμα Σπουδών, Προγραμματισμός, Υπολογιστική σκέψη 

Εισαγωγή 

Στην εποχή μας οι μαθητές έχουν ενσωματώσει την ψηφιακή τεχνολογία στην καθημε-
ρινότητά τους, παίζοντας videogames και διαδικτυακά παιχνίδια και χρησιμοποιώντας 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablets, και άλλα ψηφιακά μέσα. Παρά 
την ανεπτυγμένη ευχέρειά τους στη χρήση όλων αυτών των εργαλείων, η μεγάλη πλειο-
ψηφία τους δεν διαθέτει τις ικανότητες για τη δημιουργία των δικών τους έργων, παι-
χνιδιών, και προσομοιώσεων. Η νέα γενιά λοιπόν ακόμη παραμένει χρήστης και κατα-
ναλωτής της Τεχνολογίας, αλλά όχι δημιουργός της (Κοντοπίδη, 2013). Μπορεί να 
χρησιμοποιεί τα ψηφιακά μέσα αλλά δεν μπορεί να δημιουργεί με αυτά. Για να επιτευ-
χθεί το τελευταίο, είναι ανάγκη οι μαθητές να εξασκηθούν στον προγραμματισμό υπο-
λογιστών. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο ενισχύει την ανάπτυξη της υπολογιστικής 
σκέψης (computational thinking) οδηγώντας στην πρόσκτηση τεχνικών και στρατηγι-
κών επίλυσης προβλημάτων, και στη μεταφορά αυτών και σε άλλες περιοχές (Wing, 
2006). 

Στην Ελλάδα, ο προγραμματισμός άρχισε να διδάσκεται πιλοτικά στο Δημοτικό, στις 
δύο τελευταίες τάξεις, από τη χρονιά 2010-11 στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία τα ο-
ποία λειτούργησαν με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.). Στη 
συνέχεια οι μαθητές εμπλέκονται ξανά με το αντικείμενο στη Γ' τάξη Γυμνασίου, γιατί 
το ΠΣ Πληροφορικής για το Γυμνάσιο δεν προβλέπει τη διδασκαλία του στην Α' και 
Β' τάξη. 
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Από τη χρονιά 2011-12, ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του νέου ΠΣ Πληροφορικής 
για την υποχρεωτική εκπαίδευση, το οποίο προβλέπει τη διδασκαλία του προγραμμα-
τισμού με τη μέθοδο της σπειροειδούς προσέγγισης (Πρόγραμμα Σπουδών για τον 
Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο, 2011, σελ. 11), συνεχόμενα από την Ε΄ Δη-
μοτικού έως και τη Γ΄ Γυμνασίου. Η πιλοτική εφαρμογή του διήρκεσε δύο χρόνια, και 
κατόπιν ίσχυσε μεταβατικά στις Β΄ και Γ' τάξεις Γυμνασίου έως την αποφοίτηση των 
μαθητών. Το τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα των πρότυπων και των πειραματι-
κών Γυμνασίων, που ισχύει από τη χρονιά 2013-14, με δύο ώρες διδασκαλίας ανά ε-
βδομάδα του μαθήματος «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» (αντί μίας), 
δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς αυτών των Γυμνασίων να διδάσκουν το μά-
θημα με πνεύμα που συνάδει με το νέο ΠΣ. Μετά την πιλοτική του εφαρμογή, δεν έχει 
γίνει γνωστό αν το νέο ΠΣ θα γενικευθεί ή όχι σε όλα τα Δημοτικά και Γυμνάσια της 
χώρας. 

Στην εργασία παρατίθενται βασικά στοιχεία του ΠΣ Πληροφορικής της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και του νέου ΠΣ των αντίστοιχων βαθμίδων, και επισημαίνεται η σημα-
ντική διαφορά τους ως προς το γνωστικό αντικείμενο του προγραμματισμού. Από την 
τετραετή συνεχή εφαρμογή του νέου ΠΣ στο πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής 
Σμύρνης, θα παρουσιασθούν κάποια συμπεράσματα, που δηλώνουν τα θετικά αποτε-
λέσματα του ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης από τους μαθη-
τές, μετά την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες προγραμματισμού σε όλες τις τάξεις. 

 Προγραμματισμός και Υπολογιστική σκέψη 

Βιβλιογραφικά είναι τεκμηριωμένη η σημασία της διδασκαλίας του προγραμματισμού, 
που δεν επιβάλλεται μόνο από την ανάγκη ανάπτυξης πληροφορικού αλφαβητισμού, 
του οποίου αποτελεί βασική συνιστώσα, αλλά και διότι η μάθησή του οδηγεί σε σημα-
ντικές αλλαγές στο γνωστικό σύστημα των μαθητών (Κόμης, 2005; Μπράτιτσης, 
2013). Επιπλέον, έχει καταγραφεί η σημασία της ανάπτυξης υπολογιστικής σκέψης 
(Κοτίνη & Τζελέπη, 2012; Νεοφώτιστος & Κνάβας, 2014), που δεν αποτελεί νέα έν-
νοια στο χώρο των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Αφορά γενικά, ένα σύνολο διανοητι-
κών και λογικών ικανοτήτων, όπως η αφαιρετική ικανότητα σε πολλαπλά επίπεδα, η 
επίλυση προβλημάτων, η σχεδίαση συστημάτων, η κατανόηση της ανθρώπινης συμπε-
ριφοράς στη βάση βασικών εννοιών και εργαλείων της Επιστήμης των Υπολογιστών 
(Wing, 2006), η συνειδητοποίηση της δυναμικής του ανθρώπινου τρόπου σκέψης κατά 
τη διάρκεια υπολογισμών (Κοτίνη & Τζελέπη, 2012). Το γνωστικό αντικείμενο του 
προγραμματισμού υπολογιστών, εμπλέκει τους μαθητές σε ανάλυση, συλλογή, οργά-
νωση και αναπαράσταση δεδομένων, διάσπαση προβλημάτων σε απλούστερα, αφαί-
ρεση - γενίκευση, σχεδίαση αλγορίθμων και διαδικασιών, και σε διαδικασίες δοκιμής 
- ελέγχου, αποσφαλμάτωσης, προσομοίωσης, βελτιστοποίησης λύσεων, στοιχεία που 
αποτελούν βασικές συνιστώσες της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων, και επομένως 
μπορεί να καλλιεργήσει δεξιότητες στην κατεύθυνση αυτή, που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική διαχείριση καθημερινών προβληματικών καταστάσεων και προκλή-
σεων (Κοτίνη & Τζελέπη, 2013). 
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Η θέση του Προγραμματισμού Υπολογιστών στο Πρόγραμμα Σπουδών 
Πληροφορικής για την υποχρεωτική εκπαίδευση 

Η διδασκαλία του προγραμματισμού ξεκίνησε πειραματικά στο Δημοτικό, στην Ε΄ και 
ΣΤ΄ τάξη, κατά το έτος 2010-11, σύμφωνα με το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμ-
ματος σπουδών – αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) Πληροφορικής (Ε-
φημερίδα της Κυβερνήσεως, 2003) (Θεματική ενότητα «Ελέγχω και Προγραμματίζω», 
χρήση απλών εντολών για τη δημιουργία σχημάτων ή τη λύση απλών προβλημάτων με 
ένα απλό Logo-like προγραμματιστικό περιβάλλον).  

Στη συνέχεια οι μαθητές διδάσκονται ξανά προγραμματισμό στη Γ' Γυμνασίου, στο 
πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής που διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα (Θε-
ματική ενότητα «Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα» για 14 διδακτικές ώ-
ρες). Η διδασκαλία του δεν προβλέπεται από το ΠΣ νωρίτερα. Σε αυτή την τάξη, οι 
μαθητές προτείνεται να εισαχθούν στον προγραμματισμό, μέσω μιας γλώσσας φιλικής 
προς τους αρχάριους όπως η Logo. Το σχολικό εγχειρίδιο αναφέρεται στο εξελληνι-
σμένο περιβάλλον MicroWorlds Pro, αλλά το ΠΣ επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 
χρησιμοποιήσουν όποιο άλλο περιβάλλον εξυπηρετεί τους σκοπούς του. 

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Πρό-
γραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 2011), έχει παραχθεί 
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
(Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 
- Οριζόντια Πράξη».  

Με το νέο αυτό ΠΣ για τις ΤΠΕ, ο προγραμματισμός αποκτά σημαντική θέση και δι-
δάσκεται 10 ώρες στην Ε΄ τάξη και 12 στην ΣΤ' (οι αναφερόμενες στο ΠΣ ώρες είναι 
ενδεικτικές και δίνεται ελευθερία στον εκπαιδευτικό) στο πλαίσιο του Άξονα μαθησια-
κών στόχων «Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με ΤΠΕ» και ειδικότερα 
του υποάξονα «Προγραμματίζω τον υπολογιστή». Οι εκπαιδευτικοί προτείνεται να 
χρησιμοποιούν εκπαιδευτική ρομποτική, προσομοιώσεις αλγορίθμων, java applets, 
flash animations, και εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα όπως EasyLogo, 
Scratch, BYOB, Kodu, Microworlds Pro, GameMaker, K-turtle, Turtle Art, 
openStarlogo. 

Στο πλαίσιο της ίδιας πράξης, έχει παραχθεί το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληρο-
φορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο (Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό 
Γραμματισμό στο Γυμνάσιο, 2011), και κατά συνέπεια μπορούμε να αναφερόμαστε σε 
νέο ΠΣ Πληροφορικής για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το νέο αυτό ΠΣ χαρακτηρί-
ζεται από συνεκτικότητα και συνεχόμενη ροή των γνώσεων που ξεκινούν από το Δη-
μοτικό και φτάνουν μέχρι το Γυμνάσιο. Στο Γυμνάσιο ο προγραμματισμός διδάσκεται 
και στις τρεις τάξεις, 8, 10 και 8 ώρες αντίστοιχα (ενδεικτικά), στο πλαίσιο του μαθή-
ματος «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» που διδάσκεται δύο ώρες την 
εβδομάδα, οι οποίες προτείνεται να είναι συνεχόμενες. Ως καταλληλότερα προγραμ-
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ματιστικά περιβάλλοντα για τη διδασκαλία, έχουν προταθεί τα logo-like που έχουν δυ-
νατότητα οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια, με ενιαία φιλοσοφία, αλλά και με 
ιδιαίτερες δυνατότητες το καθένα (Λαδιάς, 2011; Γεωργαντάκη κ.ά, 2012) (χωρίς η 
χρήση τους να επιβάλλεται στους εκπαιδευτικούς). Περιβάλλοντα με τα παραπάνω χα-
ρακτηριστικά είναι τα TurtleArt, Starlogo TNG, Scratch, BYOB, Scratch2. 

Τα σχολικά έτη 2011-12 και 2012-13 το νέο ΠΣ Πληροφορικής για την υποχρεωτική 
εκπαίδευση, στο οποίο ο προγραμματισμός προβλέπεται να διδάσκεται με τη μέθοδο 
της σπειροειδούς προσέγγισης -που διαπνέει το νέο ΠΣ- συνεχόμενα από την Ε΄ Δημο-
τικού έως τη Γ΄ Γυμνασίου, εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 96 Δημοτικά και 68 Γυμνάσια. 
Στη συνέχεια ίσχυσε μεταβατικά, έως την πλήρη αποφοίτηση από το Γυμνάσιο των 
μαθητών που διδάχθηκαν το μάθημα στην Α' τάξη με το νέο ΠΣ, ήτοι για τη Β' και Γ' 
τάξη τη χρονιά 2013-14 και μόνον για τη Γ' τάξη τη χρονιά 2014-15. Στα πρότυπα και 
στα πειραματικά Γυμνάσια ισχύει τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα ως προς το μά-
θημα «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών», με δύο ώρες διδασκαλίας ανά 
εβδομάδα, που δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να σχεδιάζει τη διδασκαλία του 
σύμφωνα με το πνεύμα του νέο ΠΣ.  

Εφαρμογή του νέου ΠΣ Πληροφορικής 

Στο πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, το μάθημα της Πληροφορικής 
έχει διδαχθεί με πνεύμα που συνάδει με το νέο ΠΣ επί τέσσερα χρόνια. Κατά την πρώτη 
χρονιά εφαρμογής του -η οποία καθυστέρησε μέχρι τον Δεκέμβριο- η προσπάθεια ε-
στιάστηκε στη Γ' τάξη, δηλ. στην τάξη των τελειόφοιτων του Γυμνασίου. Επιλέχθηκαν 
εκπαιδευτικά σενάρια που συνάδουν με τη φιλοσοφία του νέου ΠΣ (Γεωργαντάκη, 
2012) και καλύπτουν τους στόχους της ενότητας “Προγραμματίζω τον Υπολογιστή” 
και των τριών τάξεων, μιας και οι μαθητές δεν είχαν διδαχθεί προγραμματισμό στην 
Α΄ και Β΄ τάξη, και επίσης δεν θα διδάσκονταν ξανά προγραμματισμό στο Λύκειο. 
Χρησιμοποιήθηκαν τα περιβάλλοντα TurtleArt και Scratch/ΒΥΟΒ. Συγχρόνως, έγινε 
μια μικρή αρχική εισαγωγή των μαθητών της Β' τάξης στον προγραμματισμό με τη 
χρήση του περιβάλλοντος TurtleArt. Τη δεύτερη χρονιά διδάχθηκε ο προγραμματισμός 
στη Β΄ τάξη με TurtleArt, στη Γ΄ τάξη με Scratch/ΒΥΟΒ και ξεκίνησε η διδασκαλία 
στην Α΄ τάξη με TurtleArt. Την τρίτη χρονιά, η ωριμότητα από την εφαρμογή του νέου 
ΠΣ επέτρεψε να συστηματοποιηθεί συνολικότερα η διδασκαλία και στις τρεις τάξεις 
με τη χρήση των ίδιων περιβαλλόντων ανά τάξη. Τα θετικά αποτελέσματα της εφαρ-
μογής πέρα από τα ψηφιακά έργα που οι μαθητές υλοποίησαν, αποτυπώθηκαν και σε 
πολύ καλά προγραμματιστικά σχέδια εργασίας (projects) (Πρόγραμμα Σπουδών για 
τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο, 2011, σελ. 10) που εκπόνησαν οι μα-
θητές της Α΄ και Β΄ τάξης στο περιβάλλον TurtleArt, με διαθεματικό περιεχόμενο από 
την Πληροφορική, τα Μαθηματικά και την Τέχνη, στο πλαίσιο του εορτασμού στο 
σχολείο της παγκόσμιας ημέρας της μαθηματικής σταθεράς π. Στο ίδιο πλαίσιο οι μα-
θητές της Γ΄ τάξης εκπόνησαν σχέδια εργασίας στο Scratch/BYOB ή Scratch2, που 
αφορούσαν στη δημιουργία quizzes για τον αριθμό π και στη μελέτη μαθηματικών συ-
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ναρτήσεων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια). Την τέταρτη χρονιά, κατέστη δυνατή η δι-
δασκαλία στη Β΄ τάξη με τη χρήση του περιβάλλοντος Scratch2. Οι μαθητές της Α΄ 
τάξης ενεπλάκησαν και πάλι σε σχέδια εργασίας με εξίσου πολύ καλά αποτελέσματα.  

Στην εξέλιξη της εφαρμογής του νέου ΠΣ, είναι φανερή η δυνατότητα να εμπλέκονται 
σε σημαντικής δυσκολίας δραστηριότητες προγραμματισμού με ιδιαίτερα καλά αποτε-
λέσματα (δημιουργία ψηφιακών έργων), μαθητές όλο και μικρότερης τάξης-ηλικίας. 
Ό,τι εκπονούσαν μαθητές Γ΄ τάξης, τώρα το κάνουν μαθητές Β΄ τάξης, κ.ο.κ. και όπως 
φαίνεται θα χρειαστεί στη συνέχεια να εμπλουτιστεί η διδασκαλία του προγραμματι-
σμού στο σχολείο (ίσως με άλλα προγραμματιστικά περιβάλλοντα ή/και με νέα εκπαι-
δευτικά σενάρια), αφού οι μαθητές ανταποκρίνονται επιτυχημένα στην προγραμματι-
στική επίλυση όλο και πιο απαιτητικών προβλημάτων, και στην αντιμετώπιση ανοι-
κτών προβλημάτων (μορφή με την οποία ανατίθεντο τα σχέδια εργασίας). 

Τα όσα παραπάνω περιγράφονται, δεν αποτελούν αποτέλεσμα κάποιας συστηματικής 
έρευνας, αλλά απορρέουν από τις παρατηρήσεις της διδάσκουσας κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής των μαθημάτων και τους ηλεκτρονικούς φακέλους (e-portfolios) με τα ψη-
φιακά έργα των μαθητών (Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό 
στο Γυμνάσιο, 2011, σελ. 12). Πρέπει να επισημανθεί ότι σε όλα τα παραπάνω, συμ-
βάλλει φυσικά η διδασκαλία του προγραμματισμού στις τάξεις του Δημοτικού, που 
φαίνεται να συμβαίνει όλο και συχνότερα, συνήθως με τη χρήση περιβαλλόντων όπως 
η EasyLogo και το Scratch. 

Συμπεράσματα 

Ο προγραμματισμός υπολογιστών, αποτελεί γνωστικό αντικείμενο το οποίο αναμφί-
βολα μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης, που στις μέρες μας 
αναφέρεται συχνά ως βασική δεξιότητα για όλους, που θα πρέπει να συγκαταλέγεται 
στις μέχρι τώρα συμβατικές, όπως η ικανότητα στην ανάγνωση, τη γραφή και την α-
ριθμητική (Κοτίνη & Τζελέπη, 2012). Επίσης, μόνον μέσω αυτού είναι δυνατόν σε βά-
θος χρόνου, να δημιουργήσουμε αυριανούς πολίτες δημιουργούς της Τεχνολογίας και 
όχι απλούς καταναλωτές της. Το νέο ΠΣ Πληροφορικής για την υποχρεωτική εκπαί-
δευση, κινείται σε ένα πλαίσιο εισαγωγής του προγραμματισμού ως διδασκόμενο αντι-
κείμενο από τις μικρές ηλικίες (Ε΄ τάξη) με συνέχεια και με συνεκτικότητα μέχρι τη Γ΄ 
Γυμνασίου. Η εφαρμογή του φαίνεται να αποφέρει σημαντικά γνωστικά αποτελέ-
σματα, στην κατεύθυνση ανάπτυξης υπολογιστικής σκέψης σε μαθητές μικρής ηλικίας, 
στοιχείο που επιτρέπει να διατυπωθεί η άποψη πως το νέο ΠΣ Πληροφορικής αποτελεί 
την «ευκαιρία», το εκπαιδευτικό μας σύστημα να «επενδύσει» σε αυριανούς πολίτες 
ικανούς να παράγουν προϊόντα Λογισμικού και Τεχνολογία. Η «επένδυση» σε αυτό 
τον τομέα, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας και γενικά 
να συμβάλλει στην πολυπόθητη ανάπτυξη. Η γενίκευση του νέου ΠΣ Πληροφορικής 
σε όλα τα Δημοτικά και Γυμνάσια της χώρας, με την Πληροφορική να διδάσκεται δύο 
ώρες εβδομαδιαία στο Γυμνάσιο σε συνεχόμενες ώρες και με μικρό αριθμό μαθητών 
στο εργαστήριο Πληροφορικής (χωρισμός τμημάτων), καθώς και η υποστήριξη των 
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σχολείων με όσο το δυνατόν σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, θα συνέβαλλαν κα-
ταλυτικά προς αυτή την κατεύθυνση. Ασφαλώς, αντίστοιχες παρεμβάσεις στο ΠΣ του 
Λυκείου, θα συμπλήρωναν το ελπιδοφόρο αυτό εγχείρημα. 
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Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Σχολικής Μονάδας 

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

sapiens@sch.gr - http://www.philology-online.gr 

Περίληψη 

Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο είναι ένα αρχείο του προγράμματος Microsoft Access 
2007, το οποίο έχει σκοπό να απλοποιήσει και να αυτοματοποιήσει μία καθημερινή 
διαδικασία της διοικητικής πράξης της σχολικής μονάδας. Ο λόγος για την πρωτοκόλ-
ληση εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων του σχολείου. Η παραδοσιακή τήρηση 
του γενικού πρωτοκόλλου μιας σχολικής μονάδας απαιτεί την καθημερινή εξωδιδα-
κτική απασχόληση εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταγράφουν τα έγγραφα του σχολείου 
σε μεγαλόσχημα κι ως εκ τούοτου δύσχρηστα βιβλία, χωρίς τη δυνατότητα διορθώσεων 
και εύκολης αναζήτησης, με βάση το θέμα των εγγράφων. Η συγκεκριμένη βάση δε-
δομένων φιλοδοξεί να διευκολύνει τους συναδέλφους/ισσες σε ό,τι αφορά το εν λόγω 
εξωδιδακτικό τους έργο και να εξαλείψει τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χει-
ρόγραφη τήρηση γενικού πρωτοκόλλου. Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα του 
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου σχολικής μονάδας από τον παρακάτω σύνδεσμο: ηλε-
κτρονικό πρωτόκολλο σχολικής μονάδας 

Λέξεις - Κλειδιά: Πρωτόκολλο, έγγραφα, εισερχόμενο, εξερχόμενο, αρχειοθέτηση 

Εισαγωγικά 

Το αρχείο τηρείται σε έναν οποιοδήποτε φάκελο του σκληρού δίσκου του ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή του σχολείου. Μπορεί ο φάκελος αυτός να είναι και κοινόχρηστος, 
ώστε το αρχείο να είναι ορατό κι επεξεργάσιμο από περισσότερους του ενός χρήστες 
στο δίκτυο του σχολείου. Ασφαλώς, μπορεί να διασφαλιστεί η λελογισμένη χρήση του 
αρχείου πρωτοκόλλου, με την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για το άνοιγμά του. Ξε-
κινώντας, κάνουμε διπλό αριστερό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου (εικόνα 1). Κατόπιν, 
το πρόγραμμα μας καλεί να πληκτρολογήσουμε στο παράθυρο που ανοίγει τον κωδικό 
πρόσβασης για την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου (εικόνα 2). Πληκτρολογούμε το 
αποθηκευμένο PIN ενεργοποίησης και πιέζουμε οκ. Φυσικά, η κωδικοποίηση του πρω-
τοκόλλου μας με PIN ενεργοποίησης είναι προαιρετική, αλλά προτιμητέα, αφού δια-
σφαλίζει στο Διευθυντή/ντρια της σχολική μονάδας τον έλεγχο των εξουσιοδοτημένων 
χρηστών. Η πιθανή κωδικοποίηση της βάσης γίνεται οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη κι αν 
έχει ξεκινήσει η χρήση της (πρβλ. μενού Database Tools – Encrypt with Password, 
αφού προηγουμένως η βάση έχει ανοίξει με την επιλογή Open Exclusive, από το κε-
ντρικό αριστερό μενού του προγράμματος Microsoft Access) και το αποθηκευμένο PIN 
αλλάζει η διαγράφεται μόνιμα με παράμοια διαδικασία με την ενεργοποίησή του.  
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Εικόνα 1: το αρχείο του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου τοποθετημένο σε φάκελο του σκλη-

ρού δίδκου του Η/Υ (format: Microsoft Access 2007). 

 
Εικόνα 2: εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για το άνοιγμα του αρχείου ηλεκτρονικού 

πρωτοκόλλου. 

Εμφάνιση βασικής οθόνης καταχώρισης εγγράφων 

Η βάση δεδομένων ανοίγει όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 3. Κάνουμε κλικ στο ει-
κονίδιο >>, το οποίο στην εικόνα 3 έχει επισημανθεί με πράσινο κύκλο. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζεται αριστερά ένα αναδυόμενο μενού επιλογών. Από τους δύο διαθέσιμους 
τίτλους του επιλέγουμε τον δεύτερο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ», κάνοντας πάνω του διπλό αριστερό κλικ (βλέπε εικόνα 4 στο πράσινο 
πλαίσιο).  
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Εικόνα 3: κάνουμε κλικ στο εικονίδιο >> (βλ. πράσινος κύκλος) 

 
Εικόνα 4: κάνουμε διπλό κλικ στο δεύτερο τίτλο (βλ. πράσινος κύκλος) 

Το βασικό panel του ηλεκτρονικού μας πρωτοκόλλου έχει εμφανιστεί (εικόνα 5). Πιέ-
ζουμε το εικονίδιο <<, που έχει επισημανθεί στην εικόνα 5 με πράσινο πλαίσιο και 
εξαφανίζουμε από την προβολή μας το αναδυόμενο αριστερό μενού επιλογών. Το ηλε-
κτρονικό μας πρωτόκολλο είναι έτοιμο για καταχώριση εγγράφων (εικόνα 6).  

 
Εικόνα 5: κάνουμε κλικ στο εικονίδιο << (βλ. πράσινος κύκλος) 
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Εικόνα 6: βασική οθόνη καταχώρισης εγγράφων (basic desktop) 

Διαδικασία καταχώρισης εγγράφων – πρωτοκόλληση 

Σε κάθε περίπτωση συστήνεται η καταχώριση εγγράφων από ένα χρήστη τη φορά (δη-
λαδή όχι από δύο και παραπάνω χρήστες ταυτόχρονα), εάν η βάση δεδομένων του η-
λεκτρονικού πρωτοκόλλου είναι αποθηκευμένη σε κοινόχρηστο φάκελο του δικτύου 
της σχολικής μονάδας. 

Με το κλείσιμο της βάσης τα νέα δεδομένα που καταχωρήθηκαν αποθηκεύονται αυτό-
ματα. 

Πρωτεύων κλειδί (primary key) για τη βάση δεδομένων έχει οριστεί το πεδίο «ΑΥΞΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ»  

Η επιφάνεια εργασίας καταχώρισης εγγράφων (basic desktop) του εν λόγω ηλεκτρονι-
κού πρωτοκόλλου εμφανίζει την εξής μορφή:  

Τα πεδία στο αριστερό μέρος της βασικής επιφάνειας εργασίας αφορούν τα εισερχό-
μενα έγγραφα, ενώ εκείνα στο δεξιό μέρος αφορούν τα εξερχόμενα.  

Πεδία εισερχόμενων εγγράφων (εικόνα 8) 

α) Αύξων αριθμ. πρωτοκόλλου εισερχόμενου εγγράφου: πληκτρολογούμε κατ’ αύξο-
ντα αριθμό. 

β) Ημερομηνία εισόδου εισερχόμενου εγγράφου: εμφανίζεται πλαίσιο ημερολογίου 
(βλ. εικόνα 7). 

γ) Ημερομηνία εισερχόμενου εγγράφου: εμφανίζεται πλαίσιο ημερολογίου (βλ. ει-
κόνα 7).  
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δ) Τόπος έκδοσης εισερχόμενου εγγράφου: πληκτρολογούμε τον τόπο έκδοσης του 
εγγράφου. 

ε) Φορέας έκδοσης εισερχόμενου εγγράφου: πληκτρολογούμε το φορέα έκδοσης του 
εγγράφου. 

στ) Τίτλος – περίληψη εισερχόμενου εγγράφου: πληκτρολογούμε περίληψη του τίτλου 
του εγγράφου. 

ζ)  Παραλήπτης εισερχόμενου εγγράφου: το πεδίο είναι προσυμπληρωμένο από το 
σύστημα. 

Μετακινούμαστε από το ένα πεδίο στο επόμενο με το enter. Μπορούμε, βέβαια, να 
μετακινήσουμε και χειροκίνητα τον κέρσορα στο πεδίο που επιθυμούμε. 

 
Εικόνα 7 
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Εικόνα 8 

Πεδία εξερχόμενων εγγράφων (εικόνα 9) 

α) Παραλήπτης εξερχομένου εγγράφου: πληκτρολογούμε τον παραλήπτη του εγγρά-
φου. 

β) Τίτλος – περίληψη εξερχομένου εγγράφου: πληκτρολογούμε περίληψη περιεχομέ-
νου του εγγράφου. 

γ) Ημ/νια διεκπεραίωσης εξερχ. εγγράφου: εμφανίζεται πλαίσιο ημερολογίου.  

δ) Ημερομηνία εξόδου εξερχομένου εγγράφου: εμφανίζεται πλαίσιο ημερολογίου. 

ε) Αρχειοθέτηση: πληκτρολογούμε τον αριθμό φακέλου αρχειοθέτησης. 

στ) Παρατηρήσεις: πληκτρολογούμε ενδεχόμενες παρατηρήσεις για το έγγραφο. 

Μετακινούμαστε από το ένα πεδίο στο επόμενο με το enter. Μπορούμε, βέβαια, να 
μετακινήσουμε και χειροκίνητα τον κέρσορα στο πεδίο που επιθυμούμε. 
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Εικόνα 9 

Απαραίτητες επισημάνσεις 

• Πατώντας enter στο τελευταίο πεδίο των εξερχομένων εγγράφων το σύστημα 
περνά αυτόματα στην επόμενη εγγραφή – καταχώριση.  
• Ο χρήστης οφείλει απαραίτητα να ελέγχει την αρίθμηση κατ’ αύξοντα αριθμό 
των καταχωρούμενων εγγράφων κατά τη διάρκεια της ημερήσιας πρωτοκόλλησης και 
ιδιαίτερα κάθε φορά που ξεκινά καινούρια καταχώριση. Ο τρέχων αύξων αριθμός πα-
ρουσιάζεται κάθε φορά κάτω και αριστερά στην οθόνη του Η/Υ μετά τη λέξη record 
(εγγραφή).  
• Η διαχείριση της βάσης γίνεται και από τα ενεργά στοιχεία επιλογής (ενεργά 
κουμπιά) στο κάτω δεξιό μέρος της βασικής επιφάνειας εργασίας (βλ. παρακάτω ει-
κόνα 10)  

Διαχείριση της βάσης δεδομένων από μενού ενεργών επιλογών (πλήκτρα) 

 
Εικόνα 10 

Επεξήγηση πλήκτρων: 
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α) Το κόκκινο πλήκτρο με το x κλείνει τη βάση δεδομένων, δηλαδή λειτουργεί όπως 
το κόκκινο x πάνω και δεξιά σε κάθε παράθυρο των windows. 

β) Αμέσως δεξιά το εικονίδιο με τη δισκέτα αποθηκεύει την τρέχουσα εγγραφή. Δεν 
είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο πλήκτρο, εφόσον η βάση δεδο-
μένων με το κλείσιμό της αποθηκεύει αυτόματα κάθε εργασία.  

γ) Δεξιότερα το εικονίδιο με το x πάνω στη δισκέτα διαγράφει οριστικά την τρέχουσα 
εγγραφή της επιφάνειας εργασίας. Μετά το κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί, το σύστημα 
ζητάει επιβεβαίωση οριστικής διαγραφής.  

δ) Ακολουθούν τέσσερα (4) πλήκτρα τα οποία βοηθούν το χρήστη να μετακινηθεί στις 
ήδη καταχωρημένες εγγραφές. Η μετάβαση μπορεί να γίνει από την πρώτη στην τελευ-
ταία καταχώριση και αντίστροφα, αλλά και στην προηγούμενη και επόμενη. 

ε) Το τελευταίο εικονίδιο δεξιά, με τα κιάλια, προσφέρει αναζήτηση λέξεων στα πεδία 
των τίτλων – περιλήψεων των αποθηκευμένων εγγράφων (εισερχομένων και εξερχο-
μένων). Μετά το κλικ στο εικονίδιο, προσαρμόζουμε την αναζήτησή μας στο αναδυό-
μενο παράθυρο (βλ. παρακάτω εικόνα 11). 

 
Εικόνα 11 

Οδηγίες διασφάλισης των αποθηκευμένων εγγράφων 

• Όλοι οι χρήστες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των προγραμμάτων του 
πακέτου Microsoft Office 2007 ή νεότερο (με ελληνικό ή αγγλικό μενού). 
• Η βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου δεν θα ενημερώνεται ταυτό-
χρονα από δύο (2) ή παραπάνω χρήστες. 
• Η βάση δεδομένων θα ανανεώνεται κάθε ημερολογιακό έτος, αφού η αρίθμηση του 
πρωτοκόλλου είναι ενιαία και συνεχόμενη μέσα σ’ αυτό. 
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• Ο χρήστης θα δημιουργεί αρχείο back up (με τον απλό – κλασικό τρόπο του copy – 
paste), το οποίο θα τηρεί σε προσυμφωνημένο χώρο του σκληρού δίσκου του Η/Υ ή σε 
κάποιο φορητό αποθηκευτικό μέσο (π.χ. usb stick κτλ) και θα το ανανεώνει για λόγους 
απόλυτης ασφάλειας, κάθε φορά που απενεργοποιεί τη βάση δεδομένων. Το back up 
αυτό καλό θα ήταν να τιτλοφορείται με την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργή-
θηκε.  
• Η λειτουργία της βάσης δεδομένων θα πρέπει να γίνεται σε Η/Υ συνδεδεμένο με 
ups, προκειμένου να δοθεί χρόνος στο χρήστη να αντιδράσει, αποθηκεύοντας τα έγ-
γραφα, σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης.  
• Ο χρήστης οφείλει να μελετήσει προσεκτικά όλες τις παραπάνω οδηγίες και σε πε-
ρίπτωση προβλήματος, μπορεί να απευθύνεται στο δημιουργό του εν λόγω προγράμ-
ματος.  
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Η καλλιέργεια της δεξιότητας του προσανατολισμού μέσω της χρήσης λογισμι-
κού Η/Υ σε μαθητή με νοητική υστέρηση 

 
Εφραιμίδης Παύλος Ι. 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Διδάκτορας Θεολογίας Α.Π.Θ. 
efraimid@yahoo.gr 

Σέντας Παναγιώτης 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19.01 

Διδάκτορας Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. 
pansentas@gmail.com 

 
 Περίληψη 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) αποτελούν χρήσιμο 
εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού που διδάσκει ένα μαθητή με νοητική υστέρηση. 
Σκοπός της έρευνάς μας ήταν να αξιολογήσουμε το βαθμό στον οποίο τρία λογισμικά 
(«TuxPaint», «Otto», «Πέρης και Κάτια») και ο διαδικτυακός τόπος «YouTube» μπο-
ρούν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια της δεξιότητας του προσανατολισμού και της 
ορθής εκτίμησης της θέσης ενός σώματος στο χώρο, από ένα μαθητή με ελαφρά νοη-
τική υστέρηση (ε.ν.υ.). Μετά τη μελέτη των ευρημάτων που προέκυψαν, προχωρήσαμε 
σε ποιοτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών λογισμικών και του δικτυακού τόπου α) 
σε επίπεδο χρηστικότητας, β) σε επίπεδο ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και γ) σε επίπεδο 
θεματολογίας.  

Λέξεις - Κλειδιά: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), λογι-
σμικά, προσανατολισμός, ελαφρά νοητική υστέρηση (ε.ν.υ.). 

Εισαγωγή  

Οι άνθρωποι με ελαφρά νοητική υστέρηση (ε.ν.υ.) αποτελούν την πολυπληθέστερη ο-
μάδα (85%) ανάμεσα στα άτομα με νοητική υστέρηση (ν.υ.). (Παρασκευόπουλος, 
1980). Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών με ε.ν.υ. είναι τα 
εξής: Α) η γενική νοητική ανάπτυξή τους υπολείπεται της νοητικής ανάπτυξης των 
παιδιών με τυπική ανάπτυξη κι αυτό επηρεάζει τις νοητικές λειτουργίες της μνήμης, 
της εκμάθησης, της αντίληψης, της φαντασίας και της δημιουργικής σκέψης, Β) αντι-
μετωπίζουν προβλήματα συγκέντρωσης προσοχής σε κάποιο προσφερόμενο ερέθισμα, 
Γ) διαφέρουν ως προς τη σχολική επίδοση από τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη, κι όταν 
αποτυγχάνουν, δεν αντιμετωπίζουν με θάρρος την αποτυχία τους (Εφραιμίδης, 2015). 
Δ) με κατάλληλο πρόγραμμα, ειδικές μεθόδους και ειδικούς δασκάλους μπορούν να 
αφομοιώσουν ένα μέρος των σχολικών γνώσεων και των δεξιοτήτων (Πιτσικίδου-Δρό-
σου, 1982), Ε) δεν είναι πρόθυμα να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για την εκμά-
θηση ορισμένων γνώσεων και αποφεύγουν καταστάσεις που υποψιάζονται ότι είναι 
δύσκολες, δηλώνοντας αδυναμία να τις χειριστούν (Πάλλας, 2007), Στ) δυσκολεύονται 
να αντιληφθούν τη χωρική οργάνωση και τον προσανατολισμό, υστερούν ως προς την 
εκτίμηση της θέσης του σώματος στο χώρο, την εκτίμηση της θέσης των άλλων αντι-
κειμένων και της ταχύτητας με την οποία κινούνται (Βασιλείου, 1998). Οι έννοιες που 
δηλώνουν τον προσανατολισμό στο χώρο μπορεί να είναι γνωστές σε ένα παιδί με 
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ε.ν.υ., δεν έχουν, όμως, λειτουργικό χαρακτήρα, ώστε να τις αξιοποιήσει για την επί-
λυση ενός προβλήματος (Σταύρου, 1990).  

Η έρευνα: ο σκοπός, η ερευνητική υπόθεση, η μεθοδολογία και το υποκείμενο 
της έρευνας 

Σκοπός της έρευνάς μας ήταν να αξιολογήσουμε το βαθμό στον οποίο τα λογισμικά 
«TuxPaint», «Otto», «Πέρης και Κάτια» και ο διαδικτυακός τόπος «YouTube» -που 
χρησιμοποιήθηκαν σε πέντε διδακτικές παρεμβάσεις- μπορούν να συμβάλλουν στην 
καλλιέργεια της δεξιότητας του προσανατολισμού και της ορθής εκτίμησης της θέσης 
ενός σώματος στο χώρο, από ένα μαθητή με ε.ν.υ.. Η ερευνητική υπόθεση της εργα-
σίας είναι ότι ένα παιδί με ε.ν.υ., που συμμετέχει στη μαθησιακή διαδικασία με τη βο-
ήθεια των Τ.Π.Ε., μπορεί να αναπτύξει αποτελεσματικά τις δεξιότητες του προσανα-
τολισμού και της ορθής εκτίμησης της θέσης ενός σώματος στο χώρο. Ως προς τη με-
θοδολογία, η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης ενός μαθητή με ε.ν.υ., 
ο οποίος φοιτά σε σχολείο Γενικής Αγωγής στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου, 
γιατί αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα να μελετηθεί σε βάθος μια πλευρά ενός προ-
βλήματος (Bell, 2001). Για τη συγκέντρωση των ποιοτικών δεδομένων στη συγκεκρι-
μένη μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιήθηκαν οι ειδικές τεχνικές της παρατήρησης και 
της συνέντευξης (Δημητρόπουλος, 2001). Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από το δά-
σκαλο της τάξης και τον εκπαιδευτικό της πληροφορικής που δίδασκε τις Τ.Π.Ε. στο 
τμήμα, όπου φοιτούσε ο μαθητής. Οι εφαρμογές διήρκησαν πέντε (5) εβδομάδες. Κάθε 
εβδομάδα γινόταν μία (1) ωριαία διδασκαλία διάρκειας σαράντα πέντε (45΄) λεπτών. 
Παρά τα μειονεκτήματα που έχει η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης (Βλ. Bell, 2001), 
την προτιμήσαμε, γιατί επιτρέπει στον ερευνητή να αφοσιωθεί σε ένα συγκεκριμένο 
περιστατικό ή σε μια κατάσταση, δίνοντας προσοχή στη λεπτομέρεια και την πολυπλο-
κότητα της ίδιας περίπτωσης (Cohen & Manion, 1994). Επιπλέον, «αν η μελέτη περί-
πτωσης διεξαχθεί συστηματικά και κριτικά, εάν στοχεύει στην πρόοδο της εκπαίδευ-
σης, εάν είναι συσχετίσιμη κι αν διευρύνει τα όρια της υπάρχουσας γνώσης μέσω δη-
μοσίευσης των ευρημάτων της, τότε τα ευρήματα αυτά θεωρούνται έγκυρα» (Bassey, 
1981:86).  

Υποκείμενο της έρευνας αποτέλεσε ένας μαθητής, ο Σ., που μεγαλώνει σε ένα χα-
μηλό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, σε μια μονογονεϊκή οικογένεια και είναι δί-
γλωσσος. Είναι 6 χρονών, φοιτά στην Α΄ Δημοτικού και έχει διάγνωση ε.ν.υ. από 
ΚΕΔΥ. Υστερεί στον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα, τον ψυχοκινητικό τομέα και 
έχει προβλήματα λόγου. Έχει περιορισμένη ικανότητα στην αφηρημένη σκέψη και 
δυσκολεύεται να γενικεύσει τις εμπειρίες του. Αν και δεν έχει προβλήματα ακοής, έχει 
χαμηλή φωνολογική ενημερότητα, γεγονός που μειώνει την ικανότητα γραφής και εκ-
φοράς του προφορικού λόγου. Δε γνωρίζει τις ακριβείς ονομασίες των αντικειμένων, 
διαθέτει ένα εξαιρετικά περιορισμένο, απλό καθημερινό λεξιλόγιο και, λόγω διγλωσ-
σίας, μπερδεύεται στη χρήση ορισμένων λέξεων. Τα προβλήματα έκφρασης, εκφοράς 
και πρόσληψης του προφορικού λόγου αλλά και τα προβλήματα κατανόησης που α-
ναφέρθηκαν, συνθέτουν ένα πρόβλημα επικοινωνίας. Η ρουτίνα και η επανάληψη τον 
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βοηθάει μαθησιακά. Όντας φιλότιμος και συνεργάσιμος, παρουσιάζει στοιχεία εξέλι-
ξης. Ερχόμενος να φοιτήσει στην Α΄ Δημοτικού, είχε καλλιεργήσει σε μεγάλο βαθμό 
τη δεξιότητα της αντίληψης του χώρου, τη θέση τη δική του και των αντικειμένων, 
αλλά πάντα σε εμπειρική βάση, χωρίς να είναι σε θέση να διατυπώσει κανόνες πάνω 
στο θέμα. Σε γενικές γραμμές παρουσιάζει δυσκολίες στην αντιληπτική του ικανό-
τητα: στην αναγνώριση της μορφής των αντικειμένων, τον προσανατολισμό του στο 
χώρο (επάνω – κάτω, κοντά – μακριά, αριστερά - δεξιά), και το χρόνο (χτες, πέρυσι 
κλπ.). Όταν κάνει το σταυρό του, μπερδεύει τη δεξιά κι αριστερά κίνηση του χεριού, 
παρόλη την καθημερινή ρουτίνα της προσευχής και τις σχετικές υποδείξεις από το 
δάσκαλο. 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Ο Σ. διδάχτηκε μέσα στην τάξη, στο πλαίσιο του μαθήματος των Μαθηματικών, την 
ενότητα «Προσανατολισμός στο χώρο» (βιβλίο μαθητή α΄ τεύχος σ.σ. 12-13 και τετρά-
διο εργασιών α΄ τεύχος σ.σ. 10-11). Στόχοι της διδακτικής ενότητας είναι η άσκηση 
των μαθητών, ώστε: 1) να προσανατολίζονται με σημείο αναφοράς τον εαυτό τους, 2) 
να προσανατολίζονται με σημείο αναφοράς που βρίσκεται έξω από τον εαυτό τους και 
3) να χρησιμοποιούν γλωσσικές εκφράσεις που να περιέχουν τους όρους «μέσα», 
«έξω», «δίπλα», «ανάμεσα», «πάνω», «κάτω», «μπροστά», «πίσω», «δεξιά», «αρι-
στερά» (Λεμονίδης κ.ά., 2014). Στη συνέχεια, στην αίθουσα των Η/Υ έγινε μια σειρά 
από επανορθωτικές διδασκαλίες των εννοιών αυτών μέσα από τα λογισμικά 
«TuxPaint», «Otto», «Πέρης και Κάτια» και το διαδικτυακό τόπο «YouTube» -που υ-
λοποιήθηκε σε πέντε διδακτικές παρεμβάσεις.  

Το λογισμικό «TuxPaint» (έκδοση 4 - εξελληνισμένη) είναι ένα πρόγραμμα σχεδίου 
και ζωγραφικής, που διαθέτει πολλά σχεδιαστικά εργαλεία. Είναι πολύ εύχρηστο, με 
ελκυστικό περιβάλλον σχεδιασμένο για παιδιά από 3 έως 12 ετών. Το παιδί μπορεί 
γρήγορα και εύκολα να υλοποιεί δραστηριότητες, με τις οποίες αφυπνίζεται η δημιουρ-
γικότητά του και καλλιεργείται η έκφρασή του. Δίνει έμφαση στην ενεργό συμμετοχή 
του μαθητή, την ανακάλυψη ή τη διερεύνηση της γνώσης, την προσφορά αυθεντικών 
μαθησιακών καταστάσεων, την επίλυση προβλημάτων και την προσωπική εμπλοκή 
του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία. Προωθεί τις υπάρχουσες εμπειρίες κι ενθαρ-
ρύνει την έκφραση απόψεων, ιδεών, αντιλήψεων και νοητικών μοντέλων. Η χρήση του 
λογισμικού έγινε σε τρεις (3) διδακτικές ώρες. Κατά το πρώτο ήμισυ της 1ης διδακτι-
κής ώρας, στόχος μας ήταν να κατανοήσει ο μαθητής τις έννοιες «αριστερά» - «δεξιά». 
Έγινε επίδειξη στο μαθητή πώς να δημιουργεί μια ευθεία γραμμή και πώς να βρίσκει 
έτοιμα σχήματα (π.χ. αυτοκίνητα) μέσα από την εφαρμογή, να επιλέγει το μέγεθός τους 
και να τα τοποθετεί στην επιφάνεια εργασίας. Έπειτα ο μαθητής κλήθηκε να ζωγραφί-
σει μια κάθετη γραμμή και αριστερά της να τοποθετήσει μικρά αυτοκίνητα και δεξιά 
της μεγάλα φορτηγά. Ο Σ. δε δυσκολεύτηκε να εκτελέσει την οδηγία ενώ παράλληλα 
έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την εφαρμογή. Οι έννοιες αριστερά και δεξιά έγιναν κα-
τανοητές.  
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Εικόνα 1: TuxPaint – οι έννοιες «αριστερά», «δεξιά» 

Κατά το δεύτερο ήμισυ της 1ης διδακτικής ώρας, στόχος μας ήταν να κατανοήσει ο 
μαθητής τις έννοιες «επάνω» - «κάτω». Ο μαθητής κλήθηκε να ζωγραφίσει μια οριζό-
ντια γραμμή και να τοποθετήσει μικρά αυτοκίνητα επάνω από τη γραμμή και μεγάλα 
φορτηγά κάτω από τη γραμμή. Ο Σ. μπόρεσε να δημιουργήσει την οριζόντια γραμμή 
και να τοποθετήσει τα αντικείμενα, αφού είχε εξοικειωθεί με τις λειτουργίες του λογι-
σμικού στην αρχή της 1ης διδακτικής ώρας. Εκτέλεσε την οδηγία με σχετική ευκολία 
και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την εφαρμογή.  

 
Εικόνα 2: TuxPaint – οι έννοιες «επάνω», «κάτω» 
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Κατά τη 2η διδακτική ώρα ενασχόλησης με το πρόγραμμα, στόχος μας ήταν να κα-
τανοήσει ο μαθητής τις έννοιες «επάνω», «κάτω», «αριστερά» και «δεξιά» συνδυα-
στικά (π.χ. «επάνω αριστερά» ή «επάνω δεξιά», «κάτω αριστερά» ή «κάτω δεξιά»). Ο 
μαθητής κλήθηκε να ζωγραφίσει μια οριζόντια και μια κάθετη γραμμή χωρίζοντας έτσι 
την επιφάνεια εργασίας σε τέσσερα τεταρτημόρια. Κατόπιν, του ζητήθηκε να τοποθε-
τήσει με τυχαίο τρόπο διάφορα αντικείμενα σε κάθε τεταρτημόριο και να προσδιορίσει 
τη θέση τους (π.χ. η μπανάνα είναι «επάνω αριστερά» ενώ το μήλο είναι «κάτω δεξιά»). 
Διαπιστώθηκε μικρή δυσκολία στη δημιουργία της κάθετης και οριζόντιας γραμμής 
καθώς και κατά την τοποθέτηση αντικειμένων, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ακου-
μπάνε τα εικονίδια των φρούτων πάνω στις δύο γραμμές. Ενώ ο Σ. είχε κατανοήσει τα 
ζευγάρια εννοιών «επάνω-κάτω» και «αριστερά-δεξιά», δυσκολεύτηκε να τα συνδυά-
σει μεταξύ τους. Αν και χρειάστηκαν αρκετές επαναλήψεις κατά την εφαρμογή, τελικά 
ο Σ. πέτυχε το στόχο που θέσαμε. Θεωρούμε ότι το «Tux Paint» είναι πολύ εύκολο στη 
χρήση. Αυτή η ευκολία σε συνδυασμό με την ποικιλία των εργαλείων σχεδίασης καθι-
στούν το λογισμικό πολύ ελκυστικό και ενδιαφέρον. 

 

Εικόνα 3: TuxPaint – οι έννοιες «αριστερά», «δεξιά», «επάνω», «κάτω» 

Το λογισμικό «OTTO, το χαρούμενο αυτοκίνητο» της εταιρίας inte*learn είναι ένα 
εκπαιδευτικό multimedia παιχνίδι με 3D και 2D γραφικά, animation, εικόνες, ήχους 
και ανθρώπινη φωνή. Πρόκειται για μια διαδραστική εφαρμογή, όπου ο μαθητής επι-
λέγει τις κατευθύνσεις προς τις οποίες θα κινήσει τον OTTO, το αυτοκινητάκι, προκει-
μένου να το οδηγήσει στον προορισμό του, υπακούοντας στις υποδείξεις των σημάτων 
της τροχαίας. Αν κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο μαθητής κάνει τρία λάθη, τότε 
επιστρέφει στο γκαράζ, από όπου ξεκίνησε. Το λογισμικό αξιοποιήθηκε την 3η διδα-
κτική ώρα. Αν και ο Σ. παρακολουθούσε στην τάξη ένα πολύμηνο πρόγραμμα Κυκλο-
φοριακής Αγωγής και είχε εξοικειωθεί με 40 βασικά σήματα της τροχαίας, δυσκολεύ-
τηκε στο εργαστήριο των Η/Υ να αναγνωρίσει τα σήματα της τροχαίας που εμφανίζο-
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νταν στο λογισμικό. Ύστερα από δύο επαναλήψεις της εφαρμογής, μπόρεσε να «οδη-
γήσει» τον ΟΤΤΟ και έδειχνε με το χέρι του προς ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να στρί-
βει κάθε φορά. Ενώ τις περισσότερες φορές έδειχνε προς τη σωστή κατεύθυνση, δε 
χρησιμοποιούσε πάντα σωστά τις λέξεις «αριστερά» και «δεξιά». Γενικά, του άρεσε η 
ενασχόληση με την εφαρμογή. Θεωρούμε ότι το «ΟΤΤΟ» είναι ένα λογισμικό με ό-
μορφα γραφικά, που κεντρίζει το ενδιαφέρον του μαθητή, αλλά χρειάζεται η επίβλεψη 
του εκπαιδευτή κατά την αρχική ενασχόληση με το λογισμικό, μέχρι να επιτευχθεί η 
εξοικείωση του μαθητή.  

 

Εικόνα 4: OTTO – οι έννοιες «αριστερά» και «δεξιά» 

Το «YouTube» είναι ένας διαδικτυακός τόπος, ο οποίος επιτρέπει αποθήκευση, 
αναζήτηση και αναπαραγωγή ψηφιακών ταινιών. Η ιστοσελίδα 
https://www.youtube.com/watch?v=S_8_-fvDenA του YouTube περιέχει την ταινία 
«Rotation & Revolution» διάρκειας περίπου 10 λεπτών, η οποία παρουσιάζει την κί-
νηση της Γης γύρω από τον Ήλιο. Σκοπός της δραστηριότητας κατά το πρώτο ήμισυ 
της 4ης διδακτικής ώρας ήταν να κατανοήσει ο μαθητής τις έννοιες «εμπρός» - 
«πίσω». Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
και προβάλαμε ένα μικρό μέρος της ταινίας. Καθώς προβαλλόταν η ταινία, πατούσαμε 
το κουμπί «παύση» για να «παγώσουμε» την εικόνα -σε επιλεγμένα σημεία- και ζητή-
σαμε από το μαθητή να πει αν η Γη βρίσκεται εμπρός ή πίσω από τον Ήλιο για κάθε 
μια από τις θέσεις αυτές. Ο Σ. δε δυσκολεύτηκε να αναγνωρίσει τις διαφορές μεταξύ 
των εννοιών «εμπρός» και «πίσω» και απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις. Έτσι 
επιτεύχθηκε και ο σκοπός της διδακτικής μας παρέμβασης. Τα καλαίσθητα τρισδιά-
στατα γραφικά της ταινίας στο YouTube και η κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο, 
προκάλεσαν την προσοχή του μαθητή και τον έκαναν να ασχοληθεί με αμείωτο ενδια-
φέρον με τη δραστηριότητα. 
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Εικόνα 5: Rotation & Revolution - οι έννοιες «εμπρός» - «πίσω» 

Το λογισμικό «TuxPaint» αξιοποιήθηκε για μια ακόμα φορά κατά το δεύτερο ήμισυ 
της 4ης διδακτικής ώρας. Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης ήταν να κατανοήσει ο 
μαθητής τις έννοιες «μέσα», «έξω», «δίπλα», «ανάμεσα». Αφού παρουσιάστηκε στο 
μαθητή ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να δημιουργεί έτοιμα σχήματα (κύκλος 
στην προκειμένη περίπτωση), ζητήθηκε από το μαθητή να δημιουργήσει έναν κύκλο 
και να τοποθετήσει ορισμένα ζωάκια μέσα στον κύκλο και ορισμένα άλλα έξω από 
αυτόν. Ο Σ. δε δυσκολεύτηκε να αναγνωρίσει τις διαφορές μεταξύ των εννοιών που 
διδάχτηκαν και να μεταβιβάσει αυτή τη γνώση κατά την εκτέλεση της άσκησης. 

 
Εικόνα 6: TuxPaint – οι έννοιες «μέσα», «έξω» 
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Το λογισμικό «Πέρης και Κάτια εκδ. 3.0: Βρες το μαργαριτάρι» που συνόδευε το 
τεύχος 165 του περιοδικού «Ram» (Ιανουάριος 2003 - Δημοσιογραφικός οργανισμός 
Λαμπράκη) είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που αξιοποιήθηκε την 5η διδακτική ώρα. 
Σκοπός της δραστηριότητας ήταν να εμπεδώσει ο μαθητής τις έννοιες «επάνω», 
«κάτω», «αριστερά» και «δεξιά», αξιοποιώντας τες για την επίλυση ενός προβλήματος 
που έθετε το παιχνίδι. Αν και το παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών, 
παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον. Ο μαθητής έπρεπε να διαλέξει βαθμό δυσκολίας από 
1 έως 10 και να προσπαθήσει να βοηθήσει τον Πέρη να φτάσει σε κάποια μαργαριτά-
ρια. Για να το πετύχει αυτό όφειλε να χρησιμοποιήσει τα βελάκια (πάνω, κάτω, αρι-
στερά και δεξιά) του πληκτρολογίου. Η εφαρμογή έχει μεγάλη χρονική διάρκεια και 
προβλέπονται βαθμοί ποινής αν ο Πέρη ακουμπήσει στα τοιχώματα. Ο Σ. κατάφερε να 
φτάσει έως το ανώτερο επίπεδο δυσκολίας, το 10, χωρίς να δυσκολευτεί. Θεωρούμε 
ότι το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι εύκολο και παίζοντάς το ο μαθητής 
μπορεί να εξασκηθεί στις ζητούμενες έννοιες διασκεδάζοντας.  

 

Εικόνα 7: Πέρης και Κάτια, Βρες το μαργαριτάρι - εμπέδωση εννοιών 

Συμπεράσματα-προτάσεις 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αρκετές σχετικές έρευνες στην Ελλάδα, διερευνήσαμε τις 
δυνατότητες ορισμένων λογισμικών να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα του προσανατο-
λισμού και της ορθής εκτίμησης της θέσης ενός σώματος στο χώρο σε μαθητές με 
ε.ν.υ.. Επομένως, η έρευνα αυτή αποκαλύπτει δυνατότητες προσέγγισης των μαθητών 
με ε.ν.υ. στο Δημοτικό σχολείο με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε.. 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ο σκοπός της έρευνάς μας επιτεύχθηκε και η ερευνη-
τική μας υπόθεση επιβεβαιώθηκε. Σε γενικές γραμμές τα συγκεκριμένα λογισμικά και 
ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος μπορούν να αξιοποιηθούν επικουρικά σε διάφορα 
μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος της Α΄ Δημοτικού σε μαθητές με ε.ν.υ. (π.χ. 
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στα γνωστικά αντικείμενα των Μαθηματικών, της Φυσικής Αγωγής, της Μελέτης Πε-
ριβάλλοντος κ.λ.π.). Την επισήμανση αυτή θα μπορούσε να λάβει υπόψη του κάθε εν-
διαφερόμενος εκπαιδευτικός που διδάσκει μαθητές με ε.ν.υ.. 

Αν και είμαστε επιφυλακτικοί ως προς τη δυνατότητα γενίκευσης των πορισμάτων μιας 
μελέτης περίπτωσης, αυτό δε σημαίνει ότι η μελέτη των μεμονωμένων γεγονότων, στα 
οποία βασίστηκε η έρευνά μας δεν είναι αξιόλογη. Η αξία των πορισμάτων της μελέτης 
περίπτωσης που διεξήγαμε, είναι μεγάλη για έναν εκπαιδευτικό που εργάζεται σε πα-
ρόμοιες συνθήκες, ώστε να συσχετίσει τις αποφάσεις που καλείται να λάβει με όσα 
περιγράφονται στην έρευνά μας.  
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Περίληψη 

Με φόντο τον διάχυτο συγκερασμό απόψεων ως προς την αξία της ευμετάβλητης 
συμμετοχικής μάθησης, η παρούσα εργασία προσπαθεί εποπτικά να προβάλλει την 
καθοριστική συμβολή των κατάλληλων συνεργατικών δραστηριοτήτων στην 
παιδευτική διαδικασία μέσω ενός εκπαιδευτικού ευρωπαϊκού προγράμματος σχολικών 
δραστηριοτήτων που διαθέτει ως ιδιομορφία την έκδηλη ανάδειξη των πολλαπλών 
ερμηνειών του όρου «μετάβαση». Μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό διαφορετικών 
χωρών και βαθμίδων εκπαίδευσης (συν)εργάζονται πολυδραστικά με σύμμαχο την 
Αγγλική Γλώσσα σε μία μεταβατική πορεία προσέγγισης καίριων θεμάτων που 
άπτονται της εφηβικής ψυχοσύνθεσης. Η συνεργατική διάσταση μίας εξελικτικής 
μετάβασης αποτελεί τον κεντρικό άξονα της εργασίας, όπου θα αποπειραθεί η 
συνοπτική ερμηνεία των μεθοδολογικών στόχων, κινήτρων και συμπερασμάτων ενός 
ευρωπαϊκού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με εταίρους μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελλοντικούς συμμαθητές τους από την τελευταία 
τάξη της πρωτοβάθμιας μέσω της εκμάθησης της ξένης γλώσσας. 

Λέξεις - Κλειδιά: βαθμίδες εκπαίδευσης, μετάβαση, eTwinning, Αγγλική Γλώσσα  

Εισαγωγή 

Η έννοια της «μετάβασης» στο πολυσύνθετο γίγνεσθαι της σύγχρονης παιδευτικής 
κουλτούρας, που κομίζει κάθε εμπλεκόμενος μαθητής, διδάσκων, φορέας 
εκπαιδευτικής πολιτικής, χρήζει ιδιαίτερης μνείας. Το ρήμα μεταβαίνω αυτονόητα 
ταυτίζεται με οτιδήποτε οδηγεί από μία κατάσταση σε μία άλλη, ενδεχομένως και με 
τις διεργασίες που καθορίζουν τις παραμέτρους της απομάκρυνσης από κάτι το οικείο. 
Στην καθημερινότητα της σχολικής τάξης, η συγκεκριμένη έννοια θα αντιστοιχούσε 
στην ανακάλυψη της νέας γνώσης, στη μετάγγιση του γνωστικού αποθέματος. 
Ειδικότερα, το μεταβατικό πέρασμα από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη και οι 
πολλαπλές συνιστώσες του αποτελούν ένα εξειδικευμένο αντικείμενο ενδιαφέροντος 
από ποικίλες οπτικές γωνίες.  

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Η πληθώρα των γνωστικών αντικειμένων έχει δεχθεί αλλεπάλληλες απόπειρες 
βελτίωσης, διαδικασίες εμπλουτισμού ή ενίοτε απρόσκοπτης προσθαφαίρεσης με 
στείρα αντιμετώπιση της διδακτέας ύλης ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, 
κοινή είναι η αποδοχή πως η εναλλακτική ματιά μέσω της διαθεματικότητας και της 
εμβάθυνσης στο να ‘μαθαίνω πώς να μαθαίνω εξατομικευμένα συνιστά μία γόνιμη 
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παράμετρο της παιδοκεντρικής θεώρησης. Υποστηρικτικά, ο Cunningham (2012) 
καταδεικνύει τη σπουδαιότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τη 
σχολική οργάνωση αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, 
θεμελιώδης παραμένει η θέση του μαθητή, αφού οι εκπαιδευτικοί –ως διευκολυντές 
δημιουργίας προσωπικοτήτων- οφείλουν να είναι πάντα δίπλα του και όχι μόνο 
μπροστά του προκειμένου να συμπορευτούν στην πορεία προς την αυτοπραγμάτωση 
της γνώσης (Slaouti, 2005).  

Μία τέτοιου ύφους μαχητική πορεία αποτελεί και η μετάβαση των μαθητών και 
μαθητριών από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια διαμέσου αρκετών 
παραγόντων και καταστάσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν πλήγματα στην 
ευαίσθητη αυτή χρονική περίοδο αλλά και ευρύτερα. Σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς, η 
ενεργητική εμπλοκή όλων των συσχετιζόμενων παραγόντων σε ανακουφιστικές, 
διαμεσολαβητικές και διαχειριστικές ενέργειες μέσω του εργαλείου της μάθησης 
αποτελεί μία εκ των διεξόδων. Στην περίπτωση μας, λοιπόν, αποφασίστηκε να τεθεί ως 
αντίβαρο η ενεργητική συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από τις δύο βαθμίδες 
της εκπαίδευσης σε ένα ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα eTwinning με στοιχεία που 
άπτονται της κεντρικής θεματολογίας στην οποία έγινε μόλις αναφορά. 

Περίγραμμα εκπαιδευτικού προγράμματος eTwinning 

Έχοντας ως παρακαταθήκη τα όσα δυσάρεστα καταγράφονται αναφορικά με τη στάση, 
συμπεριφορά και εξέλιξη ορισμένων νεαρών μαθητών σε αυτή την κρίσιμη φάση της 
μαθητικής τους ζωής, αποφασίστηκε η εκπόνηση ενός διαφορετικού προγράμματος 
σχολικών δραστηριοτήτων με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και διαφορετικά προσεγγίσιμη 
στοχοθεσία. Συγκεκριμένα, ο αρχικός σκοπός ενέπλεκε δημιουργικά τους μαθητές της 
ΣΤ’ τάξης ενός ολοήμερου επαρχιακού Δημοτικού Σχολείου με τους μελλοντικούς 
συμμαθητές τους στην Α’ τάξη του Γυμνασίου υποδοχής τους στην ίδια πόλη. Οι 
συγκεκριμένοι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης –χωρίς προηγούμενη εμπειρία 
σε παρόμοιες δράσεις- αποδέχτηκαν την πρό(σ)κληση για συμμετοχή σε ένα 
εποικοδομητικό «ταξίδι» αυτογνωσίας με τη συνδρομή της Αγγλικής Γλώσσας ως 
εργαλείο επικοινωνίας και κώδικα αλληλεπίδρασης. Ο καθηγητής Αγγλικών του 
σχολείου τους αποφάσισε να ενεργοποιήσει την εναλλακτική αυτή μέθοδο 
προσέγγισης προκειμένου να παράσχει ένα επιπρόσθετο βήμα διαλόγου και 
ενσυναίσθησης, έχοντας κατά νου τη μη απόλυτα κατακτημένη αίσθηση του ομαδικού 
πνεύματος στη συγκεκριμένη ομάδα των μαθητών που θα αποτελούσε ένα εκ των 
προαπαιτούμενων βημάτων για την επιτυχημένη περαίωση μίας τέτοιας απόπειρας. 

Ακολούθησε ενδελεχής μελέτη των προσφερόμενων επιλογών, η οποία κατέληξε στη 
συμμετοχή σε ένα ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Take a stand-Lend a hand» («Πάρε 
θέση-Δώσε το χέρι σου») με θεματικό άξονα την ενδοσχολική βία και τις αγωνίες των 
νέων μαθητών σε αυτή την ηλικιακή περίοδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Το συνεργατικό επίτευγμα λειτούργησε σε δύο επίπεδα: διασχολικά μεταξύ 
των δύο διαφορετικών βαθμίδων σχολικών μονάδων στην Ελλάδα και διακρατικά με 
γυμνασιακό τμήμα στην Πολωνία. Επίσης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα επελέγη 
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προκειμένου να εξυπηρετηθούν με άριστο τρόπο και οι επιμέρους δομημένοι στόχοι 
της όλης πρωτοβουλίας: το γειτονικό γυμνάσιο υποδοχής ήταν ο συντονιστής του 
έργου, η Αγγλική ήταν η κοινή γλώσσα ενδιαφέροντος και με αυτόν τον τρόπο οι 
μαθητές αφετέρου θα επικοινωνούσαν με το εξωτερικό με την ασφάλεια που παρέχει 
η moodle πλατφόρμα της μεγαλύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας στην Ευρώπη και 
αφετέρου θα έρχονταν ουσιαστικά σε επαφή με τον «άγνωστο» χώρο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι πλέον μέσω διηγήσεων και φημών τρίτων, αλλά 
θέτοντας το προσωπικό τους αποτύπωμα στην όλη μεταβατική πορεία. Η γονική 
θεώρηση κατά Mitsikopoulou (2007) ότι η εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας σε 
συνδυασμό με την κατάκτηση δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες παίζουν σημαντικό 
ρόλο στο πολιτιστικό κεφάλαιο που επιθυμούν να παρέχουν στα παιδιά τους 
προσδιορίζεται ως επιπλέον έρεισμα. 

Χρονολογική επισκόπηση κοινών δραστηριοτήτων 

Οι τρεις συνεργάτες εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας συμμετείχαν μαζί με τους 
συνολικά 40 μαθητές σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συμφιλιωτικής σύμπραξης. Το 
έργο υλοποιήθηκε σε διάστημα έξι μηνών (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014) στα πλαίσια της 
ευέλικτης ζώνης στο δημοτικό (μία διδακτική ώρα εβδομαδιαίως) και της αντίστοιχης 
βιωματικής δράσης στο γυμνάσιο υπό τον καμβά της ξενόγλωσσης εκμάθησης. Ο 
οργανωτικός ρόλος των Ελλήνων συνεργατών συνετέλεσε καθοριστικά στην 
προσεκτική διαμόρφωση των ομάδων, αφού σύμφωνα με τον Eastment (1996) μόνο 
όταν κάποιος επικοινωνεί μέσω ομάδων το διαδίκτυο αποκαλύπτει τη δύναμή του. Η 
συνέπεια και η αδιάλειπτη προσφορά χρόνου και ιδεών όλων προσέφεραν τα μέγιστα 
στην θετικότατη αποτίμηση. Έχοντας ως γνώμονα την αμοιβαία καταλυτική έννοια της 
πολυεπίπεδης «μετάβασης» επιλέξαμε να ασχοληθούμε σταδιακά με τις πολλαπλές 
πτυχές της στον μικρόκοσμο των σχολικών μας μονάδων. 

Όπως εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό, η αρχική θέληση των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών και μη στις δύο χώρες μεταφράστηκε σε διαρκή και μεθοδικά βήματα 
έμπρακτης συνεργατικότητας. Έχοντας ολοκληρωθεί η εγγραφή του έργου και αφού 
προστέθηκαν όλοι οι συνεργάτες, λάβαμε την αρχική ετικέτα συνεργασίας (ένα άτυπο 
εργασιακό συμβόλαιο) και προχωρήσαμε στην πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος 
δράσης. Η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων μας βασίστηκε στην επικρατούσα τάση να 
μπορούν να εμπλακούν ενεργά οι μαθητές σε όσες έχουν ψήγματα αληθινής ζωής και 
νοήματος (Michalakelli, 2007). Εμπλουτίστηκε έτσι το ημερολόγιο του έργου (project 
journal) και ο χώρος των κοινών συνεργατικών δραστηριοτήτων (TwinSpace) 
προάγοντας το υψηλό επίπεδο και την υπευθυνότητα των μελών. Στηριζόμενοι στnν 
ηλεκτρονική αλλά και άμεση επικοινωνία διδασκόντων και μαθητών μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Skype, χρησιμοποιήσαμε αρκετές εφαρμογές του MS 
Office. Επιλεγμένα διαδικτυακά εργαλεία (Smilebox, Issuu, Wordle, Answer Garden) 
αξιοποιήθηκαν κατά περίπτωση προκειμένου να αναδειχθεί η εργασία των μαθητών 
και να πετύχουμε την ανάλογη διάχυση του παραγόμενου υλικού μέσω της ανάρτησής 
του στις σχολικές ιστοσελίδες. 
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«Μετάβαση» γνωριμίας νέων φίλων, άλλης χώρας, διαφορετικών σχολείων 

Οι αρχικές μας δραστηριότητες αφορούσαν την πολύπλευρη μετάβαση σε μία άλλη 
χώρα που οφείλαμε να γνωρίσουμε και να έρθουμε σε επαφή με το πολιτισμικό της 
χαρακτήρα. Έχοντας συζητήσει ανά σχολείο τους βασικούς άξονες του προγράμματος, 
το πρώτο βήμα προσέγγισης ήταν η γνωριμία. Φτιάξαμε ατομικά καρτελάκια με τα 
ονόματά μας στα Αγγλικά, δημιουργήσαμε ιδιαίτερη γωνιά eTwinning στην τάξη και 
αυτοπαρουσιαστήκαμε στους συνεργάτες μέσω βίντεο γνωριμίας. Μέσω του 
διαδικτύου, πλοηγηθήκαμε στην eTwinning πλατφόρμα, μελετήσαμε τις λεπτομέρειες 
του έργου όπως είχαν αποτυπωθεί εκεί και παρακολουθήσαμε τις αντίστοιχες 
συστάσεις των εφήβων συνεργατών. Επίσης, φωτογραφήσαμε τους χώρους του 
σχολείου με καρτέλες που ετοίμασαν τα ίδια τα παιδιά με Αγγλικό λεξιλόγιο και 
παρατηρήσαμε τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις κτιριακές εγκαταστάσεις, τις 
φυσιογνωμίες των μαθητών, τις προτιμήσεις τους και αντιληφθήκαμε πόσο 
περισσότερα κοινά έχουμε τελικά, έστω και σε πρώιμο στάδιο.  

Ειδικότερα, είδαν τους χώρους του σχολείου που θα μεταβούν σε λίγους μήνες μέσα 
από τα μάτια των ίδιων των μαθητών του. Παράλληλα, η ιστοεξερεύνηση στον 
περιορισμένο χρόνο του σχολείου και κατ’ οίκον ατομικά, επέφερε θαυμάσια 
αποτελέσματα αφού η άγνωστη μέχρι τότε Πολωνία και τα χαρακτηριστικά της 
προκάλεσαν το ζωηρό ενδιαφέρον των παιδιών και τα νέα στοιχεία που αναζήτησαν 
διαμοιράστηκαν ηλεκτρονικά σε όλους τους εταίρους, τους ενθουσίασαν και 
αποτέλεσαν την πρώτη αίσθηση αυτοεπιβεβαίωσης ότι το πρόγραμμα κινείται 
ικανοποιητικά. Αντίστοιχες περιγραφικές προσπάθειες για την Ελλάδα από τους 
μεγαλύτερους σε ηλικία μαθητές συμπλήρωσαν αριστοτεχνικά τη συνολική εικόνα. 

«Μετάβαση» ενημέρωσης και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας 

Η 6η Μαρτίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί ως ημέρα ευαισθητοποίησης για το 
πολυσήμαντο ζήτημα της ενδοσχολικής βίας: ένα νοσηρό φαινόμενο με πολυάριθμες 
προεκτάσεις που ακολουθούν τους μαθητές από το δημοτικό και στις επόμενες 
εκπαιδευτικές βαθμίδες, ακόμη και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Όντας ο βασικός 
θεματικός άξονας του προγράμματός μας, η συγκεκριμένη ημέρα μετουσιώθηκε σε 
αφόρμηση περαιτέρω μεταβατικών βημάτων προσέγγισης. Οι μικρότεροι σε ηλικία 
μαθητές του δημοτικού, δημιούργησαν ζωγραφικές απεικονίσεις αναφορικά με την 
έννοια του φαινομένου του bullying, έλυσαν Αγγλικό κρυπτόλεξο, έφτιαξαν 
αντιμάσκες που δεν αποκρύπτουν το φαινομενικό πρόβλημα, κολάζ με τα έργα τους 
και τα απέστειλαν στους ηλεκτρονικούς εταίρους. Οι «συμμαθητές» στο Γυμνάσιο της 
πόλης τους ενημερώθηκαν στο σχολείο μέσω εισήγησης ειδικού ομιλητή και 
κατέγραψαν τη σύνοψη όσων άκουσαν για τους υπόλοιπους συνεργάτες. Οι Πολωνοί 
έφηβοι μέσω επιστολών μας προσκάλεσαν με κατανοητό λόγο να αναλογιστούμε τι 
ακριβώς εμπεριέχεται στην έννοια αυτής της μορφής βίας και αναζήτησαν την γνώμη 
μας. Η συμμετοχή όλων των μαθητών σε άτυπο διαγωνισμό κειμένου για το 
«αγαπημένο ή μη πρόσωπο στο σχολείο» απέδωσε ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια για 
την πρωτοτυπία των απαντήσεων και την γλαφυρή χρήση του Αγγλικού λόγου, αφού 
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σύμφωνα με την Michalakelli (2007) η ύπαρξη κατάλληλων δραστηριοτήτων 
παραγωγής γραπτού λόγου σχετικά με θέματα που άπτονται προσωπικού 
ενδιαφέροντος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. 

Παράλληλα, προτάθηκαν λύσεις για το καίριο αυτό ζήτημα από τους μαθητές των 
Γυμνασίων και -αφού απλοποιήθηκε το νόημά τους από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό- 
οι νεώτεροι μαθητές ταυτίστηκαν και προβληματίστηκαν εύλογα. Επιπλέον, το 
κέλευσμα για αποδοχή και αλληλεγγύης εντόπισε ένθερμους υποστηρικτές στις δύο 
χώρες αφού προτάθηκαν εκατέρωθεν σχετικές εικόνες ή φωτογραφίες που θα 
μπορούσαν να εμπλουτίσουν επιμέρους τα σχολικά εγχειρίδια. Επίσης, σε 
επιμορφωτική ημερίδα που διοργανώθηκε από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευση του νομού, παρουσιάστηκαν οι παραπάνω δράσεις των συνεργαζόμενων 
σχολείων της πόλης καθώς και ένα εικαστικό κολάζ «γέφυρα από μαθήματα δημοτικού 
και γυμνασίου» που αποκρυπτογράφησε το νόημα του προγράμματος υπό το πρίσμα 
του ευρωπαϊκού έργου. 

«Μετάβαση» προς την ολοκλήρωση του έργου μέσω βιβλιοκριτικής 

Η τελευταία κοινή δραστηριότητα κυριολεκτικά μας υποχρέωσε να προωθηθούμε στο 
γνωστικό πεδίο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά από προτροπή του Πολωνού 
συναδέλφου, κάθε υποομάδα μαθητών ανά σχολική μονάδα κλήθηκε να περιγράψει 
συνοπτικά ένα σημαντικό βιβλίο χρησιμοποιώντας την Αγγλική Γλώσσα. Στην 
περίπτωση του δημοτικού σχολείου, η επιλογή της περιληπτικής περιγραφής της 
«Οδύσσειας» του Ομήρου εξυπηρετούσε διττό ρόλο: αφενός την πρώιμη εισαγωγή των 
νεαρότερων μαθητών σε κείμενο που θα κληθούν να διδαχθούν το επόμενο έτος στην 
Α΄ τάξη του γυμνασιακού τους βίου και αφετέρου την δυνατότητα να λειτουργήσουν 
ως πρεσβευτές της χώρας τους στην Ευρώπη εξασκώντας ταυτόχρονα την δεξιότητα 
της ξένης γλώσσας. Αφού καταλήξαμε στον μορφότυπο του κειμένου και ύστερα από 
κοπιαστική αλλά γεμάτη χιούμορ προετοιμασία, οπτικοποιήσαμε την ιδέα μας σε ένα 
σύντομο βίντεο με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους μαθητές, το οποίο 
διαμοιραστήκαμε μέσω YouTube αποσπώντας κολακευτικά σχόλια. Οι ξένοι 
συγγραφείς που επελέγησαν από τους υπόλοιπους συνεργάτες επίσης κέντρισαν το 
ενδιαφέρον μας. Εν κατακλείδι, κάθε μαθητής έλαβε ταχυδρομικά δίπλωμα επιτυχούς 
συμμετοχής καθώς και ένα σελιδοδείκτη ζωγραφισμένο από τα παιδιά επιβραβεύοντας 
την ουσιαστική συμβολή όλων, κάτι που αποσαφηνίστηκε και στην τελική 
αυτοαξιολόγηση του έργου μέσω σχετικού φύλλου εργασίας.  

Επίλογος 

Η προαναφερθείσα ενδοσκόπηση μίας ιδιαίτερης απόπειρας σύμπραξης δύο χωρών και 
τριών σχολικών μονάδων μέσω της ενεργητικής μαθητικής σύγκλισης δεν αποτελεί 
πανάκεια αλλά συνιστά μία εναλλακτική προσέγγιση αλληλεγγύης. Η 
ομαδοσυνεργατική γέφυρα που αμφίδρομα έστησαν οι μαθητές αντικατόπτριζε τα 
ακόλουθα νοήματα: μεταβαίνω σε κάτι νέο, ευαισθητοποιούμαι, εξασκώ 
ανατροφοδοτικά την κριτική μου ικανότητα. Άρα, ενεργοποιήσαμε τις απόψεις του 
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Warschauer (1996) ο οποίος σημειώνει πως είναι πλεονεκτικό να ανήκεις σε μία ομάδα, 
να αναπτύσσεις σκέψεις και ιδέες, να μαθαίνεις για διαφορετικούς ανθρώπους και 
πολιτισμούς και οι μαθητές να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Βέβαια, η 
περιγραφόμενη συνεργατική παλέτα είχε σαφώς επιπρόσθετη θετική αποτίμηση αφού 
βραβευτήκαμε με την «Εθνική Ετικέτα Ποιότητας» από την ελληνική υπηρεσία 
υποστήριξης της δράσης eTwinning αλλά και με την «Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας» 
σε κεντρικό επίπεδο. Περισσότερο, όμως, για τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του 
έργου μέτρησε το βλέμμα των μαθητών σε μία τελική selfie φωτογραφία όπου 
διακρίναμε αυθόρμητα ότι η άχαρη μετάβαση τους προς την εφηβική σχολική 
πραγματικότητα είχε μερικώς διαβρωθεί και μετασχηματιστικά επηρεαστεί αφού 
δώσαμε τα χέρια μας, εκφράσαμε απόψεις και βρήκαμε ανταπόκριση … 
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The Entrepreneurial Project. Έργο νεανικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο 
δράσης του etwinning και της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, MΑ TESL/TEFL 
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Σακελλαράκη Ειρήνη,  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εστιάζει σε έργο νεανικής επιχειρηματικότητας, το οποίο σχεδιά-
στηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος eΤwinning στο Λύκειο, κατά 
τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015. Για την υλοποίησή του συνεργάστηκαν 
συνολικά 7 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - τέσσερα ελληνικά και τρία από τις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σκοπός του έργου, το οποίο υλοποιή-
θηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας, ήταν διττός. Αφενός η 
βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα μέσω 
της ανταλλαγής απόψεων και της χρήσης αυθεντικών κειμένων και αφετέρου η εξοι-
κείωση των μαθητών με την έννοια της επιχειρηματικότητας και την επιχειρηματική 
κουλτούρα. Τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο του προγράμματος, οι μα-
θητές είχαν τη δυνατότητα να πάρουν συνέντευξη από επιχειρηματίες, αλλά και άλ-
λους επαγγελματίες που εμπλέκονται στη λειτουργία μιας επιχείρησης και να συγκρί-
νουν τον τρόπο οργάνωσης και δράσης των επιχειρήσεων σε διαφορετικές χώρες. Στη 
συνέχεια οι μαθητές, κάνοντας ευρεία χρήση Τ.Π.Ε. αξιοποίησαν τις γνώσεις που α-
πεκόμισαν και εκπόνησαν επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), με σκοπό τη συλλο-
γική δημιουργία μίας εικονικής επιχείρησης. 

Λέξεις - Κλειδιά: eΤwinning, Τ.Π.Ε., Aγγλική Γλώσσα, επιχειρηματικό σχέδιο, Λύ-
κειο  

Εισαγωγή  

Το έργο «Entrepreneurial Project» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
δράσης eΤwinning, με ιστοσελίδα (http://new-twinspace.etwinning.net/web/p105472) 
μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργα-
λείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), συνεργάζονται ώστε να 
αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων επιχειρηματικότητας. 

Επιλέξαμε τη δράση eTwinning, επειδή αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο συνεργατικό 
δίκτυο εκπαίδευσης, που ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2005 ως μέρος του 
προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το 2014 ενισχύθηκε, ως 
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μέρος του προγράμματος Erasmus+ 2014-2020 και στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευ-
σης. Επιπλέον, το eΤwinning δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στην ανάδειξη της γλωσσικής και πολιτισμικής 
ταυτότητας της Ευρώπης, στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Παράλληλα, 
ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και μαθητών των χωρών της Ευ-
ρώπης, καθώς επίσης και η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης. Τα αναλυτικά 
προγράμματα και τα μαθησιακά περιβάλλοντα εμπλουτίζονται μέσω καινοτόμων δι-
δακτικών προσεγγίσεων, ανταλλαγής καλών πρακτικών και της εισαγωγής της ευρω-
παϊκής και ομαδικής συνεργασίας μέσα στη σχολική τάξη, με αποτέλεσμα η παρεχό-
μενη εκπαίδευση να εμπλουτίζεται σε συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο (Νη-
στικάκη & Χατζηγιάννογλου, 2013).Τα παραπάνω διαπιστώνονται σε αρκετά παρα-
δείγματα καλών πρακτικών τόσο στην ελληνική βιβλιογραφία ( Καλλιοντζή & Χα-
τζηγιάννογλου, 2014) όσο και τη διεθνή (Barorova et al., 2007, Crawley & Gilleran, 
2011) προς αυτή την κατεύθυνση. 

Οι παραπάνω τεχνολογικές δυνατότητες μπορούν να δώσουν λύσεις μέσω της εκπαί-
δευσης στη διαχείριση της κρίσης στην κοινωνία και στην οικονομία (Fragkaki & 
Lionarakis, 2011), η οποία εκδηλώνεται με μια δραματική αύξηση της ανεργίας κυ-
ρίως στους νέους. (Eurostat, 2014) και χρήζει αντιμετώπισης μέσα από την εκπαίδευ-
ση. Έτσι, τα εκπαιδευτικά θέματα ενασχόλησης πρέπει να είναι «αυθεντικά» και με 
κοινωνικό νόημα, συνυπολογίζοντας τα ενδιαφέροντα των μαθητευομένων και τα θέ-
ματα/προβλήματα της ευρύτερης κοινωνίας στην οποία ζουν. Στο πλαίσιο των προα-
ναφερθέντων, το έργο “Entrepreneurial Project” εστίασε στο θέμα της Επιχειρηματι-
κότητας, η οποία ορίζεται ως « βασική ικανότητα της μετατροπής καινοτόμων ιδεών 
σε πράξη, περιλαμβάνοντας τη δημιουργικότητα, σχεδίαση και επίτευξη στόχων» 
(Χαϊδεμενάκου, Χατζηγιάννογλου 2014). 

Περιγραφή - Σκοπός και στόχοι 

Σκοπός του έργου ήταν η περαιτέρω εξάσκηση στην Αγγλική γλώσσα από τους μα-
θητές και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης τους μέσω ανταλλαγής απόψεων, με θέμα 
τις πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για να «στήσουν» υποθετικά 
τη δική τους επιχείρηση. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του έργου οι μαθητές θα 
μπορούν να: 

• Απαριθμούν τα βήματα που χρειάζονται για τη δημιουργία μιας επιχείρησης.  
• Συγκρίνουν επιτυχημένους επιχειρηματίες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και να 

διαμοιράζονται στοιχεία που τους οδήγησαν στην επιτυχία.  
• Προβαίνουν σε σύγκριση των διαδικασιών για την ίδρυση επιχείρησης σε διάφορες 

χώρες της Ευρώπης. 
• Συνεργάζονται για το σχεδιασμό ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)  

Συμμετέχοντες και διάρκεια 

2882

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Στο έργο συμμετείχαν μαθητές από 4 Ελληνικά Λύκεια της Αθήνας και 3 Λύκεια της 
Ευρώπης. Η ηλικία των μαθητών κυμαινόταν από 15 έως και 18 έτη και η πλειονότη-
τα είχε λάβει μέρος σε άλλα έργα eΤwinning. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν ένα 
σχολικό έτος, με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2014. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δι-
δασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας με συχνότητα εφαρμογής 1 ώρα την εβδομάδα, κα-
τά μέσο όρο. Το έργο διαρθρώθηκε σε 6 θεματικές ενότητες, οι οποίες αναλύονται 
παρακάτω. 

Ενότητα 1: Γνωριμία των μαθητών των συμμετεχόντων σχολείων. 

Σκοπός της πρώτης ενότητας ήταν η γνωριμία των μαθητών των συμμετεχόντων σχο-
λείων κάνοντας χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Για την επίτευξη του στόχου ζητήθηκε 
από τους μαθητές να σχεδιάσουν QR codes κάνοντας χρήση του 
http://www.qrstuff.com ώστε να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και να καταγράψουν 
τους λόγους συμμετοχής στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια, κάθε σχολείο έφτιαξε τον 
δικό του διαδικτυακό τοίχο μέσω της εφαρμογής padlet http://www.padlet.com όπου 
και αναρτήθηκαν τα qrcodes των μαθητών. Για την ανάγνωση των κειμένων που εί-
χαν κωδικοποιηθεί μέσω των qrcodes, οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα smartphones 
που διέθεταν. Στη συνέχεια οι μαθητές ανάρτησαν τα σχόλια τους και ανάπτυξαν σύ-
ντομες συζητήσεις στο Forum - Twinspace και στα padlets των άλλων σχολείων. 

Ενότητα 2: Βήματα δημιουργίας μιας επιχείρησης 

Σκοπός της δεύτερης ενότητας ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να ορίσουν και να κα-
τανοήσουν την έννοια “επιχειρηματίας” και να μοιραστούν πληροφορίες για έναν επι-
τυχημένο επιχειρηματία της χώρας τους. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο οι μαθητές πήραν 
συνέντευξη από έναν επιτυχημένο επιχειρηματία στον τόπο διαμονής τους, βάσει των 
παρακάτω υποθεμάτων:  

• Περιγραφή του επιχειρηματία  
• Προκλήσεις  
• Ευκαιρίες  
• Τρόποι αποτίμησης της επιτυχίας.  

Στη συνέχεια, η συνέντευξη κάθε σχολείου μεταφράστηκε και παρουσιάστηκε σε 
μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου μέσω της πλατφόρμας issuu www.issuu.com και αναρ-
τήθηκε στο twinspace http://new-twinspace.etwinning.net/web/p105472 συνοδευόμε-
νη από ξεχωριστό ψηφιακό τοίχο padlet http://www.padlet.com , στον οποίο οι μαθη-
τές έκαναν σύγκριση μεταξύ των συνεντεύξεων εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφο-
ρές. Επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη ενότητα του έργου υπήρχε αναρτημένο επι-
πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό με συνεντεύξεις επιχειρηματιών και αφηγήσεις επιχει-
ρηματικών επιτυχιών από διάφορες χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ενότητα 3: Αναλύοντας την Καινοτομία. 

Σκοπός της τρίτης ενότητας ήταν η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών. 
Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις ιστοσελίδες 
http://www.businessweek.com και  http://www.trendhunter.com με σκοπό να βρουν 
μια καινοτόμο ιδέα που να θεωρούν ελκυστική και να μπορούν να υποστηρίξουν τη 
δυνατότητα εφαρμογής της. Κατόπιν, το κάθε σχολείο ανέπτυξε τις απόψεις του στο 
αντίστοιχο padlet wall ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης και σχολιασμού 
από τα υπόλοιπα σχολεία. Στη συνέχεια οι μαθητές ψήφισαν την ιδέα της προτίμησής 
τους, μέσω του εργαλείου ψηφοφορίας tricider http://www.tricider.com Η ιδέα που 
έλαβε τις περισσότερες ψήφους ανήκε στο 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών και αφο-
ρούσε ένα χώρο όπου νέοι καλλιτέχνες θα εκθέτουν τα έργα τους ώστε να γίνουν ευ-
ρύτερα γνωστοί. 

Ενότητα 4: Διαδικασία έναρξης μιας επιχείρησης. 

Σκοπός αυτής της ενότητας ήταν η ενημέρωση και κατανόηση από τους μαθητές των 
νομικών απαιτήσεων μιας επιχείρησης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι μαθη-
τές πήραν συνέντευξη από λογιστές, δικηγόρους, επιχειρηματίες και γενικά όσους 
σχετίζονται επαγγελματικά με την έναρξη μιας επιχείρησης. Στη συνέχεια, το κάθε 
σχολείο ανάρτησε τη συνέντευξη σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου μέσω της εφαρμο-
γής issuu http://www.issuu.com ή youblisher http://www.youblisher.com στο blog της 
ενότητας και δημιούργησε αντίστοιχο padlet wall για τον σχολιασμό του βαθμού ευ-
κολίας ίδρυσης μιας επιχείρησης στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες. 

Ενότητα 5: Η εφαρμογή του επιχειρηματικού μας σχεδίου. 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας ήταν η ανάπτυξη από τους μαθητές ενός επιχει-
ρηματικού σχεδίου, βάσει της επιχειρηματικής ιδέας που έλαβε τις περισσότερες ψή-
φους στην τρίτη ενότητα. Για την επίτευξη του στόχου, οι μαθητές χωρίστηκαν σε 
τέσσερις ομάδες με συμμετοχή δύο εταιρικών σχολείων στην κάθε μία και για την 
επικοινωνία μεταξύ των μελών των ομάδων έγινε χρήση της εφαρμογής today’s meet 
https://todaysmeet.com Αρχικά, επιλέχθηκε το όνομα της εταιρείας μέσα από διαδι-
κασία κατάθεσης ιδεών και ψηφοφορία, κάνοντας χρήση του ψηφιακού εργαλείου 
tricider http://goo.gl/ys3jPM Κατόπιν, η ομάδα Α ανέλαβε την περιγραφή του επιχει-
ρηματικού προφίλ, αναλύοντας τους στόχους της εταιρείας, τα προϊόντα και τις υπη-
ρεσίες της. Η ομάδα Β ανέλαβε τη διαφήμισή της με χρήση της εφαρμογής smore 
http://www.smore.com Η ομάδα Γ με τη χρήση της εφαρμογής cooltext 
http://www.cooltext.com σχεδίασε το λογότυπο καθώς και ένα αντιπροσωπευτικό 
motto. Τέλος,η ομάδα Δ αναζήτησε πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης της εταιρείας, 
αντλώντας ιδέες από την ιστοσελίδα Business Plans http://www.bplans.com, η οποία 
παρέχει εμπεριστατωμένη και πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο δημιουργίας ενός επι-
χειρηματικού σχεδίου και γενικά θέματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας Οι 
μαθητές χρησιμοποίησαν την ιστοσελίδα για να εξοικειωθούν με δείγματα επιχειρη-
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ματικών σχεδίων και την http://businessmodelgeneration.com, η οποία παρέχει το θε-
ωρητικό υπόβαθρο για μια πρώτη επαφή με τη χρήση του ‘business model canvas’. 

Ενότητα 6 : Αποτίμηση του έργου 

Με την ολοκλήρωση του έργου, οι μαθητές προέβησαν σε ποιοτική αποτίμηση της 
εμπειρίας τους. Συγκεκριμένα, μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο σχεδιάστηκε από τις 
εκπαιδευτικούς, κάνοντας χρήση του εργαλείου surveymonkey με υπερσύνδεση: 
http://goo.gl/s360hh , οι μαθητές απάντησαν σε μια σειρά ερωτημάτων, ενώ μέσω του 
ψηφιακού τοίχου padlet με υπερσύνδεση http://goo.gl/zv8sv8 ζητήθηκε από τους μα-
θητές η καταγραφή δύο ή τριών προτάσεων όσον αφορά την εμπειρία τους.  

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε τα εξής: Η συντριπτική πλειοψηφία, πάνω από 96 
% των ερωτηθέντων, δεν είχε ακούσει ποτέ ξανά για το eTwinning παρά μόνο από 
την καθηγήτρια τους στις αρχές του σχολικού έτους. Αν και περίπου 1 στους τρεις 
(32%) δήλωσε πως συμμετείχε εθελοντικά, η πλειονότητα κατέγραψε ότι η συμμετο-
χή κατέστη υποχρεωτική, στο πλαίσιο του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας. Η επι-
λογή του θέματος έγινε κατά βάση από την καθηγήτρια καθώς μόνο το 28 % των μα-
θητών θεώρησε πως συμμετείχε σε αυτή την διαδικασία. Το θέμα χαρακτηρίστηκε 
ενδιαφέρον (57%) και χρήσιμο (26%). Δεν έλειψαν βέβαια και οι χαρακτηρισμοί βα-
ρετό (8%) και δύσκολο (5%) χωρίς όμως να υπάρχει σαφής διαχωρισμός στο αν αυτό 
αναφέρεται στο ίδιο το θέμα ή στη δυσκολία χρήσης της Αγγλικής, ως γλώσσας επι-
κοινωνίας των συμμετεχόντων Η πλατφόρμα του eTwinning χαρακτηρίστηκε εύχρη-
στη από το 52% των μαθητών. Στο ερώτημα δημιουργίας ομάδας facebook για τις 
ανάγκες επικοινωνίας μεταξύ των μελών, απάντησε θετικά το 55% των μαθητών. Ω-
στόσο το 30% δήλωσε αβεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα της δημιουργίας 
μιας τέτοιας ομάδας. Όσον αφορά στο ερώτημα πιθανής ενασχόλησης με την επιχει-
ρηματικότητα στο μέλλον θετικά απάντησε το 45 % των μαθητών. Όσο για την απο-
τίμηση της κάθε ενότητας, οι μαθητές κατέγραψαν τα εξής: Στο ερώτημα καταγραφής 
της πιο ενδιαφέρουσας δραστηριότητας του έργου ένα 40% των μαθητών επέλεξε την 
γνωριμία μέσω qrcodes ενώ αντίστοιχο ποσοστό έλαβε και η συνέντευξη με ειδικούς 
στο χώρο της επιχειρηματικότητας. Η τρίτη ενότητα θεωρήθηκε η πιο ενδιαφέρουσα 
από το 40% των ερωτηθέντων. Ακολούθησε η πρώτη με 25% και η δεύτερη με 18%. 
Σε γενικές γραμμές οι μαθητές δήλωσαν ευχαριστημένοι από την εμπειρία και πρό-
θυμοι να την επαναλάβουν στο μέλλον. 

Συμπεράσματα - Διάχυση έργου  

Συμπερασματικά, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και μαθητές είχαν μια βιωματική 
εμπειρία του χώρου της επιχειρηματικότητας μέσα από επισκέψεις σε τοπικές επιχει-
ρήσεις αλλά και σε παραρτήματα πολυεθνικών. Η λήψη συνεντεύξεων από τους επι-
χειρηματίες - ιδρυτές των επιχειρήσεων αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τα παιδιά, τα 
οποία κλήθηκαν να σχεδιάσουν τη δική τους εικονική επιχείρηση. Συνεπώς υπήρξε 
εξοικείωση με την έννοια της επιχειρηματικότητας ως μια καινοτόμο ιδέα προσβάσι-
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μη στο ευρύ κοινό, έτσι ώστε να αποτελέσει μέρος των μελλοντικών επαγγελματικών 
σχεδίων για μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων. Παράλληλα, τα παιδιά είχαν την ευ-
καιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις δυνατότητες που παρέχει η χρήση Τ.Π.Ε. και Αγ-
γλικής γλώσσας για την ολοκλήρωση ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων ευρωπαι-
κής εμβέλειας όπως το eTwinning. Η διάχυση του έργου, τόσο στην εκπαιδευτική 
κοινότητα, όσο και στους κηδεμόνες των συμμετεχόντων γίνεται μέσα από την ιστο-
σελίδα του στο Twinspace http://new-twinspace.etwinning.net/web/p105472 και την 
παρουσίαση του στις ιστοσελίδες των σχολείων που έλαβαν μέρος, όπως, του 3ου 
ΓΕΛ Ηλιούπολης http://3lyk-ilioup.att.sch.gr/ και του 65 ΓΕΛ Αθηνών 65lyk-
athin.att.sch.gr. Στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο γίνεται διάχυση μέσω της ιστοσελί-
δα του δήμου Ηλιούπολης http://www.ilioupoli.gr/education/sxoleiailioupolis.aspx.  
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Διαδίκτυο και παιδί. Επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου και τρόποι αντιμε-
τώπισής τους 

Σαμαρά Βασιλική 
Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
savasso@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στις μέρες μας το διαδίκτυο αποτελεί μια ευρεία πηγή αναζήτησης και ανάκτησης 
πληροφοριών - δεδομένων, η κατάλληλη επεξεργασία των οποίων, μπορεί να οδηγή-
σει στην πολύπλευρη γνώση. Εντούτοις, όταν οι χρήστες του διαδικτύου είναι παιδιά, 
η κατάλληλη επιλογή και επεξεργασία των πληροφοριών δεν είναι αυτονόητη, καθότι 
δεν διαθέτουν το ανάλογο νοητικό επίπεδο και την ανάλογη ενσυναίσθηση, με αποτέ-
λεσμα να τίθενται σοβαρά θέματα που αφορούν την ασφαλή πλοήγησή τους στον 
διαδικτυακό ιστό. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση ε-
ρευνών που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, που αναφέρεται στους 
τρόπους χρήσης του διαδικτύου, στους κινδύνους που ελλοχεύουν πίσω από αυτήν 
την χρήση και, κυρίως, στις επιπτώσεις της στα μικρότερα παιδιά και στους εφήβους. 
Προτείνονται, επίσης, τρόποι δημιουργικής και ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου από 
τα παιδιά με την υποστήριξη και την καθοδήγηση της οικογένειας αλλά και άλλων 
φορέων, όπως το σχολείο. 

Λέξεις - Κλειδιά: διαδίκτυο, χρήση, παιδί, κίνδυνοι, επιπτώσεις, αντιμετώπιση 

Εισαγωγή  

Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και ακολούθως πολλές έρευ-
νες γύρω από το θέμα «διαδίκτυο και παιδί». Σε αυτές τις έρευνες έχουν αποδοθεί στα 
παιδιά, σε ό, τι αφορά τη σχέση τους με το διαδίκτυο, χαρακτηρισμοί του τύπου «ψη-
φιακοί πολίτες» (Prensky, 2001) και «ψηφιακή γενιά» (Tapscott, 1998; Cf 
Buckingham, 2006).  

Τα παιδιά στην Ευρώπη αρχίζουν, κατά μέσο όρο, να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε 
ηλικία 7 ετών σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα που δημοσιεύτηκε από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (EUKidsOnline, http://bit.ly/1FYhovA). Ωστόσο έρευνα του 
Saferinternet.gr που διεξήχθη σε ελληνικά νηπιαγωγεία έχει δείξει ότι το ηλικιακό 
αυτό όριο της έναρξης χρήσης του διαδικτύου μπορεί να κατέβει ακόμα και στην ηλι-
κία των 5 ή 4 χρόνων (myphone.gr, Από μικρά τα Ελληνόπουλα στο διαδίκτυο). Έ-
ρευνα που διεξήχθη στην Κύπρο, όμως, αναφέρει πως τα παιδιά είναι χρήστες του 
διαδικτύου, ακόμα και από την ηλικία των 3 χρόνων (Οικονόμου, Κωνσταντίνου, 
2012). 

 

2888

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015

http://bit.ly/1FYhovA


Χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά 

Χρόνος 

Έρευνα της EUKidsOnline έδειξε ότι τα μισά από τα παιδιά συνδέονται καθημερινά, 
κατά μέσο όρο μιάμιση ώρα. Τα 15-16χρονα είναι ακόμα πιο ενεργοί χρήστες του 
διαδικτύου, με 77% ποσοστό καθημερινής σύνδεσης (EUKidsOnline, 
http://bit.ly/1FYhovA). Άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο 
από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΝΕΟΙ το 2010 σε παιδιά άνω των 13 ετών έδει-
ξε ότι το το 87% των παιδιών μπαίνουν κάθε μέρα στο διαδίκτυο. Αντίστοιχα είναι 
και τα συμπεράσματα ποιοτικής έρευνας που διεξήγε η εταιρεία Mindsearch, σύμφω-
να με την οποία το διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο αποτελούν αναπόσπαστο κομ-
μάτι της καθημερινότητας των παιδιών (in.gr, http://bit.ly/1zgNXMN). 

Η χρήση του διαδικτύου μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες σε παιδιά των οποίων η 
γλώσσα είναι διαφορετική από εκείνη της δικής του γλώσσας. Έτσι, η σπανιότητα 
των ιστοσελίδων στη γερμανική γλώσσα περιορίζει τη χρήση του διαδικτύου από τα 
παιδιά που είναι γερμανόφωνα (Gehle, 1999). Αντιθέτως, το διαδίκτυο διαδραματίζει 
ήδη έναν κεντρικό ρόλο στην κοινωνική ζωή Αμερικανών εφήβων, και περιλαμβάνει 
τόσο «σοβαρή» όσο και «επιπόλαιη» διαδικτυακή επικοινωνία (Pew, 2001b) 

Τόπος 

Στις αναπτυγμένες χώρες, η πλειονότητα των παιδιών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο 
στο σπίτι ή στο σχολείο, ενώ στις αναπτυσσόμενες και υπανάπτυκτες χώρες πολλά 
παιδιά συνδέονται στο διαδίκτυο σε ίντερνετ-καφέ (International Telecommunication 
Union, 2010).  

Είδη δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο 

Έρευνα της BMRB Youth TGI (2001) έδειξε ότι οι πιο κοινές χρήσεις του διαδικτύου 
από τα παιδιά είναι η μελέτη για τις εργασίες που έχουν από το σχολείο για το σπίτι 
(73%), το e-mail (59%), το παίξιμο παιχνιδιών (38%), τα chat sites, (32%) και δρα-
στηριότητες που έχουν σχέση με τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά τους (31%) 
(Valkenburg & Soeters, 2001). Επίσης, στις ΗΠΑ σήμερα, το 73% των εφήβων, που 
συνδέονται, χρησιμοποιούν τις SNS (Lenhart et al., 2010).  

Κίνδυνοι στο διαδίκτυο 

Μία μελέτη που διεξήχθη από τις Livingstone et al. του Οργανισμού, «Παιδιά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ψηφιακό Κόσμο» (Livingstone et al., 
http://bit.ly/1FYhovA), καθόρισε μία σειρά κατηγοριών για την κατανόηση του κιν-
δύνου και των βλαβών, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ψηφιακού κό-
σμου: βλάβη εξαιτίας του περιεχομένου, βλάβη από επικοινωνία και βλάβη από συ-
μπεριφορά. Οι βλάβες αυτές είναι γνωστές περισσότερο σήμερα με τον όρο 
CyberBullying. Πιο συγκεκριμένα, ως CyberBullying ορίζεται οποιαδήποτε πράξη 
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εκφοβισμού, επιθετικότητας, παρενόχλησης, τρομοκρατικής ή αυταρχικής συμπερι-
φοράς που θεσπίζεται και πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των ψηφιακών συ-
σκευών επικοινωνίας, και η οποία επαναλαμβάνεται ανά τακτά ή άτακτα χρονικά 
διαστήματα. 

Ένας άλλος κίνδυνος που ελλοχεύει πίσω από τη χρήση του διαδικτύου είναι ο κίνδυ-
νος του εθισμού των παιδιών σε αυτό. Στη χώρα μας μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει 
αρκετές έρευνες πάνω στο θέμα αυτό. Όσες έχουν γίνει αφορούν κυρίως εφήβους 
(Σιώμος, 2008) και φοιτητές (enet, http://bit.ly/1AuZtJF) και αναφέρουν ποσοστά ε-
ξάρτησης που αγγίζουν το 8,2% και το 7,2% αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά είναι υψη-
λότερα από τα ποσοστά άλλων χωρών, όπως π.χ. της Νορβηγίας, στις οποίες το πο-
σοστό δικτύωσης του γενικού πληθυσμού στο διαδίκτυο είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό 
πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι στις χώρες αυτές η γνωριμία με το διαδίκτυο γίνε-
ται στο πλαίσιο μιας συντονισμένης μαθησιακής διαδικασίας μέσα από την οποία τα 
παιδιά μαθαίνουν να το χρησιμοποιούν σωστά και ενημερώνονται για τους κινδύνους 
που εγκυμονεί η κατάχρηση του. Αντιθέτως, στη χώρα μας η όλη διαδικασία βασιζό-
ταν στην ατομική ενασχόληση του καθενός, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολο ο 
χρήστης να πέσει θύμα εθισμού (Σιώμος, 2008). 

Επιπτώσεις 

Τα θύματα του διαδικτυακού εκφοβισμού παρουσιάζουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και 
αυτοεκτίμηση, αίσθημα μοναξιάς, θυμό και άγχος, κατάθλιψη, προβλήματα προσαρ-
μογής, ψυχοσωματικά προβλήματα και προβλήματα στη μετέπειτα ενήλικη ζωή 
(Olweus, 1993).  

Οι θύτες του cyberbullying δεν συνειδητοποιούν τις συνέπειες των πράξεών τους 
στην μετέπειτα ζωή τους, πράγμα το οποίο είναι λάθος αφού μπορεί να αντιμετωπί-
σουν πρόβλημα, όταν θα κάνουν αίτηση για εργασία ή για σπουδές. (bullying statis-
tics, http://bit.ly/1Gxp2dU). 

Σε ό, τι αφορά τις επιπτώσεις του εθισμού στο διαδίκτυο, κάποιες από αυτές είναι οι 
εξής: Μειώνεται ο χρόνος που περνάει ο έφηβος με την οικογένειά του, περιορίζονται 
τα χόμπι και οι κοινωνικές συναναστροφές του, αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης πα-
χυσαρκίας, μυοσκελετικών προβλημάτων και οφθαλμικών παθήσεων λόγω της καθι-
στικής ζωής, της κακής στάσης του σώματος και της πολύωρης επαφής με την οθόνη. 
Ακόμη, οι εθισμένοι στο Διαδίκτυο νεαροί παραμελούν τη σωματική τους υγιεινή και 
κάνουν πολλές απουσίες στο σχολείο με αποτέλεσμα ακόμη και να χάνουν τάξεις 
(Σιώμος, 2008). Επίσης, μειώνεται η συνολική διάρκεια του ύπνου τους, κυρίως λόγω 
των μεταμεσονύκτιων συνδέσεων στο διαδίκτυο (express, http://bit.ly/1EUstKx). 

Τρόποι αντιμετώπισης 

Γονείς 
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Οι γονείς θα πρέπει να θέτουν από κοινού κανόνες με τα παιδιά τους σε ό, τι αφορά 
τη χρήση του διαδικτύου, κάτι που σημαίνει, όμως, ότι θα πρέπει πρώτα από όλα να 
είναι και οι ίδιοι σωστά και υπεύθυνα ενημερωμένοι για τους κινδύνους χρήσης του, 
αλλά και για το κατάλληλο υλικό / λογισμικό για την κάθε ηλικία.  

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του διαδικτύου για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θα 
πρέπει να περιορίζεται σε συγκεκριμένες, προσυμφωνημένες διαδικτυακές τοποθεσί-
ες.  

Για τα παιδιά ηλικίας 7 – 9 ετών, οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιούν προγράμματα 
φίλτρων για την αποτροπή της πρόσβασης των παιδιών τους σε ακατάλληλες για την 
ηλικία τους διαδικτυακές τοποθεσίες. 

Για τα παιδιά ηλικίας 10 – 12 ετών, οι γονείς συμφωνούν με τα παιδιά για το ποιες 
προσωπικές πληροφορίες είναι σωστό να δίνουν στο διαδίκτυο και για τους κινδύνους 
που σχετίζονται με την αποκάλυψη πληροφοριών.  

Σε ό, τι αφορά τα παιδιά ηλικίας 13 – 15 ετών, οι γονείς θα πρέπει να συζητούν μαζί 
τους για θέματα όπως η παράνομη λήψη αρχείων, οι κανόνες συμπεριφοράς στο δια-
δίκτυο και τα πνευματικά δικαιώματα. Καλή θα ήταν, τέλος, και η εμπλοκή των γο-
νέων εάν το παιδί τους θέλει να γνωρίσει νέους ανθρώπους μέσω Διαδικτύου (Get 
Safe Online, http://bit.ly/1FYv2Pa). 

Σχολείο και άλλοι φορείς 

Οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να ενημερώνονται για θέματα ασφαλούς πλοήγη-
σης των παιδιών στο διαδίκτυο και να εφαρμόζουν κατάλληλες πρακτικές στα πλαί-
σια των μαθημάτων που διδάσκουν καθώς και στα πλαίσια των Προγραμμάτων Αγω-
γής Υγείας (Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012). 

Στη Γερμανία διατίθενται διαδικτυακά τα αποτελέσματα μιας μελέτης για τη «Συ-
γκριτική αξιολόγηση των εργαλείων γονικού ελέγχου για την online προστασία των 
παιδιών - SIP-BENCH ΙΙΙ» που αφορά στις δοκιμές των λογισμικών προστασίας της 
νεολαίας. Για να διευκολυνθεί ο ενδιαφερόμενος γονέας στην αναζήτηση του κατάλ-
ληλου προϊόντος, παρατίθενται οι κατάλογοι των προϊόντων - λογισμικών με πληρο-
φορίες για τις απαιτήσεις τους σε σχέση με την συσκευή και το λειτουργικό σύστημα, 
την ηλικιακή ομάδα, τη γλώσσα και το κόστος του προϊόντος (sicher online gehen, 
http://bit.ly/1Aan8dt). 

Επίλογος 

Η ευρεία και η συχνή χρήση του διαδικτύου από παιδιά αποτελεί σήμερα πλέον μια 
πραγματικότητα. Το διαδίκτυο προσφέρει πολλές δυνατότητες στα παιδιά τόσο για 
την ενημέρωση και τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους, όσο και για την ψυχαγωγία 
και για την ανάπτυξη της κοινωνικότητάς τους, μια ανάγκη που είναι πολύ έντονη, 
κυρίως στην περίοδο της εφηβείας. Αυτό που απαιτείται, όμως, για την αποκόμιση 
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των οφελών του διαδικτύου είναι η σωστή χρήση του από τα παιδιά, γεγονός που 
προϋποθέτει την ορθή ενημέρωσή τους πάνω σε θέματα ασφάλειας του διαδικτύου, 
τόσο σε επίπεδο συζήτησης, όσο και σε επίπεδο ορθών πρακτικών από τους γονείς, 
τους εκπαιδευτικούς και άλλους εξουσιοδοτημένους φορείς.  
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Περίληψη 

Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) έχουν ε-
νταχθεί στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Οι σύγχρονες τεχνολογικές 
αλλαγές σηματοδοτούν την ανάγκη ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων, και σε αυτό τον 
τομέα, από τα παιδιά. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στη χρήση εργαλείων 
του διαδικτύου από τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Πρόκειται για τα Web2.0 εργαλεία 
Storybird, Pixton και Glogster Edu. Κύριος καθοδηγητής σε αυτή την προσπάθεια είναι 
η/ο νηπιαγωγός.  

Λέξεις - Κλειδιά: Web2.0 εργαλεία, Storybird, Pixton και Glogster Edu. 

Εργαλεία Web 2.0 

Με τον όρο Web 2.0, αναφερόμαστε σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία μπο-
ρούν να αλληλεπιδρούν οι χρήστες online, χωρίς να απαιτείται να έχουν ιδιαίτερες γνώ-
σεις σε θέματα υπολογιστών, να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες. 
Τρία δημοφιλή Web 2.0 εργαλεία για την εκπαίδευση είναι το storybird, το Pixton και 
το Glogster - Glogster Edu. Οι μαθητές του νηπιαγωγείου μπορούν να χρησιμοποιούν 
τις εφαρμογές αυτές, πάντα υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Με αυτό τον 
τρόπο προάγεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η χρήση των ΤΠΕ που αναφέρεται 
στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, κα-
θώς και η δημιουργική έκφρασή τους. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε παιδιά που 
παρουσιάζουν εκπαιδευτικές δυσκολίες να μάθουν και να αναδείξουν τις ικανότητες 
τους με έναν διαφορετικό τρόπο. 

Storybird 

Το εργαλείο Storybird χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ιστοριών. Διαθέτει μεγάλο 
αριθμό εικονογραφήσεων από καλλιτέχνες, από τις οποίες μπορεί να γίνει η επιλογή 
που ο χρήστης χρειάζεται και να γράψει τη δική του ιστορία. Η επιλογή γίνεται μέσα 
από έργα του ίδιου καλλιτέχνη, κάθε φορά. Η μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση του 
συγκεκριμένου εργαλείου, είναι η δημιουργία λογαριασμού, η οποία είναι δωρεάν. Υ-
πάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης της δημιουργημένης ιστορίας για προσωπική 
χρήση, δημοσίευσής της στο διαδίκτυο ή ακόμη και εκτύπωσής της, καταβάλλοντας 
ένα μικρό κόστος. Ο χρήστης του Storybird, μπορεί να διαβάσει και ιστορίες που έχουν 
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δημιουργήσει άλλοι χρήστες. Στο νηπιαγωγείο, μπορούν τα παιδιά να επιλέξουν έναν 
αριθμό εικόνων και βάσει αυτών να γράψουν ένα κείμενο, είτε μόνα τους (όσα μπο-
ρούν), είτε με τη βοήθεια της/του νηπιαγωγού. Η γραφή της ιστορίας μπορεί να γίνει 
σε ατομικό ή συνεργατικό επίπεδο. Οι έτοιμες ιστορίες μπορούν, εφόσον εκτυπωθούν, 
να συμπληρώσουν τη σχολική βιβλιοθήκη. Τα παιδιά απολαμβάνουν μεγάλης ικανο-
ποίησης και τόνωσης του αισθήματος της αυτοεκτίμησής τους, βλέποντας το αποτέλε-
σμα της εργασίας τους. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος ανάπτυξης της παιδικής φα-
ντασίας, της γλωσσικής καλλιέργειας και προώθησης της φιλαναγνωσίας. 

Pixton 

Το Web 2.0 εργαλείο Pixton, επιτρέπει τη γραφή ιστοριών σε μορφή comic. Κατά την 
πρώτη, δωρεάν, εγγραφή στο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης 
επτά ημερών. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, ο λογαριασμός παραμένει ενεργός 
με περιορισμένες, αλλά ικανοποιητικές, δυνατότητες. Αν ο χρήστης επιθυμεί να χρη-
σιμοποιήσει τις προχωρημένες εφαρμογές του προγράμματος, θα πρέπει να αναλάβει 
κάποια χρέωση. Το Pixton διαθέτει έναν έτοιμο αριθμό τοπίων και χαρακτήρων από τα 
οποία μπορεί να επιλέξει ο χρήστης και να φτιάξει το κόμικ του. Στους χαρακτήρες, 
μπορεί να αλλάξει τη στάση του σώματος και την έκφραση του προσώπου, τα λεπτά 
χαρακτηριστικά τους, να τους περιστρέψει και να τους τοποθετήσει όπου θέλει μέσα 
στο κάδρο του φόντου. Επίσης, μπορεί να γίνει επιλογή στον αριθμό και τη μορφή που 
θα έχουν τα καρέ (προκαθορισμένη ή ελεύθερη μορφή). Η γλώσσα γραφής του κόμικ 
μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, ανάλογα σε ποιον απευθύνεται. Σε κάθε κόμικ 
μπορεί να δοθεί ένας τίτλος και να αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση, επεξεργασία, 
δημοσίευση ή ακόμη και να διαγραφεί. Το κόμικ είναι ένα πολύ προσιτό μέσο για να 
μεταδώσει ο/η εκπαιδευτικός στα παιδιά τις έννοιες που θέλει να διδάξει. Στο νηπια-
γωγείο, εκτός από τη δυνατότητα γραφής ιστορίας, το κόμικ βοηθά στη ικανότητα κα-
τανόησης της εξελικτικής σειράς μιας ιστορίας, στην κατανόηση των εννοιών «πριν 
από…» και «μετά από..». Στην προχωρημένη χρήση του το Pixton δίνει τη δυνατότητα 
στο χρήστη να εισάγει δικές του εικόνες και να εκτυπώσει τα δημιουργημένα κόμικ. 

Glogster Edu 

Το Glogster Edu αποτελεί ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει τη δημιουργία 
διαδραστικών αφισών οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως εκπαιδευτικά βοηθή-
ματα.. Πρόκειται για μια ασφαλή πλατφόρμα την οποία διαχειρίζονται αποκλειστικά οι 
εκπαιδευτικοί, ελέγχοντας τη δραστηριότητα των μαθητών τους. Ο εκπαιδευτικός, δη-
μιουργεί έναν λογαριασμό και αμέσως ενημερώνεται για το ετήσιο κόστος της υπηρε-
σίας. Του δίνεται η δυνατότητα δωρεάν χρήσης της εφαρμογής για μία εβδομάδα. Μετά 
το διάστημα αυτό, ο λογαριασμός παραμένει ενεργός με λιγότερες, αλλά ικανοποιητι-
κές δυνατότητες. Η εφαρμογή διαθέτει έτοιμα προσχέδια αφισών, βάσει των οποίων 
επιλέγεται η μορφή της αφίσας που πρόκειται να δημιουργηθεί. Μπορεί να γίνει και 
διαγραφή κάποιου στοιχείου. Κατόπιν, επιλέγεται το φόντο της αφίσας και τα αντικεί-
μενα (φωτογραφίες, βίντεο, εικόνες, ήχος και μουσική, αρχεία, γραφικά) που θα προ-
στεθούν σε αυτή, είτε από τις έτοιμες βιβλιοθήκες, είτε αυτά που έχουν δημιουργήσει 
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οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές ή βρίσκουν στο διαδίκτυο. Για κάθε αντικείμενο υ-
πάρχουν εργαλεία επεξεργασίας. ΄Επειτα, αποθηκεύουμε την αφίσα και τη δημοσιεύ-
ουμε, εφόσον είναι έτοιμη. Ακόμη και μετά τη δημοσίευσή της, το Glogster Edu δίνει 
τη δυνατότητα επεξεργασίας της αφίσας. Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τη δημοσιευ-
μένη αφίσα σε μια ιστοσελίδα (μέσω υπερσυνδέσμου), να σταλεί κάπου μέσω του η-
λεκτρονικού ταχυδρομείου ή των κοινωνικών δικτύων. Οι δημιουργημένες αφίσες μπο-
ρούν να εκτυπωθούν. Αυτή η εφαρμογή στο νηπιαγωγείο μπορεί να δώσει τη χαρά στα 
παιδιά της δημιουργίας δικού τους βίντεο με τις δικές τους ζωγραφιές ή φωτογραφίες, 
την ηχογράφηση ενός τραγουδιού (ενδεχομένως με δικούς τους στίχους και μουσική), 
την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο για κάποιο συγκεκριμένο θέμα και να φτιά-
ξουν τη δική τους αφίσα την οποία μπορούν να παρουσιάσουν σε εκδήλωση του σχο-
λείου ή να μοιραστούν με τους μαθητές άλλου σχολείου. Η αξία της συνεργασίας και 
της ικανοποίησης που θα λάβουν από μια τέτοια δραστηριότητα είναι ανεκτίμητη. 

Ηλεκτρονικές παραπομπές 

Basic Pixton Tutorial. (Διαθέσιμο on 
line: https://www.youtube.com/watch?v=ULgrjjj4VzA, προσπελάστηκε στις 
23/4/2012. 

How to create a multimedia poster in Glogster. (Διαθέσιμο on 
line: https://www.youtube.com/watch?v=zLoOEIaVwM, προσπελάστηκε στις 
22/6/2011. 

Storybird video tutorial. (Διαθέσιμο on line: https://www.youtube.com/watch?v=f-
LPIU-hn_Y, προσπελάστηκε στις 10/12/2012. 

Αναφορές από το διαδίκτυο 

www.storybird.com 

http://www.pixton.com/gr/ 

http://edu.Glogster.com/ 
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Η χρήση των Τ.Π.Ε.  
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας στην εφηβεία 

Βλαχοδήμου Ευπραξία 
ΠΕ17.04, Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ Λάρισας 

vlachodi@sch.gr 

Περίληψη 

Η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές 
αλλαγές που επηρεάζουν με απρόβλεπτο τρόπο τη σταδιοδρομία του ατόμου, την προ-
σωπική και οικογενειακή ζωή. Για να ανταπεξέλθουν τα άτομα στις ταχύτατες αλλαγές 
χρειάζεται να διαθέτουν αφενός βασικές γνώσεις που αποκτώνται μέσα από το σχολείο 
και αφετέρου ένα πλέγμα πολύπλευρων δεξιοτήτων που θεωρούνται σημαντικά εφόδια 
για την αποτελεσματική διαχείριση της σταδιοδρομίας, τις δεξιότητες διαχείρισης στα-
διοδρομίας. Στην εργασία που ακολουθεί παρουσιάζουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
οι υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ΣΕΠ με τη χρήση των 
Τ.Π.Ε. μπορούν να διαχειρισθούν τις νέες συνθήκες και να ανταποκριθούν στις απαι-
τήσεις των εφήβων μαθητών και να τους στηρίξουν στη διεκδίκηση προοπτικών για το 
μέλλον τους.  

Λέξεις - Κλειδιά: Δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας, ΣΕΠ, Τ.Π.Ε. 

Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 

Στον περίπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας η εξεύρεση και δια-
τήρηση μιας θέσης απασχόλησης αποτελεί σοβαρό μέλημα και αγωνία για μεγάλο μέ-
ρος του πληθυσμού. Η επαγγελματική σταθερότητα και μονιμότητα έχουν περιορισθεί.  

Οι Hearn, Savickas και Hall αναφέρονται στη σύγχρονη σταδιοδρομία (ό.α. στο Σιδη-
ροπούλου, Αργυροπούλου & Δρόσος, 2013). 

Ο Hearn θεωρεί πως απομακρυνόμαστε από τη γραμμική σταδιοδρομία στο πλαίσιο 
της οποίας το άτομο ξεκινά να εργάζεται σε ένα επάγγελμα και συνεχίζει στο ίδιο ε-
πάγγελμα επί μακρόν, και οδεύουμε σε νέες μορφές σταδιοδρομίας που συχνά αποδί-
δονται με τους όρους «απρόβλεπτη», «πολύπλευρη», «ασταθής», «κυκλική» και «με-
ταβατική». 

Ο Savickas αναφέρει πως η αγορά εργασίας δεν προσφέρει πλέον σταθερά μονοπάτια 
πάνω στα οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους με απο-
τέλεσμα όπως συμπληρώνει ο Hall ο σύγχρονος εργαζόμενος να καλείται να αναλάβει 
με υπευθυνότητα πρωτοβουλίες και να δείξει μεγαλύτερη προσωπική ευθύνη προκει-
μένου να κατευθύνει τη ζωή του και να διαχειριστεί με αποτελεσματικό τρόπο τη στα-
διοδρομία του. 
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Δεξιότητες δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας 

Στην προσπάθεια των ατόμων να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές και στο κλίμα ρευστό-
τητας που επικρατεί, φαίνεται ότι είναι σημαντικό να διαθέτουν βασικές γνώσεις, δε-
ξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται μέσα από το σχολείο, την κατάρτιση, τη μη 
τυπική εκπαίδευση, την άτυπη μάθηση και τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου. 
Ακόμη, είναι σημαντικό να διαθέτουν ένα πλέγμα πολύπλευρων δεξιοτήτων που βοη-
θούν στη συλλογή, ανάλυση, σύνθεση και οργάνωση των πληροφοριών για τον εαυτό, 
την εκπαίδευση και τα επαγγέλματα, καθώς και στη λήψη αποφάσεων, την επίλυση 
προβλημάτων και την υλοποίηση μεταβάσεων. Οι δεξιότητες αυτές θεωρούνται σημα-
ντικά εφόδια στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. Με τη βοήθεια 
των δεξιοτήτων αυτών οι πολίτες που διεκδικούν μια θέση στην αγορά εργασίας μπο-
ρούν να διαχειρίζονται τις περίπλοκες μεταβάσεις που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εκ-
παίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, να διερευνούν πιθανές ευκαιρίες και προσωπι-
κές δυνατότητες, να αξιοποιούν τις διαθέσιμες ευκαιρίες μάθησης, να ενδυναμώνουν 
την προσωπική τους επάρκεια και να αναζητούν έναν εργασιακό τρόπο ζωής πολύ δια-
φορετικό από το παραδοσιακό πρότυπο (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αργυροπούλου 
& Δρόσος, 2013). 

Επειδή η σχέση του ατόμου με την τυπική μάθηση, την κατάρτιση, την επιμόρφωση 
και τη μετεκπαίδευση φαίνεται ότι θα διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια του βίου του, οι 
δεξιότητες αυτές θεωρούνται δεξιότητες δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας.  

Καθώς ο κόσμος της εργασίας αλλάζει συνεχώς, όλοι μας αντιμετωπίζουμε σοβαρές 
προκλήσεις όπως το να κάνουμε επαγγελματικές επιλογές λαμβάνοντας υπόψη τα νέα 
δεδομένα μάθησης και εργασίας, να βρούμε και να διατηρήσουμε μια θέση εργασίας, 
να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα ζητήματα σταδιοδρομίας και προσωπικής μας 
ζωής, να διαχειριστούμε τις συχνές αλλαγές μεταξύ εκπαίδευσης, ανεργίας, εργασίας 
και να επανασχεδιάσουμε την επαγγελματική μας πορεία όταν χρειάζεται (Σιδηροπού-
λου – Δημακάκου, Μπεζεβέγκης, Αργυροπούλου & Δρόσος, 2013) 

Πώς μπορούν να καλλιεργηθούν 
οι δια βίου δεξιότητες της σταδιοδρομίας στην εφηβεία 

Υποστηρίζεται από το European Lifelong Guidance Policy Network ότι η καλλιέργεια 
των δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
οργανωμένο τρόπο μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο είτε μέσα από ένα ξεχωριστό μά-
θημα είτε μέσα από τη διάχυση σε όλο το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθώντας τις αρχές του σχεδιασμού των αναλυτικών προ-
γραμμάτων, δηλαδή της συνάφειας, της εξέλιξης, της προσαρμογής και της ευελιξίας. 
Τονίζεται η ανάγκη για την αξιοποίηση βιωματικών και καινοτόμων στρατηγικών μά-
θησης, π.χ. ηλεκτρονικές εφαρμογές και η χρήση καινοτόμων μεθόδων για την αξιολό-
γηση της απόκτησης δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας, π.χ. ατομικός φάκελος 
προσόντων (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αργυροπούλου & Δρόσος, 2013). 
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Αλλά και οι Athanasou & Van Esbroeck (ό.α. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αργυροπού-
λου & Δρόσος, 2013) θεωρούν ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών μπορεί να επι-
τευχθεί με τη συνδυαστική εφαρμογή στοχευμένων μεθόδων εξάσκησης των εφήβων 
μαθητών στην ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων και στον μεθοδολογικό 
σχεδιασμό. Θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα σαν συμπληρωματικά εργαλεία οι ημέρες 
σταδιοδρομίας, ο ατομικός φάκελος προσόντων, η χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε. και οι ηλε-
κτρονικές πληροφορίες. Τα εργαλεία αυτά συμβάλουν στον σχεδιασμό της σταδιοδρο-
μίας και μπορούν να δώσουν κίνητρα στους μαθητές να συνεχίσουν μόνοι τους τη δια-
δικασία αναζήτησης και αξιολόγησης «κωδικοποιώντας» ή «μεταφράζοντας» τις δε-
ξιότητες δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας σε επαγγελματικές πληροφορίες. 

Στη χώρα μας η ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων έχει ενισχυθεί μέσα από τη διδασκαλία 
του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ΣΕΠ, τις προσπάθειες διάχυσης των 
στόχων του ΣΕΠ στο αναλυτικό πρόγραμμα διαφόρων μαθημάτων και των υπηρεσιών 
που προσφέρουν τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΚΕΣΥΠ μέσω 
των υπευθύνων ΣΕΠ. 

Σκοποί και στόχοι του ΣΕΠ – Καθήκοντα υπευθύνων ΣΕΠ 

Σε «μια εποχή όπου τα πάντα ρει» ο μαθητής καλείται να λάβει αποφάσεις για την 
επαγγελματική πορεία και εξέλιξη του καθώς και αποφάσεις ζωής που συνδέονται ά-
μεσα με τον τρόπο οργάνωσης της ενήλικης ζωής του.  

Σύμφωνα με το κριτικό αναπτυξιακό μοντέλο για το Σ.Ε.Π. (Κοσμίδου - Ηardy ,2008), 
για το μαθητή : 

− Απαιτείται κριτική γνώση του γύρω κόσμου και ερευνητική διάθεση, «κριτική κοινω-
νιογνωσία» προκειμένου να μην παραμένει παθητικός δέκτης των πληροφοριών που 
δέχεται αλλά να είναι ενεργό υποκείμενο και κριτικός αναγνώστης.  

− Απαιτείται να γνωρίσει ουσιαστικά τον εαυτό του και να αναπτύξει υψηλού βαθμού 
«κριτική αυτογνωσία» προκειμένου να λειτουργεί ως υπεύθυνο και ενεργό υποκεί-
μενο.  

− Μέσα από την εσωτερική και κριτική διερεύνηση του εαυτού του θα μπορέσει να ο-
δηγηθεί σε προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη προκειμένου να ανταπεξέλθει με 
επιτυχία στα διάφορα μεταβατικά στάδια της ζωής του και στις απαιτήσεις ενός συ-
νεχώς μεταβαλλόμενου 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. 

Με την εφαρμογή του Σ.Ε.Π. στην τάξη, τη χρήση του σχολικού βιβλίου, τις προτεινό-
μενες δραστηριότητες και τις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας δίνεται η βοήθεια 
στο μαθητή να σχεδιάσει τη δική του πορεία ζωής, να ανακαλύψει αυτά που θέλει, να 
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αναπτύξει αυτά που είναι, να γίνει ευτυχισμένος άνθρωπος (Γκιάστας, Δημητρόπου-
λος, Ρέππα, Τσέργας, 2012). 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων των ΚΕ.ΣΥ.Π. εκτός των άλλων 
είναι τα εξής: 

− Η υποστήριξη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας 
των σχολείων ευθύνης τους. 

− Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και προσανατολισμού σε καθημερινή βάση 
σε μαθητές/μαθήτριες, γονείς και νέους/νέες έως 25 ετών στους χώρους των 
ΚΕ.ΣΥ.Π.. 

− Η ενημέρωση μαθητών/μαθητριών αλλά και καθηγητών σε θέματα που αφορούν 
στις μεταβολές στο σύστημα εκπαίδευσης και διοργάνωση ενημερωτικών ημερί-
δων. 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. μπορεί να είναι ιδιαιτέρα ωφέλιμη στη διαδικασία σχεδιασμού της 
σταδιοδρομίας, ιδιαίτερα στην περίπτωση μαθητών οι οποίοι είναι ικανοί να χειριστούν 
πληροφορίες, μπορούν να μάθουν μέσω της τεχνολογίας και οι ανάγκες τους αφορούν 
την αξιολόγηση, την αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων ή/ και τη συγκέντρωση πληρο-
φοριών. Ωστόσο, για να επιτύχει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, ο υπεύθυνος πρέπει 
να γνωρίζει πολύ καλά τα συστήματα και τους ιστοτόπους που προτείνει στους μαθητές 
και να παρακολουθεί ενεργά τη διαδικασία χρήσης των μέσων αυτών. Οι εργασίες που 
αναθέτει πρέπει να είναι συγκεκριμένες και επικεντρωμένες στις ανάγκες τους. Επίσης, 
πρέπει να συνεχίσει να παρέχει διαρκή συμβουλευτική στήριξη με σκοπό να βοηθήσει 
το μαθητή να μετατρέψει τα δεδομένα που συνέλλεξε σε χρήσιμες για τον ίδιο πληρο-
φορίες που θα τον βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων (ΕΚΕΠ, 2009). 

Προτεινόμενα εργαλεία Τ.Π.Ε. 

Τουλάχιστον δύο κριτήρια βοηθούν στη λήψη απόφασης για την αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. στην επαγγελματική συμβουλευτική: το ζήτημα που αναφέρει ο μαθητής και η 
εξοικείωση του με την τεχνολογία. Τα διαδικτυακά συστήματα και οι ιστότοποι μπο-
ρούν να προσφέρουν αποτελεσματικές υπηρεσίες σε τρεις τομείς: 

− Διαδικτυακή αξιολόγηση ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων, εργασιακών αξιών και τύ-
που προσωπικότητας σε σχέση με τις επαγγελματικές επιλογές, 

− Αναζητήσεις σε εκτεταμένες βάσεις δεδομένων για τον εντοπισμό πιθανών εναλ-
λακτικών επιλογών, και  

− Πληροφορίες για απεριόριστες δυνατότητες και θέματα που αφορούν την επιλογή 
και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας (ΕΚΕΠ, 2009). 

Οι υπεύθυνοι ΣΕΠ στα ΚΕΣΥΠ παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής και προσανα-
τολισμού ατομικά σε έφηβους μαθητές, χρησιμοποιούν εργαλεία Τ.Π.Ε. και ηλεκτρο-
νικές πληροφορίες κρίνοντας κατά περίπτωση ποιο από αυτά είναι κατάλληλο. 
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Σε επισκέψεις στα σχολεία πραγματοποιούν βιωματικά εργαστήρια αναζήτησης εκπαι-
δευτικής πληροφορίας για σπουδές και επαγγέλματα προτείνοντας αξιόπιστες πηγές 
πληροφοριών και ασκώντας τους μαθητές στον τρόπο απόκτησης και κριτικής ανάγνω-
σης της πληροφορίας αλλά και ανάπτυξης δεξιοτήτων και προβολής τους. 

Τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα είναι: 

− Τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού (κατασκευασμένα και σταθμισμένα για 
τον ελληνικό πληθυσμό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) και συγκεκριμένα τα τεστ 
ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, αξιών, λήψης απόφασης, αριθμητικών και μηχανικών 
ικανοτήτων υπάρχουν στα ΚΕΣΥΠ και χορηγούνται από τους υπευθύνους ΣΕΠ που 
έχουν την απαραίτητη επιμόρφωση. Τα αποτελέσματα των τεστ αποτελούν ενδεί-
ξεις τις οποίες μπορεί ο έφηβος να διερευνήσει με τη βοήθεια του υπευθύνου και 
να τις αξιοποιήσει για να κάνει τις κατάλληλες επιλογές σπουδών και επαγγέλμα-
τος.  

− Τα τεστ ενδιαφερόντων, αξιών και λήψης απόφασης, ψηφιοποιημένα – αυτοματο-
ποιημένα, διατίθενται στη Διαδικτυακή Πύλη Συμβουλευτικής Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού Εφήβων και Νέων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στη διεύ-
θυνση http://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests 

− Ψηφιακό εργαλείο για την ανάπτυξη του ατομικού φακέλου δεξιοτήτων e-portfolio 
το οποίο βοηθά στην προβολή με έναν τρόπο πρωτότυπο και δημιουργικό των δε-
ξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτήσει οι έφηβοι στο σχολείο και στις δρα-
στηριότητες του ελεύθερου χρόνου.  

Το e-portfolio προτείνεται να εφαρμοσθεί ατομικά ή ομαδικά μέσα από ένα πρόγραμμα 
αγωγής σταδιοδρομίας ή ένα project. 

Διατίθεται στη διεύθυνση http://www.eoppep.gr/teens/index.php/digital-folder 
− Θεματικοί ενημερωτικοί κατάλογοι πληροφόρησης για την εκπαίδευση και την ερ-

γασία στην Ελλάδα και την Ευρώπη, οι οποίοι συμβάλουν στην καλλιέργεια κουλ-
τούρας δια βίου μάθησης και δια βίου ανάπτυξης της σταδιοδρομίας. 

Διατίθενται στη διεύθυνση http://www.eoppep.gr/teens/ 
− Ιστότοποι και δικτυακές πύλες με έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για σπουδές 

και επαγγέλματα οι οποίοι σε ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον επιτρέπουν στους 
εφήβους να ασκηθούν στην ενεργό αναζήτηση πληροφοριών για σπουδές και επαγ-
γέλματα και της κριτικής ανάγνωσής τους. 

Προτείνονται οι : 
http://www.mysep.gr/ Πύλη επαγγελματικού Προσανατολισμού 
http://sep4u.gr/ Επαγγελματικός Προσανατολισμός 
http://srv-dide.flo.sch.gr/web/kesyp/ Ηλεκτρονική εφημερίδα Compass 
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− Βίντεο παρουσίασης επαγγελμάτων και βασικών δεξιοτήτων που ζωντανεύουν στα 
μάτια των εφήβων τα διάφορα επαγγέλματα και τον κόσμο της αγοράς εργασίας. 

Διατίθενται στις διευθύνσεις: 
http://www.sfm.gr/ekpedefsi_DVD.aspx -Επαγγέλματα από τον ευρύτερο χώρο του 
πολιτισμού. 
https://www.youtube.com/user/eemploy - Συνεντεύξεις για επαγγέλματα.  
http://www.careervideos.gr/ - Επαγγέλματα από τον χώρο της υγείας. 

Συμπεράσματα 

Η αλματώδης ανάπτυξη και διάδοση των Τ.Π.Ε., ο τεράστιος όγκος και η πολλαπλό-
τητα της διαθέσιμης σήμερα ψηφιακής πληροφορίας, σε συνδυασμό με την ταχύτατη 
παραγωγή νέας γνώσης διαμορφώνουν ένα νέο κοινωνικό, πολιτισμικό και εκπαιδευ-
τικό περιβάλλον για τους μαθητές μας. 

Αποτελούν βασικό εργαλείο για την υποστήριξη και ενίσχυση της μάθησης και δια-
μορφώνουν νέου τύπου ικανότητες που πρέπει να καλλιεργήσουν οι μαθητές στα πλαί-
σια των βασικών τους σπουδών, ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν με αποτελε-
σματικό, δημιουργικό και δεοντολογικά ορθό τρόπο στις μεταβάσεις που πρόκειται να 
κάνουν. Ταυτόχρονα προετοιμάζουν τη συνεχή ανάπτυξη των μαθητών στο σχολείο, 
με στόχο τη δυναμική μετάβαση στην ενήλικη ζωή και τον κόσμο της εργασίας. 

Είναι ελκυστικές για τους μαθητές και δίνουν το ερέθισμα ακόμη και σε εκείνους που 
αρνούνται τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία να ασχοληθούν, να αναζητή-
σουν, να αξιολογήσουν τις πληροφορίες που αφορούν τον εαυτό τους και τη μελλο-
ντική τους πορεία. 

Από το ενδιαφέρον που δείχνουν οι μαθητές στα βιωματικά εργαστήρια στα οποία συμ-
μετέχουν και από την επισκεψιμότητα στα ΚΕΣΥΠ ενισχύεται η ανάγκη ύπαρξης και 
συνεχούς εξέλιξης των Τ.Π.Ε. σαν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο υπο-
στήριξης του έργου που παρέχουν οι υπεύθυνοι ΣΕΠ. 
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«Θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης και Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ενηλίκων» 

Λάμπου Ουρανία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.05 

rania.lampou@gmail.com 

Περίληψη 

Οι γνωστικές νευροεπιστήμες αποτελούν ένα νέο πεδίο έρευνας το οποίο συνεισφέρει 
σημαντικά στον τομέα της εκπαίδευσης.Στα πλαίσια αυτής της επιστημονικής επανά-
στασης, η θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του Howard Gardner μπορεί να εφαρμο-
στεί με εντυπωσιακά αποτελέματα στο τομέα της εκμάθησης ξένων γλωσσών και ι-
διαίτερα σε ενήλικες εκπαιδευόμενους.Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ε-
φαρμογή της θεωρίας αυτής σε μαθήματα γαλλικών για ειδικούς ή ακαδημαϊκούς 
σκοπούς που παρακολούθησαν φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η θεωρία συν-
δυάζεται με την χρήση και αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου, του «PédΕcho 
de la France» το οποίο δημιουργήθηκε για την διδασκαλία, εκμάθηση και προώθηση 
της γαλλικής γλώσσας. Συγκεκριμένα,περιγράφεται αναλυτικά ένα διδακτικό σενάριο 
το οποίο περιλαμβάνει την διεξαγωγή εργαστηρίων και μία διδακτική ενότητα δύο 
διδακτικών ωρών με θεματολογία την διαφήμιση τα οποία πραγματοποιήθηκαν στους 
φοιτητές.Το διδακτικό σενάριο υποστηρίχθηκε από το ιστολόγιο το οποίο προσφέρει 
μια μεγάλη ποικιλία από δραστηριότητες εμπνευσμένες από την θεωρία του Gardner 
και κυρίως διαδραστικές ασκήσεις που φτιάχτηκαν με την χρήση του λογισμικoύ Hot-
potatoes. 

Λέξεις - Κλειδιά: Θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης, γαλλικά για ειδικούς ή ακαδημα-
ϊκούς σκοπούς, εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαιδευτικό ιστολόγιο 

Εισαγωγή 

Οι πρόσφατες, ραγδαίες ανακαλύψεις των νευροεπιστημών και ιδιαίτερα των γνωστι-
κών νευροεπιστημών καθώς και του καινούργιου κλάδου, της νευροπαιδαγωγικής ή 
νευροεκπαίδευσης συμπλέουν με τις θεωρίες νοημοσύνης. Στην παρούσα εργασία 
είναι ενδιαφέρον να εξερευνήσουμε πώς η νευροεκπαίδευση και οι θεωρίες ευφυΐας 
δύνανται να συνδράμουν στην διδασκαλία/εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

 Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής, αφιερώνω την παρούσα μελέτη στην θεωρία 
πολλαπλής ευφυΐας του Γκάρντνερ και τις εφαρμογές της πάνω στην εκμάθηση ξένης 
γλώσσας.Η θεωρία του Γκάρντνερ, χτισμένη πάνω σε ένα στέρεο θεωρητικό υπόβα-
θρο και πολυάριθμες έρευνες εμπνέει σήμερα τις παιδαγωγικές πρακτικές και τα ανα-
λυτικά προγράμματα σε όλον τον κόσμο. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η θεωρία αυτή 
αξιοποιείται κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης των παιδιών κι όχι τόσο στην εκπαί-
δευση ενηλίκων.Η πεποίθηση ότι οι πολλαπλές ευφυΐες θα μπορούσαν να ανοίξουν 
νέους δρόμους και ορίζοντες για την διδασκαλία ξένης γλώσσας σε ενήλικες εκπαι-
δευόμενους οδήγησε στις πρακτικές εφαρμογές που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. 
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Παράλληλα, είναι σημαντικό να τονίσουμε την σημαντική συμβολή των τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνίας στην εφαρμογή της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύ-
νης. Είναι γεγονός ότι οι σημερινοί εκπαιδευόμενοι ανήκουν σε μια νέα γενιά, αυτή 
των ψηφιακών αυτοχθόνων οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε ένα τεχνόφιλο περιβάλ-
λον.Ο εγκέφαλος της ψηφιακής αυτής γενιάς είναι «καλωδιωμένος» με διαφορετικό 
τρόπο, είναι «υπερ-συνδεδεμένος», επεξεργάζεται πολύ γρήγορα την πληροφορία, 
διαθέτει την ικανότητα εκτέλεσης πολλών εργασιών ταυτόχρονα, ο τρόπος σκέψης 
του βασίζεται στην οπτικοποίηση και τη γραμμικότητα. Από την άλλη πλευρά, οι εκ-
παιδευτικοί ανήκουν στην γενιά των ψηφιακών μεταναστών που πρέπει να προσαρ-
μοστούν στα νέα αυτά δεδομένα και να επιμορφώνονται συνεχώς πάνω στις εφαρμο-
γές του Web 2.0 και στις ΤΠΕ. 

Ως εκπαιδεύτρια γαλλικών στα τρία τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρ-
λόβασι Σάμου − Μαθηματικό, Στατιστικής, Μηχανολογίας − είχα την ευκαιρία να 
πραγματοποιήσω πρακτικές εφαρμογές της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης σε 
φοιτητές που παρακολουθούσαν μαθήματα γαλλικών για ειδικούς ή ακαδημαΐκούς 
σκοπούς και οι οποίοι ενδιαφέρονταν να εργαστούν στο χώρο των επιχειρήσεων ή να 
συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Η εργασία είναι χωρισμένη σε 
δύο μέρη, στην παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου και ένα πρακτικό που αφορά 
την διεξαγωγή ενός διδακτικού σεναρίου στην βάση ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου 
που δημιούργησα, το «PédEcho de la France», το οποίο προσφέρει μια ποικιλία δρα-
στηριοτήτων εμπνευσμένων από την θεωρία του Gardner. 

Θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του H.Gardner 

 Η θεωρία πολλαπλής ευφυΐας αποτελεί αναμφισβήτητα μια επαναστατική θεωρία η 
οποία ανέτρεψε τα επιστημονικά δεδομένα. Ο εμπνευστής της, ο Howard Gardner, 
ερευνητής και καθηγητής στο Χάρβαρντ μορφοποίησε τη θεωρία ύστερα από ένα 
ευρύ φάσμα επιστημονικών ερευνών στην νευροβιολογία, γνωστική 
ψυχολογία,ψυχομετρία και ανθρωπολογία. Η σημαντικότερη επιτυχία του συνίσταται 
στο ότι ξεχωρίζει από τις παραδοσιακές αντιλήψεις της νοημοσύνης και τα 
ψυχομετρικά τεστ που ποσοτικοποιούν τη νοημοσύνη προτείνοντας ποιοτικές 
προσεγγίσεις. 

Ο Gardner επαναπροσδιορίζει και διευρύνει την έννοια της νοημοσύνης. Η 
νοημοσύνη αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό, πολυμερές και πολυδιάστατο 
χαρακτηριστικό, το οποίο συνδέεται με ψυχοσωματικούς και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Είναι η βιοψυχολογική ικανότητα να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες τις 
οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ένα πολιτισμικό χώρο ώστε να λυθούν 
προβλήματα ή να δημιουργηθούν προϊόντα τα οποία έχουν αξία σε μια κουλτούρα. 
Βασικό σημείο της θεωρίας είναι ότι δεν υπάρχει μια μοναδική μορφή νοημοσύνης 
αλλά αρκετές μορφές με τις οποίες είμαστε όλοι προικισμένοι σε αναλογίες 
εξαιρετικά μεταβλητές. Κάθε άτομο έχει ένα συνδυασμό των εννέα ή και 
περισσοτέρων ειδών νοημοσύνης και μπορεί να τις αναπτύξει σε επαρκές επίπεδο. Ο 
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βαθμός ανάπτυξης των ευφυϊών εξαρτάται από την κληρονομικότητα, το περιβάλλον 
και την εκπαίδευση. Το σημείο στο οποίο διαφέρουν τα άτομα είναι ο βαθμός 
ανάπτυξης της κάθε νοημοσύνης, το γνωστό προφίλ ευφυΐας, οι τρόποι με τους 
οποίους οι νοημοσύνες συνδυάζονται ώστε τα άτομα να επιλύουν 
προβλήματα.Γεννιόμαστε με ποικίλα βιολογικά δυναμικά, με ένα «μπουκέτο από 
νοημοσύνες» τις οποίες αναπτύσσουμε κατά την διάρκεια της ζωής μας. Είναι αυτός ο 
ιδιαίτερος συνδυασμός των ευφυϊών σε κάθε άτομο που το κάνει μοναδικό και 
διαφορετικό από τα άλλα. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι οι νοημοσύνες δεν 
λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται με σύνθετους 
τρόπους. Για παράδειγμα, όταν εκτελούμε μια δραστηριότητα ενεργοποιούνται και 
εμπλέκονται ταυτόχρονα αρκετές ευφυΐες. 

 Η νοημοσύνη μας χωρίζεται σε εννιά τομείς οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε 
διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου μας. 

1. Γλωσσική-λεκτική: ικανότητα χρήσης του λόγου, γραπτού ή προφορικού, χειρι-
σμού της γλώσσας και έκφρασης με λέξεις και επιχειρήματα. 

2. Λογική-μαθηματική: ικανότητα στην εξέρευση λύσεων και στην αναγνώριση λογι-
κών σχέσεων ανάμεσα στις αιτίες και τα αποτελέσματα. Τα άτομα που διαθέτουν λο-
γικομαθηματική νοημοσύνη είναι ικανά στη διαχείρηση προβλημάτων με αριθμούς. 
Έχουν λογική και αναλυτική σκέψη. 

3. Οπτική-χωρική: Περιλαμβάνει το να μπορεί κάποιος να σκέφτεται μέσω των εικό-
νων και να οπτικοποιεί τα πάντα γύρω του. 

4. Σωματική-κιναισθητική: ικανότητα χρησιμοποίησης του σώματος για έκφραση ι-
δεών, συναισθημάτων και γενικά για επικοινωνία με τους άλλους.  

5. Μουσική-ρυθμική: με αυτή την νοημοσύνη μαθαίνει κάποιος καλύτερα μέσω του 
ρυθμού και της μελωδίας. 

6. Ενδοπροσωπική: η ικανότητα για κατανόηση των βαθύτερων αισθημάτων, επιθυ-
μιών και ιδεών του εαυτού. 

7. Διαπροσωπική: ικανότητα να αντιλαμβάνεται κάποιος τις διαθέσεις, τα συναισθή-
ματα και τους σκοπούς των συνομιλητών του, να διαθέτει ενσυναίσθηση. 

8. Φυσιογνωστική: ικανότητα αναγνώρισης και κατηγοριοποίησης των πραγμάτων 
της φύσης. 

9. Υπαρξιακή-φιλοσοφική νοημοσύνη: με αυτή την νοημοσύνη μπορεί κανείς να θέ-
τει βασικά ερωτήματα για την ύπαρξη, τη ζωή και τον θάνατο. 

 Ο Gardner κατακρίνει τα εκπαιδευτικά συστήματα που διαχρονικά δίνουν έμφαση 
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μόνο στην γλωσσική και λογική νοημοσύνη οι οποίες ενεργοποιούν μόνο το αριστερό 
ημισφαίριο του εγκεφάλου. 

Διδακτικό σενάριο διδασκαλίας των γαλλικών για ειδικούς/ακαδημαϊκούς σκο-
πούς με χρήση εκπαιδευτικού ιστολογίου 

Χώρος διεξαγωγής της διδασκαλίας: αίθουσα πολυμέσων 

Διάρκεια των εργαστηρίων: 2 μήνες 

Αριθμός των συμμετεχόντων:90 εκπαιδευόμενοι, 10 σε κάθε εργαστήριο 

Στα πλαίσια εννέα εργαστηρίων πραγματοποιήθηκε μια σειρά από μαθήματα γαλλι-
κών για ειδικούς/ακαδημαϊκούς σκοπούς οργανωμένα σε ενότητες και βασισμένα πά-
νω στις εννέα ευφυΐες του Gardner. Τα μαθήματα περιελάμβαναν ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, πρότζεκτ και καθηκόντων εμπλέκοντας την ανάπτυξη μιας ποικιλί-
ας δεξιοτήτων και την χρήση των ΤΠΕ. Οι δραστηριότητες εντάχθηκαν σε ένα υποθε-
τικό πλαίσιο εφαρμογής, μια γαλλική διαφημιστική εταιρεία που ονομάσαμε «Έξυπνη 
διαφήμιση». 

Δίνοντας ένα προσχέδιο στους φοιτητές, τους καλέσαμε να επιστρατεύσουν την δη-
μιουργικότητα και φαντασία τους και να δουλέψουν πάνω σε καθήκοντα που τα στε-
λέχη μιας διαφημιστικής εταιρείας θα μπορούσαν να εκπληρώσουν.Πρέπει να τονί-
σουμε το γεγονός ότι ακόμα κι αν οι ενότητες είναι καθορισμένες με βάση την κάθε 
ευφυΐα χωριστά δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι οι ευφυΐες σχεδόν πάντα 
εμπλέκονται και αλληλοεπιδρούν.Για παράδειγμα, σε μια ενότητα αφιερωμένη στην 
οπτική νοημοσύνη, συν-λειτουργούν κι άλλες νοημοσύνες ταυτόχρονα. 

Ενότητα 1η Γλωσσική-λεκτική ευφυΐα 

Σε αυτή την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ασχοληθούν με τις δραστηριό-
τητες και τα καθήκοντα μιας γραμματέως διεύθυνσης. (διεκπεραίωση της εισερχόμε-
νης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, αρχειοθέτηση εισερχομένων και εξερχομένων 
εγγράφων, την οργάνωση ταξιδιών, συναντήσεων, συσκέψεων, την τήρηση ημερολο-
γίου, καθημερινών δραστηριοτήτων,κ.τλ.) 

Ενότητα 2η Λογική μαθηματική ευφυΐα 

Κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης των στελεχών της επιχείρησης τίθεται ως θέμα 
η δημιουργία μιας νέας επαγγελματικής ιστοσελίδας που να εκπροσωπεί την εταιρεία. 
Ύστερα από ένα καταιγισμό ιδεών οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να καταγράψουν ι-
δέες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας (αισθητική, εργονομία, πλοήγη-
ση, κ.τλ.) 

Ενότητα 3η Οπτική-χωρική ευφυΐα 
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Οι ιθύνοντες της εταιρείας αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν κάποιες καινοτομίες 
αναφορικά με α) την εργονομία των χώρων εργασίας και β) τη φύση και την αισθητι-
κή των διαφημιστικών φυλλαδίων. Οι εκπαιδευόμενοι καταθέτουν προτάσεις και τις 
παρουσιάζουν. 

Ενότητα 4η Κιναισθητική-σωματική ευφυΐα 

 Η πλειοψηφία των εργαζομένων στην εταιρεία εκφράζει την επιθυμία δημιουργίας 
ενός γυμναστηρίου μέσα στον χώρο της εταιρείας. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να 
συντάξουν και να παρουσιάσουν τα ενδεχόμενα επιχειρήματα και τις προτάσεις των 
εργαζομένων. 

Ενότητα 5η Μουσική-ρυθμική ευφυΐα 

 Ο διευθυντής παραγωγής της εταιρείας σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή νέες τεχνικές 
και πρωτότυπα κόνσεπτ σχετικά με τη δημιουργία διαφημιστικών σπότ. Οι εκπαιδευ-
όμενοι δημιουργούν ή συνθέτουν μουσικά χαλιά και ρυθμικά τραγούδια ελκυστικά 
για τους καταναλωτές. 

Ενότητα 6η Διαπροσωπική ευφυΐα 

Η διαφημιστική εταιρεία επιθυμώντας να ενισχύσει την επικοινωνιακή της πολιτική 
οργανώνει μια έκθεση σε ξενοδοχείο προκειμένου να παρουσιάσει τα προϊόντα της.Οι 
εκπαιδευόμενοι κάνουν προσομοίωση των ρόλων ανάμεσα στους διαφημιστές και 
τους πελάτες. 

Ενότητα 7η Ενδοπροσωπική ευφυΐα 

Η διεύθυνση της εταιρείας πήρε την πρωτοβουλία να προσλάβει έναν ψυχολόγο-
σύμβουλο για να υποστηρίζει και να βοηθάει τους εργαζόμενους.Οι εκπαιδευόμενοι 
εργάζονται πάνω στις υποθετικές συμβουλές του ψυχολόγου λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας, την ενσυναίσθηση, 
τους τρόπους αύξησης της εμπιστοσύνης και μείωσης του στρες. 

Ενότητα 8η Φυσιοκρατική ευφυΐα 

Οι ιθύνοντες της εταιρείας εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος και αποφασίζουν να προσδώσουν στην εταιρεία το status πράσινης επι-
χείρησης. Μέσα σε αυτό το πνεύμα της οικονομικής ευφυΐας λανσάρουν μια καμπά-
νια με τίτλο «Σκεφτείτε το περιβάλλον» και ανακοινώνουν μια σειρά από οδηγίες που 
θα πρέπει οι εργαζόμενοι να τηρήσουν στον χώρο εργασίας. (ανακύκλωση, κ.τλ.) Οι 
εκπαιδευόμενοι συντάσσουν τις υποθετικές οδηγίες. 

Ενότητα 9η Υπαρξιακή ευφυΐα 
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Η εταιρεία σχεδιάζει να συμμετάσχει σε ένα συνέδριο με θέμα «Η ηθική στην διαφή-
μιση.» Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συντάξουν εν όψει του συνεδρίου μια εισήγη-
ση κι ένα άρθρο πάνω στις αξίες της ηθικής μιας επιχείρησης, της διαφήμισης, του 
μάνατζμεντ καθώς επίσης και την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης και την ευθύνη 
του εργαζόμενου χωριστά. 

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων που περιγράφηκαν παραπάνω, η χρήση των ΤΠΕ 
ήταν καθοριστική. Συγκεκριμένα, επέλεξα να αξιοποιήσω ένα εκπαιδευτικό ιστολό-
γιο-blog που δημιούργησα, ένα site που απευθύνεται σε καθηγητές και σπουδαστές 
της γαλλικής γλώσσας, σε μαθητές και γενικά σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται και α-
σχολείται με την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας. Σε αυτό το blog προτείνω ένα αρ-
κετά πλούσιο υλικό και κυρίως πολλές διαδραστικές ασκήσεις διαφόρων τύπων που 
έφτιαξα με τη βοήθεια του λογισμικού Hot-potatoes και του Kubbu. (ασκήσεις συ-
μπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών, σταυρόλεξα, κτλ.) Επίσης, 
μέσα στα πλαίσια της πολυκαναλικότητας και πολυτροπικότητας του ιστολογίου προ-
τείνω την αξιοποίηση μιας μεγάλης ποικιλίας από δραστηριότητες με τραγούδια, ται-
νίες, κόμικ, ρεπορτάζ, μυθιστορήματα, ποιήματα, κ.τλ. Οι δραστηριότητες αυτές ε-
μπλέκουν συγχρόνως πολλές από τις ευφυΐες του Γκάρντνερ. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια διδακτική ενότητα αποτελούμενη από δύο διδακτι-
κές ώρες, η οποία πραγματοποιήθηκε με τους ίδιους φοιτητές και βασίστηκε πάνω 
στην θεματολογία της διαφήμισης. 

«Διαδικτυακές εφαρμογές στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας» 

Ομάδα-στόχος: Ενήλικες, φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Αριθμός εκπαιδευομένων: 12 

Επίπεδο γλωσσομάθειας: -B1/ B2 (CECR) 

Τόπος διεξαγωγής της μικροδιδασκαλίας: Αίθουσα υπολογιστών ή πολυμέσων 

Σύνδεση με την προγούμενη διδακτική ενότητα όπου κάναμε μια εισαγωγή στον χώ-
ρο της διαφήμισης μέσα από ένα κείμενο κατανόησης και ανάλυση λεξιλογί-
ου.Παράλληλα κάνουμε μια μικρή αναφορά στην θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης 
του Gardner. 

 

Γενικός διδακτικός σκοπός 

• Εξοικείωση με τη θεωρία της πολλαπλής ευφυΐας 
• Γνωριμία με τον κόσμο της διαφήμισης και εκμάθηση του γαλλικού λεξιλογίου 

εξειδικευμένου στον τομέα της διαφήμισης, του μάρκετιγκ και της οικονομίας 
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Ειδικοί Διδακτικοί στόχοι  

Γνώσεις:  

• να συγκρίνουν δυο διαφημιστικά σποτ από διαφορετικές χώρες που έχουν ως κοι-
νή θεματολογία την τράπεζα 

• να αναγνωρίσουν τις λειτουργίες της διαφήμισης, να εισαχθούν στην ανάλυση 
των εικόνων και στον τομέα της επικοινωνίας  

• να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά,τις λειτουργίες και τη χρησιμότητα των εκ-
παιδευτικών ιστολογίων (blog) 

Ικανότητες:  

• να εξασκηθούν στο λεξιλόγιο και στους όρους στην γαλλική γλώσσα του τομέα 
της οικονομίας, του εμπορίου και της διαφήμισης μέσα από διαδραστικές ασκή-
σεις (Hot-potatoes) 

• να ανακαλυφθούν οι κυρίαρχες, δεσπόζουσες καθώς και οι αδύναμες ή λιγότερο 
ανεπτυγμένες νοημοσύνες των φοιτητών  

• να συνδεθούν οι δεξιότητες στην εκμάθηση γαλλικών για ειδικούς ή ακαδημαϊ-
κούς σκοπούς με την θεωρία του Gardner 

Στάσεις:  

• να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με τα εκπαιδευτικά ιστο-
λόγια εκμάθησης γαλλικών 

• να αξιοποιήσουν πρωτότυπα διαφημιστικά σποτ στη γαλλική γλώσσα σύμφωνα 
με την προσέγγιση της ενεργητικής μάθησης και της διαπολιτισμικής προσέγγισης 

Εκπαιδευτικές τεχνικές 

Εμπλουτισμένη εισήγηση-Σύνδεση με τα πρηγούμενα, Καταιγισμός ιδέων, Ερωτήσεις 
κατανόησης, Συζήτηση, Δημιουργία ομάδων 

Εκπαιδευτικά μέσα 

Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο  

[Blog: « PédEcho de la France», http://pedechodelafrance.blogspot.gr/] 

1η Διδακτική ώρα, Διάρκεια: 45΄ 

1ο Μέρος: Γνωριμία με το blog éducatif « PédEcho de la France » 
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http://pedechodelafrance.blogspot.gr/


Διάρκεια: 15΄ 

Παρουσιάζω στους εκπαιδευόμενους το blog και τους αφήνω 15 λεπτά για να το εξε-
ρευνήσουν. 

2ο Μέρος: Αξιοποίηση διαφημιστικών σποτ στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας 

Διάρκεια: 30΄ 

http://pedechodelafrance.blogspot.gr/search/label/Fiches%20pour%20l%E2%80%99
%C3%A9l%C3%A8ve%20%28Interm%C3%A9diaire%29 

Χαρακτηριστικά των διαφημιστικών σποτ 

1ο Διαφημιστικό σπότ: Τίτλος του σποτ: Πολύ αστεία διαφήμιση για την τράπεζα 
Krung Thai Bank, Χώρα δημιουργίας: Ταυλάνδη Θέμα της διαφήμισης: Η τράπε-
ζα, Πηγή του σποτ: Ιστοσελίδα « La nuit des publivores », μια μεγάλη κινηματοθήκη 
των διαφημίσεων 
 

2ο Διαφημιστικό σπότ: Τίτλος του σποτ: «Η Χιονάτη», Χώρα δημιουργίας: Γαλ-
λία, Θέμα της διαφήμισης Η τράπεζα, Πηγή του σποτ: Ιστοσελίδα « La nuit des 
publivores », μια μεγάλη κινηματοθήκη των διαφημίσεων 

Διεξαγωγή της διδασκαλίας 

• Πρώτη παρουσίαση του σποτ αποκρύπτοντας το διαφημιζόμενο προϊόν 

 Κάνω ένα brain-storming με θέμα «Διατυπώστε υποθέσεις προκειμένου να αποκρυ-
πτογραφήσετε τα διαφημιστικά σποτ»  

• Δεύτερη παρουσίαση του σποτ αποκαλύπτοντας το διαφημιζόμενο προιόν 
− Ενθαρρύνω τους μαθητές να προχωρήσουν σε μια ανάλυση σκηνών και πλά-

νων καθώς και σε μια σημειολογική ανάλυση που περιλαμβάνει τρία είδη ση-
μείων −εικονικά, πλαστικά και γλωσσικά−. (σύμφωνα με τον Roland Barthes) 

− Διαφημιστική σκηνή, διάρκεια, αριθμός πλάνων, ρυθμός 
− Εικόνες, χρώματα, φωτισμοί 
− Ήχοι, μουσική, διάλογοι, θόρυβοι, κτλ. 

Ερωτήσεις κατανόησης 

− -Ποιές είναι οι εντυπώσεις σας μετά από την πρώτη παρουσίαση? 
− -Τί είναι αυτό που σας εξέπληξε? 
− -Τί υπάρχει στα μπροστινά και στα πίσω πλάνα? 
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− -Περιγράψτε τα πρόσωπα (εθνικότητα, φυσική περιγραφή, εκφράσεις, στάσεις, 
συμπεριφορά, συναισθήματα). Πόσα είναι? Τί κάνουν? Τί κοιτάζουν? Ποιά συ-
ναισθήματα εκφράζουν? Ποιές θα μπορούσαν να είναι οι σχέσεις τους? 

− -Προσδιορίστε τα αισθητικά σημεία (εικόνες, ήχος, μορφή ενός φιλμ). Σε τί εξυ-
πηρετούν? 

− -Εντοπίστε τα προϊόντα και τις μάρκες που διαφημίζονται. 
− -Ποιά είναι η ομάδα-στόχος των σποτ?Σε ποιούς απευθύνονται? 
− -Πώς σας φάνηκαν τα δυο σποτ? (πειστική, αστεία, αδιάφορη, κτλ.) 

Συζήτηση/προφορική έκφραση 

− Ποια στοιχεία εκμεταλλεύεται η διαφήμιση? 
− Σκεφτείτε και εκφράστε τις απόψεις σας σχετικά με την δύναμη της πειθούς και 

της χειραγώγησης που ασκεί η διαφήμιση.Η διαφήμιση αποτελεί τελικά ένα όρ-
γανο προπαγάνδας? 

Πρόταση για δραστηριότητα 

− Φτιάξτε ένα διαφημιστικό έντυπο (φυλλάδιο, αφίσα, κτλ.) ή ένα διαφημιστικό 
σποτ. (Σκεφτείτε τις κατάλληλες ατάκες για το θέμα της διαφήμισης) 

Θέμα για έκθεση 

«Η διαφήμιση είναι η απόλυτη βία ως προς το ότι μας κάνει να επιθυμούμε το ανεπι-
θύμητο». 

Σχετικές ιστοσελίδες για εξερεύνηση 

http://www.culturepub.fr/ 

http://www.pubstv.com/ 

2η Διδακτική ώρα, Διάρκεια: 45΄ 

Πρακτική εξάσκηση με διαδραστικές ασκήσεις (Hot-potatoes) 

 Προτείνω στους εκπαιδευόμενους να κάνουν ατομικά διαδραστικές ασκήσεις για την 
εμπέδωση του λεξιλογίου σχετικού με την προηγούμενη διδακτική ενότητα, δηλαδή 
την θεματική ενότητα της διαφήμισης και του μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, οι εκπαι-
δευόμενοι καλούνται να κάνουν: 

1. Λεξιλογική άσκηση αντιστοίχησης σχετική με το θέμα της διαφήμισης  

http://pedechodelafrance.blogspot.gr/2011/03/vocabulaire-de-la-publicite.html 
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Διάρκεια: 15΄ 

2. Λεξιλογική άσκηση επιλογής −προφορικής κατανόησης − πάνω σε ένα διαφημι-
στικό τρέιλερ ενός φιλμ 

] http://pedechodelafrance.blogspot.gr/2011/09/film-les-emotifs-anonymes.html 

Διάρκεια: 15΄ 

 Στη συνέχεια επιλέγω την εργασία σε ομάδες. Δημιουργώ 6 ομάδες 2 ατόμων και σε 
κάθε ομάδα προτείνω μια συγκεκριμένη άσκηση. 

Διάρκεια: 10΄ 

α) Η πρώτη ομάδα αναλαμβάνει να κάνει μια λεξιλογική άσκηση αντιστοίχησης πάνω 
στο θέμα του μάρκετινγκ.: 

http://pedechodelafrance.blogspot.gr/2011/03/lexique-du-marketing.html 

β) Η δεύτερη ομάδα αναλαμβάνει να κάνει μια λεξιλογική άσκηση υπό μορφή σταυ-
ρολέξου πάνω στην οικονομική ορολογία.: 

http://pedechodelafrance.blogspot.gr/2011/11/testez-vos-connaissances-sur-
leconomie.html 

γ) Η τρίτη ομάδα αναλαμβάνει να κάνει μια λεξιλογική άσκηση υπό μορφή κουίζ πά-
νω στην οικονομική ορολογία. 

http://pedechodelafrance.blogspot.gr/2011/04/quiz-de-connaissances-sur-
leconomie.html 

δ) Η τέταρτη ομάδα αναλαμβάνει να κάνει μια λεξιλογική άσκηση με κενά σχετική με 
την οικονομία και τις επιχειρήσεις: 

http://pedechodelafrance.blogspot.gr/2011/03/vocabulaire-economique-
contextuel.html 

ε) Η πέμπτη ομάδα αναλαμβάνει να κάνει μια λεξιλογική άσκηση αντιστοίχησης σχε-
τική με τον τραπεζικό τομέα: 

http://pedechodelafrance.blogspot.gr/2011/03/le-francais-de-la-banque-iii.html 

στ) Η έκτη ομάδα αναλαμβάνει να κάνει μια λεξιλογική άσκηση με κενά σχετική με 
την εμπορική αλληλογραφία: 

http://pedechodelafrance.blogspot.gr/2011/04/activite-sur-un-modele-de-lettre-de.html 
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Στο τέλος κάνω μια σύνδεση με την επόμενη διδακτική ενότητα και παραπέμπω τους 
εκπαιδευόμενους στο blog προκειμένου να μελετήσουν την διαφημιστική αφίσα ενός 
αρώματος.  

http://pedechodelafrance.blogspot.gr/2011/04/fiche-pedagogique-affiche-
publicitaire.html 

Επίλογος 

 Οι διδακτικές εφαρμογές της θεωρίας του Gardner που περιγράφηκαν συνέβαλαν 
πρωτίστως στο να ανακαλύψουν οι φοιτητές τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, τις ισχυ-
ρές και πιο αδύναμες ευφυΐες τους και να έχουν την ευκαιρία να προσανατολιστούν 
καλύτερα σχετικά με την επαγγελματική θέση που θα μπορούσαν να επιλέξουν. 

 Η θεωρία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο για τους εκπαι-
δευτές και συγκεκριμένα για τους καθηγητές που διδάσκουν ξένες γλώσσες για επαγ-
γελματικούς ή ειδικούς σκοπούς καθώς θα μπορούσε να τους εμπνεύσει στο σχεδια-
σμό του μαθήματος και των δραστηριοτήτων και στην επιλογή των κατάλληλων τε-
χνικών και στρατηγικών.  

 Η χρήση των εργαλείων των ΤΠΕ και συγκεκριμένα του ιστολογίου βοήθησαν στη 
διεξαγωγή του έργου, στη δημιουργική παραγωγή εργασιών,στην συνεργατική μάθη-
ση και επικοινωνία μεταξύ των μελών αλλά και στην αυτονομία του μαθητή. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Gardner H.(1997). Les formes de l’intelligence, Paris, Editions Odile Jacob  

Διεύθυνση ιστολογίου 

http://pedechodelafrance.blogspot.gr/ 
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Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετά το μουσείο 

Βουλάγκα Γλυκερία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Ed. 

glukeriavou@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρακάτω ανακοίνωση γίνεται μια αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο είναι ενταγμένος ο σύγχρονος ρόλος του Μουσείου καθώς και η αλληλεπιδρα-
στική του σχέση με το σύγχρονο σχολείο. Ακολουθεί η περιγραφή της στοχοθεσίας και 
του θεωρητικού πλαισίου ενός προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος («Κόκ-
κινη κλωστή δεμένη»…) που ενέχει τη δυναμική να εκπονηθεί μετά την επίσκεψη των 
μαθητών στο Μουσείο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλυτικότερα έχει ως στόχο να 
προσεγγίσει πολυτροπικά τα επαγγέλματα του παρελθόντος, να δώσει στα παιδιά αι-
σθητική απόλαυση, να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους ,τον 
προφορικό λόγο καθώς και να προάγει το συνεργατικό πνεύμα των μαθητών. Με έναν 
αργαλειό υποτυπώδη και μια ανέμη που κατασκευάζεται με τη βοήθεια της εμπλοκής 
ενός πατέρα ξυλουργού και με τη μέθοδο της δραματοποίησης τα παιδιά γνωρίζουν τα 
παλιά επαγγέλματα, εφόσον πρωταρχικά υπάρχει μια προσέγγισή τους μέσα στο χώρο 
του Λαογραφικού Μουσείου Λάρισας. 

Λέξεις - Κλειδιά: Μουσείο, Σχολείο, Πρόγραμμα, Δραματοποίηση, Επαγγέλματα  

Εισαγωγή 

Η συγκεκριμένη εργασία πραγματεύεται την εκπόνηση ενός εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος στο πλαίσιο του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας. Αρχικά γίνεται 
μια παρουσίαση του Μουσείου και ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που εκπονείται 
εκεί και στη συνέχεια περιγράφεται το προαναφερθέν εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ε-
πιπρόσθετα δίνεται το παιδαγωγικό του πλαίσιο καθώς και η στοχοθεσία του. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Μουσείο και Σχολείο 

Ο σύγχρονος ρόλος του Μουσείου και οι στόχοι του 

Ο στόχος και η ύπαρξη του χώρου είναι η διαπαιδαγώγηση και η διάπλαση του κοινού. 
Αυτά τα αντικείμενα τα οποία υπάρχουν στο Μουσείο μέσα από την αυθεντικότητά 
τους μεταδίδουν γνώση και πληροφορία.(Μούλιου, Μ.,Μπούνιου,Α.,χ.χ)Το μουσείο 
λοιπόν εκπέμπει άμεσα και έμμεσα μηνύματα. 
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Τα τελευταία χρόνια και στο πλαίσιο των μουσειολογικών και φιλοσοφικών θεωριών 
αναθεωρείται ο τρόπος προσέγγισης του Μουσείου. Μέσα στις επιρροές του Μεταμο-
ντερνισμού το Μουσείο επιτελεί ρόλο κοινωνικό και εκπαιδευτικό. Επιπρόσθετα, κα-
λείται να ξεπεράσει τις παραδοσιακές αξίες που υπηρετεί και να αυτοπροσδιοριστεί. 
(Δεληγιάννης,1999). 

Ο Poulot (1992) αναφέρεται σε τρεις βασικές προσεγγίσεις του Μουσείου: 

• Η κλασσική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία το μουσείο όπως και η κοινωνική 
εξέλιξη στοχεύει στην ευρύτεη διάδοση της τέχνης, της επιστήμης και της ηθικής 
συνείδησης. Τα εκθέματα επιδρούν στο ευρύ κοινό και το επηρεάζουν δίνοντάς του 
ηθικά, ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ερεθίσματα. 

• Η κριτική προσέγγιση, στο πλαίσιο του ερμηνευτικού χαρακτήρα, θεωρεί ότι τα 
μουσεία όσον αφορά τις κοινωνικές συγκρούσεις μεταξύ τάξεων, φυλών και πολι-
τισμών, μεταδίδουν τις ανάλογες αξίες και αντιλήψεις. 

• Η προσέγγιση των πολλαπλών σημασιών. Αυτό που είναι κοινό μεταξύ των προη-
γούμενων ερμηνειών είναι ότι δε διαφαίνεται ο πολυσήμαντος χαρακτήρας των 
μουσείων. Αντίθετα η τελευταία επικεντρώνεται στο πώς προσλαμβάνει και ανα-
παράγει τα ερεθίσματα και τις σημασίες από τα εκθέματα, το ευρύ κοινό .Το μου-
σείο δεν είναι απλά χώρος απόκτησης γνώσης αλλά και νοηματοδότησης της μου-
σειακής εμπειρίας. (Ζαφειράκου, 2000).Το μουσείο είναι ένα «δραστικό» όργανο 
και ο ρόλος του έχει πολλές προεκτάσεις, ιδεολογικές, εκπαιδευτικές, πολιτικές, 
πολιτιστικές, κοινωνικές.(ΒαΪνά, 1997).Το σύγχρονο μουσείο λειτουργεί ως πολυ-
δύναμο πολιτιστικό κέντρο το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους ώστε να προσεγγίσει 
τη φαντασία και την αντίληψη των επισκεπτών.(Βενιζέλος,1992). 

1.2 Μουσείο και Σχολείο –Το πλαίσιο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης 

Είναι σαφές ότι οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις υποστηρίζουν τη βιωματική 
διάσταση της μάθησης. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο η μουσειοπαιδαγωγική μπορεί να πλαι-
σιώσει τη σχολική εκπαίδευση, μια που συνδέει το σχολείο με το κοινωνικό, φυσικό 
και πολιτισμικό περιβάλλον του μαθητή. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας 

«Κόκκινη κλωστή δεμένη…» 

Στόχοι του Προγράμματος 

• Η πολυτροπική πολιτιστική αναδρομή και προσέγγιση στα επαγγέλματα 
• Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας 
• Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου 
• Η αισθητική απόλαυση 
• Η ελεύθερη έκφραση 
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• Η συνεργασία στην ομάδα 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
είναι: 

α) Ο κοινωνικός εποικοδομητισμός: Ο Vygotsky υποστήριξε ότι η ανάπτυξη του αν-
θρώπου έχει ως βάση τον πολιτισμό του.Ο άνθρωπος διαφέρει από τα ζώα και κατ΄ε-
πέκταση χρησιμοποιεί εργαλεία και σύμβολα με τα οποία δημιουργεί αυτόν τον πολι-
τισμό. Μέσα στο πολιτιστικό πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται δυνατές αλληλεπιδράσεις 
οι οποίες προσδιορίζουν τι πρέπει να μάθουν οι άνθρωποι και ποιες ικανότητες να καλ-
λιεργήσουν. Κατά τον Vygotsky μέσα στο πολιτιστικό πλαίσιο διαμορφώνονται οι δια-
νοητικές λειτουργίες και καθίσταται δυνατή η εξέλιξη της ανθρώπινης γλώσσας. Η 
γλώσσα με τη σειρά της προκαλεί την ανάπτυξη της σκέψης και της συμπεριφοράς. 
Σ’αυτό το πλαίσιο εντάσσονταικαι και η διδασκαλία –μάθηση ,που θεωρούνται βασι-
κές για την ανάπτυξη των ατόμων. Επιπρόσθετα ο Vygotsky κάνει λόγο για τη ζώνη 
επικείμενης ανάπτυξης ,η οποία αφορά τη δυνατότητα του ατόμου για διανοητική ανά-
πτυξη.Το να έχει τη δυνατότητα ένα παιδί να ενεργεί με τη βοήθεια ενηλίκων και συ-
νομηλίκων του και να επαναλαμβάνει κατόπιν αυτή την πράξη αυτόνομα εμπίπτει στη 
συγκεκριμένη ζώνη. Είναι σημαντικό λοιπόν σύμφωνα με τον Vygotsky οι εκπαιδευτι-
κοί να εμπλέκουν τους μαθητές σε δραστηριότητες οι οποίες ικανοποιούν αυτή τη θε-
ώρηση περί επικείμενης ανάπτυξης. Για τον Vygotsky η μάθηση απαιτεί καθοδήγηση 
και στήριξη ,η οποία σταδιακά αλλάζει ή μειώνεται καθώς οικοδομείται η γνώση πάνω 
στην προηγούμενη, μαθαίνοντας πώς να μαθαίνουν .(Vygotsky ,1978)  

β) Η θεωρία του Gardner: Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή (Gardner ,1985)) ,η οποία 
βασίζεται σε ένα μεγάλο φάσμα ερευνών (ψυχολογικές, βιολογικές, ανθρωπολογικές) 
η νοημοσύνη χωρίζεται σε εννιά τομείς οι οποίοι έχουν επίκεντρο διαφορετικά μέρη 
του εγκεφάλου. Έχουν την ίδια σημαντικότητα όμως δεν είναι το ίδιο αναπτυγμένες σε 
όλους τους ανθρώπους. Οι παράγοντες που αφορούν τη βιολογική και κληρονομική 
προδιάθεση του ατόμου καθώς και το περιβάλλον και τις εμπειρίες αλληλεπιδρούν και 
επηρεάζουν την ολόπλευρη ανάπτυξή του. Οι εννιά ευφυΐες λοιπόν είναι: η γλωσσική, 
η λογικομαθηματική, η μουσική, η ευφυΐα του χώρου, η ενδοπροσωπική ευφυΐα, η δια-
προσωπική, η φυσιογνωστική, η σωματική-κιναισθητική και η υπαρξιακή ευφυΐα. Σύμ-
φωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη θεωρία του Gardner(Gardner,1985), δημιουργούνται 
οι προϋποθέσεις για ένα άλλο σχολείο στο οποίο αξιοποιούνται οι ΠΤΝ ως γλώσσες 
που μιλούν όλοι οι μαθητές. Στο συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο διαμορφώνεται μια 
κοινότητα μάθησης όπου τα γνωστικά αντικείμενα αναλύονται με βάση ένα κεντρικό 
θέμα το οποίο αναπτύσσεται μέσα από πολλαπλές αναπαραστάσεις οι οποίες ενισχύουν 
όλο το πλαίσιο των ΠΤΝ , προσπαθώντας να συνδέσουν τη σχολική με τη βιωματική 
γνώση. Η συγκεκριμένη θεωρία έδωσε το έναυσμα στους εκπαιδευτικούς να διευρύ-
νουν τις οπτικές γωνίες των μαθητών και να τους οδηγήσουν στην ολόπλευρη ανά-
πτυξη. 
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γ) H πολυτροπικότητα: Οι παραδοσιακοί τρόποι ανταλλαγής πληροφορίας και επι-
κοινωνίας έχουν αλλάξει (Kress, & Van Leeuwen, 1996).H γλώσσα τώρα πια με την 
παραδοσιακή μορφή δεν είναι ο μόνος τρόπος επικοινωνίας. Η χρήση πολλών σημειω-
τικών τρόπων ,εικόνα, φωτογραφία, σχέδιο, δραματοποίηση, χρώμα , μουσική, ρυθμός, 
χειρονομίες κ.ά, δεν είναι πλέον δευτερεύοντες ( Cope & Kalantzis, 2000).Κατ’ επέ-
κταση η θεωρία της πολυτροπικότητας επηρέασε το σχολείο σε όλο το πλαίσιό του και 
επιπρόσθετα την εκπόνηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος 

«Κόκκινη κλωστή δεμένη…»-Περιγραφή του Προγράμματος 

1ο Βήμα  

 Επισκεπτόμαστε το εργαστήρι ενός ξυλουργού –Εκεί κατασκευάζουν τα παιδιά μαζί 
του μια μικρή ανέμη 

2ο Βήμα 

 Τα παιδιά με συνεργασία και με τη καθοδήγηση της δασκάλας δημιουργούν έναν μι-
κρό αργαλειό.(Υλικά: κεραμίδα, κλωστές, μικρή χτένα) 

 3ο Βήμα 

 Δραματοποίηση-«Ταξίδι στο χθες και στο σήμερα με έναν αργαλειό και μια ανέμη» 

• Τα μέλη της κάθε ομάδας μοιράζονται κάθε φορά που είναι η σειρά τους τους 
ρόλους: 

• α) η γιαγιά με την ανέμη, β) η μαμά στον αργαλειό ,γ)δύο παιδιά. 
• Ο δάσκαλος παρουσιάζει με το λογισμικό παρουσίασης power point εικόνες από 

το χθες και το σήμερα. 
• Η γιαγιά μαζί με τη μαμά διηγούνται μια ιστορία του χθες ή του σήμερα. (Μπορεί 

να περιλαμβάνει και επαγγέλματα π.χ ο τσαγγάρης ή ο πεταλωτής ή η υφάντρα, ο 
μυλωνάς , κ.ά). 

• Τα παιδιά δραματοποιούν παράλληλα την ιστορία με έμπνευση και ελεύθερη έκ-
φραση . 

4ο Βήμα 

Δημιουργούν συνεργατικά αφίσες με επαγγέλματα της παλιάς και της σύγχρονης επο-
χής.  

Συμπέρασμα 

Μέσα από την εκπόνηση του συγκεκριμένου προγράμματος στο πλαίσιο των σύγχρο-
νων διδακτικών προσεγγίσεων, επιτυγχάνονται οι στόχοι που τέθηκαν και τα παιδιά 
μαθαίνουν βιωματικά απολαμβάνοντας το πρόγραμμα. 

2918

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Μούλιου, Μ., Μπούνιου,Α., Εισαγωγή στη Μουσειολογία, Αρχαιολογία και Τέχνες, 
70,χ.χ 

Δεληγιάννης, Δ., Περί Μουσείων, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 

Ζαφειράκου, Α., Potvin, M, κ.α, Μουσεία και Σχολεία, Διάλογος και συνεργασίες. Α-
ναπαραστάσεις και πρακτικές, Αθήνα, Τυπωθήτω, Γιώργος Δαρδανός,2000 

ΒαΪνά, Μ., Θεωρητικό πλαίσιο διδακτικής της τοπικής ιστορίας για τον 21ο αι., Αθήνα, 
Gutenberg, 1997 

Bενιζέλος, Ε., Διαχρονία και Συνεργεία, Μια πολιτική πολιτισμού, Αθήνα, Καστανιώ-
της, 1999 

Gardner, Η.,(1985):The mind’s new science .A history of cognitive revolution. N.York. 
Basic Books 

Vygotsky, L.S (1978).Mind and society: The development of higher psychologicat 

Process. Cambridge, MA: Harvard University Press 

Cope, B., and Kalantzis, M., (2000), Multliteracies:Literacy Learning and the Design-
ing of social futures. London: Routledge 

Kress, G. & Van Leeuwen, T. Reading Images. The grammar of visual design. London: 
Routledge 

 

2919

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015
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Περίληψη 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης ενός ολιγοθέσιου Δημοτικού σχολείου 
έρχονται σε επαφή με λογοτεχνικά έργα. Στη συνέχεια, γίνονται συγγραφείς γράφοντας 
μία δικιά τους ιστορία. Προχωρούν ένα βήμα παραπέρα: δημιουργούν το δικό τους 
ψηφιακό παραμύθι. Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει την πορεία ενός προγράμματος 
ψηφιακής αφήγησης στις δύο πρώτες τάξεις ενός μικρού σχολείου της επαρχίας. Από 
τις πρώτες δυσκολίες που αντιμετωπίζονται, στον τελικό ενθουσιασμό που 
επιτυγχάνεται. Διαφαίνεται πως η τροποποίηση του συμβατικού σχολικού 
παραδείγματος μπορεί να επιφέρει αλλαγή στη στάση των μαθητών απέναντι στις 
μαθησιακές διαδικασίες που επιτελούνται μέσα σε μία σχολική τάξη. Αρκεί η 
δημιουργικότητα, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και ο 
συνυπολογισμός των μαθητικών επιθυμιών, να μην έχουν δευτερεύοντα ρόλο, κατά τις 
διδακτικές ενέργειες, σε ένα σύγχρονο και μαθητοκεντρικά προσανατολισμένο 
σχολείο. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, δημιουργική γραφή, παιδική λογοτεχνία, 
ολιγοθέσιο Δημοτικό σχολείο 

Εισαγωγή 

Η τέχνη της αφήγησης, στη δύναμη της οποίας βασίζεται το παραμύθι που δημιουργούν 
τα παιδιά (Αποστολίδου, 2012), εκφράζεται στην εποχή μας με ποικίλους τρόπους. Τα 
σύγχρονα μέσα δίνουν τη δυνατότητα για πολυμεσικές και υπερμεσικές αφηγήσεις 
ιστοριών όπου η εκφορά του λόγου, εκτός από τον γλωσσικό κώδικα, σημειώνεται με 
την εικόνα, την ηχογραφημένη αφήγηση, το βίντεο και τη μουσική (Robin & McNeil, 
2012). Με τη ψηφιακή αφήγηση επιτυγχάνεται ο «συγκερασμός αφηγηματικού και 
ψηφιακού περιεχομένου, ώστε να δημιουργηθεί μία μικρού μήκους ταινία με δυνατό 
συγκινησιακό συστατικό» (Sheneman, 2010). 

Λογοτεχνική δημιουργία 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να συγγράψουν ένα λογοτεχνικό κείμενο με 
τρόπο που προσομοιάζει τα χαρακτηριστικά της δημιουργικής γραφής, καθώς 
χρησιμοποιούν τη δύναμη για να δημιουργήσουν μία ευφάνταστη, λογοτεχνικά 
πρωτότυπη παραγωγή (Ramet, 2010). Η ώθηση και η πίστη στις ικανότητες των 
παιδιών για να πραγματοποιήσουν μία τέτοια σύνθεση, βασίζεται στην παραδοχή πως 
η συγγραφή ενός λογοτεχνικού κειμένου δεν αποτελεί δυνατότητα μόνο λίγων 
ανθρώπων. Τα παιδιά καταπιάνονται με μία μορφή τέχνης που προϋποθέτει ένα σύνολο 
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τεχνικών, οι οποίες μαθαίνονται και εξελίσσονται (Καρακίτσιος, 2012). Η δημιουργική 
γραφή στην εκπαίδευση είναι δυνατή να χρησιμοποιηθεί, καθώς αποτελεί μία 
διαδικασία κατά την οποία προκαλείται, με τρόπο παιγνιώδη και απαλλαγμένο από 
αυστηρά μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια, η παραγωγή λόγου με τη διέγερση της 
παιδικής δημιουργικότητας (Μουλά, 2012). 

Μαθησιακά οφέλη από τη χρήση ψηφιακών αφηγήσεων 

Η χρήση της ψηφιακής αφήγησης στο σχολείο λειτουργεί απελευθερωτικά για τα 
παιδιά. Σκοπεύει στην ενίσχυση της επικοινωνιακής δύναμης των παιδιών 
χρησιμοποιώντας τα μέσα της τεχνολογίας (Lambert, 2002). Η δυναμική της ψηφιακής 
αφήγησης στο σχολείο έγκειται στην παροχή προς τους μαθητές της ευκαιρίας να έχουν 
φωνή και να δημιουργούν κάτι σχετικό και με σημασία για τους ίδιους και τη ζωή τους 
(Lowenthal, 2009). Η διεύρυνση των δυνατοτήτων της έκφρασης βοηθάει τους 
μαθητές, αφού επεκτείνουν τη δημιουργικότητά τους και ανακαλύπτουν διαφορετικούς 
τρόπους να εκφράσουν τις ιδέες τους (Kullo-Abbott και Polman, 2008). 

Η χρήση των τεχνολογικών μέσων προκαλεί την αύξηση των προσδοκιών των παιδιών, 
ενώ ενισχύεται η συνεργασία, η επικοινωνία και η διαχείριση πληροφοριών (Σκαρβέλη, 
2010). Παράλληλα, τα παιδιά αναπτύσσουν τη σκέψη και την προσωπικότητά τους 
(Benmayor, 2008). Η δυνατότητα της χρήσης των τεχνολογικών μέσων και η 
κατάλληλη έκφραση μέσα από αυτά, δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να εργαστούν, εν 
τέλει, για τη δική τους αυτονομία (Bull & Kajder, 2004). 

Ο συνδυασμός της γραφής, της ομιλίας και του ακούσματος, δίνει τη δυνατότητα να 
υποβοηθηθούν μαθητές με προβλήματα εκμάθησης της γλώσσας (Ohler, 2008). 
Ενισχύεται η γλωσσική ανάπτυξη, καλλιεργείται η αναγνωστική ικανότητα των 
μαθητών (Albers, 2007) και αναπτύσσονται οι δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης 
λόγου (Tsou, Wang και Tzeng, 2006). 

Η δημοσίευση των μαθητικών ιστοριών στο διαδίκτυο ενισχύει την εκπαιδευτική αξία 
και το χρόνο ζωής τους (Lathem, 2005). Η προοπτική της δημοσίευσης των ιστοριών 
προκαλεί την ποιοτική αναβάθμιση της δουλειάς των μαθητών (Robin & Pierson, 
2005). 

Οφέλη από το συνδυασμό λογοτεχνίας και ψηφιακής αφήγησης 

Η δημιουργία και η παρακολούθηση από τους ίδιους τους μαθητές της ψηφιακής τους 
ιστορίας, προκαλεί τη συνειδητοποίηση της προσωπικής εξέλιξής τους (Matthews – 
DeNatale, 2008). Η συγγραφική ικανότητα των μαθητών μπορεί να ενισχυθεί μέσα από 
ένα πρόγραμμα ψηφιακής αφήγησης, αφού με τη χρήση της τεχνολογίας, οργανώνουν 
και τακτοποιούν τις ιδέες τους (Kullo-Abbott και Polman, 2008). Παιδιά που 
δυσκολεύονται να εκφραστούν, μέσα από την ψηφιακή αφήγηση αποκτούν ισχυρά 
συγγραφικά κίνητρα (Bull & Kajder, 2004). Η αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και 
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τεχνολογίας λειτουργεί ως κίνητρο για την συγγραφική δραστηριότητα των μαθητών 
(Rebmann 2012). 

Η ανάγνωση, η γραφή, η ομιλία, η παρακολούθηση και η οπτική αναπαράσταση 
επεκτείνονται μέσα από την ψηφιακή έκφραση του παραμυθιού (Chen κ.ά., 2003). Με 
τη μυθοπλασία οι μαθητές μπορούν να ξεπεράσουν αρνητικές εμπειρίες, σχεδιάζοντας 
μέσω της φαντασίας τους θετικές εικόνες (Καραγιάννης, 2010). Έτσι, παρατηρείται 
βελτίωση της λογοτεχνικής έκφρασης με την ψηφιακή αφήγηση, ενώ με την χρήση των 
τεχνικών της δημιουργικής γραφής συντελείται ποιοτική αναβάθμιση της ψηφιακής 
αφήγησης, αφού δημιουργούνται καλύτερες ιστορίες. Είναι αυτά τα στοιχεία, που η 
συνδυαστική χρήση τους μέσα στη σχολική τάξη, προσφέρει ένα επιπλέον εργαλείο για 
την αποδοτικότερη έκφραση των μαθητών (Μουταφίδου & Μπράτιτσης, 2013). 

Στόχευση 

Με ένα σχολικό πολιτιστικό πρόγραμμα ψηφιακής αφήγησης μίας λογοτεχνικής 
ιστορίας που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι μαθητές, επιζητείται κυρίως η ανάδειξη 
της δημιουργικότητάς τους. Παράλληλοι στόχοι αφορούν την ενίσχυση των 
γλωσσικών και νοητικών δεξιοτήτων, χωρίς να παραγνωρίζεται η αισθητική απόλαυση 
στην ανάγνωση και δημιουργία των λογοτεχνικών έργων. Μαθησιακό επιζητούμενο 
αποτέλεσμα αποτελεί η βελτίωση της προσοχής και η αύξηση του ενδιαφέροντος των 
μαθητών για τις σχολικές δραστηριότητες. Να κατανοήσουν πως η επιτυχής 
ολοκλήρωση μίας δραστηριότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα επικοινωνίας και 
συνεργασίας μεταξύ τους. Να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα κατά τη τέλεση των 
διαφόρων πρακτικών με τέτοιο τρόπο, ώστε οι εκπαιδευτικοί στόχοι να επιτυγχάνονται 
μέσα από ευχάριστες και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

Πορεία του προγράμματος – Διδακτικές παρεμβάσεις 

Τα αρχικά στάδια του προγράμματος αφορούν την επαφή των παιδιών με τα 
λογοτεχνικά έργα. Δημιουργείται μέσα στη σχολική αίθουσα ο διακριτός χώρος 
ανάγνωσης. Στο ολιγοθέσιο Δημοτικό σχολείο όπου και εφαρμόστηκε το παρόν 
πρόγραμμα, η αίθουσα της Α’ και Β’ τάξης αποτελούσε και την αίθουσα εκδηλώσεων 
του σχολείου. Έτσι, η γωνιά ανάγνωσης δημιουργήθηκε στη θεατρική σκηνή που 
υπήρχε, ξεχωρίζοντας από το χώρο των θρανίων. Τις πρώτες ημέρες διαβάζουμε 
παραμύθια που φέρνουν τα παιδιά από το σπίτι τους και στη συνέχεια από τη 
βιβλιοθήκη του σχολείου. Ακολουθούν συζητήσεις για τη μορφή των παραμυθιών. Με 
την καθοδήγηση του δασκάλου τα παιδιά σημειώνουν κάποια δομικά χαρακτηριστικά 
των ιστοριών. Οι αναγνώσεις συνεχίζονται με μεγαλύτερης έκτασης βιβλία 
λογοτεχνίας για παιδιά. 

Στο επόμενο στάδιο οι μαθητές εισάγονται στην έννοια των ψηφιοποιημένων 
λογοτεχνικών ιστοριών. Προβάλλονται από το διαδίκτυο ψηφιακές ιστορίες άλλων 
παιδιών από διαφορετικά σχολεία. Οι μαθητές έχουν πλέον γοητευτεί και έχει 
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προκληθεί η φαντασία τους ως προς τη δυνατότητα να φτιάξουν και αυτά μία παρόμοια 
ιστορία. Η προοπτική αυτή έχει διαφοροποιήσει τη στάση τους για τις δραστηριότητες 
που μπορούν να γίνουν στο σχολείο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ο ρόλος 
του δασκάλου είναι συντονιστικός. Δεν πρέπει να παραλείπει να ενθαρρύνει τα παιδιά 
και να τα καθοδηγεί, καθώς η πρωτόγνωρη επαφή τους με ένα τέτοιο αντικείμενο και 
η ηλικία τους, θα μπορούσε να εκτροχιάσει, από το στόχο του, το πρόγραμμα. 

Λόγω των δύο παραπάνω στοιχείων προχωρήσαμε στη δημιουργία μίας πρώτης 
ιστορίας με περισσότερο εμφανή το ρόλο του δασκάλου. Έτσι, σε συσχετισμό με την 
εργασία, στη σελίδα 68, του πρώτου τεύχους του βιβλίου της Γλώσσας της Β’ 
Δημοτικού, δημιουργήσαμε ομαδικά στην τάξη ένα παραμύθι. Στο σχολικό εγχειρίδιο 
προτείνεται να περιλαμβάνονται στο παραμύθι οι λέξεις: άμαξα, βαρέλι, βιολί, νησί, 
πειρατής, ήλιος, διαμάντι, πυξίδα, παπαγάλος, νάνος.  

Τρεις μαθητές αναλαμβάνουν, εκ περιτροπής, χρέη γραμματέα όπου καταγράφουν τις 
ιδέες που ακούγονται. Κάθε παιδί λέει από μία πρόταση. Πάνω σε αυτή την πρόταση 
οι υπόλοιποι μαθητές προτείνουν τροποποιήσεις ή επεκτάσεις. Ο δάσκαλος με 
συγκεκριμένες ερωτήσεις καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να συμπεριλάβουν στις 
προτάσεις τους όλες τις επιζητούμενες λέξεις. Αφού η ιστορία περατωθεί, όλοι οι 
μαθητές την αντιγράφουν στα τετράδιά τους. Τη διαβάζουν και εκφράζουν τις ιδέες 
τους για τυχόν αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν. Αφού καταλήγουμε στο τελικό 
κείμενο, κάθε μαθητής αναλαμβάνει να εικονογραφήσει από μία σκηνή του 
παραμυθιού και να διαβάζει το αντίστοιχο κείμενο, ηχογραφώντας τον. Σε αυτή τη 
πρώτη δοκιμή, ο δάσκαλος ψηφιοποιεί τα δεδομένα και δημιουργεί την ψηφιακή 
ιστορία. Δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση του υλικού. Έτσι, αφήνονται οι αφηγήσεις 
των παιδιών ως έχουν. Το αποτέλεσμα αναρτάται στην ιστοσελίδα της τάξης, στη 
διεύθυνση http://www.sxoliko.gr/isoma/storytelling/364-myth. 

Όλοι μαζί παρακολουθούμε το βίντεο της ιστορίας. Σκοπός της πρώτης αυτής 
απόπειρας είναι να αντιληφθούν τα παιδιά τι σημαίνει ψηφιοποίηση της ιστορίας, πώς 
θα φανεί το αποτέλεσμα, να ακούσουν τη φωνή τους, να δουν τις ζωγραφιές τους σε 
συνάρτηση με το κείμενο. Μας ενδιαφέρει να εκφράσουν τις απόψεις τους, κυρίως σε 
παρατηρήσεις για το τι θα άλλαζαν και πώς θα μπορούσε να εξαχθεί ένα καλύτερο 
αποτέλεσμα. Σε τελικό βαθμό, στοχεύουμε στο να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα των 
πράξεων τους και να νιώσουν ευθύνη για αυτό που κάνουν, αφού είναι κάτι το οποίο 
μπορούν να δουν οι γονείς τους και γενικότερα ο κοινωνικός τους περίγυρος. Με αυτό 
σκοπεύουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές στην εργασία που έχουν να 
ολοκληρώσουν, ώστε να τονωθεί το ενδιαφέρον τους και να προσπαθήσουν στην 
επόμενη ιστορία με μεγαλύτερη ένταση και υπευθυνότητα. 

Αφού πλέον οι μαθητές έχουν σχηματίσει εικόνα και έχουν αντιληφθεί στην πράξη για 
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, προχωρούμε στην κύρια φάση του προγράμματος. 
Συγκροτούνται τρεις ομάδες εργασίας με μικτή σύνθεση και από τις δύο τάξεις. Κάθε 
ομάδα δημιουργεί μία δική της ιστορία με βάση έναν ήρωα που διαλέγει ως 
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πρωταγωνιστή. Επιλέγει το σκηνικό, την πλοκή και την κεντρική ιδέα τής ιστορίας. Σε 
αυτή τη φάση οι ομάδες εργάζονται μόνες τους. Στην παρούσα εφαρμογή, μία από τις 
ομάδες δυσκολεύονταν να συνθέσει την ιστορία της. Έτσι, επιλέξαμε για αυτήν, τη 
μέθοδο του καταιγισμού ιδεών, με τον δάσκαλο να συντονίζει την όλη διαδικασία. Με 
κατάλληλες ερωτήσεις οι μαθητές παρακινούνται να προτείνουν ιδέες, να τις 
εξωτερικεύσουν με λέξεις ή μικρές φράσεις. Δεν αφήνεται περιθώριο να υπάρξει σε 
αυτό το στάδιο καμία κριτική. Οι ρηματικές διατυπώσεις που καταγράφονται από ένα 
μέλος της ομάδας εκφράζονται ελευθέρα, όσο απίστευτες κι αν είναι (L. Timbal-
Duclaux, 1986). Με βάση αυτές τις καταγραφές συντάσσουμε το κείμενο της ιστορίας.  

Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα παρουσιάζει την ιστορία που έχει γράψει μέχρι εκείνο το 
σημείο. Ο επόμενος στόχος είναι να οδηγήσουμε τις τρεις, εντελώς διαφορετικής 
αφετηρίας, ιστορίες σε κάποιο κοινό σημείο, ώστε να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί 
η ιστορία από το σύνολο των μαθητών μαζί. Έτσι, με αφορμή την εξέλιξη της πλοκής 
από τη μία ομάδα, οδηγήσαμε τους τρεις ήρωες των διαφορετικών ιστοριών σε έναν 
κοινό τόπο, στην προκειμένη περίπτωση σε μία λίμνη. Αφού συναντήθηκαν οι τρεις 
ιστορίες, στην ολομέλεια της τάξης δημιουργούμε την επόμενη σκηνή και την 
ολοκληρώνουμε. Μάλιστα, το τέλος της ιστορίας, χωρίς να είχε προγραμματιστεί να 
γίνει κάτι τέτοιο, αφέθηκε ανοιχτό για συνέχισή της με επόμενο επεισόδιο. 

Ακολουθούν οι διαδικασίες ψηφιοποίησης της ιστορίας. Οι μαθητές αναλαμβάνουν να 
εικονογραφήσουν και να αφηγηθούν από δύο σκηνές. Ο τρόπος εικονογράφησης είναι 
ελεύθερος για τον κάθε μαθητή. Επισημαίνεται ότι επειδή η κάθε εικόνα θα 
χρησιμοποιηθεί στην ίδια ιστορία, η απεικόνιση των χαρακτήρων να έχει κάποια κοινά 
στοιχεία. Έτσι, τα παιδιά επιλέγουν το χρώμα των ρούχων του κάθε προσώπου, καθώς 
και κάποια άλλα χαρακτηριστικά, όπως ο μονόφθαλμος πειρατής. Αφού ολοκληρωθεί 
η διαδικασία ηχογράφησης κάθε αφηγητή, επιλέγεται μία μουσική επένδυση και με τη 
χρήση ενός ψηφιακού προγράμματος παραγωγής ταινιών συνθέτουμε στον υπολογιστή 
της τάξης την αφήγηση σε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή ιστορία. 

Στο τελικό στάδιο της κοινοποίησης, η ψηφιακή ιστορία δημοσιεύεται στη 
διεύθυνση http://www.sxoliko.gr/isoma/storytelling/370-myth. Οργανώνεται μία 
επίσκεψη στο γειτονικό νηπιαγωγείο όπου οι μαθητές παρουσιάζουν το αποτέλεσμα 
της δουλειάς τους. Δέχονται ερωτήσεις από τα παιδιά του νηπιαγωγείου και τη 
νηπιαγωγό για τη διαδικασία παραγωγής της ιστορίας τους. Έτσι, με ιδιαίτερη 
περηφάνια, προβάλλουν την εργασία τους, κατανοώντας και τα ίδια την αξία των 
προσπαθειών τους. 

Αποτελέσματα προγράμματος 

Οι συχνά περιορισμένοι πόροι ενός περιφερειακού, ολιγοθέσιου σχολείου είναι μία 
πραγματικότητα. Τα σύγχρονα μέσα, όμως, μπορούν να δώσουν δυνατότητες στους 
μαθητές και στις μαθήτριες τέτοιων σχολείων για δημιουργίες με οδηγό τη φαντασία 
και τη διάθεση για αναγνώριση της αξίας του κάθε παιδιού. 
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Τα προβλήματα κατά τη διαδικασία παραγωγής του κειμένου και της ψηφιοποίησης 
επιλύονταν με την καθοδήγηση και τη συμβουλευτική προσέγγιση του δασκάλου. Με 
την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές βρίσκονται πιο εξοικειωμένοι με τα 
σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Τους δόθηκε η ευκαιρία για ανάπτυξη ορισμένων 
γλωσσικών δεξιοτήτων, ενώ σχημάτισαν μία αντίληψη για τη διαχείριση του χρόνου, 
με τη διάρκεια των σκηνών, την εναλλαγή των εικόνων, την ηχητική ανάπτυξη της 
αφήγησης. Κατά την παραγωγή της πρώτης ιστορίας, οι μαθητές ήταν περισσότερο 
συγκρατημένοι. Μόλις είδαν το αποτέλεσμα, σε όλες τις φάσεις δημιουργίας τής 
επόμενης και μεγαλύτερης ιστορίας, επέδειξαν αξιοσημείωτο ενθουσιασμό. 

Για το αν η μάθηση κατέστη λίγο ελκυστικότερη, το έδειξαν οι ίδιοι οι μαθητές μέσα 
από την έκφραση της επιθυμίας να γράψουν και άλλα παραμύθια. Όταν σε 
προηγούμενο χρονικό σημείο, δυσανασχετούσαν για τις ασκήσεις παραγωγής γραπτού 
λόγου. Μάλιστα, την όλη διαδικασία φαίνεται να μην την είδαν ως ένα γνωστικό 
αντικείμενο του σχολείου, καθώς όπως είπε ένας μαθητής: «να μην κάνουμε γλώσσα, 
να μην κάνουμε μαθηματικά, μόνο να γράφουμε ιστορίες». 

Το δημοσιευμένο ψηφιακό παραμύθι μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο 
των σχολικών μαθημάτων της λογοτεχνίας, της αισθητικής αγωγής ή της γλώσσας από 
εκπαιδευτικούς των επόμενων σχολικών ετών. Θα μπορούσε έτσι να συνεχιστεί η 
λογοτεχνική παραγωγή με επόμενα επεισόδια της ιστορίας. Οι μαθητές μεγαλώνοντας 
και περνώντας σε επόμενες τάξεις, δημιουργούν κάθε χρονιά μία συνέχιση της 
ιστορίας. Μέσα από αυτή μπορούν να συνειδητοποιήσουν τις διαδικασίες εξέλιξης και 
ωρίμασης του ίδιου τους του εαυτού μέσα από τη συνεχή βελτίωση μίας ιστορίας που 
ακολουθεί τα σχολικά τους χρόνια και μεγαλώνει μαζί τους. 
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Περίληψη 

Στο εν λόγω κείμενο θα επιθυμούσαμε να εστιάσουμε σε βασικές συνιστώσες των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διδασκαλία και στην αναγκαιότητα της χρήσης τους 
τόσο στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, όσο και στην μετέπειτα ακαδημαϊκή εκπαίδευση 
και αγορά εργασίας. Η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας είναι το σύνολο των 
επαγγελματικών χώρων οι οποίοι σχετίζονται με τη μελέτη, σχεδίαση υλοποίηση, ανά-
πτυξη, συντήρηση και διαχείριση υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, κυρίως 
όσον αφορά εφαρμογές λογισμικού και υλικό υπολογιστών. Χάρη της χρήσης των 
Τ.Π.Ε., το μάθημα για τον εκπαιδευόμενο αποκτά άλλες διαστάσεις, γίνεται πιο ενδια-
φέρον αλλά και πιο εποικοδομητικό. Επιπλέον, η χρήση των Τ.Π.Ε. προετοιμάζει τον 
εκπαιδευόμενο για την ακαδημαϊκή πορεία ή την αγορά εργασίας, όπου η χρήση του 
υπολογιστή εκλαμβάνεται ως δεδομένη από το εκάστοτε περιβάλλον. Ωστόσο, αναδει-
κνύονται και οι λόγοι καθυστέρησης αλλά και αποτυχημένης ένταξης των Τ.Π.Ε. στο 
σχολικό περιβάλλον λόγω της έλλειψης υποδομών ή της μη κατάρτισης ή επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών στο εν λόγω αντικείμενο. Στόχος αυτής της γενικής επισκόπησης 
είναι η ανάδειξη των Τ.Π.Ε. ως ένα αναγκαίο και χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους εκ-
παιδευτικούς, όσο και για τους εκπαιδευόμενους, ώστε να μπορέσουν να ανταποκρι-
θούν στις νέες ανάγκες που επιτάσσει η κοινωνία.   

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαίδευση, Τ.Π.Ε., κοινωνία 

Εισαγωγή 

Η χρήση των υπολογιστών είναι στοιχειώδης σήμερα απαίτηση και είναι ένα μέσο που 
αυξάνει την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας για όλα τα μαθήματα 
(Ηλιάδης, 2002). Οι νέες τεχνολογίες δεν αλλάζουν μόνο την εκπαίδευση μέσα στο 
σχολείο, αλλά αποτελούν και ένα χρήσιμο εργαλείο για την μετέπειτα εκπαιδευτική και 
επαγγελματική ζωή των νέων. Ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο και μάλιστα ένα πολύ 
ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο με τεράστιο εύρος εφαρμογών. Επιπλέον, είναι 
ένα εκπαιδευτικό μέσο που δίνει νέες μεγάλες παιδαγωγικές δυνατότητες, οι οποίες 
προσφέρουν μία διαφορετική οπτική στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ανθουλιάς, 1989). 
Παράλληλα, στην εκπαίδευση ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολυαισθη-
τηριακό και δυναμικό μέσο διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα από την γλώσσα και τα 
μαθηματικά μέχρι και τις τέχνες (Ράπτης, 2006). Η ιδιότητα της αλληλεπιδραστικότη-
τας, πάνω στην οποία βασίζεται η χρήση των Τ.Π.Ε. προσφέρει στο μαθητή τη δυνα-
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τότητα να συμμετέχει μαζί με τον δάσκαλό του στο σχεδιασμό των μαθησιακών δρα-
στηριοτήτων και να εκφράζει ελεύθερα τις αντιλήψεις και τα συναισθήματά του. Ταυ-
τόχρονα, διαμορφώνεται μια πιο ισότιμη σχολική ατμόσφαιρα και επικοινωνία μεταξύ 
των μελών της τάξης. 

Τ.Π.Ε. και μάθηση: επαναπροσδιορίζοντας την γνώση 

Η χρήση νέων τεχνολογιών δεν συνιστά μόνο ένα εκπαιδευτικό μοντέλο στα χέρια του 
εκπαιδευτικού, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα πιο ενδιαφέρον και ενεργη-
τικό μοντέλο μάθησης. Με την χρήση των Τ.Π.Ε. μεταβάλλεται και η στάση του μα-
θητή απέναντι στο εκάστοτε μάθημα, καθώς από την ‘παθητική’ παρατήρηση περνάει 
στην ενεργητική συμμετοχή για να φτάσει τέλος στη δημιουργία ενός μαθησιακού πε-
ριβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες και επιδιώξεις (Σίματος, 
1995). Η πιο σημαντική διαφορά του υπολογιστή από τα άλλα μέσα διδασκαλίας (π.χ. 
βιβλίο) είναι το ότι μπορεί και αλληλεπιδρά με τον αναγνώστη, γι’ αυτό και συγκατα-
λέγεται στα δυναμικά εργαλεία διερευνητικής και δοκιμαστικής μοντελοποίησης φαι-
νομένων και προβλημάτων (Ράπτης, 2006). Παράλληλα, η χρήση των Τ.Π.Ε. ευνοεί 
και άλλες πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η δυναμική σχέση ανθρώπου και 
εργαλείου ευνοεί την ανάπτυξη νοητικών διεργασιών, όπως η παρατήρηση πάνω σε 
φαινόμενα και η επαγωγική πορεία για την οικοδόμηση λογικό-μαθηματικών υποθέ-
σεων, οι εννοιολογικές κατηγοριοποιήσεις και γενικεύσεις καθώς και οι διαδικασίες 
επίλυσης προβλημάτων (Ράπτης, 2006). Η αλληλοεπιδραστικότητα με τον μαθητευό-
μενο αποτελεί ένας από τους λόγους όπου ο υπολογιστής αποδεικνύεται ως ένα εξαι-
ρετικά ελκυστικό μέσον για τα παιδιά, η συχνή αλληλεπίδραση μαζί με την εμπλοκή 
του υποκειμένου σε μια διαδικασία, θεωρείται ως ένας από τους πιο ευνοϊκούς όρους 
της επικοινωνίας, ιδιαίτερα της διδακτικής (Ράπτης, 2006).. Ο υπολογιστής αποτελεί 
ένα δυναμικό εργαλείο και συμβάλλει στην δημιουργία ενός γόνιμου και προωθημένου 
μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο με την κατάλληλη διαμεσολάβηση του δασκάλου 
ευνοεί την λειτουργία και την ανάπτυξη των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών σε 
ανώτερα επίπεδα μάθησης και επικοινωνίας, καθώς και την εφαρμογή πολλών σύγχρο-
νων διδακτικών αρχών που δεν ήταν εύκολο να υιοθετηθούν στο περιβάλλον της πα-
ραδοσιακής τάξης (Ράπτης, 2006).. Το μάθημα γίνεται πιο κατανοητό, πιο ευχάριστο 
και παρέχει κίνητρα για περισσότερη διερεύνηση και μάθηση (Ράπτης, 2006). Ο υπο-
λογιστής παρέχει ανάδραση στον μαθητή σχετικά με την ορθότητα των απαντήσεων, 
καθώς αξιολογεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες του, με συνέπεια ο μαθητής να ελέγχει 
την πρόοδο του (Ράπτης, 2006). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να ανα-
πτύξει μεθοδικό και επιστημονικό τρόπο σκέψης (Ράπτης, 2006). Παράλληλα, με την 
χρήση του υπολογιστή αναδύονται νέες δυνατότητες μάθησης (Ράπτης, 2006). Ταυτό-
χρονα, η χρήση των Τ.Π.Ε. μπορεί να προωθήσει την συνεργατική και διαθεματική 
(ολιστική μάθηση) (Ράπτης, 2006). Η διείσδυση του αντικειμένου της Πληροφορικής 
στη διδασκαλία των άλλων γνωστικών αντικειμένων της εκπαίδευσης θέτει ως κε-
ντρικό άξονα την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως μέσο επικοινωνίας και αναζήτησης πλη-
ροφοριών και ως βοηθητικό μέσο για τους σκοπούς και τους στόχους της διδασκαλίας, 
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με συνέπεια να μεταβάλλει και να αναβαθμίζει σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Εν παραλλήλω, η χρήση και η αξιοποίηση των υπολογιστών στη καθημερινή εκ-
παιδευτική πρακτική, μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη σχέση εκπαιδευτι-
κού – μαθητή, αφού ο νέος τρόπος διδασκαλίας αλλάζει από την παραδοσιακή δασκα-
λοκεντρική, σε μία νέα μαθητοκεντρική προσέγγιση της μάθησης. 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. ως εκπαιδευτικό και επαγγελματικό εργαλείο 

Το παραδοσιακό στοιχείο αρχίζει να δέχεται αλλαγές και να συνδιαλέγεται με νεώτερες 
εκπαιδευτικές πρακτικές, ώστε η μάθηση να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες τον μα-
θητών (Μακρογιαννέλη, 2013).. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η ακαδημαϊκή εκ-
παίδευση, ανεξαρτήτως κλάδου ή εξειδίκευσης, προϋποθέτει την γνώση των νέων τε-
χνολογιών. Παρόλο που οι ανάγκες γνώσης ή ειδίκευσης μπορεί να διαφέρουν από 
κλάδο σε κλάδο, ωστόσο θεωρείται επιτακτική ανάγκη η γνώση, έστω, των απαραίτη-
των εκπαιδευτικών εργαλείων μάθησης. Ακόμη και στις κοινωνικές επιστήμες, η 
χρήση των Τ.Π.Ε. αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τους φοιτητές. Προγράμματα όπως 
o φυλλομετρητής και το λογισμικό παρουσιάσεων εμφανίζονται αναγκαία στο πλαίσιο 
εργασιών και παρουσιάσεων. Παράλληλα, η χρήση των Τ.Π.Ε. είναι κεντρική και 
στους καθηγητές της Τριτοβάθμιας, οι οποίοι επιτυγχάνουν να προσελκύσουν το εν-
διαφέρον των φοιτητών κάνοντας πιο ενδιαφέρουσα και ενεργητική την μάθηση. Αυτή 
η εκπαιδευτική προσέγγιση, την οποία ακολουθούν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι κα-
θηγητές της Τριτοβάθμιας, θα πρέπει να ενθαρρύνεται τόσο για την Πρωτοβάθμια όσο 
και για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η σωστή χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί 
να έχει ενδιαφέροντα αποτελέσματα και σίγουρα αναγκάζει τα παιδιά να προσαρμο-
στούν ευκολότερα και με μεγαλύτερη επιτυχία σε νέες εκπαιδευτικές μεθόδους. Οι έ-
ξεις αυτές μπορούν να επιτευχθούν και να ενθαρρυνθούν από τις μικρές ακόμη ηλικίες, 
καθώς οι ανάγκες της εκπαίδευσης, αλλά και της αγοράς εργασίας έχουν αρχίσει να 
μεταβάλλονται, θεωρώντας αναγκαία την χρήση των Τ.Π.Ε.. Η αναγκαιότητα αυτή α-
ντανακλά και τις μεταβολές, αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας. Συνεπώς, η χρήση 
νέων τεχνολογιών, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, καθίσταται αναγκαία. Πέρα από την 
εκμάθηση της χρήσης του μας ενδιαφέρει να αποκτήσουν τα παιδιά τον υπολογιστή ως 
επαγγελματικό εργαλείο και ως μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και όχι ως κατανα-
λωτικό προϊόν (ενδιαφέρον για τεχνικά χαρακτηριστικά) ή προϊόν εκτόνωσης ( παίζο-
ντας μόνο ηλεκτρονικά παιχνίδια) (Ανθουλιάς, 1989). Η αγορά εργασίας είτε αποτελεί 
συνέχεια της Δευτεροβάθμιας είτε της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρεί αυτονόητη 
την γνώση και την εμπειρία της χρήσης των Τ.Π.Ε.. Οι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας, 
έχουν περισσότερες δυνατότητες λόγω του έθους που έχουν αποκτήσει με την χρήση 
του υπολογιστή, στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και των αντίστοιχων υ-
ποχρεώσεων τους. Συνεπώς, η χρήση των Τ.Π.Ε. καθίσταται αναγκαία όχι μόνο για τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες και υποχρεώσεις του εκπαιδευόμενου, αλλά και για τις ικανό-
τητες που δύναται και ενδείκνυται να διαθέτει για το επαγγελματικό του μέλλον. Επι-
πλέον, η επαφή με τις νέες τεχνολογίες, όταν είναι και εκπαιδευτική επαναπροσδιορίζει 
την κακή ή περιττή χρήση από μικρή ηλικία.  
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Εφαρμόζοντας τις νέες τεχνολογίες: προβληματισμοί και δυσκολίες 

Το ελληνικό παλαιό ή συμβατικό εκπαιδευτικό μοντέλο ταυτίζεται σταθερά, διαχρο-
νικά, θα έλεγε κανείς, με την παπαγαλία, την στείρα μηχανιστική μάθηση, τον δασκα-
λοκεντρισμό και τον περιορισμό της αυτενέργειας του μαθητή, της αντίληψης της με-
ταφοράς της γνώσης, την τυποποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Παπαντωνίου, 
2013). Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν οι νέες τεχνολο-
γίες να ενσωματωθούν και να εδραιωθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κάποιες από 
αυτές τις προϋποθέσεις αποτελούνται από την ενημέρωση και τη υποστήριξη σε λογι-
σμικό που θα έχει ο καθηγητής, από τον τρόπο ένταξης της στο υπάρχον αναλυτικό και 
ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων, από την ουσιαστική διευκόλυνση που θα προσφέ-
ρει στη διδασκαλία και την κατανόηση των διδακτικών αντικειμένων όλων των κλά-
δων, από την γενικότερη δηλαδή στάση και σχέση που θα διαμορφώσει η σχολική κοι-
νότητα –μαθητές και καθηγητές- απέναντι στην τεχνολογία (Σίματος, 1995) . Παράλ-
ληλα, η μη κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή δρα ανασταλτικά στην ανάπτυξη εκπαι-
δευτικών καινοτομιών με την χρήση Τ.Π.Ε.. Το κόστος του εξοπλισμού των σχολείων 
δεν είναι απαγορευτικό, αλλά τα προβλήματα εστιάζονται κυρίως στην συντήρηση και 
στην αναβάθμιση του, ώστε να μην απαξιώνεται πολύ σύντομα (Ράπτης, 2006). Ο χα-
ρακτήρας του αναλυτικού προγράμματος του σχολείου, που εξακολουθεί να εμφανίζει 
παραδοσιακό χαρακτήρα (π.χ. ακαμψία, κατακερματισμό της γνώσης, θεωρητικολο-
γία, προσκόλληση σε ένα βιβλίο, συγκεντρωτισμού του αναλυτικού προγράμματος και 
αδυναμία του εκπαιδευτικού να αναπτύξει συστηματικές και υποβοηθούμενες από ένα 
επίσημο συμβουλευτικό σύστημα πειραματικές εφαρμογές και δημιουργικές πρωτο-
βουλίες) (Ράπτης, 2006). Ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας συνίσταται στις αντι-
λήψεις των εκπαιδευτικών που για διάφορους λόγους αντιστέκονται στην μετάβαση 
αυτή. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί εμφανίζονται να αντιδρούν στη χρήση και αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε. σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, είτε γιατί διακατέχονται από συντηρη-
τισμό και υποστηρίζουν ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην αυθε-
ντική εκπαίδευση, είτε γιατί οι ίδιοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και 
δεν έχουν τη διάθεση και το χρόνο να επιμορφωθούν και να καταρτιστούν. Ταυτό-
χρονα, κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς, κυρίως αυτοί που δεν χρησιμοποίησαν ποτέ 
υπολογιστή για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, διστάζουν να αλλάξουν τον 
παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, παρόλο που μπορεί να παρουσιάζουν θετικές από-
ψεις για την ένταξη των Τ.Π.Ε. στα σχολεία. Κάποιοι λόγοι για τους οποίους ένας εκ-
παιδευτικός αντιστέκεται στην ένταξη των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία είναι η έλλειψη 
βασικών προγραμμάτων και γενικότερης κατάρτισης, η πεποίθηση ότι μία τέτοια πρα-
κτική θεωρείται περιττή για το μάθημα που διδάσκει ή τέλος δεν υπάρχει αυτή η δυνα-
τότητα για λόγους όπως η έλλειψη ή μη αναβάθμιση των νέων τεχνολογιών. Βασική 
συνιστώσα, παρόλ’ αυτά αποτελεί και η ίδια η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις 
νέες τεχνολογίες, καθώς οι αντιλήψεις περί ορθής/ σωστής διδασκαλίας μπορούν να 
σταθούν εμπόδιο σε μία πιο ενδιαφέρουσα και ενεργητική μορφή διδασκαλίας και μά-
θησης. Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στο σχολικό περιβάλλον θέτει τις βάσεις για ένα πιο δη-
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μοκρατικό σχολείο, για την ενίσχυση της αυτονομίας του μαθητή, την ενεργητική συμ-
μετοχή του, την ανάπτυξη της κριτικής του σκέψης και της ικανότητας του να συνερ-
γάζεται με άλλους.  

 

 

Επίλογος 

Με την χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, η γνώση δεν μεταφέρεται 
απλά, αλλά οικοδομείται από τους ίδιους τους μαθητές μέσα από μία ενεργητική, ερευ-
νητική αλληλεπιδραστική και δημιουργική διαδικασία (Παπαδανιήλ, 2005). Επιπλέον, 
παρέχει ίσες ευκαιρίες καθώς οι μαθητές διαθέτουν το ίδιο υλικό ανεξαρτήτως κοινω-
νικών και γεωγραφικών προδιαγραφών (Παπαδανιήλ, 2005). Ωστόσο, συντρέχουν αρ-
κετοί προβληματισμοί σε σχέση με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτο-
βάθμιας και της Δευτεροβάθμιας, ώστε να μπορέσουν οι νέες τεχνολογίες να απορρο-
φηθούν από το συνεχώς μεταβατικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η ανάγκη επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών σε ζητήματα που αφορούν την παιδαγωγική αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε., αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη και εξοικείωση των μαθητών με την 
χρήση των Τ.Π.Ε.. Η μετάβαση αυτή αποτελεί σημαντικό ‘κλειδί’ για τους μαθητές, 
καθώς μπορεί να επηρεάσει επιτυχώς τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το επαγγελματικό 
τους μέλλον.  
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Περίληψη 

Ο σκοπός της παρούσας Εκπαιδευτικής Έρευνας στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία είναι με την χρήση του διαδικτύ-
ου να διακινηθεί ερωτηματολόγιο από τους μαθητές με στόχο να εκμαιεύσει τα περι-
βαλλοντικά οφέλη της διατήρησης και αποκατάστασης της αστικής αισθητικής και να 
εκφράσει αυτά τα άυλα οφέλη σε νομισματικές μονάδες με τη χρήση τεχνικής μεθό-
δου οικονομικής αποτίμησης. Η συντήρηση / αποκατάσταση του αστικού περιβάλλο-
ντος συχνά συνεπάγεται υπερβολικό κόστος (που καταβάλλεται από τους ανθρώπους 
μέσω της φορολογίας), ενώ πρόκειται για μια πηγή συμπληρωματικών εισοδημάτων 
για την κοινωνία αλλά και για το κράτος, λόγω του τουρισμού. Επειδή η αξιολόγηση 
του εν λόγω αγαθού δεν είναι δυνατόν να εκφραστεί σε όρους αγοράς, εφαρμόστηκε 
μια τροποποιημένη εκδοχή της Μεθόδου Οικονομικής Αποτίμησης, δηλαδή της Με-
θόδου της Υποθετικής Αξιολόγησης, για να διερευνήσει τη σημασία που αποδίδεται 
στο περιβαλλοντικό αγαθό από τους ανθρώπους και πόσο είναι πρόθυμοι να πληρώ-
σουν (Willingness to Pay) για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων σχετικά με τη 
διατήρηση / αποκατάσταση των προσόψεων των κτιρίων σε περιοχή του ιστορικού 
κέντρου της Αθήνας. Τελικά οι μαθητές συνειδητοποιούν την ωφέλεια που παρέχει η 
χρήση Τ.Π.Ε. στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ηλεκτρονική Διακίνηση, Ερωτηματολόγιο, Περιβάλλον 

Εισαγωγή 

Η αποτίμηση της αισθητικής ρύπανσης από κτίρια στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας 
θα πραγματοποιηθεί με τα εργαλεία που μας δίνει η Οικονομική του Περιβάλλοντος. 
Μέσω αυτής της αποτίμησης θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε μία διδακτική πρα-
κτική σχετικά με το αστικό περιβάλλον και την συμβολή του στον υπολογισμό της 
συνολικής ωφέλειας των ανθρώπων. Η Οικονομική του Περιβάλλοντος, ως κλάδος 
της Οικονομικής Επιστήμης, έχει διατρέξει μία παράλληλη πορεία με την γενική Οι-
κονομική Θεωρία τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα. Σύµφωνα µε τον Γεωργακόπουλο 
κ.α. (1995), κάθε φυσικός πόρος µόνος του ή σε συνδυασµό µε άλλους µπορεί να 
χρησιμοποιηθεί κατά εναλλακτικούς τρόπους. Το πρόβληµα που ανακύπτει είναι πώς 
κατανέµονται οι φυσικοί πόροι κατά άριστο τρόπο σε εναλλακτικές δυνατότητες που 
παρουσιάζονται. Έτσι, ο συγγραφέας καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το πρόβληµα 
του περιβάλλοντος είναι κατά βάση πρόβληµα Μικροοικονομικής Θεωρίας και η διε-
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ρεύνησή του συνεπάγεται τη χρήση βασικών εννοιών και αναλυτικών εργαλείων της 
νεοκλασικής Μικροοικονομικής Θεωρίας. 

Μεθόδοι Περιβαλλοντικής Αποτίμησης 

Η βασική ιδέα για την αποτίµηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών, όπως είναι 
και η αισθητική του αστικού περιβάλλοντος, στηρίζεται στις προτιµήσεις των ατόµων 
(ή των νοικοκυριών) ως προς το περιβάλλον, σε σχέση µε τη διάθεσή τους να πληρώ-
σουν (Willingness to Pay) προκειμένου να απολαύσουν ένα περιβαλλοντικό αγαθό ή 
εναλλακτικά, να αποζημιωθούν (Willingness to Accept), προκειμένου να αποδεχτούν 
την απώλειά του. Η οικονομική έννοια της αξίας έχει τα θεμέλια της στην νεοκλασική 
θεωρία των οικονομικών της ευημερίας (Welfare Economics). Βάση της οικονομικής 
της ευημερίας αποτελεί η θεώρηση ότι ο σκοπός οποιασδήποτε οικονομικής δραστη-
ριότητας είναι να αυξήσει της ευημερία (Well- being) του κάθε ανθρώπου στην κοι-
νωνία, καθώς και ότι ο ίδιος ο άνθρωπος είναι καταλληλότερος για να αποφασίσει 
πόσο ικανοποιημένος είναι από την εκάστοτε κατάσταση. Η ευημερία όμως του κάθε 
ανθρώπου δεν εξαρτάται μόνο από την κατανάλωση αγαθών της αγοράς και την χρή-
ση κρατικών υπηρεσιών. Σημαντικό ποσοστό της ικανοποίησης του κάθε ανθρώπου 
προέρχεται από την ποσότητα και την ποιότητα λήψης μη εμπορεύσιμων αγαθών κα-
θώς και υπηρεσιών που προκύπτουν από το ίδιο το περιβάλλον. Συμπερασματικά, το 
κριτήριο από το οποίο προκύπτει η αποτίμηση της αξίας κάποιων αγαθών καθώς και 
το κόστος κάποιων μεταβολών στο φυσικό περιβάλλον είναι κατά πόσο επηρεάζουν 
την ανθρώπινη ευημερία. 

Έρευνες Δηλωμένων Προτιμήσεων 

Υπάρχουν κάποια μη εμπορεύσιμα αγαθά, όπως είναι και το περιβάλλον (φυσικό, α-
στικό), τα οποία είναι δύσκολο να συνδυαστούν με κάποια χρηστική αξία και γι’ αυτό 
το λόγο οι αξίες των αγαθών αυτών δεν μπορούν να φανούν άμεσα ή έμμεσα μέσω 
των αγοραστικών συναλλαγών. Οι έρευνες δηλωμένων προτιμήσεων παρέχουν μια 
εναλλακτική λύση για να παρακάμψουμε τους περιορισμούς αυτούς. Οι μέθοδοι αυ-
τές δίνουν τη δυνατότητα στον αναλυτή να πειραματιστεί με επιλογές που κάνουν οι 
ερωτώμενοι και να διερευνήσουν ποιά χαρακτηριστικά του συστήματος επηρεάζουν 
τις επιλογές που κάνουν και πώς τα σταθμίζουν. Σε κάθε ερωτώμενο παρουσιάζονται 
διαφορετικά υποθετικά σενάρια επιλογής. Τα σενάρια καλύπτουν ένα εκτενές φάσμα 
διαφορετικών καταστάσεων του συστήματος και τιμών των χαρακτηριστικών του, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη μεταβλητότητα για την εκτίμηση των πα-
ραμέτρων του μοντέλου. Οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται στην αποτίμηση μη ε-
μπορεύσιμων φυσικών πόρων, καθώς και στην αποτίμηση της ψυχαγωγίας ή της βελ-
τίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος όταν υφίστανται και μη χρηστικές αξίες 
(Loomis-Helfand, 2001). Οι μέθοδοι δηλωμένης προτίμησης περιλαμβάνουν τη Μέ-
θοδο Υποθετικής Αξιολόγησης (Contingent Valuation Method) και την μέθοδο των 
Μοντέλων Επιλογής (Choice Modeling). Στη συγκεκριμένη έρευνα , εφαρμόστηκε η 
Μέθοδος Υποθετικής Αξιολόγησης. 
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 Η Μέθοδος Υποθετικής Αξιολόγησης συνιστά την πρώτη τεχνική των πειραμάτων 
υποθετικού χαρακτήρα με τη χρήση ερωτηματολογίου που εφαρμόστηκε για την απο-
τίμηση της οικονομικής αξίας περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών και αποτελεί 
την κυρίαρχη τεχνική αξιολόγησης στον επιστημονικό κλάδο της Οικονομικής του 
Περιβάλλοντος (Mitchell, Carson, 1989). Οι πρώτες εφαρμογές της μεθόδου απα-
ντούν στους Davis (1963), Bohm (1972), Hammack & Brown (1974), Randal et al. 
(1974) και Brookshire et al. (1976). Έκτοτε, η μέθοδος, παρά τα όποια προβλήματα 
που συναντούσε, γνώρισε ευρεία αναγνώριση και εφαρμογή μιας και είναι το πιο ε-
νεργό πεδίο της Οικονομικής του Περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια (Johansson et 
al., 1994; Bjornstad & Kahn, 1996). Οι Mitchell και Carson (1989) ανέφεραν ότι εί-
χαν ήδη καταγράψει 100 μελέτες υποθετικής αξιολόγησης στις Η.Π.Α., ενώ, οι Green 
et al. (1990), ανέφεραν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν εκπονηθεί 26 σχετικές μελέ-
τες. Μόλις 5 χρόνια αργότερα, οι Carson et al. (1995) παραθέτουν λίστα με 2000 με-
λέτες από όλο τον κόσμο, αν και στην πλειοψηφία τους από τις Η.Π.Α. Στην Ευρώπη, 
εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των μελετών αποτίμησης περιβαλλοντικών αγα-
θών υπερβαίνει τις 200 (Navrud & Pruckner, 1997). Αν και περισσότερες έχουν εκ-
πονηθεί στη Βόρεια Ευρώπη (Navrud, 1992), υπάρχουν αναφορές για σχετικές μελέ-
τες από την Ιταλία (Merlo & Della Puppa, 1994), την Ισπανία και την Πορτογαλία 
(Dubgaard et al., 1994), αλλά και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως την Ουγγα-
ρία και την Πολωνία (Zylicz et al., 1995). Αντίστοιχες έρευνες αναφέρονται και στον 
ελληνικό χώρο περιορισμένης όμως έκτασης (Βάκρου & Parry, 1997; Σκούρτος & 
Κοντογιάννη, 1999). 

Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων 

Η χρηµατική καταβολή για την απόκτηση ενός αγαθού θα έπρεπε να ισούται µε την 
καταβολή αποζηµίωσης για την απώλεια του ίδιου αγαθού. Στην πράξη έχει παρατη-
ρηθεί ότι οι δύο διαφορετικές διατυπώσεις της ίδιας ερώτησης παρουσιάζουν σηµα-
ντικές διαφορές. Εμπειρικές έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η επιθυµία για καταβολή 
χρηματικού ποσού είναι συνήθως το 1/3 ή το 1/5 της επιθυµίας αποδοχής χρηματικού 
ποσού ως αποζημίωση (Bishop & Heberlein, 1979; Winpenny, 1991). Η εξήγηση του 
φαινομένου έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ψυχολογία: οι άνθρωποι αξιολογούν ως 
πολύ σηµαντικότερη την απώλεια ενός κατεχόµενου αγαθού παρά την απόκτηση ενός 
νέου αγαθού (Schkade & Payne, 1993; Green & Tunstall, 1999). Νεώτερες έρευνες 
υποστηρίζουν ότι οι διαφορές µεταξύ της επιθυµίας για πληρωµή (WtP) και της επι-
θυµίας για αποζηµίωση (WtA) προκειµένου να αποκτηθεί ή να απολεσθεί αντίστοιχα 
ένα αγαθό έχουν θεωρητική εξήγηση στη νεοκλασσική θεωρία τιµών (Bateman & 
Turner, 1993; Hanemann, 1999; Sugden, 1999).  

Μία Έρευνα Υποθετικής Αξιολόγησης εκπονήσαμε διακινώντας ένα ερωτηματολόγιο 
προσπαθώντας να πείσουμε τους ερωτώμενους της περιοχής του Θησείου να απαντή-
σουν πόσο αποτιμούν την αισθητική ρύπανση που προκαλούν τα ακίνητα που βρί-
σκονται μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας αγοράς στην οδό Αδριανού 
μέσω σχετικών ερωτήσεων. 
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Συμπεράσματα Έρευνας για κάθε Ερώτηση 

Ερώτηση1: Πιστεύετε ότι τα οικοδομήματα που βρίσκονται πάνω στην Πλατεία του 
Θησείου, όπως κατεβαίνετε από το Μοναστηράκι, επιβαρύνουν αισθητικά την περιο-
χή ; Απάντησαν ‘ναι’ 68 ερωτώμενοι, δηλαδή το 57% και ‘όχι’ 52 ερωτώμενοι, δηλα-
δή το 43% του δείγματος. 

 Ερώτηση 2: Τι Προτείνετε: Απάντησαν 5 ερωτώμενοι (4%) να κατεδαφιστούν τα 
κτίρια και να γίνει επέκταση της πλατείας, 25 ερωτώμενοι (21%) να κατεδαφιστούν 
τα κτίρια και να γίνει χώρος πρασίνου, 79 ερωτώμενοι (66%) να κηρυχτούν διατηρη-
τέα και να αναπαλαιωθούν, 11 ερωτώμενοι (9%) να παραμείνουν ως έχουν. 

 
Σχήμα 1: Εναλλακτικές προτάσεις ανάπλασης 

Ερώτηση 3: Σε μια προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αναπλάσει εξωτερικά τα 
συγκεκριμένα κτίρια και ελλείψει διαθέσιμων οικονομικών πόρων, κάνουμε την υπό-
θεση ότι ζητείται από τους πολίτες κάποια βοήθεια. Στην περίπτωση αυτή, τι ποσό θα 
είχατε τη πρόθεση να συνεισφέρετε; Η μέση τιμή των απαντήσεων είναι 19.71€.  

Ερώτηση 4: Τι ποσό θα είχατε την πρόθεση να συνεισφέρετε αν αποφασίσει η Δημο-
τική Αρχή να απαλλοτριώσει τα κτίρια αυτά και να μετατρέψει την έκταση σε χώρο 
αναψυχής για τους επισκέπτες; Η μέση τιμή των απαντήσεων είναι 17.02 €  

Ερώτηση 5: Έχετε συμμετάσχει σε κάποια δραστηριότητα για την βελτίωση του πε-
ριβάλλοντος; Απάντησαν ‘ναι’ 60 ερωτώμενοι, δηλαδή το 50% και ‘όχι’ 60 ερωτώμε-
νοι, δηλαδή το 50% του δείγματος.  

Ερώτηση 6:Θεωρείτε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αισθητικής υποβάθμι-
σης της περιοχής γύρω από το Μοναστηράκι, θα ωφελήσει ουσιαστικά όσους δρα-
στηριοποιούνται επαγγελματικά εδώ; Απάντησαν ‘ναι’ 87 ερωτώμενοι, δηλαδή το 
73% και ‘όχι’ 31 ερωτώμενοι, δηλαδή το 26% του δείγματος.  

Ερώτηση 7: Τι σημασία έχουν για σας γενικά τα έργα ανάπλασης του περιβάλλοντος 
(φυσικού και αστικού) στην παρούσα οικονομική κατάσταση; 47 ερωτώμενοι (39%) 
απάντησαν ‘μεγάλη’, 44 ερωτώμενοι (37%) απάντησαν ‘μέτρια’, 26 ερωτώμενοι 
(22%) απάντησαν ‘μικρή’ και 3 ερωτώμενοι (3%) απάντησαν ‘αμελητέα’. 
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Ερώτηση 8: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο πρακτικό όφελος από μια συντονισμένη προ-
σπάθεια Δήμου και πολιτών για την αντιμετώπιση της αισθητικής ρύπανσης, εδώ στο 
Μοναστηράκι, που είναι : 40 ερωτώμενοι (33%) απάντησαν ‘μεγάλο’, 43 ερωτώμενοι 
(36%) απάντησαν ‘μέτριο’ και 37 ερωτώμενοι (31%) απάντησαν ‘μικρό’ 

 
Σχήμα 3: Το μέγεθος του οφέλους της συντονισμένης προσπάθειας της Δημοτικής 

Αρχής 

Ερώτηση 9: Στο Μοναστηράκι πάτε για : 75 ερωτώμενοι (63%) απάντησαν ‘βόλτα’, 
11 ερωτώμενοι (9%) απάντησαν ‘αγορές’ και 34 ερωτώμενοι (28%) απάντησαν ‘ερ-
γασία’. 

 
Σχήμα 4: Οι λόγοι που οι ερωτώμενοι επισκέπτονται την περιοχή 

Ερώτηση 10: Θεωρείτε ότι το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά σας είναι : 20 ερωτώ-
μενοι (17%) απάντησαν ‘υψηλό’, 72 ερωτώμενοι (60%) απάντησαν ‘μέτριο’ και 28 
ερωτώμενοι (23%) απάντησαν ‘χαμηλό’ 

 

Σχήμα 5: Το μέγεθος του ετήσιου εισοδήματος των ερωτώμενων. 

Ερώτηση 11: Το προσωπικό σας εισόδημα, θεωρείτε ότι έχει επηρεαστεί από την 
οικονομική κρίση: 72 ερωτώμενοι (60%) απάντησαν ‘πολύ’, 40 ερωτώμενοι (33%) 
απάντησαν ‘λίγο’ και 8 ερωτώμενοι (7%) απάντησαν ‘καθόλου’. 
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Σχήμα 6: Πόσο επηρεάστηκε το εισόδημα των ερωτώμενων από την οικονομική κρί-
ση 

Ερώτηση 12: Φύλο: 46 άνδρες (38%) και 74 γυναίκες (62%). Ερώτηση 13: Είστε 
εργαζόμενος ; Απάντησαν ‘ναι με πλήρη απασχόληση’ 47 ερωτώμενοι, δηλαδή το 
39%, ‘ναι με μερική απασχόληση’ 33 ερωτώμενοι, δηλαδή το 28% και ‘όχι’ 40 ερω-
τώμενοι, δηλαδή το 33% του δείγματος. 

Ερώτηση 14: Ηλικία: 44 ερωτώμενοι (37%) είναι 18-25 ετών, 24 ερωτώμενοι (20%) 
είναι 26-36 ετών, 19 ερωτώμενοι (16%) είναι 37-48 ετών, 17 ερωτώμενοι (14%) είναι 
48-55 ετών και 16 ερωτώμενοι (13%) είναι άνω των 55 ετών. 
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Διδασκαλία Θεμάτων Επιχειρηματικότητας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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Οικονομολόγος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Msc, PhD candidate 
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Περίληψη 

Η εύρυθμη λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας στηρίζεται στην παροχή και προ-
ώθηση μεγάλου όγκου πληροφοριών (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, 
διαθεσιμότητα και κρατήσεις τουριστικών προϊόντων-υπηρεσιών κλπ) και συνεπώς, η 
ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών μέσω των τεχνολογικών εργαλείων και 
εφαρμογών του διαδικτύου αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την αύξηση της απο-
τελεσματικότητας αλλά και την ενίσχυση του διεθνούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήμα-
τος των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο πλέον σίγουρος ηλεκτρονικός τρόπος (για την 
πραγματοποίηση αγοράς ενός δωματίου) είναι η απευθείας κράτηση ή η κράτηση πραγ-
ματικού χρόνου (online reservation / real-time booking). Με αυτό το σκεπτικό, η πα-
ρούσα εργασία περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τις online κρατήσεις 
στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, ερευνά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
αλλά και την επιτυχία των αντίστοιχων συναλλαγών από την σκοπιά των επιχειρήσεων 
(B2C) και τέλος ανακαλύπτει τα μελλοντικά τους σχέδια. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ηλεκτρονικό εμπόριο, ξενοδοχειακός κλάδος, Ανθρώπινοι  Πόροι 

Εισαγωγή 

Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κάθε χρήση τηλε-
πικοινωνιακών μέσων για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές ή επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Δηλαδή κάθε εμπορική συναλλαγή με 
αυτόματο, ηλεκτρονικό και εξ’ αποστάσεως τρόπο και όχι με τις κλασσικές μορφές του 
εμπορίου (με φυσική επαφή και επικοινωνία) (Καραποστόλης Δ.). Με έναν απλό ορι-
σμό, θα μπορούσαμε να πούμε πως ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η αγοραπωλησία προϊ-
όντων και υπηρεσιών μέσω του Internet. Για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας συναλ-
λαγής χρησιμοποιούνται πολύπλοκοι προγραμματιστικοί μηχανισμοί και το κατάλληλο 
λογισμικό το οποίο επιτρέπει την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (Electronic 
Data Interchange- EDI) ανάμεσα στις δύο πλευρές (μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και με-
ταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών) που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη συναλλαγή. 
Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη μορφή συναλλαγής πραγματοποιείται μόνο μέσω υ-
πολογιστών, παρακάμπτοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και ελαχιστοποιώντας ταυτό-
χρονα την πιθανότητα λάθους και την κακόβουλη χρήση στοιχείων. Βλέπουμε λοιπόν, 
ότι το ΗΕ δεν αποτελεί μία και μόνη τεχνολογία. Πρόκειται περισσότερο για ένα συν-
δυασμό τεχνολογιών ανταλλαγής δεδομένων (όπως το EDI και το email), πρόσβασης 
σε δεδομένα (shared databases, electronic bulletin boards - BBS, το World Wide Web 
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κ.ά.) και αυτόματης συλλογής δεδομένων (bar coding, magnetic/optical character 
recognition). Υπάρχουν δύο τύποι ηλεκτρονικού εμπορίου: 

Οι Parasuraman, Zeithaml και Malhotra, τονίζουν ότι o καθοριστικός παράγοντας επι-
τυχίας στη δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι  η βελ-
τίωση της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών η οποία ορίζεται ως «ο βαθμός, 
στον οποίο μία επιχείρηση παρέχει (μέσω της ιστοσελίδας της) τη δυνατότητα για ανα-
ζήτηση, αγορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών με επάρκεια και αποτελεσματικό-
τητα» (2000, www.msi.org). 

Η Ταυτότητα της Έρευνας 

Η μέθοδος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές/τριες μέσω της ανά-
λυσης των δεδομένων που οι ίδιοι/ες συνέλεξαν από βιβλιογραφική επισκόπηση έχει 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και στοιχεία: Απαγωγική μέθοδος (deductive). Είδος έ-
ρευνας: Περιγραφική και εξερευνητική. Πληθυσμός-στόχος (Target-population): Ξε-
νοδοχειακές επιχειρήσεις της Θεσ/νίκης. Μονάδα δείγματος (Sample unit): Κάθε μια 
από τις εν λόγω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Πλαίσιο δείγματος (Sample frame): Η λί-
στα των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης που πραγματοποιούν online reservations / 
real-time bookings μέσω web-site και e-mail (Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης). Χρό-
νος δείγματος (Sample time): Η έρευνα διήρκησε 15 ημέρες (1/7/2006 - 15/7/2006). 
Τύπος δειγματοληψίας (Sampling type): Άμεση, αναλογική και στρωματοποιημένη 
συμμετοχή κάθε κατηγορίας ξενοδοχείων σε ποσοστό ≥50% (στο τελικό δείγμα). Συ-
γκεκριμένα, το σύνολο ξενοδοχείων της πόλης που εφαρμόζουν τις οnline κρατήσεις 
είναι 24 και μοιράζονται ανά κατηγορία ως εξής: Πολυτελείας: 7  4 (57%), Α’ κατη-
γορίας: 6  3 (50%), Β’ κατηγορίας: 9  5 (55,5%) και Γ’ κατηγορίας: 2  1 (50%). 
Μέθοδος συλλογής πρωτογενών στοιχείων: Ερωτηματολόγιο. 

Τύπος έρευνας και σχεδιασμός ερωτηματολογίου: Δομημένη-άμεση  οι ερωτήσεις 
και οι απαντήσεις είναι προκαθορισμένες, ενώ ο σκοπός της επεξηγείται στους ερωτώ-
μενους.  Μορφή και περιεχόμενο ερωτηματολογίου: Τυπωμένο ή ηλεκτρονικό με ει-
σαγωγική επιστολή (cover letter) που εξηγεί τους στόχους, ενώ ευχαριστεί εκ των προ-
τέρων. Αποδέκτης / Παραλήπτης ερωτηματολογίου: Ανώτατα ή ανώτερα στελέχη των 
αντίστοιχων μονάδων (διευθυντές, υποδιευθυντές, υπεύθυνοι πωλήσεων  ή  κρατή-
σεων). Τρόπος παράδοσης και συλλογής ερωτηματολογίου: Προσωπικός ή ηλεκτρονι-
κός. Δομή ερωτηματολογίου: ‘Η Δραστηριοποίηση των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 
του Νομού Θεσσαλονίκης στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο’ (45 ερωτήσεις σε 3 ενότητες): 
α) Τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τις online κρατήσεις, β) Ποιότητα παρερχόμενων 
υπηρεσιών στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, γ) Μελλοντικά σχέδια σχετικά με το 
ηλεκτρονικό εμπόριο. Στο 2ο μέρος του ερωτηματολογίου εφαρμόστηκε το Θεωρητικό 
Πλαίσιο των 5 διαστάσεων της SERVQUAL & των επιμέρους κριτηρίων της 
(Parasuraman, Zeithaml, Malhotra): 
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Διαστάσεις μοντέλου  
SERVQUAL 

Κριτήρια ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλα-
γών B2C 

Αξιοπιστία 
(ReLiability) 

RL1: Ακρίβεια παρεχόμενων πληροφοριών 
RL2: Σωστή λειτουργία χρησιμοποιούμενης υπο-
δομής 

Διασφάλιση 
(Assurance) 

Α1: Εμπιστοσύνη του πελάτη στην επιχείρηση 
Α2: Ασφάλεια συναλλαγών 

Υλικά περιουσιακά στοιχεία 
(Tangibles) 

Τ1: Σχεδιασμός ιστοσελίδας (εμφάνιση και λει-
τουργικότητα)        
Τ2: Χρησιμοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών 
της ιστοσελίδας 

Εξατομίκευση 
(Empathy) 

Ε1: Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών 
Ε2: Ευκολία πρόσβασης στο σημείο συναλλαγής 

Ανταπόκριση 
(REsponsiveness) 

RE1: Ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης 
RE2: Υποστήριξη πελατών  

 

Πίνακας 1:  SERVQUAL – Κριτήρια ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών B2C 

 

Ενώ, στο 1ο και 3ο μέρος του ερωτηματολογίου εφαρμόστηκε το Θεωρητικό Πλαίσιο 
των KEYFACS και των επιμέρους χαρακτηριστικών τους (Jennex et al.): 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ                                                                        ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ανθρώπινοι  Πό-
ροι    
 
 
 
 
Τεχνική Υποδομή 
 
 
 
 
Σύνδεση / Επαφή  
με τον Πελάτη   
 
 
 
 
 
 

• ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού  
• ύπαρξη καταρτισμένης διοίκησης 
• δεξιότητες εργαζομένων σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπό-

ριο 
• γνώσεις στελεχών σχετικά με τη διοίκηση ποιότητας 
 
• τεχνική υποδομή τηλεπικοινωνιών 
• τεχνική υποδομή υπολογιστών  
• τεχνικές δεξιότητες εργαζομένων 
• τεχνικές γνώσεις διοικητικών στελεχών 
 
• χαμηλότερο κόστος 
• εξοικονόμηση χρόνου 
• εύκολη πρόσβαση 
• άμεση εξυπηρέτηση 
• πληρέστερη πληροφόρηση 
• παροχή περισσότερων επιλογών 
• επικοινωνία σε γλώσσα κατανοητή 
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Επιχειρηματική  
Υποδομή     
 
 
 
 
 
       
Ρυθμιστικό πλαί-
σιο 
(θεσμικό/νομοθε-
τικό) 

• εμπιστοσύνη ανάμεσα σε πελάτη-προμηθευτή 
 
• οργάνωση, πλάνο και διαδικασίες της επιχείρησης 
• διαδικασίες ελέγχου κόστους / ρευστού 
• διαφήμιση, προβολή και προώθηση 
• μέθοδοι επαφής με τον πελάτη 
• διαδικασίες πληρωμής μέσω πιστωτικής 
• ύπαρξη πλεονεκτήματος κόστους 
• νομική εκπροσώπηση / υποστήριξη 
 
• ευνοϊκές τηλεπικοινωνιακές ρυθμίσεις 
• εύκολες ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω τραπεζών 
• χαμηλοί τελωνειακοί δασμοί 
• χαμηλές φορολογικές επιβαρύνσεις 

 

Πίνακας 2: KEYFACS – Χαρακτηριστικά επιτυχίας ηλεκτρονικών συναλλαγών B2C 

(KEYFACS - Key Factors and their Attributes by Jennex et al., 2004, σελ. 272-273) 

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με το πρόγραμμα (M.A.D. – 
Méthodes d’ Analyses des Données) που αναλύει τη συμπεριφορά των ερωτώμενων 
εφαρμόζοντας την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (Analyse Factoriel des 
Correspondances -AFC-) (Καραπιστόλης, 2005). 

Διαστάσεις Μοντέλου SERVQUAL Βαθμός Ποσοστιαίας Σημαντικότητας 
Αξιοπιστία        31%               (1) 
Ανταπόκριση        23%               (2) 
Διασφάλιση        19%               (3)                      
Εξατομίκευση        15,5%            (4) 
Υλικά  Περιουσιακά Στοιχεία        11,5%            (5) 

Πίνακας 3: Ποσοστιαία Σημαντικότητα Διαστάσεων μοντέλου SERVQUAL όπως προέ-
κυψε από την έρευνα. 

Προτάσεις Βελτίωσης της Ποιότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

Πληροφοριακό Σύστημα Ποιότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών: Η βελτίωση του επι-
πέδου ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές B2C δε θα μπορούσε να ευοδωθεί, χω-
ρίς την υποστήριξη ενός πληροφοριακού συστήματος μέτρησης και αξιολόγησης της 
ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, το οποίο σε 
λειτουργικό επίπεδο θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων, ενώ σε διαχειριστικό το 
στρατηγικό μάνατζμεντ. Ως στόχοι του καθορίζονται οι εξής: 

Ο προσδιορισμός  των  εκφρασμένων  και  συναγόμενων  αναγκών  των  καταναλωτών,  
και η ανάπτυξη μιας πελατοκεντρικής κουλτούρας της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η 
παρακολούθηση της απόδοσης της ξενοδοχειακής επιχείρησης και η συγκριτική αξιο-
λόγηση αυτής σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του ανταγωνισμού. Η ανάλυση 
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της κατάστασης που θα προκύψει μετά τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν, στα 
πλαίσια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για την 
επίτευξη των παραπάνω στόχων, ένα πληροφοριακό σύστημα ποιότητας των ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών (αφού πρώτα ενσωματωθεί σε ένα πλαίσιο προγραμματισμού επιχει-
ρησιακών πόρων ERP –Enterprise Resources Planning) θα πρέπει να περιλαμβάνει: μία 
ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship 
Management), τον προσδιορισμό και τη μέτρηση δεικτών ποιότητας ηλεκτρονικών υ-
πηρεσιών και την υιοθέτηση μέτρων δράσης, όταν οι δείκτες αυτοί αποκλίνουν από τα 
όρια τους. Οι 5 προτεινόμενες διαστάσεις ποιότητας στις συναλλαγές B2C (καθώς και 
τα 10 κριτήρια τους) αποτελούν τέτοιους δείκτες. Συμπληρωματικοί δείκτες είναι π.χ. 
ο αριθμός κρατήσεων μέσω ιστοσελίδας ανά χρονική περίοδο, ο μέσος χρόνος ανταπό-
κρισης στα αιτήματα των πελατών, το ποσοστό ακύρωσης κρατήσεων κ.ά. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 69% των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δε χρησι-
μοποιούν δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας των ηλ/κών συναλλαγών τους, τη δη-
μιουργία και συστηματική ενημέρωση βάσεων δεδομένων, που θα περιέχουν ποσοτικά 
στοιχεία αλλά και ποιοτικά δεδομένα, για κάθε κατηγορία πραγματικών ή δυνητικών 
πελατών της ξενοδοχειακής επιχείρησης (quantity as well as quality data), τον υπολο-
γισμό του κόστους ποιότητας λόγω δυσαρεστημένων πελατών ή πελατών που προσελ-
κύονται από τον ανταγωνισμό και δεν προβαίνουν σε επαναληπτικές αγορές ή άλλου 
είδους συναλλαγές (repetitive purchases or other transactions) επηρεάζοντας αρνητικά 
τη ‘φήμη’ και την ‘εικόνα’ της επιχείρησης (brand name). 

Ένα βασικό θέμα είναι τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αξιολογήθηκαν με 
ποσοστό 11,5% και ήρθαν πέμπτα στην κατάταξη σπουδαιότητας του μοντέλου 
SERVQUAL. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οφείλουν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνο-
λογίες. Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι παρόλο που οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι 
διατεθειμένες να αναβαθμίσουν την τεχνολογική τους υποδομή (85%) και πιστεύουν 
ότι μπορούν να καλύψουν το κόστος της, είτε μέσω επιχορήγησης (47%), είτε με ιδία 
οικονομική επιβάρυνση (38%), ωστόσο το βρίσκουν ιδιαίτερα υψηλό (47%) και δεν 
έχουν ορίσει ακόμη το ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών που πρόκειται να δια-
θέσουν την επόμενη 3ετία (54%). Άρα, οι απόψεις των στελεχών αποδεικνύουν ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση και αναβάθμιση των νέων τεχνο-
λογιών. (KEYFACS Τεχνική Υποδομή, Πίνακας 2). 

Ένα άλλο βασικό θέμα είναι ο βαθμός εξειδίκευσης και ετοιμότητας του ανθρώπινου 
δυναμικού να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας. Από την έρευνα φαίνεται ότι παρόλο που οι παραπάνω ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις βρίσκουν πολύ σημαντικό το ρόλο που παίζει η πρόσληψη εξειδικευμένου 
προσωπικού (62%) και πιστεύουν ότι διαθέτουν προσωπικό με καλό επίπεδο κατάρτι-
σης (85%), ωστόσο δε διοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια (62%), ούτε συμμετέ-
χουν σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια (69%). Με άλλα λόγια, οι απόψεις των στελεχών 
υποδεικνύουν ότι πρέπει να αυξηθεί η συχνότητα της διοργάνωσης και συμμετοχής σε 
ανάλογα σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων αλλά και των 
δεξιοτήτων του προσωπικού (KEYFACS Ανθρώπινοι Πόροι, Πίνακας 2). 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρόλο που οι εν λόγω επιχειρήσεις θεω-
ρούν ότι η ‘ασφάλεια των συναλλαγών’ παίζει «πάρα πολύ» σημαντικό ρόλο για την 
‘εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών’ (92%) και ‘εφαρμόζουν όλες τις μεθό-
δους ασφάλειας’ (92%-100%), ωστόσο ‘προβάλουν και αναλύουν το σύστημα ασφά-
λειας’ που χρησιμοποιούν, σε ποσοστό μόνο 46% και ‘υιοθετούν πολιτική προβολής 
του ονόματος της επιχείρησης (brand name)’ που εμπνέει αίσθημα ασφάλειας, επίσης 
σε ποσοστό μόνο 46%. Άρα, πρέπει να αλλάξει η στάση τους στο θέμα προβολής της 
‘ασφάλειας’ και του ‘ονόματος’ προκειμένου να κτίσουν μία σχέση εμπιστοσύνης με 
τους εν δυνάμει πελάτες τους.  

Υιοθέτηση Επιχειρηματικού Μοντέλου Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Με βάση τα ευρή-
ματα της έρευνας, τα αντίστοιχα μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου που υιοθετούνται 
κυρίως από τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης είναι τα παρακάτω: i) Μοντέλο παραγω-
γού υπηρεσιών (service creator): Μια τέτοια ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει τη δυνατό-
τητα να προωθήσει και να πουλήσει τις υπηρεσίες της μέσω ενδιάμεσων. Συγκεκρι-
μένα, πολλά από τα online ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης εμφανίζονται ως επιλογή 
μέσα από τις ιστοσελίδες δημοφιλών ταξιδιωτικών πρακτορείων του εξωτερικού ή του 
εσωτερικού, όπως π.χ. το expedia.com, το tripadvisor.com ή το myhotel.gr  & το 
travelling.gr. Άρα, τα εν λόγω ξενοδοχεία θα πρέπει να συνεργαστούν με μεγάλα ηλε-
κτρονικά πρακτορεία, προκειμένου να αποκτήσουν μια δυναμική διαδικτυακή παρου-
σία (ubiquitous presence). ii) Μοντέλο διαμεσολαβητή ή μεσίτη συναλλαγών 
(transaction broker): Μια τέτοια ξενοδοχειακή επιχείρηση διευθετεί μόνη τις συναλλα-
γές της χωρίς τη παρέμβαση τρίτων.  

Συμπεράσματα 

Μετά από την έρευνα που εκπόνησαν οι μαθητές/τριες μέσω βιβλιογραφικής επισκό-
πησης και αναζήτησης στο διαδίκτυο, διαπιστώθηκε ότι, σχεδόν σε όλες τις αρχικές 
ιστοσελίδες των εξεταζόμενων ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης αναφέρεται το ζήτημα 
της τιμής, κυρίως με τη μορφή προσφορών ή εκπτώσεων. Το ίδιο ισχύει και για όλες 
τις αρχικές ιστοσελίδες των ταξιδιωτικών πρακτορείων ή συμμαχιών (εξωτερικού ή 
εσωτερικού) που τα  φιλοξενούν. 

Άρα, η κουλτούρα των εν λόγω επιχειρήσεων θα πρέπει να μετατραπεί από ‘τιμοκε-
ντρική’ σε ‘πελατοκεντρική’ (price-centred culture  customer-centred culture). Σε 
αυτό θα συμβάλλει η γνώση σχετικά με τις ανάγκες-προτιμήσεις του πελάτη που εξα-
σφαλίζει η τεχνολογία της πληροφορικής. Η διαχείριση με βάση την προσωπική σχέση 
επιχείρησης-πελάτη (customer relationship management) στηρίζεται στην επιχειρη-
σιακή τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence), προκειμένου να πετύχει την μαζική 
εξατομίκευση των υπηρεσιών (mass customisation of services). Ενώ, η διαφήμιση και 
προώθηση υπηρεσιών που πηγάζει από τη σχέση ένας-προς-έναν (one-to-one 
marketing) στηρίζεται στο ψηφιακό νευρικό σύστημα της επιχείρησης (digital nervous 
system), προκειμένου να πετύχει την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες-απαιτήσεις των 
πελατών (direct personalisation of services). Άρα, αυτό που ενδιαφέρει την επιχείρηση 
είναι το ‘μερίδιο πελατών’ και όχι το ‘μερίδιο αγοράς’, το οποίο διεκδικεί μέσα από 
την ουσιαστική γνώση των ιδιαιτεροτήτων των πελατών και όχι μέσα από την μηχανική 
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συλλογή απρόσωπων δεδομένων (share of customer  essential knowledge of 
customer’s traits versus share of market  pointless collection of impersonal data). Οι 
πωλήσεις δεν στηρίζονται στη μετατροπή των υπηρεσιών σε καταναλωτικά προϊόντα 
όπου αυτό που μετράει είναι η χαμηλή τιμή, αλλά στην εξατομίκευση των υπηρεσιών 
όπου αυτό που μετράει είναι η σχέση με τον πελάτη (commoditization of services  
low price versus personalisation of services  customer relationship). Έτσι, το ζητού-
μενο είναι ο ‘δια βίου’ ή σταθερός πελάτης, που προχωρά σε επαναληπτικές αγορές  
και προωθεί το όνομα της επιχείρησης, ενισχύοντας παράλληλα την εικόνα της (loyal 
customer  repeated purchases  word-of-mouth publicity  brand name promotion 
 positive business image).  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του μαθήματος της Τεχνολογίας στην Β΄ τάξη του Γυμνασίου με σκοπό να ερευνήσει 
μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης και σύγκρισης των δεδομένων που παρουσίασαν 
οι μαθητές/τριες, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη διοίκηση τουριστικών 
επιχειρήσεων. Στο πρόσφατο παρελθόν οι συναλλαγές και οι αγορές των 
καταναλωτών και αντίστοιχα ο πωλήσεις των εμπόρων γίνονταν με καθαρά 
συμβατικά μέσα. Οι καταναλωτές προκειμένου να αγοράσουν αυτό που επιθυμούσαν 
ή να δεχτούν μία υπηρεσία έπρεπε να μεταβούν στην έδρα του προμηθευτή των 
αγαθών ή των υπηρεσιών. Στις μέρες μας ο τρόπος διεξαγωγής των συναλλαγών έχει 
αλλάξει. Ένας από τους νέους και τάχιστους τρόπους εξυπηρέτησης των 
καταναλωτών είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία στο 
εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα με πιο αργούς όμως ρυθμούς. Το ηλεκτρονικό 
εμπόριο σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη, καθώς αποτελεί έναν ιδιαίτερα 
αποτελεσματικό μηχανισμό της αγοράς, και συμβάλλει στην υγιή διαχείριση της 
οικονομίας. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο καλείται να επιλύσει παραδοσιακά 
επιχειρηματικά προβλήματα, όπως η δυσχέρεια των έγγραφων συναλλαγών και η 
αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης αποθεμάτων, αλλά και να προσφέρει νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, όπως η εύρεση νέων εταίρων και η προσφορά νέων 
προϊόντων ή υπηρεσιών.  

Λέξεις - Κλειδιά: Ηλεκτρονικό εμπόριο, ξενοδοχειακός κλάδος, Electronic Data 
Interchange- EDI 

Εισαγωγή 

Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κάθε χρήση 
τηλεπικοινωνιακών μέσων για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές ή επιχειρηματικές 
δραστηριότητες μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Δηλαδή κάθε εμπορική συναλλαγή 
με αυτόματο, ηλεκτρονικό και εξ’ αποστάσεως τρόπο και όχι με τις κλασσικές μορφές 
του εμπορίου (με φυσική επαφή και επικοινωνία). 

Για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας συναλλαγής χρησιμοποιούνται πολύπλοκοι 
προγραμματιστικοί μηχανισμοί και το κατάλληλο λογισμικό το οποίο επιτρέπει την 
Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (Electronic Data Interchange- EDI) ανάμεσα 
στις δύο πλευρές (μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και 
καταναλωτών) που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη συναλλαγή. Με άλλα λόγια, η 
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συγκεκριμένη μορφή συναλλαγής πραγματοποιείται μόνο μέσω υπολογιστών, 
παρακάμπτοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την 
πιθανότητα λάθους και την κακόβουλη χρήση στοιχείων. Βλέπουμε λοιπόν, ότι το ΗΕ 
δεν αποτελεί μία και μόνη τεχνολογία. Πρόκειται περισσότερο για ένα συνδυασμό 
τεχνολογιών ανταλλαγής δεδομένων (όπως το EDI και το email), πρόσβασης σε 
δεδομένα (shared databases, electronic bulletin boards - BBS, το World Wide Web 
κ.ά.) και αυτόματης συλλογής δεδομένων (bar coding, magnetic/optical character 
recognition). Υπάρχουν δύο τύποι ηλεκτρονικού εμπορίου: Έμμεσο ηλεκτρονικό 
εμπόριο, όπου η παραγγελία των προϊόντων γίνεται μέσω Η/Υ και τα οποία στη 
συνέχεια παραδίδονται στον πελάτη με φυσικό τρόπο χρησιμοποιώντας μεταφορικά 
και ταχυδρομικά μέσα. 

Επιχείρηση –προς -Καταναλωτή ΗΕ (Business to Consumer, B2C): Σε αυτή την 
κατηγορία περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές λιανικής πώλησης με 
ανεξάρτητους, μεμονωμένους καταναλωτές. Αυτή η κατηγορία έχει αναπτυχθεί με 
την εκτόξευση του World Wide Web. Οι καταναλωτές μαθαίνουν για τα προϊόντα 
μέσα από ηλεκτρονικές εκδόσεις, αγοράζουν προϊόντα με "ψηφιακό" χρήμα και άλλα 
ασφαλή συστήματα πληρωμής. Υπάρχουν τώρα "καταστήματα" σε όλο το Internet, 
που προσφέρουν κάθε είδος προϊόντων, από κέικ και κρασιά, μέχρι Η/Υ και 
αυτοκίνητα. π.χ. www.amazon.com  

Καταναλωτής  προς  Καταναλωτή ΗΕ (Consumer-to-Consumer, C2C): Σε αυτή την 
κατηγορία ο καταναλωτής πουλά απευθείας σε άλλους καταναλωτές. Παράδειγμα 
αποτελούν τα άτομα που κάνουν πωλήσεις μέσω καταχωρημένων αγγελιών, 
δικτυακοί τόποι δημοπρασιών, όπου ο οποιοσδήποτε μπορεί να πουλήσει οτιδήποτε. 
π.χ. www.e-bay.com  

Επιχείρηση - Δημόσια διοίκηση ΗΕ (Business-to-Goverment, B2G): Καλύπτει όλες 
τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών. Για παράδειγμα, στις 
ΗΠΑ οι λεπτομέρειες για τις προμήθειες των προσεχών κυβερνήσεων, εκδίδονται στο 
Internet και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ανταποκρίνονται ηλεκτρονικά. π.χ. 
www.e-oikonomia.gr  

Καταναλωτής - Δημόσια διοίκηση ΗΕ (Consumer-to-Goverment, C2G): Καλύπτει 
όλες τις συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και δημόσιων οργανισμών. π.χ. 
www.ika.gr                                                                                                                        

Ανταλλαγή πληροφοριών : Με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μπορεί να επιτευχθούν δύο 
στόχοι ταυτόχρονα. Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό κατάστημα με τις 
ηλεκτρονικές φόρμες, τους ηλεκτρονικούς καταλόγους και το e-mail, μπορούν να 
αντληθούν πληροφορίες από τους υπάρχοντες και πιθανούς πελάτες, ενώ ταυτόχρονα 
προβάλλονται τα προϊόντα. Έτσι, η εταιρία ενημερώνετε για τις καταναλωτικές τους 
συνήθειες, τα προβλήματά τους και τα προϊόντα που θα ήθελαν να αγοράσουν 
μελλοντικά . 
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Παραγγελία: Η παραγγελία και η παράδοση μέσω δικτύων έχει γίνει ρουτίνα για 
αρκετά εκατομμύρια κόσμου στον πλανήτη. Η κλασική φόρμα παραγγελίας έχει 
αντικατασταθεί από την ηλεκτρονική για χρήστες που αγοράζουν μέσω διαδικτύου 
από computers μέχρι λουλούδια.  

Παράδοση προϊόντος: Από το 1995 οι περισσότερες παραδόσεις λογισμικού στις 
ΗΠΑ γίνονται μέσω δικτύου και όχι με τον συμβατικό τρόπο. Προϊόντα όπως 
λογισμικό, βιβλία, μουσικά CD, φωτογραφίες, αρχιτεκτονικά και άλλα σχέδια είναι 
δυνατό να παραδοθούν ηλεκτρονικά. Έτσι, επιτυγχάνεται μείωση του κόστους λόγω 
αποφυγής μεταφορικών (ή και ενδιάμεσων), και ο πελάτης έχει το προϊόν στα χέρια 
του γρηγορότερα και φθηνότερα. Με το κατάλληλο εγκατεστημένο πρόγραμμα, στο 
ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στον κάθε πελάτη να βλέπει 
σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκτέλεση της παραγγελίας του. Η πρακτική αυτή 
εφαρμόζεται ήδη από εταιρείες όπως η Federal Express και UPS.  

Πληρωμή: Η τεχνολογία επιτρέπει πλέον την πληρωμή των προϊόντων ηλεκτρονικά. 
Οι πλέον επικρατέστεροι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής: α) Αντικαταβολή Είναι ο 
ποιο αξιόπιστος τρόπος για την πληρωμή του αγαθού που μόλις έγινε παραγγελία. Το 
προϊόν έρχεται στον χώρο που έχει επιλέξει ο πελάτης(σπίτι, γραφείο κ.α.) από έναν 
οδηγό και γίνεται η ανταλλαγή. Παίρνει το είδος που παρήγγειλε στα χέρια του και 
δίνει τα χρήματα που έχει συμφωνήσει. Απλά και σίγουρα.  β) Μέσω πιστωτικής 
κάρτας Η πληρωμή γίνεται δίνοντας τα στοιχεία της πιστωτικής μας κάρτας(αριθμός 
και ημερομηνία λήξης). Εφόσον ο δικτυακός τόπος που πραγματοποιήθηκε η 
παραγγελία εισπράξει τα χρήματα από την πιστωτική κάρτα, επιτυγχάνεται και η 
παράδοση του προϊόντος. γ) Μέσω τραπεζικού λογαριασμού Εάν ο πελάτης δεν έχει 
πιστωτική κάρτα ή αν δεν μπορεί εύκολα να βρίσκεται στο σπίτι τις ώρες που 
παραδίδουν οι οδηγοί του ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορεί να εξοφλήσει την 
παραγγελία μέσω τραπεζικού λογαριασμού. δ) Πληρωμή και παραλαβή στο 
κατάστημα Τέλος ένας άλλος τρόπος πληρωμής είναι η παραλαβή και πληρωμή της 
παραγγελίας του πελάτη στο πλησιέστερο κατάστημα (εφόσον υπάρχει). Ο πελάτης 
πληρώνει σε ένα κατάστημα της ιδιοκτησίας του ηλεκτρονικού και την επόμενη μέρα 
γίνεται η παράδοση του προϊόντος. ε) On line συναλλακτικές υπηρεσίες O πλέον 
καινοτομικός τρόπος για την πληρωμή ενός προϊόντος σε ένα δικτυακό τόπο. Ξένες 
εταιρείες παροχής on-line συναλλακτικών υπηρεσιών έχουν δημιουργηθεί για να 
διευκολύνουν τους on-line αγοραστές. Το PayPal είναι μία από αυτές.  

Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών (edi): Εάν τα προϊόντα είναι "απτά", δεν 
μπορεί η εταιρία να τα "περάσει" στον πελάτη μέσω Διαδικτύου. Μπορεί, όμως να 
ανταλλάξει παραστατικά με τους προμηθευτές, διανομείς και πελάτες, όπως δελτία 
παραγγελίας, δελτία αποστολής και τιμολόγια.  

Εξυπηρέτηση πελατών μετά την πώληση : Επειδή η σχέση της εταιρίας με τον 
πελάτη ουσιαστικά αρχίζει μετά την πώληση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 
για να πάρει πληροφορίες σχετικά με το πόσο ικανοποιημένος έμεινε από το προϊόν 
και σχετικά με τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος (πολλή, λίγη, συχνή, αραιή). Εάν 
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θέλει, μπορεί να γράψει λίγα λόγια σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο "ευχαριστημένων 
πελατών".  

Κατασκευή και Λειτουργία ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος 

Μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές του ΗΕ είναι και τα ηλεκτρονικά 
καταστήματα (electronic shops, cybermalls). Κάθε χρήστης του Internet μπορεί μέσα 
από την οθόνη του υπολογιστή του να βλέπει τα προϊόντα ενός καταστήματος και να 
αγοράζει αυτά που τον ενδιαφέρουν, πληρώνοντας φυσικά το ανάλογο αντίτιμο. Το 
προϊόν φθάνει στον καταναλωτή μέσω courier, επιβαρυνόμενο ως εκ τούτου με το 
κόστος μεταφοράς. Ωστόσο, η απουσία του μεσάζοντα διευρύνει σημαντικά το 
περιθώριο κέρδους με αποτέλεσμα η επιχείρηση στις περισσότερες φορές να μπορεί 
εύκολα να απορροφήσει τα έξοδα μεταφοράς. Η προβολή του προϊόντος μπορεί να 
γίνει από τα κλασικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή μέσω Internet, το οποίο τον 
τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να αποδεικνύει την δύναμη του σε αυτόν τον τομέα. 

Η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Είναι 
βέβαια δυνατόν να ακολουθηθούν διαφορετικές διαδρομές, ανάλογα με τις πωλήσεις 
που αναμένει η επιχείρηση και συνεπώς την επένδυση που είναι διατιθεμένη να 
πραγματοποιήσει. Η πλέον αυτόνομη και πλέον δαπανηρή λύση είναι η αγορά των 
εφαρμογών που θα δημιουργήσουν το ηλεκτρονικό κατάστημα και του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή που θα φιλοξενήσει τις εφαρμογές όπως επίσης και η μίσθωση της 
γραμμής που θα εξασφαλίσει τη σύνδεση με το Internet. Αυτή ακριβώς η μίσθωση, σε 
συνδυασμό με το κόστος της γραμμής σύνδεσης ενός Web server με το Internet (10 
εκ.) καθιστά απαγορευτική αυτή τη λύση για την μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία 
θέλει να δοκιμάσει την είσοδό της σε αυτήν την νέα αγορά με το μικρότερο 
επενδυτικό ρίσκο. Για αυτές τις επιχειρήσεις η βέλτιστη λύση είναι η ενοικίαση ενός 
ηλεκτρονικού καταστήματος, απαλλασσόμενες έτσι από τον πάγιο εξοπλισμό και τα 
τηλεπικοινωνιακά έξοδα (βλέπε παρακάτω). 

Το συνολικό κόστος ενοικίασης ηλεκτρονικού καταστήματος συντίθεται από τρία 
μέρη : το κόστος δημιουργίας βάσης δεδομένων και προβολής των προϊόντων (setup 
fee) ,το μηνιαίο ενοίκιο και την προμήθεια επί των πωλήσεων . Καθένας εξ’αυτών 
των παραγόντων διαμορφώνεται ανάλογα με την εταιρία που ενοικιάζει το 
ηλεκτρονικό κατάστημα και τις απαιτήσεις της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Αν για 
παράδειγμα τα προϊόντα της αριθμούν μερικές δεκάδες, το setup fee είναι σαφώς 
χαμηλότερο από αυτό κάποιας άλλης επιχείρησης με εκατοντάδες ή χιλιάδες 
προϊόντα. Επίσης, ανάλογα με το προϊόν και τα περιθώρια κέρδους που αυτό έχει 
διαμορφώνεται και η προμήθεια επί των πωλήσεων. Στην ελληνική αγορά αυτή τη 
στιγμή υπάρχουν 3 εταιρίες που που αναλαμβάνουν την ενοικίαση ηλεκτρονικών 
καταστημάτων , η Compulink, η Hellas On Line και ο Istos. Εντούτοις, μόνο η πρώτη 
έχει δραστηριοποιηθεί και στην πράξη, έχοντας ενοικιάσει χώρους για 5 ηλεκτρονικά 
καταστήματα , το τελευταίο εκ των οποίων ασχολείται με πωλήσεις ξενόγλωσσων 
βιβλίων Πληροφορικής. Η πρώτη, ιδιοκτήτρια εταιρία του COSMOS MALL, δεν 
εμπορεύεται η ίδια κανένα προϊόν σε κανένα από τα καταστήματα. Ο ρόλος της 
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περιορίζεται στην παροχή του virtual χώρου καθώς και των λοιπών υπηρεσιών που 
σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορικού κέντρου. 

Διαπιστώσεις από την Χρήση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήματα σε μια επιχείρηση. 
Στο διαδίκτυο, το μέγεθος της επιχείρησης δεν παίζει σημαντικό ρόλο. Μεγάλες και 
μικρές επιχειρήσεις έχουν την ίδια πρόσβαση στους πελάτες και μπορούν να 
δημιουργήσουν παρόμοια παρουσία στο διαδίκτυο. Ακόμη, η έδρα της επιχείρησης 
δεν παίζει κανένα ρόλο. Όπου και να βρίσκεται η επιχείρηση, οι πελάτες μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα επιτρέπει όχι 
μόνο τη διεύρυνση της πελατείας, αλλά και την υπέρβαση των περιορισμών στα 
ωράρια λειτουργίας, γιατί μπορούν να πουληθούν αγαθά όλο το 24ώρο. Πιο 
συγκεκριμένα, τα πλεονεκτήματα μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο 
διαδίκτυο είναι: Ευρεία γεωγραφική κάλυψη: Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να 
απευθυνθεί σε πελάτες που βρίσκονται παντού, χωρίς τη σύσταση τοπικού 
υποκαταστήματος. Ελαχιστοποίηση της προμηθευτικής αλυσίδας: Ο προμηθευτής 
μπορεί να απευθυνθεί απευθείας στον πελάτη, χωρίς την ανάμειξη «ενδιάμεσων». 
Μείωση λειτουργικού κόστους:  Η μείωση του λειτουργικού κόστους οφείλεται στο 
γεγονός ότι η επιχείρηση μπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες με ελάχιστο κόστος. 
Επίσης, όσο αυξάνεται ο αριθμός των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος τόσο 
μειώνεται το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης αυτών. Συνεχής λειτουργία: Το 
διαδίκτυο είναι ίσως τα μοναδικό κανάλι εξυπηρέτησης πελατών που επιτρέπει την 
πραγματοποίηση αγορών οποιαδήποτε στιγμή το 24ώρο. Εργαλείο μάρκετινγκ: Η 
επιχείρηση μπορεί να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του διαδικτύου για προσφορές, 
διαχείριση και ενημέρωση πελατών, στατιστικά στοιχεία πρόσβασης και πωλήσεων.  

Τα βασικά οφέλη της επιχείρησης με τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος 
είναι: Αύξηση των πωλήσεων, άμεση ικανοποίηση των πελατών, άμεση ενημέρωση 
των πελατών για καινούργια προϊόντα, βελτίωση της επικοινωνίας με τους πελάτες, 
βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων και παραγγελιών. 

Τα μειονεκτήματα συνοψίζονται στα εξής: Θα δημιουργηθούν προβλήματα 
βιωσιμότητας ορισμένων παραδοσιακών εμπορικών επιχειρήσεων. Θα εκλείψει η 
παραδοσιακή μορφή πώλησης σε καταστήματα, οπότε θα υπάρξουν απολύσεις 
εργαζομένων. Η παραδοσιακή απασχόληση ρυθμίζεται από την εργατική νομοθεσία 
και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όμως είναι πιθανό η εργασία με τη μορφή 
του ηλεκτρονικού εμπορίου να μην προστατεύεται με τον ίδιο τρόπο και ως εκ τούτου 
η μείωση του κόστους εργασίας θα αυξάνει την ανταγωνιστικότητα. Θα απαιτούνται 
αυξημένα και νέα προσόντα, ικανότητες και δεξιότητες απ’ την πλευρά των 
εργαζομένων, πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει δύσκολη την προσαρμογή τους στις 
νέες συνθήκες εργασίας. Δεν υπάρχει εμπιστευτικότητα και ασφάλεια όσον αφορά το 
περιεχόμενο κάποιων πληροφοριών. Δεν υπάρχει ακεραιότητα, ώστε να 
προφυλάσσεται το υποκείμενο των πληροφοριών που διακινούνται. 
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Συμπεράσματα 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σχέση με το 
συμβατικό;  Με δυο λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πλεονεκτήματα του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σχέση με το συμβατικό είναι η αμεσότητα, η ευκολία 
και το χαμηλό κόστος της επικοινωνίας. Βελτιώνεται η αποστολή, η ταχύτητα 
παραλαβής των απεσταλμένων, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος 
και ευελιξία στις κινήσεις. Τα οφέλη είναι η πληρέστερη επικοινωνία, η εξωστρέφεια, 
η ανάπτυξη στενότερων σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές και κατ’ επέκταση η 
αύξηση των πωλήσεων. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση μιας 
ηλεκτρονικής αγοράς; Οι ηλεκτρονικές αγορές μπορούν να μειώσουν αισθητά το 
κόστος των επιχειρήσεων αναφορικά με την αναζήτηση νέων προμηθευτών, 
προϊόντων και εναλλακτικών πηγών διαθέσιμων αγαθών. Επιπλέον, τους παρέχουν τη 
δυνατότητα να αξιολογούν και να μετρούν την αποδοτικότητα των προμηθευτών 
τους. Οι προμήθειες πραγματοποιούνται με περισσότερη ευελιξία, ταχύτητα και 
οικονομία. 

Ποια πλεονεκτήματα δημιουργούνται για μία επιχείρηση που θα ενταχθεί στη 
διαδικασία του ηλεκτρονικού εμπορίου; Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θα 
δημιουργηθούν για την επιχείρηση με την υλοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικής 
παραγγελιοληψίας θα είναι τα παρακάτω : Προσφορά ενός προηγούμενου 
συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης που εξαλείφει σύνθετες, χρονοβόρες 
διαδικασίες, υπεραπλουστεύει, συστηματοποιεί και οργανώνει τις συναλλαγές με τους 
πελάτες . Δημιουργία σημαντικής υποδομής ηλεκτρονικού εμπορίου η οποία μαζί με 
την εμπειρία που θα αποκτηθεί από το προσωπικό της επιχείρησης θα είναι 
ανεκτίμητης αξίας για τη μελλοντική εξέλιξη και επέκταση σε άλλες εφαρμογές του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Αναβάθμιση υπηρεσιών προς πελάτες με την παροχή 
πληροφόρησης σχετικά με τις παραγγελίες του κάθε πελάτη και προσωπικών 
(Customised) πληροφοριών που ενδιαφέρουν ειδικά τον κάθε πελάτη.  Σημαντική 
μείωση κόστους - μειώσεις τιμών θα προκύψουν από την αυτοματοποίηση της 
παραγγελιοληψίας καθότι το κόστος όλων των σχετικών καθημερινών συναλλαγών 
θα μειωθεί κατά αρκετές τάξεις μεγέθους. Η μείωση του κόστους θα οδηγήσει με τη 
σειρά της σε μείωση τιμών. 
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Αναφορές από το Διαδίκτυο 

http://www.go-online.gr   

http://www.gge.gr 

http://www.tee.gr   

http://www.etl.uom.gr   
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Η αξιοποίηση του video στην εκπαιδευτική διαδικασία  
Συμπεράσματα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών εργασιών 

Γιαννακόπουλος 
Ιωάννης  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.19 
giannnisg@gmail.com 

Δαβράζος 
Γρηγόριος  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.19 
gregory.davrazos@gmail.com 

Σπυροπούλου 
Παναγιώτα  

 Εκπαιδευτικός Π.Ε.19 
p.spiropoulou@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε σε συμπεράσματα τα οποία αντλήσαμε από 
βιβλιογραφική ανασκόπηση εκπαιδευτικών ερευνών που αναφέρονται στην διδακτική 
αξιοποίηση της τεχνολογίας του Video. Η αξιοποίηση μπορεί να αναφέρεται είτε 
στην προβολή Video για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων διδακτικών σκοπών είτε 
στην δημιουργία από τους μαθητές Video στα πλαίσια της διαδικασίας μάθησης. Η 
αξιοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας κρύβει ορισμένες παγίδες στις οποίες θα 
αναφερθούμε ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει υπ όψιν του όταν αποφασίσει να αξιοποι-
ήσει την εν λόγω τεχνολογία.  

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Video, Εκπαίδευση  

Εισαγωγή 

Η τεχνολογία συνεχώς προχωρά, σε πολλές περιπτώσεις με αλματώδεις ρυθμούς. 
Στοιχεία που μόλις πριν από μια δεκαετία ήταν πρακτικά αδύνατο να ενταχθούν σε 
μια διδασκαλία, σήμερα – από τεχνικής τουλάχιστον απόψεως – είναι εφικτό να χρη-
σιμοποιηθούν και η μέχρι τώρα ενσωμάτωσή τους δείχνει ότι ίσως καλό είναι να θε-
ωρούνται από τους διδάσκοντες και εκ των ων ουκ άνευ σε μια διδασκαλία, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να υποκαθιστούν και να παραμερίζουν προϋπάρχοντα 
στοιχεία διδακτικής παρέμβασης.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων στοιχείων αποτελεί το video. Έτοιμο υλικό, α-
ναρτημένο στο διαδίκτυο, ελεύθερο για προβολή χωρίς περιορισμούς και χρεώσεις, 
βρίσκεται μόλις ένα κλικ μακριά από διδάσκοντες και μαθητές. Μπορεί να φωτίσει 
σκοτεινά σημεία, να φέρει μπροστά στα μάτια των μαθητών απομακρυσμένους τό-
πους, άγνωστα έθιμα, επικίνδυνες δραστηριότητες, να προβληματίσει, να παρακινή-
σει, να εμπνεύσει τόσο εκπαιδευτικούς όσο και μαθητές.  

Ακόμη, εργαλεία εγκατεστημένα στους υπολογιστές, τίθενται στη διάθεσή τους για 
να δημιουργήσουν τα δικά τους video, προσφέροντας νέες δυνατότητες σε ευρύτερο 
κοινό. Τέλος, η ενσωμάτωση συσκευών καταγραφής εικόνας (κινούμενης ή μη) και 
ήχου σε μία και μοναδική συσκευή, καθιστά και την εγγραφή video και ήχου πολύ 
εύκολη και απλή διαδικασία.  

Ο συνδυασμός των παραπάνω, μπορεί εν δυνάμει να οδηγήσει ένα καθηγητή ή μια 
καθηγήτρια στη δημιουργία του δικού του/της εκπαιδευτικού video, που με τη σειρά 
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του μπορεί να ωθήσει κάποιους μαθητές και κάποιες μαθήτριες να εμπλακούν στη 
διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών, καταγραφής γεγονότων, φαινομένων, μαρτυ-
ριών και – στο πλαίσιο μιας διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης – να εμβαθύνουν 
και να εμπεδώσουν γνώσεις σε ένα οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο, ενώ παράλ-
ληλα αναπτύσσουν δεξιότητες χειρισμού εργαλείων σχετικών με τις νέες τεχνολογίες 
και, πολλές φορές, ανακαλύπτουν και ταλέντα που δεν υποψιάζονταν καν πως ίσως 
έχουν, όπως αυτό της σκηνοθεσίας, της δημιουργίας σεναρίου, της οργάνωσης μιας 
κινηματογραφικής παραγωγής. 

Στην παρούσα εργασία, γίνεται μια αναφορά στη χρήση και τις δυνατότητες αξιοποί-
ησης του video στην εκπαίδευση, μέσα από τη μελέτη βιβλιογραφικών ερευνών.  

Αρχικά, θα δούμε για ποιους διδακτικούς σκοπούς ενδείκνυται η αξιοποίηση του vid-
eo, στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε την δημιουργία video στα πλαίσια της διδακτι-
κής τεχνικής «Μάθηση μέσω Επίλυσης Προβλήματος».  

Τέλος, θα αναφερθούμε σε ορισμένες κακές πρακτικές αξιοποίησης του video στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η προστιθέμενη αξία της αξιοποίησης του video 
στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 

Ο Merrill (2002) σε μια σύνθεση έγκριτων θεωριών εκπαιδευτικού σχεδιασμού ανα-
πτύσσει πέντε βασικές αρχές της διδασκαλίας: 

1. Καθορισμός των προβλημάτων του πραγματικού κόσμου του μαθητή (με σειρά πο-
λυπλοκότητας). 

2. Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης του μαθητή ως θεμέλιο για την νέα γνώση. 

3. Επίδειξη νέας γνώσης στους μαθητές (παρά η περιγραφή του τί πρόκειται να μά-
θουν). 

4. Οι μαθητές εφαρμόζουν τη νέα γνώση για επίλυση προβλημάτων. 

5. Οι μαθητές ενσωματώνουν τη νέα γνώση στην καθημερινή τους ζωή. 

Το video μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία εξυπηρετώντας τη 
δεύτερη και τρίτη αρχή, δηλαδή την ενεργοποίηση και την επίδειξη. 

Ο Koumi (2006) συνοψίζει στον παρακάτω πίνακα συγκεκριμένες τεχνικές δημιουρ-
γίας video που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένους διδακτικούς σκο-
πούς: 
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Διδακτικοί 
Σκοποί 

Τεχνικές Δημιουργία Video 

Τρόποι 
για  
την προώθηση 
Γνωστικών 
στόχων  
και  
την καλλιέργεια 
δεξιοτήτων. 

1. σύνθετες εικόνες, για παράδειγμα διαίρεση οθόνης 
2. κινούμενα διαγράμματα για διερεύνηση των διαδικασιών  
3. οπτικές μεταφορές, συμβολισμοί, αναλογίες 
4. μοντελοποίηση μιας διαδικασίας μέσω της απλοποίησης 
5. απεικόνιση εννοιών με πραγματικά παραδείγματα 
6. συμπύκνωση χρόνου με την τεχνική επεξεργασία καταγραφής 

της καθημερινότητας 
7. παράθεση αντίθετων ή αντιφατικών καταστάσεων 
8. αφηγηματική δύναμη του πλούσιου συστήματος συμβόλων της 

τηλεόρασης 
9. επίδειξη δεξιοτήτων από ένα ειδικό (για παράδειγμα σε σχέση 

με κάποια τέχνη, φυσικές, λογικής, κοινωνικές, λεκτικές). 
Απόκτηση 
συγκεκριμένων 
εμπειριών 
μέσω 
επίδειξης 
 

1. δυναμική εικαστική αλλαγή ή μετακίνηση 
2. χώροι, για παράδειγμα δυσπρόσιτες ή απομακρισμένες τοπο-

θεσίες 
3. όψεις υπό οπτική γωνία για παράδειγμα εναέρια λήψη, ή πολύ 

κοντινό πλάνο λεπτομέρειας 
4. τεχνικές διεργασίες ή τεχνικός εξοπλισμός 
5. αντικείμενα τριών διαστάσεων (3D) με χρήση κίνησης ή παρά-

θεσης 
6. αργή ή γρήγορη κίνηση 
7. αλληλεπίδραση ανθρώπων και ζώων, στην πραγματικότητα ή 

δραματοποιημένα 
8. γεγονότα που συμβαίνουν μόνο μία φορά ή σπάνια γεγονότα 

(συμπεριλαμβάνονται και φιλμ αρχείου) 
9. χρονολογική σειρά και διάρκεια 
10. ανεπεξέργαστο υλικό για να αναλυθεί από τους θεατές 
11. οργανωμένες εκδηλώσεις, για παράδειγμα πολύπλοκα πειρά-

ματα, δραματοποιημένες αναπαραστάσεις 
Πρόκληση 
Κινητοποίησης 
Καλλιέργεια 
Συναισθημάτων 
και 
Στάσεων 
 

1. Δημιουργία ερεθισμάτων για ενεργοποίηση της θέλησης για μά-
θηση, για παράδειγμα, αποκαλύπτοντας τη γοητεία ενός θέματος 
2. Κινητοποίηση, παρακίνηση σε ανάληψη δράσης, πρόκληση των 
θεατών να σηκωθούν και να κάνουν πράγματα 
3. Δημιουργία κινήτρων για χρήση στρατηγικής δείχνοντας τα επι-
τυχή αποτελέσματά της¸ για παράδειγμα τεχνικές επιτυχίας στις 
εξετάσεις 
4. Ελάττωση του αισθήματος απομόνωσης ενός μαθητή που βρί-
σκεται σε απομακρυσμένο σημείο δίνοντας τη δυνατότητα να έχει 
οπτική επαφή με τον εκπαιδευτικό ή τους υπόλοιπους μαθητές  
5. Αλλαγή νοοτροπίας, εκτιμήσεων, πρόκληση συμπάθειας προς 
τους ανθρώπους 
6. Καθησυχασμός, ενθάρρυνση της αυτοπεποίθησης 

Πίνακας 1: Τεχνικές Video για την εξυπηρέτηση διδακτικών σκοπών (Koumi, 2006) 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει στη μαθησιακή διαδικασία video το οποίο 
είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο. Αν και οι ιστότοποι που διαθέτουν δωρεάν διαμοιρα-
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σμό video περιέχουν video ποικίλης ποιότητας το οποίο έχει μεταφορτωθεί είτε από 
ερασιτέχνες είτε από επαγγελματίες και το περιεχόμενο του μπορεί να είναι ακατάλ-
ληλο, κακής ποιότητας, ή ακόμη και ανακριβές, εντούτοις, ο Karppinen (2005) υπο-
στήριξε ότι το ψηφιακό video που βρίσκεται διαθέσιμο στο διαδίκτυο μπορεί να προ-
ωθήσει την ουσιαστική μάθηση. Οι τρεις βασικές λειτουργίες που βοηθούν το video 
να προσθέσει αξία στη διδασκαλία, και τις περιέγραψε ο Koumi (2006) στον παραπά-
νω πίνακα έχει διαπιστωθεί ότι υφίστανται σε πολλά video κλιπ που διατίθενται δω-
ρεάν στο διαδίκτυο σε ιστότοπους όπως το YouTube (Snelson, 2008). 

Η Δημιουργία Video στα πλαίσια της τεχνικής 
«Μάθηση μέσω Επίλυσης Προβλήματος» 

Η Fragaki (2008) τονίζει την αξία της εμπλοκής των μαθητών στην παραγωγή ενός 
video. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει «η σκηνοθεσία και η παραγωγή – το να σκηνοθετεί 
ή να συμμετέχει κανείς στην παραγωγή του τελικού προϊόντος είναι μια πολύ δημιουρ-
γική διαδικασία. Απαιτεί από το μαθητή να έχει όραμα, να κατανοήσει τα στοιχεία και 
να τα συνδυάσει δημιουργώντας ένα συνεκτικό προϊόν». Από εκπαιδευτικές έρευνες 
που έχει αξιοποιηθεί η τεχνική «Μάθηση μέσω Επίλυσης Προβλήματος» (Problem 
based Learning - PBL) για τη δημιουργία video (Reid et al., 2002; Fraser & Oram, 
2003; Kearney & Schuck, 2005) αντλήθηκαν οι παρακάτω συμβουλές προς εκπαιδευ-
τικούς που επιδιώκουν να εντάξουν τη δημιουργία video στην μαθησιακή διαδικασία: 
♦ Κάντε χρήση της ανάθεσης παραγωγής ψηφιακού video, σε ζεύγη ή σε μικρές ομά-

δες, ως βασικό μέσο μάθησης και προώθησης της συναισθηματικής εμπλοκής των 
μαθητών αξιοποιώντας τα συνεργατικά και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά της μά-
θησης. 

♦ Σχεδιάστε εκπαιδευτικούς κύκλους PBL με αυθεντικά προβλήματα που υποστηρί-
ζουν την εκμάθηση συγγραφής σεναρίου και τις τεχνικές καταγραφής ψηφιακού 
video 

♦ Παρέχετε επαρκή υποστήριξη (Kwan, 2000) για τα στάδια εκείνα, στα οποία είναι 
πιθανό να παρατηρηθεί εκδήλωση αρνητικών συναισθημάτων, δηλαδή τα στάδια 
εκείνα όπου οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται ενεργά μέσω σεμιναρίων στη συγγραφή 
σεναρίων και την καταγραφή ψηφιακού video. 

Ο εκπαιδευτικός για να προωθήσει την μάθηση μπορεί επιπλέον (α) να συμπεριλάβει 
πρακτικές μαθητοκεντρικής αξιολόγησης (peer evaluation) (Dochy et al., 2003) και (β) 
να οργανώσει μια τελική συνάντηση αξιολόγησης των έργων των μαθητών εκτός ωρα-
ρίου μαθημάτων προκειμένου να εορταστεί η ολοκλήρωση του έργου. Με αυτό τον τρό-
πο, φαίνεται να ενισχύεται η συναισθηματική εμπλοκή των φοιτητών (Fraser & Oram, 
2003). 

Κακές πρακτικές χρήσης video στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η Hobbs (2006) κάνοντας αναφορά σε κακές πρακτικές χρήσης του video μέσα στην 
τάξη, σημειώνει ότι από την εποχή ακόμη των πρώτων σχολικών φιλμ της δεκαετίας 
του 1920, οι ταινίες ντοκιμαντέρ και άλλα οπτικοακουστικά προγράμματα έγιναν μέ-
ρος της εξύφανσης της Αμερικανικής σχολικής κουλτούρας. Χωρίς όμως την ύπαρξη 
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συγκεκριμένης εκπαιδευτικής προοπτικής, η χρήση των πολυμέσων μέσα στη σχολι-
κή τάξη μπορεί να αναπαράγει τους τρόπους με τους οποίους η τηλεόραση, το video 
και τα άλλα ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιούνται στο σπίτι, δηλαδή ως μέσα παθητι-
κής αναψυχής, διασκέδασης ή απόδρασης. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να χρησιμοποιούν 
το video με τρόπους που ωφελούν τις δικές τους ανάγκες, αλλά που δεν συμβάλλουν 
με ουσιαστικό τρόπο στη διαδικασία της μάθησης από την πλευρά των μαθητών. Οι 
επόμενες επτά πρακτικές έχουν χαρακτηριστεί ως κακές πρακτικές χρήσης video μέ-
σα στη σχολική τάξη: 

1. Έλλειψη σαφούς προσδιορισμού του εκπαιδευτικού σκοπού 
2. Μη χρήση των κουμπιών pause, rewind, και άρα μη χρήση της επανάληψης 
3. Η προβολή video σε πολυπληθή κοινά χρησιμοποιείται από τους καθηγητές ως 

«διάλειμμα» 
4. Ο δάσκαλος διανοητικά «αποσυνδέεται» κατά τη διάρκεια των προβολών 
5. Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί την προβολή video ως ανταμοιβή 
6. Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί τα οπτικοακουστικά μέσα μόνο για να προσελκύσει 

την προσοχή 
7. Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί το video για να ελέγχει τη συμπεριφορά των μαθητών 

Καταλήγοντας η Hobbs (2006) διαπιστώνει ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ένα 
ευρύ φάσμα μεθόδων για τη χρήση ταινιών, video και άλλων υλικών ενημέρωσης 
στην τάξη στους τομείς της επιστήμης, της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, στην υγεία, 
τη λογοτεχνία και τις κοινωνικές επιστήμες. Ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό των διδα-
σκόντων χρησιμοποιεί τα πολυμέσα ως “όχημα” για την τεκμηρίωση της επίδοσης 
των μαθητών, ή ως εργαλείο για τη δημιουργία μηνυμάτων ή για να δοθούν ερεθί-
σματα στην τάξη για συζήτηση ή γράψιμο, αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται σε κά-
ποιες τάξεις. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το 
video και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με συνηθισμένους τρόπους χωρίς σαφή προ-
βληματισμό σχετικά με τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους τους.  

Επίλογος 

Όσο γλαφυρή και παραστατική κι αν είναι η διάλεξη ενός εκπαιδευτικού, η προσή-
λωση του μαθητή/τριας δε μπορεί να διαρκέσει για πολλή ώρα. Πρέπει ο εκπαιδευτι-
κός να έχει πάντα κατά νου, πως ο δρόμος για τη γνώση περνά από πολλούς σταθ-
μούς. Από τους ιδιαίτερα αποτελεσματικούς είναι η ενσωμάτωση του video στη διδα-
σκαλία. Από την ανάλυση της βιβλιογραφίας προκύπτει όμως και το συμπέρασμα ότι 
το video δεν είναι πανάκεια. Πριν από τη χρήση του απαιτείται πολύς κόπος και χρό-
νος με προσεκτική επιλογή του θέματος, του τρόπου παρουσίασής του, της διάρκειάς 
του, ενώ πρέπει να ληφθούν υπόψη και ένα πλήθος στοιχείων σχετικών με τη δη-
μιουργία του, που αν παραλειφθούν, μάλλον το τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι το 
επιθυμητό. Ίσως είναι καλύτερα να μη γίνει καθόλου χρήση, παρά να γίνει κακή χρή-
ση video στην τάξη. Η ενθάρρυνση των μαθητών για ενεργό συμμετοχή στην κατα-
σκευή ενός video από τους ίδιους μπορεί να οδηγήσει σε πολύ εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα, θέτοντάς τους στο προσκήνιο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν 
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πρωτοβουλίες και να γίνουν δημιουργικοί, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες, εκτός 
από το τεχνικό μέρος της παραγωγής ενός video, και πάνω στο αντικείμενο που δια-
πραγματεύεται το video, αφού θα χρειαστεί να κάνουν έρευνα, να μελετήσουν, να 
δοκιμάσουν και να απορρίψουν μεθόδους και θεωρίες προκειμένου να εκτελέσουν 
την εργασία. 
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Περίληψη 

Είναι γεγονός ότι όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις για το ρόλο και τη σημασία της δια 
βίου εκπαίδευσης αλλά και οι σχετικές πολιτικές που κατά καιρούς εφαρμόζονται, έ-
χουν διαφοροποιηθεί πολύ τα τελευταία πενήντα χρόνια. Έτσι, τόσο η ανάπτυξη των 
επιστημών και της νέας τεχνολογίας όσο και η διάδοση γνώσεων και πληροφοριών 
μέσω της χρήσης του διαδικτύου και των άλλων κοινωνικών δικτύων έχουν επηρεάσει 
όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής. Ως εκ τούτου δε θα μπορούσε να μείνει ανεπη-
ρέαστος και ο χώρος της εκπαίδευσης. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ερευνη-
θεί αν υπάρχει θετική σχέση τόσο ανάμεσα στο φύλο και τη χρήση των κοινωνικών 
δικτύων όσο και ανάμεσα στην απασχόληση και τη χρήση τους, προκειμένου να εντά-
ξουμε σύγχρονες μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο « Νέο Σχολείο». Για τον 
λόγο αυτό, πραγματοποιήσαμε ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο τριάντα ερωτή-
σεων σε δείγμα 120 ατόμων.  

Λέξεις κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κοινωνικά δίκτυα, Νέο Σχολείο. 

Εισαγωγή 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι θεωρητικοί της εκπαίδευσης (Holmberg, 
2002) και (Keegan, 2001) αναφέρουν και τεκμηριώνουν την ύπαρξη ενός δομημένου 
και θεμελιωμένου επιστημονικού πεδίου που ακούει στο όνομα «εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση». Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διδάσκει και ενεργοποιεί τον μαθητή πώς να 
μαθαίνει μόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μία ευρετική πορεία αυτομά-
θησης (Λιοναράκης, 2006). Ωστόσο, συνεχίζει ο Λιοναράκης “από τη στιγμή που η εξ ΑΕ 
απέκτησε μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική και παιδαγωγική οντότητα, δημιουργήθηκαν 
νέοι κώδικες, νέα δεδομένα, νέοι μετρήσιμοι στόχοι”. Σε αυτό το σημείο να επισημά-
νουμε, ότι πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο ευρωπαϊκός χώρος 
της γνώσης και στόχος της ήταν να γίνει μέχρι το 2010 η πιο ανταγωνιστική και η πιο 
δυναμική οικονομία της γνώσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο στρατηγικός αυτός στόχος 
διακηρύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας το 2000. Επιπλέον, η Επι-
τροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (European Commission) έχει παράγει σημαντικά κεί-
μενα πολιτικής και έχει εκδώσει αντίστοιχες ανακοινώσεις. Τέτοια κείμενα αποτελούν 
«η Ευρώπη της Γνώσης» και «Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης» 
που εξέταζε το σημερινό αλλά και μελλοντικό ρόλο των πανεπιστημίων της Ευρώπης 
(Europa, 2003). Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση του στρα-
τηγικού στόχου της οικονομίας της γνώσης, εξαρτάται από το συνδυασμό τεσσάρων 
αλληλένδετων στοιχείων: 
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1. Την παραγωγή νέας γνώσης 
2. Τη μετάδοσή της μέσω της εκπαίδευσης 
3. Τη διάδοσή της μέσω των ΤΠΕ  
4. Τη χρήση και την αξιοποίησή της στο πλαίσιο νέων βιομηχανικών διαδικασιών ή 

υπηρεσιών.  

Επειδή, σε αυτές τις διαδικασίες τα πανεπιστήμια πρωταγωνιστούν, σε αυτή την εργα-
σία εξετάστηκε μέσα από απαντήσεις που μας έδωσαν φοιτητές από τέσσερα ανώτερα 
και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρα μας, αν ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων 
ενισχύει την «πίστη» των φοιτητών σε αυτά. Επίσης αν ενισχύεται η πίστη των εκπαι-
δευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπ/σης και 
πώς μελλοντικά οι ίδιοι μπορούν να εφαρμόσουν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπ/σης 
στο «Νέο Σχολείο». 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνάς μας, ήταν να εξετάσει τις σύγχρονες προσεγγίσεις στα πλαίσια της 
άτυπης εκπ/σης και την εφαρμογή της στο «Νέο Σχολείο». Συγκεκριμένα προσπάθησε 
να προσδιορίσει την θετική επίδραση που έχει η χρήση των κοινωνικών δικτύων στην 
άτυπη εκπ/ση ερευνώντας μια ομάδα φοιτητών από ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της χώρας μας και μια ομάδα εκπ/κων που ανήκουν στη δευτεροβάθμια 
εκπ/ση.  

Στόχοι της έρευνας 

Επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν:  

• Η εξέταση της συχνότητας χρήσης των κοινωνικών δικτύων  
• Η επιβεβαίωση της χρήσης του face book, ως του πιο δημοφιλούς κοινωνικού 

δικτύου. 
• Η Αξιοποίηση των συμπερασμάτων της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σε προτά-

σεις που αφορούν εφαρμογές προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο « 
Νέο Σχολείο».  

Μηδενικές υποθέσεις 

1η Μηδενική Υπόθεση (Η0): Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο φύλο και τη χρήση των 
κοινωνικών δικτύων.  

1η Εναλλακτική υπόθεση ΗΑ: Υπάρχει σχέση μεταξύ του φύλου και της χρήση των 
κοινωνικών δικτύων. 

2η Μηδενική υπόθεση (H0): Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην απασχόληση και τη 
χρήση των κοινωνικών δικτύων. 

2962

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-8-1    "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Αθήνα,  7  &  8   Νοεμβρίου 2015



2η Εναλλακτική υπόθεση ΗΑ: Υπάρχει σχέση μεταξύ της απασχόλησης και της χρήσης 
των κοινωνικών δικτύων.  

Σημασία / χρησιμότητα της έρευνας 

Τα ευρήματα της έρευνας ευελπιστούμε ότι θα συμβάλουν σε περαιτέρω ανάπτυξη της 
εξ αποστάσεως εκπ/σης μέσω των κοινωνικών δικτύων και συγκεκριμένα στην εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού και κατάλληλου λογισμικού 
στα πλαίσια του « Νέου Σχολείου». 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας κρίθηκε σκόπιμο να ζητηθεί η άποψη ανδρών 
και γυναικών ηλικίας από 18 ετών και πάνω που σχετίζονταν με τα κοινωνικά δίκτυα 
στα πλαίσια του προγράμματος των σπουδών τους στα ανωτέρω ιδρύματα της τριτο-
βάθμιας εκπ/σης αλλά και των εκπαιδευτικών που λόγω των αυξανόμενων αναγκών 
και απαιτήσεων της σημερινής εποχής για εξειδίκευση κατέφυγαν σε κάποιο πρό-
γραμμα εξ αποστάσεως εκπ/σης προκειμένου να επιμορφωθούν. Ελήφθη μέριμνα για 
την προστασία της ανωνυμίας των ατόμων που έλαβαν μέρος.  

Το δείγμα αποτελείτο από 120 άτομα. Η επιλογή των ατόμων αυτών έγινε τυχαία ανά-
μεσα στα παρακάτω τέσσερα (4) ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώ-
ρας μας καθώς και σε εκπαιδευτικούς που εργάζονταν στη δευτεροβάθμια εκπ/ση κατά 
το σχολικό έτος 2013-14.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε χέρι - 
χέρι τόσο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος ΤΟΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ και σε φοιτη-
τές της ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ, της ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΑΤΡΑΣ, του ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ και σε Έλ-
ληνες εκπ/κους της δευτεροβάθμιας εκπ/σης. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 30 κλιμακούμενες ερωτήσεις κλειστού τύπου και 
οι απαντήσεις διατυπώθηκαν με βάση την 5 βάθμια κλίμακα Likert από το 1 έως 5 
(όπου, 1 = Διαφωνώ Απόλυτα και 5= Συμφωνώ Απόλυτα).  

Το 26,7% του δείγματος αποτέλεσαν 32 εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, το 22,5% 27 φοιτητές του προγράμματος Π.Ε.ΣΥ.Π. της ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνας, το 
19,2% 23 φοιτητές του προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της ΑΣΠΑΙΤΕ Πάτρας, το 18,3% 
22 φοιτητές του ΠΜΣ του τμήματος ΤΟΔΑ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη 
ΣΠΑΡΤΗ και το 13,3% 16 φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Λαμίας. Η 
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το Στατιστικό Πρόγραμμα SPSS 20.0. 

Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης 

Στο σύνολο των 120 ερωτηθέντων, το 37,5% αποτελούσαν 45 άντρες ενώ το 62,5% 75 
γυναίκες 
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Σχετικά με την ερώτηση: «Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης», Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 1.  

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Συχνότητα Ποσοστό 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
2/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΣΥΧΝΑ 
1/ΜΗΝΑ 
ΣΠΑΝΙΑ 
Σύνολο 

78 65,0 
17 14,2 
19 15,8 
1 0,8 
5 4,2 
120 100,0 

Πίνακας 1: Απαντήσεις στο ερώτημα «Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης» 

Στο ερώτημα «Χρησιμοποιείτε το Face book;». Το 80% δηλαδή 96 ερωτηθέντες απά-
ντησαν θετικά, ενώ το υπόλοιπο 20%, 24 άτομα αρνητικά.  

Στον πίνακα 2 δίνεται η συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές: φύλο και χρήση των κοι-
νωνικών δικτύων. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, υπάρχει θετική σχέση ανά-
μεσα στο φύλο και στη χρήση των κοινωνικών δικτύων (τεστ Spearman's rho). Τιμή 
του r= ,180, t= 0,049, p< 0,05. Άρα τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά.  

 
 

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ 

 Τεστ 
Spearman's rho 
( r ) 

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Συντελεστής 
συσχέτισης 1,000 ,180* 

Τεστ διπλής 
κατεύθυνσης . ,049 

N (δείγμα) 120 120 

ΦΥΛΟ 

Συντελεστής 
συσχέτισης ,180* 1,000 

Τεστ διπλής 
κατεύθυνσης ,049 . 

N (δείγμα) 120 120 

Πίνακας 2: Συσχέτιση του φύλου με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. 

*Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο εμπιστοσύνης 5%. p<0,05. (Τεστ διπλής 
κατεύθυνσης). 

Στον πίνακα 3 δίνεται η συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές: απασχόληση και χρήση 
των κοινωνικών δικτύων. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, υπάρχει θετική σχέση 
ανάμεσα στην απασχόληση και στη χρήση των κοινωνικών δικτύων (τεστ Spearman's 
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rho). Τιμή του r= ,198, t= 0,030, p< 0,05. Άρα τα αποτελέσματα είναι στατιστικά ση-
μαντικά. 

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΡΗΣΗ 

Τεστ. 
Spearman's 
rho (r) 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Συντελεστής συ-
σχέτισης  1,000 ,198* 

Τεστ διπλής κα-
τεύθυνσης . ,030 

N (δείγμα) 120 120 

ΧΡΗΣΗ 

Συντελεστής συ-
σχέτισης ,198* 1,000 

Τεστ διπλής κα-
τεύθυνσης ,030 . 

N (δείγμα) 120 120 

Πίνακας 3: Συσχέτιση της απασχόλησης με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. 

*Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο εμπιστοσύνης 5%. p<0,05. (Τεστ διπλής 
κατεύθυνσης).  

Αποτελέσματα της έρευνας 

Τα κυριότερα αποτελέσματα που απορρέουν από την εν λόγω έρευνα, ήταν τα εξής: 

1. Υπήρξε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο φύλο και τη χρήση των κοινω-
νικών δικτύων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του (τεστ Spearman's rho) όπου 
r= 0,180, t= 0,049, και p < 0,05, τα οποία απεικονίζονται στον (πίνακα 2) 

2. Υπήρξε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην απασχόληση και τη χρήση των 
κοινωνικών δικτύων, όπως έδειξε το (τεστ Spearman's rho) όπου r = 0,198, t= 
0,030, και p < 0,05 και καταγράφονται στον (πίνακα 3) 

3. Το 65% των ερωτηθέντων της έρευνας χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα κα-
θημερινά. 

4. Το 80% των ατόμων που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιούν 
το Face book. 

5. Προτείνεται ανεπιφύλακτα η χρήση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπ/σης στο 
«Νέο Σχολείο».  

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Όσον αφορά στην πρώτη μηδενική υπόθεση (H0) της έρευνας : Δεν υπάρχει σχέση 
ανάμεσα στο φύλο και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, κατόπιν στατιστικής ανά-
λυσης (τεστ Spearman's rho) r= 0,180, t= 0,049, και p < 0,05, (πίνακας 2) αποδείχτηκε 
ότι είναι στατιστικά σημαντική. Απορρίπτεται λοιπόν η μηδενική υπόθεση και ισχύει 
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η εναλλακτική ότι δηλαδή υπάρχει σχέση μεταξύ του φύλου και της χρήσης των κοι-
νωνικών δικτύων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με αυτό της έρευνας των (Σχο-
ρετσανίτου & Βεκύρη, 2010) που έδειξε ότι άνδρες και γυναίκες έχουν εξίσου θετική 
στάση απέναντι στις ΤΠΕ και τα κοινωνικά δίκτυα. 

Η δεύτερη μηδενική υπόθεση (H0) της έρευνας ήταν ότι: Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα 
στην απασχόληση και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Από τη στατιστική ανάλυση 
προέκυψε ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στην απασχόληση και στη χρήση των 
κοινωνικών δικτύων (τεστ Spearman's rho) r = 0,198, t= 0,030, και p < 0,05, (πίνακας 
3) και αυτή η σχέση είναι στατιστικά σημαντική. Απορρίπτεται λοιπόν η μηδενική υ-
πόθεση και ισχύει η εναλλακτική ότι δηλαδή υπάρχει σχέση μεταξύ της κύριας απα-
σχόλησης των ατόμων και της χρήσης των κοινωνικών δικτύων. Τα αποτελέσματα 
αυτά είναι αντίθετα με την έρευνα της (Μπέση & Ζιώγου, 2012) όπου διαπιστώθηκε 
ότι από το σύνολο των 78 νηπιαγωγών του δείγματος: οι απόψεις των νηπιαγωγών για 
τα κοινωνικά δίκτυα δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από τις σπουδές και την μετέπειτα 
επιμόρφωσή τους. 

Ο τρίτος στόχος μας ήταν η εξέταση της συχνότητας χρήσης των κοινωνικών δικτύων. 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1 η χρήση των κοινωνικών δικτύων είναι ευρύτατη α-
φού το 65% του δείγματος τα χρησιμοποιεί καθημερινά, το 14,2% δύο φορές τη βδο-
μάδα το 15,8% συχνά το 0,8% μια φορά το μήνα και μόνο το 4,2% τα χρησιμοποιεί 
σπάνια.  

Όσον αφορά στον τέταρτο στόχο της έρευνας αν δηλαδή το face book αποτελεί ένα 
δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης η απάντηση ήταν θετική αφού το 80% των ε-
ρωτηθέντων δηλαδή 96 ερωτηθέντες απάντησαν θετικά. Τα αποτελέσματα αυτά είναι 
σύμφωνα με αυτά του (Lipsman, 2007) όπου αναφέρει ότι το Facebook είναι η πιο 
διάσημη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης.  

Το Νέο Σχολείο και η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση 

Σήμερα, η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας παιδείας, η προαγωγή της εκπαιδευτικής έ-
ρευνας στη πράξη, η υποστήριξη της καινοτομίας, αλλά και η πειραματική εφαρμογή 
νέων προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικών μεθόδων, η επιλογή και η χρήση κα-
τάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού οποιασδήποτε μορφής, η εφαρμογή καινοτόμων 
διδακτικών πρακτικών και δημιουργικών δράσεων αποτελούν κάποιους από τους κυ-
ριότερους σκοπούς της λειτουργίας του «Νέου Σχολείου». Όλα αυτά είναι φανερό ότι 
αποτελούν πρόκληση για τους νέους εκπαιδευτικούς και δημιουργούν τις προϋποθέσεις 
στην πράξη, για τη σύνθεση ενός νέου πεδίου εκπαιδευτικών εφαρμογών.  

Δεδομένου ότι σύντομα θα πάψει να είναι διακριτή η συμβατική από την της εξ απο-
στάσεως μάθηση (Reddy & Srivastava, 2003 στο Αποστολίδου, 2011) το σχολείο ο-
φείλει να προετοιμάζει τους μαθητές του, αναπτύσσοντας τους δεξιότητες ζωής που 
αφορούν τη συμμετοχή τους σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πρόκειται, 
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για μια καινούρια αντίληψη της μάθησης από απόσταση που « εκδηλώνει εξίσου δυ-
ναμικές και πρωτοποριακές κινήσεις στα επίπεδα της παιδαγωγικής πρακτικής, της ε-
ρευνητικής μεθοδολογίας, του εκδημοκρατισμού της γνώσης και της διδακτικής» (Α-
ποστολίδου, 2011). Έτσι, η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση τόσο στρατηγικά όσο 
και πολιτικά μπορεί να αποτελέσει λύση για σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 
συμβατική σχολική εκπαίδευση (Λιοναράκης, 2011).  

Μία άλλη παράμετρο που λάβαμε υπόψη μας ήταν η διαθεματική προσέγγιση της γνώ-
σης και η διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Αυτό όμως προϋπο-
θέτει αλλαγή στον τρόπο σκέψης των μαθητών. Οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν 
την κριτική τους ικανότητα ώστε να είναι σε θέση να συνδυάζουν γνώσεις από διαφο-
ρετικά επιστημονικά πεδία, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στην ολοένα και 
πιο απαιτητική κοινωνική πραγματικότητα. Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης θα 
προσφέρει δυνατότητες στους μαθητές για ολιστική γνώση των επιστημών αλλά και 
της καθημερινότητας, όπως σε θέματα που αφορούν στη δημοκρατία, στα ανθρώπινα 
δικαιωμάτων, στην παγκόσμια ειρήνη κ.α. (Λιοναράκης, 2011). Είναι θα λέγαμε το 
πέρασμα από τη Διδακτική του Αντικειμένου στη διδακτική του Ενεργού Υποκειμένου 
(Κοσσυβάκη, 2003) που εκπαιδευτικοί και μαθητές επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και διαμορφώνουν από κοινού τους εκπαιδευτικούς στό-
χους. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί, βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν βιω-
ματική εμπειρία μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Η χρήση της νέας εκπαιδευ-
τικής τεχνολογίας, η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων θα επιτρέπει στους μαθητές 
να λειτουργούν σε εξ αποστάσεως μαθησιακά περιβάλλοντα τόσο στο σχολείο όσο και 
στη δια βίου μάθηση. 

Προϋποθέσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπ/σης 

Για να εφαρμοστούν με επιτυχία προγράμματα εξ αποστάσεως εκπ/σης στο «Νέο Σχο-
λείο», κρίνονται απαραίτητα: 

• Η συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστά-
σεως.  

• Η συνεχής εξερεύνηση, συλλογή και οργάνωση πληροφοριών και περιεχομένου.  
• Η εφαρμογή σύγχρονων θεωριών μάθησης, όπως ο εποικοδομητισμός και ο κο-

νεκτιβισμός , με μια μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική προσέγγιση.  
• Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και στις σύγχρονες μεθό-

δους διδασκαλίας.  
• Απαιτείται να υπάρχει στα σχολεία ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός (ηλε-

κτρονικοί υπολογιστές και σύνδεση στο διαδίκτυο).  

Η πρόσβαση στη γνώση και η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για όλους, χωρίς 
καμία διάκριση, αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους στόχους της εκπαιδευτικής 
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πολιτικής κάθε χώρας. Ας μην ξεχνάμε ότι οι ιστορικοί και κοινωνικοί παράγοντες εί-
ναι εκείνοι που καθορίζουν την ταυτότητα κάθε εκπαιδευτικής αλλαγής, αλλά και την 
ανάπτυξη και την προοπτική της, μέσα σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλληλεπιδρά.  
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Η χρήση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Μπαζακογιάννη Στέλλα 
Εκπαιδευτικός 

bazakogiannist@gmail.com 

Περίληψη 

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν σήμερα ένα χρήσιμο και εύκολο στη χρήση διδακτικό 
εργαλείο τόσο για τους/τις εκπαιδευτικούς, όσο και για την πλειονότητα των μαθητών/-
τριών που από πολύ μικρή ηλικία έχουν εξοικειωθεί με τα επιτεύγματα της τεχνολο-
γίας. Από τους ειδικούς αναγνωρίζεται η θετική συμβολή της χρήσης των νέων τεχνο-
λογιών στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία για το σύνολο των γνωστικών αντι-
κειμένων. Παράλληλα, η χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή έχει εντοπιστεί και σε 
μαθήματα όπως αυτό της Μουσικής στον τομέα κυρίως της ενίσχυσης της συμμετοχής 
των μαθητών/-τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην προώθηση του ενδιαφέ-
ροντός τους γενικότερα για τη μουσική. Σκοπός της παρούσας εργασία είναι να παρου-
σιάσει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του 
λογισμικού Finale 2010 κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Μουσικής σε μαθητές 
και μαθήτριες της Ε’ τάξης του Δημοτικού όσον αφορά στην αύξηση της συμμετοχής 
τους στο μάθημα και την ενίσχυση του μορφωτικού αποτελέσματος. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Μουσική, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Ο ρόλος της μουσικής στη ζωή και στη διαπαιδαγώγηση των Ελλήνων είναι αναγνω-
ρισμένος από τη αρχαιότητα και γι’ αυτόν τον λόγο αποτελούσε βασικό μάθημα στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των εποχών. Ωστόσο, στη σημερινή εποχή στο ελλη-
νικό σχολείο σε όλες τις βαθμίδες έχει επικρατήσει η διάκριση των μαθημάτων σε 
«πρωτεύοντα» μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνουν τα γλωσσικά μαθήματα και τα μα-
θηματικά και σε «δευτερεύοντα» με τη Μουσική να ανήκει στα δεύτερα (Hodges, 
2005). Αυτό εξηγείται, καθώς στο σχολείο κυριαρχεί η έμφαση στην καλλιέργεια και 
ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, ενώ η Μουσική καταλαμβάνει χαμηλή θέση 
στον πολιτισμό με συνέπεια τον μουσικό αναλφαβητισμό των μαθητών/-τριών 
(Gardner, 1985). 

Στο πλαίσιο του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών του 2003 
πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος Μουσικής είναι: «η ανάπτυξη και καλλιέργεια της 
ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία μουσι-
κής ως μιας από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του αν-
θρώπου [...]» (ΔΕΠΠΣ Μουσικής ΦΕΚ 304/β, 13-3-2003). Στο πλαίσιο αυτό η Μου-
σική προσεγγίζεται ως ένα μάθημα που απαιτεί από τα παιδιά μέσα από ποικίλες δρα-
στηριότητες την ανάπτυξη της συνεργασίας, της ομαδικότητας, του αλληλοσεβασμού 
και της αποδοχής ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, κοινωνικής καταγωγής κλπ.  
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Παράλληλα, οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) κατέχουν κυρίαρχο 
ρόλο σύγχρονη κοινωνία και επηρεάζουν τόσο τις ανεπτυγμένες, όσο και τις αναπτυσ-
σόμενες χώρες στις διάφορες διαστάσεις της κοινωνικής ζωής: εκπαίδευση, οικονομία, 
αγορά εργασίας κ.ά. (Ράπτης & Ράπτη, 2002). Υπό το νέο αυτό πρίσμα δημιουργείται 
η ανάγκη αλλαγής του περιεχομένου και των στοχεύσεων των εκπαιδευτικών συστη-
μάτων, έτσι ώστε να είναι εφικτή η ανταπόκρισή τους στις νέες ανάγκες του ανθρώπου 
και στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (Γιαβρίμης κ.α., 2009). Ο Papert αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά «ο υπολογιστής είναι δάσκαλος, μαθητής και εργαλείο. Μα πάνω 
απ’ όλα στις ηλικίες του νηπιαγωγείο και του δημοτικού είναι διασκέδαση, παιχνίδι» (στο 
Καραβελλάκη& Κέφη,  

Η ένταξη και η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα 
πρότυπα των διδακτικών και μαθησιακών συμπεριφορών (Κοσσυβάκη, 2003), καθώς 
έχει μεταβληθεί ο τρόπος πρόσκτησης της γνώσης με την ενθάρρυνση της ενεργού 
συμμετοχής των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία και περιορίζοντας σε με-
γάλο βαθμό την παραδοσιακή διδακτική (Καψάλης& Νήμα, 2002). Στο πλαίσιο του 
νέου εκπαιδευτικού και διδακτικού περιβάλλοντος η κοινωνικοποίηση, η αυτενέργεια 
και η βιωματική μάθηση των μαθητών/-τριών είναι στόχοι που εύκολα επιτυγχάνονται 
με τη χρήση των επιτευγμάτων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

Έρευνα 

Δείγμα έρευνας 

Στην έρευνα συμμετείχαν σαράντα (40) παιδιά από τρία Δημοτικά σχολεία του Ν. Θεσ-
σαλονίκης της Ε’ Δημοτικού στα οποία διδασκόταν το μάθημα της Μουσικής από κα-
θηγητή μουσικής. Το σύνολο των μαθητών/-τριών είχαν  βασικές μουσικές γνώσεις και 
ένα ικανοποιητικό βαθμό εμπειρίας σχετικά με μουσικές δραστηριότητες (όπως για πα-
ράδειγμα, το να ακούν μουσική, να παίζουν μουσική χρησιμοποιώντας κάποιο όργανο 
και να συνθέτουν) μέσα στο χώρο της τάξης σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα 
μουσικής εκπαίδευσης.  

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα ποσοστά του επιπέδου εμπειρίας των μαθη-
τών/-τριών στη Μουσική και στη Σύνθεση και αντίστοιχα με διάκριση των επιπέδων 
σε Χαμηλό, Μέτριο και Υψηλό.  
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Πίνακας 1: Εμπειρία μαθητών/-τριών στη Μουσική 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Εμπειρία μαθητών/-τριών στη Σύνθεση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρωτόκολλο της μελέτης περίπτωσης 

Η παρατήρηση της εργασίας των παιδιών στο μάθημα της Μουσικής διήρκησε 2 εβδο-
μάδες με πρωτόκολλο που είχε δομηθεί από την καθηγήτρια- ερευνήτρια. Για την πα-
ρατήρηση τη δεύτερη βδομάδα χρησιμοποιήθηκε μια κάμερα, για τη χρήση της οποίας 
εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη άδεια από τους γονείς των μαθητών/-τριών κατόπιν της 
πλήρους ενημέρωσης εκ μέρους μας τόσο με σχετικό έγγραφο αλλά και με προσωπική 
ενημέρωση προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η όλη διαδικασία πληροί τις προϋπο-
θέσεις της επιστημονικής έρευνας. 
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Βασικοί άξονες του πρωτοκόλλου παρατήρησης ήταν οι εξής:  

1. Εντοπισμός- λύση προβλήματος από τους/τις μαθητές/-τριες 
2. Συνεργασία μαθητών/-τριών 
3. Συνευθύνη μαθητών/-τριών 
4. Εξοικείωση των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες 
5. Βιωματική μάθηση 
6. Δημιουργικότητα-φαντασία μαθητών/-τριών 

Κάθε άξονας αξιολογήθηκε από την ερευνήτρια με βαθμό από το 1 έως το 4, που η 
αντιστοιχία του βαθμού με το επίπεδο πλήρωσης των επιδιωκόμενων αξόνων πα-
ρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Επίπεδο επιδιωκόμενων αξόνων 
1 Ανύπαρκτο  
2 Χαμηλό  
3 Μέτριο  
4 Υψηλό  

Αρχικά τα παιδιά την πρώτη εβδομάδα εργάστηκαν στον υπολογιστή προκειμένου να 
εξοικειωθούν στις βασικές λειτουργίες του προγράμματος ‘Finale 2010’ (αυτό το κομ-
μάτι της έρευνας δεν βιντεοσκοπήθηκε). Στη δεύτερη βδομάδα τα παιδιά χωρισμένα σε 
ομάδες των τριών ή δύο ατόμων κλήθηκαν να συνθέσουν μικρές μελωδίες με γλωσσικά 
κείμενα τα οποία είχαν τα ίδια επιλέξει μέσα από μια ευρεία λίστα τραγουδιών που 
τους είχαν δοθεί κατάλληλα για την ηλικία τους και γνωστά σε αυτά και μέσα από 
αυτήν τη διαδικασία διερευνήθηκαν οι προαναφερθέντες άξονες. 

Αποτελέσματα- Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα από την ποιοτική ανάλυση των τριών πρωτοκόλλων παρατήρησης 
έδειξαν ότι η χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή εκπληρώνει σε μεγάλο βαθμό ό-
λους τους επιδιωκόμενους άξονες σε διαφορετικό, ωστόσο, βαθμό τον καθένα. Παρα-
τηρήθηκε ότι στο σύνολό τους τα παιδιά εργαζόμενα με το συγκεκριμένο μουσικό λο-
γισμικό για να συνθέσουν το κομμάτι τους εκφράζουν και αναπτύσσουν τις ιδέες τους, 
συζητούν με τα άλλα και να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις προκειμένου να φέ-
ρουν εις πέρα το project τους, καλλιεργώντας έτσι τη συνεργασία και την επικοινωνία 
τους με τα υπόλοιπα. 

Αναφορικά με τον εντοπισμό και την επίλυση του προβλήματος διαφάνηκε ότι τα παι-
διά επιλέγοντας και αναλαμβάνοντας να συνθέσουν τη μελωδία της επιλογής τους εξέ-
φρασαν τις απόψεις τους με επιχειρήματα που στηρίζονταν σε υποκειμενικά κριτήρια 
και στην προσωπικότητα τους. Επιπροσθέτως, εργάστηκαν και λειτούργησαν ως σύ-
νολο, αφού όλα μαζί ανέλαβαν από κοινού την ευθύνη να αποδώσουν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο την αποστολή τους, αυτό γίνεται σαφές από το γεγονός ότι τα παιδιά 
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ζητούν την επιβεβαίωση και την αναγνώριση των δράσεών τους από τα υπόλοιπα μέλη 
της ομάδας τους. Αξιοσημείωτη παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι μέσα στις ομάδες 
τα παιδιά και σε συνδυασμό με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σύσφιξαν τις 
σχέσεις τους και παρατηρήθηκε έντονη αλληλεπίδραση με παιδιά με διαφορετικό πο-
λιτισμικό κεφάλαιο, καθώς η επίτευξη του στόχου κάθε ομάδας δεν είχε να κάνει τόσο 
με δεξιότητες γλώσσας, οι οποίες πολύ συχνά δημιουργούν προβλήματα επικοινωνίας. 
Έτσι, η ομάδα λειτούργησε εύρυθμα προς τον κοινό στόχο της και τα παιδιά συνεργά-
στηκαν και συνεννοήθηκαν άψογα. Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι ο συγκεκριμένος τρόπος 
εργασίας ικανοποιεί και προωθεί σημαντικά τις αρχές της διαπολιτισμικής και πολυ-
πολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Παράλληλα, οι ενέργειες και η δράση των μαθητών/-τριών χαρακτηρίζονταν έντονα 
από το αίσθημα της συνευθύνης, καθώς γνώριζαν ότι από τις προσπάθειες όλων των 
μελών της ομάδας εξαρτάται η αρτιότητα του αποτελέσματος, οπότε όλοι και όλες έ-
βαζαν τον καλύτερο εαυτό τους. 

Ακόμη, η όλη διαδικασία εργασίας των μαθητών/-τριών και η σύνθεσης της μελωδίας 
στηρίχτηκε στην αυτενέργεια και στην προσωπική εργασία των μαθητών/-τριών με ε-
πικουρική την παρουσία και παρέμβαση της καθηγήτριας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
τα παιδιά να χτίζουν σταδιακά και να ενισχύουν τη γνώση τους μέσα από μια βιωματική 
εμπειρία.  

Πολύτιμα εργαλεία για την περάτωση του project κάθε ομάδας αποδείχτηκαν η φαντα-
σία και η δημιουργικότητα. Η χρήση των νέων τεχνολογιών αναμφισβήτητα προωθεί 
και αναπτύσσει σε σημαντικό βαθμό τη φαντασία των χρηστών της, έτσι και στο δικό 
μας παράδειγμα τα παιδιά έκαναν ευρεία χρήση της προκειμένου να δημιουργήσουν 
ένα πρωτότυπο μουσικό κομμάτι της αρεσκείας τους. 

Τέλος, σε σημαντικό βαθμό ενισχύθηκε η εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τη χρήση 
του συγκεκριμένου λογισμικού. Καταρχάς, πρέπει να σημειώσουμε ότι παρόλο που τα 
παιδιά έκαναν χρήση του λογισμικού για πρώτη φορά δεν επηρέασε αρνητικά την κύ-
ρια δραστηριότητά τους. Απεναντίας, η συγκεκριμένη εργασία έδωσε τη δυνατότητα 
ακόμη και στα παιδιά με περιορισμένες δεξιότητες στη χρήση των νέων τεχνολογιών 
να τις ενισχύσουν και σε όσα ήδη ήταν εξοικειωμένα να διευρύνουν τη χρήση τους. 

Συμπεράσματα 

Τα αποτέλεσμα της έρευνας έδειξαν ότι η χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για τη 
σύνθεση μελωδίας στο μάθημα της Μουσικής έχει θετικές συνέπειες αναφορικά με τη 
συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο μάθημα και στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντός 
τους γι’ αυτό και ταυτίζονται με τα αποτελέσματα άλλων σχετικών ερευνών (Κυρίδης 
κ.ά, 2003: σ. 40).  
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Τα παιδιά συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν μέσα στην ομάδα συνειδητοποιώντας τον 
ρόλο τους ως προσωπικότητες με αποτέλεσμα την κοινωνικοποίησή τους Ο ρόλος των 
ΤΠΕ, λοιπόν, παίζει σημαντικό ρόλο δεδομένου ότι παρέχει ένα περιβάλλον κατάλ-
ληλο για την ανάπτυξη των συνεργατικών δραστηριοτήτων. Έτσι οι αλληλεπιδράσεις 
που αναπτύσσονται στις ομάδες με τη χρήση του μουσικού λογισμικού αρκετά συχνά 
οδηγούν σε ομοφωνίες, συγκλίνοντας σταδιακά σε ισόρροπη συνεργασία, υποδηλώνο-
ντας το θετικό ρόλο των ΤΠΕ και της συνεργατικής μάθησης στην ανάπτυξη δεξιοτή-
των των μαθητών, σε μουσικό και συνεργατικό πλαίσιο.  

Κρίνουμε, λοιπόν, ότι τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αποτελούν ένα παρά-
δειγμα επιτυχούς χρήσης των ΤΠΕ στο μάθημα της Μουσικής στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση για τον εμπλουτισμό των αναλυτικών προγραμμάτων του μαθήματος. Το μά-
θημα της Μουσικής μπορεί έχει στόχο την ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης σε ένα 
συνδυαστικό πλαίσιο μουσικής έκφρασης και χρήσης των ΤΠΕ. Με αυτό τον τρόπο, 
μπορεί να υπάρξει μία θετική προσέγγιση της ένταξης των ΤΠΕ στη μουσική διδασκα-
λία στο Δημοτικό αποδεικνύοντας ότι ο συνδυασμός ομαδοσυνεργατικής μάθησης και 
η χρήση των ΤΠΕ συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της εκπαίδευσης. 
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Περίληψη 

Η ανάπτυξη της Τεχνολογίας και η περιρρέουσα ηλεκτρονική γνώση συνδέεται άρρη-
κτα με την καθημερινή δραστηριότητα. Λογικό απότοκο αποτελεί το αίτημα αρμονικής 
συνύπαρξης της παραδοσιακής διδασκαλίας με τα ηλεκτρονικά εργαλεία μάθησης. Οι 
εκπαιδευτικοί σήμερα υποχρεούνται να εφαρμόζουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης τις Τ.Π.Ε. Αναντίρρητα, η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση ε-
γείρει το ενδιαφέρον των μαθητών και καθιστά η χρήση τη μάθηση αποτελεσματικό-
τερη. Απόρροια αυτού είναι να βελτιώνεται η διδακτική διαδικασία και να ενισχύεται 
η αγάπη για τη μάθηση. Σκοπός και επιμέρους στόχοι της παρούσας  εργασίας είναι να 
παρουσιάσει μια διδακτική προσέγγιση με θέμα «Τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου 
στη μάθηση με διδακτικό αντικείμενο τα οικολογικά ζητήματα  της λίμνης Καστο-
ριάς». 

Λέξεις - Κλειδιά: οικολογικά ζητήματα, ερωτηματολόγιο, διαδίκτυο, λίμνη Καστοριάς 

Εισαγωγή 

Με την εξέλιξη της Τεχνολογίας και την εισαγωγή του διαδικτύου λόγω της τεχνολο-
γικής εξέλιξης αλλάζει άρδην ο τρόπος μάθησης των μαθητών. Παραδοσιακά μέχρι 
σήμερα ο δάσκαλος και τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούσαν τον κύριο πομπό νέων 
πληροφοριών. Η μάθηση στηριζόταν στον έντονο δασκαλοκεντρισμό και στην περιο-
ρισμένη συμμετοχή των μαθητών. Ιδιαίτερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ο βαθ-
μοθηρικός χαρακτήρας και η στείρα απομνημόνευση ως βασικές επιδιώξεις του εκπαι-
δευτικού συστήματος καθιστούσαν τη μάθηση παρωχημένη και τροχοπεδούσαν τη διά-
θεση των μαθητών για περαιτέρω ενασχόληση με τα Γράμματα. Η εισαγωγή των Νέων 
Τεχνολογιών και ιδιαίτερα του διαδικτύου ως διδακτικού εργαλείου στην εκπαιδευτική 
διαδικασία καθίσταται αναπόδραστη και οι λόγοι που τα επιβάλλουν την χαρακτηρί-
ζουν αναγκαία. 

Αρχικά, το διαδίκτυο διευκολύνει τη διδασκαλία και περιορίζει την δασκαλοκεντρική 
διδασκαλία. Αναντίρρητα , το διαδίκτυο ως διδακτικό εργαλείο για την επίτευξη ενός 
διδακτικού σκοπού, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναζητήσουν πληθώρα πλη-
ροφοριών μέσα από την επαφή τους με Τράπεζες Δεδομένων (Malafantis ,2011). Ο 
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μαθητής μπορεί μέσα στο διαδίκτυο να αναζητήσει έρευνες, άρθρα, επιστημονικά πε-
ριοδικά, δημοσιεύσεις και λεξικά. Ο μαθητής, λοιπόν, αναζητά γρήγορα και εύκολα 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μαθήματά του ερχόμενος σε επαφή τόσο με την 
ελληνική όσο και με την ξένη βιβλιογραφία (Ευαγόρου , 2004). Συνεπώς να διευρύνο-
νται οι πνευματικοί ορίζοντες, να οξύνεται η κριτική ματιά, να ανοίγουν οι ορίζοντες 
της μάθησης, εν ολίγοις να αναβαθμίζεται το νοητικό επίπεδο του μαθητή με τρόπο 
εύκολο και συνάμα οικείο.  

Ταυτόχρονα, εκτιμούμε ότι η μάθηση γίνεται περισσότερο ποιοτική. Ο παραδοσιακός 
τρόπος διδασκαλίας σε συνδυασμό με το σύνηθες παρωχημένο περιεχόμενο των σχο-
λικών εγχειριδίων τροχοπεδούσαν κάθε προσπάθεια του εκπαιδευτικού για δημιουργία 
κινήτρων και ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές (Ευαγόρου, 2004). Ο έντονος 
δασκαλοκεντρισμός και η απουσία διαλόγου δεν καλλιεργούσαν την ατομικότητα των 
μαθητών, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να στηρίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες 
του δασκάλου χωρίς προσπάθεια αυτενέργειας και ανάπτυξης πρωτοβουλίας στην α-
ναζήτηση της γνώσης.  Η χρήση του διαδικτύου ως διδακτικό εργαλείο μπορεί να επι-
φέρει ριζικές αλλαγές στον τρόπο μελέτης των μαθητών (Μπράτιτσης, 2013).  Η τε-
χνολογία δίνει τη δυνατότητα μεταξύ άλλων στους μαθητές να επεξεργασθούν και να 
φιλτράρουν πληροφορίες, να μελετούν και να κρίνουν, να αξιολογούν και να προβλη-
ματίζονται (Halmberg ,Midoro ,2001).Υπό αυτό λοιπόν το πρίσμα, οι μαθητές καλλιερ-
γούν την ατομικότητά τους και αποκτούν βασικά στοιχεία προσωπικότητας που θα 
τους βοηθήσουν στην ολοκλήρωσή τους. 

Συνακόλουθα, παρατηρούμε ότι η μάθηση γίνεται περισσότερο δημιουργική. Αδιαμφι-
σβήτητα, η πλειονότητα των μαθητών αντιτίθεται στη μονότονη διδασκαλία, η οποία 
τείνει να μετατρέψει τη μάθηση σε μια διαδικασία ευμέθοδης και συστηματικής μετα-
λαμπάδευσης γνώσεων. Η δημιουργικότητα παραγκωνίζεται, ενώ οι μαθητές παθητι-
κοποιούνται, ακολουθούν το συρμό και καλλιεργούν συναισθήματα αποστροφής και 
απέχθειας προς τη διδασκαλία. Στον αντίποδα, η χρήση των Νέων Τεχνολογιών και 
ιδιαίτερα του διαδικτύου αναζωογονεί τους μαθητές και τους καθιστά και φιλομαθείς. 
Ιδιαίτερα η διαδεδομένη χρήση οπτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων αίρει την προ-
σοχή και το ενδιαφέρον με φυσικό επακόλουθο την υλοποίηση των διδακτικών στόχων 
και σκοπών (Ευαγόρου , 2004). 

Οι δυνατότητες του διαδικτύου είναι απεριόριστες. Το διαδίκτυο επαναστατικοποιεί τη 
γνώση και προσφέρει πλήρη ενημέρωση. Η αξιοποίησή του όμως προϋποθέτει αφενός 
κατάλληλα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς και αφετέρου κατάλληλα επιλεγμένα παι-
δαγωγικά προγράμματα ( Holmberg ,Midoco ,2001). 

Είναι γεγονός ότι η παραδοσιακή διδασκαλία χρειάζεται να εναρμονιστεί με τα νέα 
δεδομένα της εποχής. Χρειάζεται λοιπόν μια αρμονική συνύπαρξη της παραδοσιακής 
μάθησης με τις Νέες Τεχνολογίες . Ο ρόλος του δασκάλου είναι αδιαμφισβήτητος και 
η διαχρονικότητα του γραπτού λόγου είναι ανεκτίμητη. Εντούτοις, «η γνώση είναι δύ-
ναμη» και γι΄ αυτό το λόγο ο σύγχρονος δάσκαλος οφείλει να κατανοήσει τις σύγχρονες 
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μαθησιακές και διδακτικές απαιτήσεις και να προσπαθήσει να συμπορευθεί με αυτές. 
Οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι οι Νέες Τεχνολογίες έχουν διεισδύσει τόσο στη ζωή 
των δασκάλων όσο και κυρίως των μαθητών. Αποτελεί αδήριτη ανάγκη, λοιπόν, να 
επιμορφωθεί καταλλήλως και να εντάξει ως διδακτικό εργαλείο τη χρήση του διαδι-
κτύου.  

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η διδασκαλία ενός διδακτικού αντικειμένου με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών και 
του διαδικτύου έχει συζητηθεί ποικιλοτρόπως. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι : 

1. Μπορούν οι Νέες Τεχνολογίες να συμβάλλουν θετικά στην αφομοίωση ενός 
διδακτικού αντικειμένου; 

2. Μπορούν οι Νέες Τεχνολογίες να συμβάλλουν θετικά στη διδακτική δραστη-
ριότητα; 

Εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες έχουν εντάξει το αίτημα για την εισαγωγή των 
Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία και ιδιαίτερα ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη διδασκα-
λία (Κουτσογιάννης,2011). Πορίσματα έχουν φανερώσει ότι οι Νέες Τεχνολογίες και 
το διαδίκτυο ενισχύουν τον κριτικό γραμματισμό και τη συνεργασία μεταξύ των μαθη-
τών. Επιπρόσθετα, η διδασκαλία ενός διδακτικού αντικειμένου με τη βοήθεια του δια-
δικτύου και των οπτικοακουστικών μέσων, βελτιώνουν τη διδακτική ικανότητα και με-
τατρέπουν τη διδασκαλία σε μια παραγωγική δραστηριότητα. Παρόμοια, έρευνα που 
διεξήχθη σε παιδαγωγικό συνέδριο της Κύπρου , αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση 
του διαδικτύου ως διδακτικό εργαλείο ενισχύει τη φιλομάθεια των μαθητών σε σύ-
γκριση με την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας. 

Μεθοδολογία 

Στα πλαίσια της διδακτικής του οικολογικού ζητήματος στους μαθητές της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα για την ενημέρωση των περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων που σχετίζονται με τη λίμνη της Καστοριάς, διανεμήθηκε ηλεκτρονικό ερω-
τηματολόγιο που απευθυνόταν τόσο στους ενήλικες κατοίκους της περιοχής, όσο και 
στους μαθητές.  

Αποτελέσματα 

Η ανάγκη συλλογής ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος από το σύνολο των κοινωνι-
κών και εργασιακών τάξεων κατέστησε απαραίτητο να διενεργηθεί διαδικτυακή διακί-
νηση ερωτηματολογίου καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας μεταξύ των ωρών 08.30 – 
21.00.Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από τα 95 άτομα που επιλέχθηκαν, τα 15 
(15,8%) αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. Τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν κω-
δικοποιήθηκαν με αύξοντα αριθμό ταξινόμησης προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
στατιστική τους επεξεργασία των αποκρίσεων. 
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Η πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου αφορούσε στο αν οι ερωτώμενοι/ες έχουν ε-
πισκεφθεί τη λίμνη τον τελευταίο χρόνο και κατά πόσο οι νέες τεχνολογίες βοήθησαν 
την ενέργειά τους στο να ενημερωθούν σχετικά με την οικολογική κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η λίμνη. Σκοπός της ερώτησης αυτής είναι η καταγραφή της σχέσης 
που έχουν οι ερωτώμενοι με την λίμνη. Ο κυριότερος λόγος που επισκέπτεται κάποιος 
τη λίμνη είναι για περίπατο, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό(88.75%) του πληθυσμού απά-
ντησε ότι επισκέπτεται τη λίμνη γι’ αυτό το λόγο. Το 21,25 %, αυτών που απάντησαν 
ότι επισκέπτονται τη λίμνη για να φωτογραφήσουν το τοπίο με τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών. 

Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε στο αν οι ερωτώμενοι/ες έχουν ακούσει ή διαβάσει κάτι 
σχετικά με την ρύπανση της λίμνης. Όσον αφορά στην ενημέρωση για το υπό εξέταση 
πρόβλημα, όλοι οι ερωτώμενοι/ες απάντησαν ότι έχουν ακούσει ή διαβάσει κάτι σχε-
τικά με την ρύπανση της λίμνης. Στη συνέχεια, οι ερωτώμενοι/ες έπρεπε να δηλώσουν 
από ποια πηγή έχουν ακούσει ή διαβάσει κάτι σχετικά με την ρύπανση της λίμνης. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό(51%) απάντησε ότι έχει πληροφορηθεί μέσω της τηλεόρασης. 
Επίσης, σημαντικός μέρος του δείγματος ενημερώνεται και από εφημερίδες/περιοδικά 
και μέσω φίλων, με ποσοστό 49% και 46% αντίστοιχα. Αμέσως μετά έρχονται το ρα-
διόφωνο με ποσοστό 31% και το διαδίκτυο με ποσοστό 26%. Τέλος μόνο το 13% από 
ενημερωτικές συγκεντρώσεις, ενώ το 5% δηλώνει ότι πληροφορήθηκε με άλλο τρόπο. 

 

Σχήμα 1: Πηγές Ενημέρωσης 

Η τρίτη ερώτηση ζητάει από τους ερωτώμενους/ες να χαρακτηρίσουν την περιβαλλο-
ντική κατάσταση της λίμνης. Το μεγαλύτερο ποσοστό (52,5%) χαρακτηρίζει την κατά-
σταση της λίμνης ‘Μέτρια’, καθώς και μεγάλο ποσοστό (40%) την χαρακτηρίζει ως 
‘Κακή’, ενώ το 7,5% ως ‘Καλή’ και μηδέν απαντήσεις  για την κατάσταση ‘Πολύ 
Καλή’. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ερωτώμενοι/ες απάντησαν έπειτα από ηλεκτρονική 
τους επαφή με εικόνες και ερευνητικά ευρήματα της λίμνης. 

φγφ; Τηλεόραση; 
51%; 23%

φγφ; Εφημερίδες 
ή περιοδικά; 49%; 

22%

φγφ; Φίλους; 
46%; 21%

φγφ; 
Ραδιόφωνο ; 
31%; 14%

φγφ; 
Διαδίκτυο  

; 26%; 
12%

φγφ; 
Ενημερωτικές 

συγκεντρώσεις ; 
13%; 6%

φγφ; Άλλο ; 5%; 
2%

Τηλεόραση

Εφημερίδες 
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Οι υπόλοιπες ερωτήσεις του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, αφορούν δημογραφικές 
πληροφορίες των ερωτώμενων (ηλικία, φύλο, μόρφωση, εισόδημα, κατοικία). 

Συμπεράσματα 

Ζούμε στην εποχή της πληροφόρησης.  Τα οφέλη από τη χρήση του διαδικτύου είναι 
ευρέως γνωστά. Το γεγονός είναι ότι με την κατάλληλη προετοιμασία και χρήση, το 
διαδίκτυο μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει στη μάθηση. Ο Έλληνας εκ-
παιδευτικός καλείται να εναρμονιστεί με τα νέα διδακτικά δεδομένα. Σε αυτό το σημείο 
θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ακόλουθες σκέψεις. Οι κοινωνίες αλλάζουν κι εμείς δεν 
γεννηθήκαμε για να μένουμε στάσιμοι. Η Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες βρίσκε-
ται σε προκαταρτικό στάδιο όσον αφορά την χρήση του διαδικτύου στη διδακτική δια-
δικασία. Η Ελλάδα οφείλει να ξεπεράσει την κρίση της και να συνειδητοποιήσει ότι το 
μέλλον της είναι η νέα γενιά. Σ’ αυτό προσβλέπει και η έρευνά μας προκειμένου να 
εφαρμοστεί η ρήση: πως η ποιοτική Παιδεία θα αποτελέσει πανάκεια στη διαμόρφωση 
ολοκληρωμένων και σκεπτόμενων ανθρώπων ικανών να ανταπεξέλθουν στις απαιτή-
σεις της χώρας τους και ολόκληρης της Ευρώπης. 
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Επικοινωνία στην Α.εξ.Α.Ε. 

Κοντελές Ηλίας 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 

ikonteles@sch.gr  

Περίληψη 

Η παρακάτω εργασία παρουσιάζει μια μελέτη για την επικοινωνία που αναπτύσσεται 
μεταξύ διδασκόντων / διδασκομένων (δ/δ) στην Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
(Α.εξ.Α.Ε.), πως αυτή η επικοινωνία μεταξύ δ/δ συμβάλλει στη μάθηση καθώς και ένα 
ερωτηματολόγιο για την αξιολόγησή της. Επειδή στην Α.εξ.Α.Ε. ο διδάσκων και ο δι-
δασκόμενος δεν βρίσκονται σε συνεχή επαφή, ούτε στον ίδιο χώρο όπως συμβαίνει στη 
συμβατική εκπαίδευση όπου η μεταξύ τους επικοινωνία είναι τακτική και δια ζώσης, 
αλλά μακριά ο ένας από τον άλλο, η επικοινωνία έρχεται να γεφυρώσει αυτό το χάσμα 
της φυσικής απόστασης. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) προσφέρει πολλές δυνατότητες επικοινωνίας και συμβάλλει κα-
θοριστικά στη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος στο χώρο της εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης (εξΑΕ) τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Οι μορφές και οι τρόποι επι-
κοινωνίας που αναπτύσσονται μεταξύ διδασκόντων / διδασκομένων (δ/δ) συμβάλλουν 
/ επηρεάζουν την κατάκτηση της γνώσης και της αποτελεσματικής μάθησης στην 
Α.εξ.Α.Ε..  

Λέξεις – Κλειδιά: Α.εξ.Α.Ε., επικοινωνία   

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε κριτικά την επικοινωνία με-
ταξύ διδασκόντων – διδασκομένων στην Α.εξ.Α.Ε.. Σκοπός της παρούσας εργασίας 
είναι ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της επικοινωνίας, έτσι ώστε να προάγεται 
αποτελεσματικά η μαθησιακή διαδικασία. Η επικοινωνία που συντελείται μεταξύ των 
μελών της Α.εξ.Α.Ε. περιλαμβάνει ποικίλες μορφές και μέσα και συμβάλλει σημαντικά 
στην κατάκτηση της γνώσης και στην επιτυχία των σπουδών. Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. 
στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πλέον γεγονός στην ελληνική εκπαιδευτική πραγ-
ματικότητα από τη δεκαετία του 1990 (Μικρόπουλος, 1998· Παγγέ & Κυριαζή, 1998· 
Ράπτης & Ράπτη, 1999· Πολίτης, Ρούσσος, Τσαούσης, & Καραμάνης, 2000), καθώς οι 
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις εισέβαλαν στον χώρο της εξΑΕ, προβάλλοντας την 
αλματώδη ανάπτυξή της (Λιοναράκης, 2006). Στα επόμενα, αφού οριστούν οι απαραί-
τητες έννοιες θα εμβαθύνουμε κριτικά στις μορφές και τους τρόπους επικοινωνίας και 
στο ποιά χαρακτηριστικά της συμβάλλουν στην αποτελεσματική μάθηση, προκειμένου 
να δώσουμε απαντήσεις στα ζητούμενα. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δημιουρ-
γήσουμε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της επικοινωνίας μεταξύ δ/δ στην 
Α.εξ.Α.Ε., όπως αυτή πραγματοποιείται στο ΕΑΠ, θα συλλέξουμε / αναλύσουμε τα 
δεδομένα και θα καταγράψουμε τα συμπεράσματα. 
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Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Ως επικοινωνία μπορούμε να ορίσουμε: «την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ δυο ή πε-
ρισσότερων ανθρώπων, μέσω της οποίας αναπτύσσονται σχέσεις» (Κόκκος, 1998).  

Ως αξιολόγηση μπορούμε να ορίσουμε: «τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία 
πληροφοριών για οποιαδήποτε πλευρά ενός προγράμματος εκπαίδευσης – κατάρτισης, 
με στόχο τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του ή την 
εκτίμηση οποιωνδήποτε άλλων παραμέτρων σχετίζονται με την εφαρμογή του» 
(Rowntree, 1998).  

Επικοινωνία καθηγητή – συμβούλου με φοιτητές 

Μορφές και τρόποι επικοινωνίας 

Η επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων – διδασκομένων στην Α.εξ.Α.Ε. παίζει σημαντικό 
ρόλο για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος. Έχει διάφορες μορφές: α) η 
ασύγχρονη μορφή, μέσω των προηγμένων τεχνολογιών διαδικτύου ασύγχρονης μετά-
δοσης επιτρέπει σε δ/δ να αλληλεπιδρούν σε διαφορετικό χρόνο ανεξάρτητα του γεω-
γραφικού χώρου στον οποίο μπορεί να βρίσκονται. Σημαντικό πλεονέκτημά της, η ευ-
ελιξία στον χώρο, τον χρόνο και τον ρυθμό της μάθησης (Αναστασιάδης, 2008). β) η 
σύγχρονη μορφή, μέσω των προηγμένων τεχνολογιών διαδικτύου σύγχρονης μετάδο-
σης (π.χ. τηλεδιάσκεψη) παρέχει τη δυνατότητα σε δ/δ να αλληλεπιδρούν μέσω ήχου, 
εικόνας και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ανεξάρτητα του γεωγραφικού χώρου στον 
οποίο μπορεί να βρίσκονται (Αναστασιάδης, 2004· 2008· Καμπουράκης & Λουκής, 
2006). Σημαντικό πλεονέκτημά της, η αμεσότητα που προσδίδει στην επικοινωνία και 
η αίσθηση της κοινότητας (Anastasiades, Filippousis, Karvunis, Siakas, Tomazinakis, 
Giza, & Mastoraki, 2010· Κόλλιας, 2006) και γ) ο συνδυασμός της ασύγχρονης και 
σύγχρονης μορφής δημιούργησαν το μεικτό - συνδυαστικό περιβάλλον μάθησης. Η 
επικοινωνία μεταξύ δ/δ μπορεί να διακριθεί σε τρία είδη ανάλογα με το μέσον που 
χρησιμοποιεί και την αμεσότητά της: α) γραπτή (γραπτές επιστολές μέσω ταχυδρο-
μείου, μηνύματα μέσω fax, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail, chat, fo-
rum), β) τηλεφωνική, τηλεδιάσκεψη (Skype) ή μέσω δικτύου internet και γ) σπανιότερα 
«πρόσωπο με πρόσωπο» - f2f (ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις – ΟΣΣ ή οποια-
δήποτε άλλη δια ζώσης συνάντηση) (Ματραλής, 1998-1999).  

Χαρακτηριστικά της επικοινωνίας 

Η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων συντελείται όταν ένας άνθρωπος (πομπός) στέλνει 
μήνυμα σε έναν άλλο (δέκτης). Ο πομπός κωδικοποιεί το μήνυμα, δίνοντάς του συγκε-
κριμένη μορφή με τη χρήση των κατάλληλων λέξεων και παραγλωσσικών – εξωγλωσ-
σικών στοιχείων, εκφράσεων, χειρονομιών και το κοινοποιεί στο δέκτη (Κόκκος, 
1998). Ο παραλήπτης δέχεται το μήνυμα, το ερμηνεύει σύμφωνα με τις δικές του αντι-
λήψεις, το επεξεργάζεται και αλληλεπιδρά με τον πομπό, αν κρίνει ότι χρειάζεται. Αν 
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όλα τα παραπάνω γίνουν με σαφήνεια, χωρίς λάθη και τεχνάσματα, τότε επιτυγχάνεται 
αποτελεσματική επικοινωνία. Επειδή ελλοχεύει ο κίνδυνος της διαστρέβλωσης του μη-
νύματος ανάμεσα σ’ αυτό που ήθελε να μεταδώσει ο πομπός και σε αυτό που εξέλαβε 
τελικά ο δέκτης, διαπιστώνουμε ότι η επικοινωνία είναι μια δύσκολη διεργασία (Κόκ-
κος, 1998).  

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια αποτελεσματική επικοινωνία είναι: 

• Η ευκρίνεια και η πληρότητα των μηνυμάτων: Ο βαθμός ευκρίνειας και πληρότη-
τας από τον οποίο χαρακτηρίζεται το μήνυμα που στέλνει ο πομπός είναι κρίσιμο 
στοιχείο για την επιτυχία της επικοινωνίας (Κόκκος, 1998). (Πολλές φορές στέλ-
νουμε μηνύματα που επιδέχονται πολλές ερμηνείες ή μεταφέρουν μέρος της πλη-
ροφορίας). 

• Τα λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα: Με το λόγο μεταδίδουμε τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά μας. Τις περισσότερες φορές όμως, τα μηνύματα μεταδίδονται μέσω 
μη λεκτικών μορφών επικοινωνίας (χειρονομίες, στάση του σώματος, βλέμμα, έκ-
φραση προσώπου, τόνος φωνής, ρυθμός ομιλίας, κ.ά.). Εάν τα μηνύματα αυτά είναι 
σαφή και η παρατηρητικότητά μας είναι αυξημένη μπορούμε να αντιληφθούμε με 
μεγάλη ακρίβεια μια κατάσταση. Ωστόσο τα μη λεκτικά μηνύματα συνοδεύουν τα 
λεκτικά και αποτελούν άρρηκτο σύνολο με αυτά (Κόκκος, 1998). 

• Το σύστημα αξιών / αξιολογικών τοποθετήσεων της πραγματικότητας: 
• Αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα με υποκειμενικό τρόπο. Όλοι ερμηνεύ-

ουμε τα (οπτικά) ερεθίσματα, τα μηνύματα που δεχόμαστε με διαφορετικό τρόπο. 
Το γεγονός αυτό αποτελεί συνήθη αφορμή παρεξηγήσεων και ασυνεννοησίας 
(Κόκκος, 1998). 

• Το πλαίσιο της επικοινωνίας: Είναι σημαντικό στοιχείο της επικοινωνίας (Κόκκος, 
1998). Ως πλαίσιο εννοούμε:  

o Το χώρο της επικοινωνίας. Διαφορετικά επικοινωνούμε εντός και εκτός γρα-
φείου με το ίδιο άτομο. 

o Το χρόνο της επικοινωνίας. Διαφορετική είναι η αντίδρασή μας στο ίδιο μή-
νυμα ανάλογα με το χρόνο που έχουμε για να το επεξεργαστούμε. 

o Την κατάσταση μέσα στην οποία συντελείται η επικοινωνία. Οι ενδιαφερόμε-
νοι πρέπει να γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επικοινωνούν. 

o Την παρουσία άλλων. Διαφορετικά αντιδράμε στην κριτική κάποιου κατ’ ι-
δίαν ή ενώπιον τρίτων. 

• Τα γεγονότα που έχουν προηγουμένως διαμειφθεί μεταξύ πομπού και δέκτη και τα 
οποία διαμορφώνουν τη μεταξύ τους σχέση. Υπό αυτή την οπτική γωνία, το νόημα 
ενός μηνύματος που στέλνει ο πομπός δεν προσδίδεται μόνο από τον πομπό, αλλά 
εμπεριέχει και τα στοιχεία της μεταξύ τους σχέσης.  

• Η σημασία των συναισθημάτων: Τα συναισθήματα αποτελούν στοιχείο της προσω-
πικότητάς μας και ουσιώδες στοιχείο της επικοινωνίας. Όταν δεχόμαστε εξωτερικά 
ερεθίσματα, ο νους μας προσπαθεί να τα κατανοήσει και μέσω αυτής της κατανό-
ησης γεννιούνται συναισθήματα (χαρά, λύπη, θυμός, αγωνία, κ.ά.). Πολλές φορές 
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τα συναισθήματα εκδηλώνονται πριν ολοκληρωθεί η νοητική επεξεργασία και συ-
χνά επηρεάζουν την λογική επεξεργασία του μηνύματος (Κόκκος, 1998).  

• Τα δυο επίπεδα των μηνυμάτων: Κάθε μήνυμα λειτουργεί σε δυο επίπεδα. Στο επί-
πεδο της πληροφορίας που μεταδίδει ο πομπός και προσλαμβάνει ο δέκτης αναφο-
ρικά με τις απόψεις, τα συναισθήματα, τις εμπειρίες του πομπού και στο επίπεδο 
της σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη (Κόκκος, 1998). 

• Αυτοεκτίμηση και αλληλοεκτίμηση: Θεμελιώδες στοιχείο επικοινωνίας είναι η ε-
κτίμηση ενός ατόμου προς τον εαυτό του και προς τους άλλους (Κόκκος, 1998). Ο 
άνθρωπος που αποδέχεται τον εαυτό του (εκτιμά τις θετικές πλευρές του, αντιμε-
τωπίζει τις ελλείψεις του) έχει πολλές πιθανότητες να αποδεχτεί τα αντίστοιχα στοι-
χεία του άλλου και να διαμορφώσει μια σχέση ειλικρίνειας μαζί του. Αντίστροφα, 
εκείνος που είναι εγκλωβισμένος από τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του και δεν 
έχει συνειδητοποιήσει πλήρως τις θετικές πλευρές της προσωπικότητάς του, δεν 
έχει συνήθως ευκρινή «εικόνα» για τους άλλους, ούτε αντιλαμβάνεται με επάρκεια 
την «εικόνα» που έχουν οι άλλοι για εκείνον. Είναι λοιπόν η αυτοεκτίμηση ανα-
γκαία προϋπόθεση / υπόβαθρο για κάθε σχέση (Κόκκος, 1998).   

Συμβολή της επικοινωνίας στη μάθηση 

Στην εξΑΕ ο εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη των σπουδών του και αποκτά 
έναν πιο υπεύθυνο ρόλο. Συγχρόνως, ο διδάσκοντας πρέπει να αναλάβει νέους ρόλους, 
όπως αυτόν του συμβούλου και μεσολαβητή, να παρακινεί τους εκπαιδευόμενους και 
να οργανώνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να εξασφαλίσει τη μέγιστη αποτε-
λεσματικότητα στην μαθησιακή διαδικασία (Doug, 2002· Levitch & Milheim, 2003· 
Moore, 1989· Nchindila, 2007). Ο ρόλος του εκπαιδευτή γίνεται περισσότερο συμβου-
λευτικός και υποστηρικτικός, επικοινωνεί συχνά με τους εκπαιδευόμενους, παρακο-
λουθεί τον καθένα προσωπικά, τον εμψυχώνει και τον κατευθύνει, κυρίως μέσω της 
αξιολόγησης των γραπτών εργασιών του (Λιοναράκης, 1999· Ανδρεάτος, 2007). Προ-
βληματισμοί για το πώς αναπτύσσεται η σκέψη του ανθρώπου, πως ξεκινά η κατανό-
ηση των εννοιών και η χρήση της γλώσσας, πως αναπτύσσεται η γλώσσα, πως μαθαίνει 
ο άνθρωπος απασχόλησαν τις επιστήμες της αγωγής και της γνώσης. Κοινός παρονο-
μαστής των παραπάνω είναι το πως συντελείται η αποτελεσματική μάθηση με βάση τις 
παραμέτρους και ιδιαιτερότητες της εξΑΕ (Λιοναράκης, 2005). Ως αποτελεσματική 
μάθηση μπορούμε να ορίσουμε: «Είναι προϊόν που ανακαλύπτεται από τον ίδιο τον 
ενδιαφερόμενο μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές και μεθόδους» (Lionarakis, 2003). 
Ο Vygotsky περιγράφοντας τη διαδικασία της μάθησης ανέπτυξε και περιέγραψε μια 
έννοια που έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της σκέψης και χαρακτηρίζει την ποι-
ότητα της μάθησης, την Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης. Η ανθρώπινη μάθηση προϋπο-
θέτει συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα και μια διαδικασία με την οποία τα παι-
διά εξισώνονται με τη διανοητική ζωή των γύρω τους. Με αυτόν τον τρόπο η Ζώνη 
Επικείμενης Ανάπτυξης μας επιτρέπει να διατυπώσουμε ένα νέο αξίωμα, ότι η μόνη 
αξιόλογη μάθηση – η μάθηση εκείνη που συντελείται και μας οδηγεί δημιουργικά από 
ένα σημείο σε ένα άλλο - είναι εκείνη που ξεπερνά το υπάρχον επίπεδο ανάπτυξης 
(Vygotsky, 1987). Ο Bruner αναρωτιέται πως είναι δυνατόν αυτή η αξιόλογη μάθηση 
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να επιτευχθεί. Μπορεί η μάθηση να δανειστεί, να μεταβιβαστεί από τον διδάσκοντα 
στον διδασκόμενο; Η απάντηση είναι αρνητική (Βαρνάβα – Σκούρα, 1994). Η μάθηση 
δεν είναι προϊόν για να μεταφέρεται διαμέσου της διδακτικής διαδικασίας από μια πηγή 
σε μια άλλη. Η μάθηση είναι προϊόν που ανακαλύπτεται από τον ίδιο τον ενδιαφερό-
μενο μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές και μεθόδους (Lionarakis, 2003). Για να επι-
τευχθεί η κατάκτηση της γνώσης, πρέπει να αναπτυχθούν γνωστικές δεξιότητες. Οι 
γνωστικές δεξιότητες είναι εργαλεία επεξεργασίας όλων των πληροφοριών και δεδο-
μένων που επεξεργαζόμαστε στη διάρκεια της ζωής μας. Χωρίς την ανάπτυξή τους, 
αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες στο να διαχειριστούμε αυτές τις πληροφορίες, να 
τις μετουσιώσουμε σε γνώση και να γίνουμε ικανοί να τις χρησιμοποιούμε στην πορεία 
της μάθησης (Λιοναράκης, 2005). 

Η διαπροσωπική επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ δ/δ ή μεταξύ διδασκομένων 
κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων ΟΣΣ βοηθάει στην άμεση επίλυση των α-
ποριών, στην ανάπτυξη εποικοδομητικής συζήτησης, στην αντιμετώπιση δυσκολιών 
και στην αλληλεπίδραση με τον διδάσκοντα αλλά και με τους διδασκόμενους. Η ανα-
τροφοδότηση και η ενθάρρυνση των διδασκομένων, η καλή χρήση της λεκτικής και μη 
λεκτικής συμπεριφοράς και η φιλικότητα είναι η θετική της πλευρά.  

Η ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω e-mail βοηθάει σημαντικά στην επικοινωνία. Δεν 
υπόκειται σε χώρο / χρονικούς περιορισμούς, σημαντική παράμετρος στην εξΑΕ και 
δεν παρεμβαίνει τρίτος. Δίνει τη δυνατότητα να επιλυθούν απορίες, να αναπτυχθούν 
απόψεις και, επειδή γίνεται χρήση κειμένου, βοηθά τον διδασκόμενο να έχει την πλη-
ροφορία σε πρώτη ζήτηση. Σημαντικές διεργασίες είναι η επεξεργασία του έντυπου 
υλικού, οι γραπτές εργασίες και η ανατροφοδότηση από τον διδάσκοντα. 

Η τηλεφωνική επικοινωνία βοηθάει στην άμεση επίλυση αποριών χωρίς την διαμεσο-
λάβηση τρίτου. Ο διδάσκων κάνει χρήση αυτής της επικοινωνίας για να ενεργοποιήσει 
διδασκόμενους που αισθάνονται απομονωμένοι, να τους ενθαρρύνει, να τους προτείνει 
τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών που παρουσιάζουν για την κατάκτηση της μά-
θησης. Ρόλο παίζει εδώ και η μη λεκτική συμπεριφορά (τόνος φωνής, επίκληση συναι-
σθημάτων) για την ενθάρρυνση των διδασκομένων (Ζυγούρης & Μαυροειδής, 2011).  

Στοιχεία επικοινωνίας όπως: α) ο τόπος, μη διευκόλυνση της μάθησης με εξηγήσεις 
που δίνονται από το διδάσκοντα σε διδασκόμενους ή μεταξύ των διδασκομένων κατά 
τη διάρκεια των διαλειμμάτων, β) ο χρόνος, μη διευκόλυνση της μάθησης όταν ο φοι-
τητής που απουσίασε από την ΟΣΣ επιχείρησε να πάρει πληροφορίες για τη δραστη-
ριότητα και την πραγματοποίησή της μέσω τηλεφώνου ή e-mail από τον καθηγητή ή 
τους συμφοιτητές του, γ) το κλίμα, εντάσεις και κακό κλίμα με πιθανό αποσυντονισμό 
της προσοχής των διδασκομένων σε όσα παρουσιάζει ο διδάσκων κατά τη διάρκεια 
μιας ΟΣΣ, δ) οι καλές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ διδάσκοντα - διδασκόμε-
νων και η εμπιστοσύνη των τελευταίων στον διδάσκοντα διευκολύνει τη συμμετοχή 
τους σε δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ΟΣΣ και συνεπώς στη μάθηση.  
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Η διαπραγμάτευση (λ.χ. αναπροσαρμογή της ατζέντας κατά τη διάρκεια μιας ΟΣΣ από 
το διδάσκοντα, μέσω διαπραγμάτευσης με τους διδασκόμενους, για την προσέγγιση / 
επεξήγηση δύσκολων σημείων της ύλης, η αξιολόγηση των γραπτών εργασιών). 

Μεθοδολογική προσέγγιση, εργαλεία, διαδικασία, δείγμα  

Με τη μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος αναμένεται να: 

• διερευνηθεί το ποσοστό συμμετοχής των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ στην 
έρευνα, 

• διερευνηθεί η συχνότητα επικοινωνίας μεταξύ δ/δ και να ιεραρχηθεί ο τρόπος επικοι-
νωνίας τους και  

• καταδειχθεί η ευκρίνεια / σαφήνεια / πληρότητα των μηνυμάτων που ανταλλάσετε 
κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μεταξύ δ/δ. 

Η έρευνα βασίστηκε στην ποσοτική μέθοδο. Χρησιμοποιήσαμε τη δειγματοληψία χω-
ρίς πιθανότητα και συγκεκριμένα τη βολική δειγματοληψία, γιατί τα άτομα που θέλαμε 
να μελετήσουμε είναι βολικά, διαθέσιμα και αντιπροσωπεύουν κάποια χαρακτηριστικά 
που θέλαμε να μελετήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα άτομα που μελετάμε είναι 
αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού, μπορούν όμως να δώσουν πληροφορίες για να α-
παντηθούν ερωτήματα και υποθέσεις (Creswell, 2011). Πραγματοποιήθηκε κατά το α-
καδημαϊκό έτος 2014 – 2015 σε φοιτητές του ΕΑΠ, που παρακολουθούν Μεταπτυ-
χιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ). Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποι-
ήθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο. Η δημιουργία του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε 
στο στόχο και τα ερευνητικά ερωτήματα και το περιεχόμενο των ερωτήσεων καθορί-
στηκε από αυτά. Κατασκευάστηκε μέσω του Google Drive. Περιέχει ερωτήσεις κλει-
στού τύπου (πολλαπλής επιλογής, πλαίσιο ελέγχου, κλίμακας Likert, πλέγματος). Το 
δείγμα της έρευνας είναι 124 φοιτητές που παρακολουθούν ΜΠΣ στο ΕΑΠ, στους ο-
ποίους απεστάλη ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο και επιστράφηκαν με τον ίδιο τρόπο 
36, ποσοστό ανταπόκρισης 29,03%. Για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν 
ηλεκτρονικά χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics v.22. 

Από τους φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα, οι περισσότερες ήταν γυναίκες 
61,1%, το 55,6% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 36 – 45 ετών, ενώ το 27,8% είναι 
κάτω των 36 ετών. Εκτός του βασικού τίτλου σπουδών το 58,3% δηλώνει ότι έχει πα-
ρακολουθήσει «Σεμινάρια» ακολουθούμενο από το 19,4% που έχει «Άλλο πτυχίο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ» και το 13,9% που έχει «Μεταπτυχιακό». Σε ποσοστό 69,4% οι συμμετέχο-
ντες δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει τη ΘΕ ΕΚΠ65. Επίσης δηλώνουν ότι επι-
κοινωνούν με τον διδάσκοντα μεταξύ των ΟΣΣ, από 0 – 5 φορές σε ποσοστό 80,6% 
ενώ από 6 – 10 φορές σε ποσοστό 19,4%.  
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 Πόσο συχνή ήταν η επικοινωνία μεταξύ δ/δ μεταξύ των ΟΣΣ; 

 
Απόλυτη συ-

χνότητα 
Σχετική συχνό-

τητα 
Έγκυρη σχετική 

συχνότητα 
Αθροιστική σχε-
τική συχνότητα 

0 – 5 φορές 29 80,6 80,6 80,6 
6 – 10 φορές 7 19,4 19,4 100,0 
σύνολο 36 100,0 100,0  

Πίνακας 1: Συχνότητα επικοινωνίας 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ιεραρχούν τους τρόπους επικοινωνίας δ/δ μεταξύ των 
ΟΣΣ ως προς τη σημαντικότητα για αυτούς, αποδεχόμενοι σε πολύ μεγάλο βαθμό την 
f2f επικοινωνία σε ποσοστό 100%, τα σχόλια επί των γραπτών εργασιών κατά 94,4%, 
την επικοινωνία μέσω e-mails κατά 83,3% και την τηλεφωνική κατά 72,2% ενώ θεω-
ρούν ξεπερασμένη την επικοινωνία με επιστολές σε ποσοστό 69,4%. 

Ως προς τη συχνότητα της επικοινωνίας δ/δ μεταξύ των ΟΣΣ, προκρίνονται πάρα πολύ 
η f2f επικοινωνία και τα σχόλια επί των γραπτών εργασιών σε ποσοστό 86,1%, η επι-
κοινωνία μέσω e-mails και η τηλεφωνική σε ποσοστό 75%, ενώ το 66,7% δηλώνει ότι 
καθόλου δεν αποστέλλει επιστολές. 

Η επικοινωνία δ/δ μεταξύ των ΟΣΣ σε πολύ μεγάλο βαθμό ενθαρρύνει τους διδασκό-
μενους σε ποσοστό 91,7%, επιλύει τις απορίες τους σε ποσοστό 86,1% και σχολιάζο-
νται οι αξιολογήσεις επί των γραπτών εργασιών σε ποσοστό 88,9%.  

Σε πολύ μεγάλο βαθμό τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ δ/δ είναι ευκρινή σε 
ποσοστό 75%, σαφή σε ποσοστό 72,2% πλήρη και ολοκληρωμένα σε ποσοστό 66,7%.  

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας φαίνεται ότι ο συνομιλητής μας διαθέτει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό αυτοεκτίμηση σε ποσοστό 72,2% και αλληλοεκτίμηση σε ποσοστό 
69,4%.  

Ο διδάσκων σε πολύ μεγάλο βαθμό ανταποκρίνεται άμεσα στην επίκληση επικοινωνίας 
σε ποσοστό 86,1%, διαχειρίζεται κατάλληλα το διάλογο κατά τη διάρκεια της επικοι-
νωνίας σε ποσοστό 80,6% και μελετάει τις ανάγκες των διδασκομένων σε ποσοστό 
77,8%.  

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τον έλεγχο για την ύπαρξη συ-
σχέτισης μεταξύ του φύλου και της συχνότητας επικοινωνίας δ/δ μεταξύ των ΟΣΣ. Πα-
ρατηρούμε ότι το στατιστικό κριτήριο Χ2 βρέθηκε ίσο με 0,058 με (β.ε. 1) και η αντί-
στοιχη τιμή της πιθανότητας p (Asymp. Sig. (2-sided)) = 0,81. Αν δεχθούμε ως επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας το α = 0,05, τότε επειδή p α> αποδεχόμαστε το γεγονός 
ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και της συχνότητας επικοινωνίας δ/δ μεταξύ 
των ΟΣΣ. 
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 Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,058a 1 ,810   
N of Valid Cases 36     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,72 

Πίνακας 2: Κριτήριο Χ2 

Συνεχίζοντας την ανάλυση των δεδομένων, εξετάζουμε αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στη 
συχνότητα επικοινωνίας δ/δ μεταξύ των ΟΣΣ και της ευκρίνειας / σαφήνειας / πληρό-
τητας των μηνυμάτων που ανταλλάσουν. Από το στατιστικό κριτήριο One – Way 
ANOVA μπορούμε να δούμε (π.χ. σχετικά με την ευκρίνεια) ότι το επίπεδο σημαντι-
κότητας Sig. είναι 0,957 (p = 0,957), εάν το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι 
α = 0,05 τότε επειδή p α> δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά ανάμεσα στη 
συχνότητα επικοινωνίας δ/δ μεταξύ των ΟΣΣ και της ευκρίνειας των μηνυμάτων που 
ανταλλάσουν μεταξύ τους. Ομοίως και για τη σαφήνεια / πληρότητα των μηνυμάτων. 

ANOVA 

 
Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

9. Σε τι βαθμό τα μηνύ-
ματα που ανταλλάχθηκαν 
κατά την επικοινωνία με-
ταξύ δ/δ ήταν: [Ευκρινή;] 

Between 
Groups 

,002 1 ,002 ,003 ,957 

Within 
Groups 24,887 34 ,732   

Total 24,889 35    
9. Σε τι βαθμό τα μηνύ-
ματα που ανταλλάχθηκαν 
κατά την επικοινωνία με-
ταξύ δ/δ ήταν: [Σαφή;] 

Between 
Groups ,001 1 ,001 ,002 ,964 

Within 
Groups 20,749 34 ,610   

Total 20,750 35    
9. Σε τι βαθμό τα μηνύ-
ματα που ανταλλάχθηκαν 
κατά την επικοινωνία με-
ταξύ δ/δ ήταν: [Πλήρη και 
ολοκληρωμένα;] 

Between 
Groups ,399 1 ,399 ,600 ,444 

Within 
Groups 22,601 34 ,665   

Total 23,000 35    
Πίνακας 3: Κριτήριο One – Way ANOVA 
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Συμπεράσματα 

Στην Α.εξ.Α.Ε. ο δ/δ δεν βρίσκονται ούτε σε συνεχή επαφή, ούτε στον ίδιο χώρο και η 
μεταξύ τους επικοινωνία δεν είναι συνεχής. Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση με-
ταξύ δ/δ στην Α.εξ.Α.Ε. είναι πολύ σημαντική για την δημιουργία ενός καλού μαθη-
σιακού κλίματος. Το χάσμα αυτό έρχεται να καλύψει η αλματώδης ανάπτυξη των 
Τ.Π.Ε.. Οι νέες μορφές επικοινωνίας – ασύγχρονη, σύγχρονη και συνδυασμός αυτών – 
κάνοντας ευρεία χρήση των Τ.Π.Ε. μπορούν να γεφυρώσουν την χώρο - χρονική από-
σταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον διδασκόμενο ή τους διδασκόμενους μεταξύ 
τους. Οι αυξημένες επικοινωνιακές δυνατότητες μεταξύ δ/δ είναι απαραίτητες και με 
την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ πομπού και δέκτη κατά τη διάρκεια της επικοινω-
νίας τους επιτυγχάνονται σχέσεις. Αυτή η επικοινωνία στην Α.εξ.Α.Ε. παίζει σημα-
ντικό ρόλο στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών. Η αποτελεσμα-
τικότητα, η συχνότητα και η ποιότητα της επικοινωνίας συμβάλλουν στη μετάδοση και 
αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων μεταξύ δ/δ. Τα λεκτικά / μη λεκτικά μηνύματα, η 
ευκρίνεια / σαφήνεια / πληρότητα των μηνυμάτων, το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγ-
ματοποιείται η επικοινωνία, ο αξιακός κώδικας και η σημασία των συναισθημάτων με-
ταξύ δ/δ συμβάλλουν στην αποτελεσματική επικοινωνία. Επειδή στην Α.εξ.Α.Ε. ο δι-
δασκόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη των σπουδών του, πρέπει και ο διδάσκων να τον 
ενθαρρύνει / παρακινεί / οργανώνει κατάλληλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να 
εξασφαλίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στη μαθησιακή διαδικασία. Η μάθηση 
πρέπει να ανακαλυφθεί από τον ίδιο τον διδασκόμενο ο οποίος πρέπει να αναπτύξει τις 
γνωστικές δεξιότητές του για να κατακτήσει τη γνώση. Οι γνωστικές δεξιότητες είναι 
εργαλεία επεξεργασίας πληροφοριών / δεδομένων που μας βοηθούν στην πορεία προς 
τη μάθηση. 

Από την ανάλυση των δεδομένων οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι επικοινωνούν μέχρι 
10 φορές με τον διδάσκοντα μεταξύ των ΟΣΣ, προτιμούν σε πολύ μεγάλο βαθμό την 
f2f επικοινωνία, τα σχόλια επί των γραπτών εργασιών, την ηλεκτρονική αλληλογραφία 
και την τηλεφωνική επικοινωνία. Σε μεγάλο βαθμό λαμβάνουν ενθάρρυνση, καθώς και 
επίλυση των αποριών τους. Ευδιάκριτες είναι η αυτοεκτίμηση / αλληλοεκτίμηση και η 
άμεση ανταπόκριση από τον διδάσκοντα στην επιθυμία επικοινωνίας από τους διδα-
σκόμενους.   

Παράρτημα 

Γενικά για την επιτυχή παρακολούθηση του ΜΠΣ στο ΕΑΠ, απαιτείτε η παρακολού-
θηση πέντε ΟΣΣ ανά ΘΕ, οπότε έχει αναπτυχθεί η επικοινωνιακή σχέση με τον Διδά-
σκοντα (Καθηγητή – Σύμβουλο, ΚΣ) και τους διδασκόμενους. Για τη ΘΕ Α.εξ.Α.Ε. 
θέλουμε να αξιολογήσουμε την επικοινωνία μεταξύ δ/δ όπως αυτή πραγματοποιείται 
στο ΕΑΠ, στηριζόμενοι: α) στις βασικές αρχές και σκοπούς της Α.εξ.Α.Ε., β) στις επι-
κοινωνιακές ικανότητες του ΚΣ και γ) στις μορφές και στα χαρακτηριστικά της επικοι-
νωνίας. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευάσουμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο με άξο-
νες και κριτήρια αξιολόγησης ανά άξονα. 
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Ερωτηματολόγιο 

Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Ποιο είναι το φύλο σας; * 

 Άνδρας 

 Γυναίκα 

2. Ποια είναι η ηλικία σας; * 

 Μέχρι 35 ετών 

 Από 36 - 45 ετών 

 Από 46 - 55 ετών 

 Από 56 ετών και άνω 

3. Εκτός του βασικού πτυχίου, έχετε; * 

 Άλλο πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 

 Μεταπτυχιακό 

 Διδακτορικό 

 Σεμινάρια 

4. Έχετε παρακολουθήσει τη Θ.Ε. ΕΚΠ65; (Α.εξ.Α.Ε.) * 

 Ναι 

 Όχι 

ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

5. Πόσο συχνή ήταν η επικοινωνία μεταξύ δ/δ μεταξύ των ΟΣΣ; * 

 0 - 5 φορές 
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 6 - 10 φορές 

 11 - 20 φορές 

 21 - 25 φορές 

 > 25 φορές 

6. Ιεραρχήστε τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ δ/δ ως προς τη σημαντικότητα 
για εσάς * 

1: σε πολύ μικρό βαθμό, 2: σε μικρό βαθμό, 3: μέτρια, 4: σε μεγάλο βαθμό, 5: σε 
πολύ μεγάλο βαθμό 

 1 2 3 4 5 

τηλεφωνική      
επιστολές      
e-mail      
fora      
Skype      
σχόλια των διδα-
σκόντων μέσα από 
τη διόρθωση των 
γραπτών εργασιών 

     

δια ζώσης συναντή-
σεις      

 

7. Ιεραρχήστε τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ δ/δ ως προς τη συχνότητα * 

1: καθόλου, 2: λίγο, 3: αρκετά, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ 
 1 2 3 4 5 

τηλεφωνική      
επιστολές      
e-mail      
fora      
Skype      
σχόλια των διδα-
σκόντων μέσα από 
τη διόρθωση των 
γραπτών εργασιών 
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 1 2 3 4 5 

δια ζώσης συναντή-
σεις      

 

8. Σε τι βαθμό θεωρείται σημαντική η επικοινωνία μεταξύ δ/δ * 

1: σε πολύ μικρό, 2: σε μικρό, 3: μέτρια, 4: σε μεγάλο, 5: σε πολύ μεγάλο 
 1 2 3 4 5 

Ενθαρρύνει και εμ-
ψυχώνει τους διδα-
σκόμενους; 

     

Επιλύονται οι απο-
ρίες που διατυπώ-
νονται από τους δι-
δασκόμενους; 

     

Σχολιάζονται οι α-
ξιολογήσεις των 
γραπτών εργασιών; 

     

 

9. Σε τι βαθμό τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν κατά την επικοινωνία μεταξύ 
δ/δ ήταν: * 

1: σε πολύ μικρό, 2: σε μικρό, 3: μέτρια, 4: σε μεγάλο, 5: σε πολύ μεγάλο 
 1 2 3 4 5 

Ευκρινή;      
Σαφή;      
Πλήρη και ολοκλη-
ρωμένα;      

 

10. Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας: * 

1: σε πολύ μικρό, 2: σε μικρό, 3: μέτρια, 4: σε μεγάλο, 5: σε πολύ μεγάλο 
 1 2 3 4 5 

Ο συνομιλητής σας 
διέθετε αυξημένη 
αυτοεκτίμηση; 
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 1 2 3 4 5 

Φάνηκε η ύπαρξη 
αλληλοεκτίμησης 
μεταξύ δ/δ; 

     

 

11. Σε τι βαθμό η επικοινωνία μεταξύ δ/δ συμβάλλει στη συναισθηματική υπο-
στήριξη των διδασκομένων; * 

1: σε πολύ μικρό, 2: σε μικρό, 3: μέτρια, 4: σε μεγάλο, 5: σε πολύ μεγάλο 
 1 2 3 4 5 

Ο διδάσκων αντα-
ποκρίνεται άμεσα 
στην επίκληση επι-
κοινωνίας από τους 
διδασκόμενους; 

     

Ο διδάσκων διαχει-
ρίζεται κατάλληλα 
τον διάλογο στις 
ΟΣΣ; 

     

Ο διδάσκων μελε-
τάει τις προσδοκίες 
και τις ανάγκες των 
διδασκομένων; 

     

 

* Απαιτείται 

Πίνακας 4: Ερωτηματολόγιο  
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Προτάσεις αξιοποίησης της εναλλαγής/μίξης κωδίκων σε ένα πλαίσιο 
translanguaging της προσχολικής εκπαίδευσης 

Παπαβασιλείου Χρυσούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60  

papavasileiouch@gmail.com 

Περίληψη 

Ο σύγχρονος κόσμος είναι ένας κόσμος έντονων αλλαγών και μετακινήσεων. Πολυά-
ριθμες ομάδες ανθρώπων μετακινούνται από τόπο σε τόπο, αλλάζοντας συχνά χώρα 
διαμονής και εγκατάστασης εξαιτίας οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών ή άλλων 
συνθηκών. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια τη μετάβαση από την εθνική και γλωσ-
σική ομοιογένεια του πληθυσμού μιας χώρας σε έναν γλωσσικό πλουραλισμό. Παρα-
τηρείται πλέον έντονα το φαινόμενο να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ατόμων, ο ο-
ποίος διαμένει σε μία χώρα να χρησιμοποιεί στο οικογενειακό του περιβάλλον ή στην 
κοινότητά του διαφορετική γλώσσα από αυτήν που είναι ισχυρή κοινωνικά ή ένα ση-
μαντικό μέρος του πληθυσμού μιας χώρας μπορεί να μιλά περισσότερες από μία 
γλώσσες.  

Λέξεις - Κλειδιά: πολυγλωσσία/διγλωσσία, εναλλαγή κωδίκων, translanguaging, 
προσχολική εκπαίδευση 

Διγλωσσία-Πολυγλωσσία 

Η πρόσκτηση μίας δεύτερης γλώσσας κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για 
τη γλωσσική και πολιτισμική ένταξη του ατόμου σε μια κοινωνία, αλλά και για τα 
γνωστικά, τα συναισθηματικά και τα οικονομικά πλεονεκτήματα και οφέλη που μπο-
ρεί αυτή να του επιφέρει. 

Αυτό που παρατηρείται είναι ότι η διγλωσσία ή η πολυγλωσσία αποτελεί πλέον ένα 
σύνηθες φαινόμενο του σύγχρονου κόσμου και απαντάται σε όλα σχεδόν τα κράτη 
της γης. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν χώρες όπου όλοι οι κάτοικοι μιλούν μία και μόνο 
γλώσσα. Η συνύπαρξη λαών δημιουργεί ένα γλωσσικό μωσαϊκό, μία γλωσσική πολυ-
μορφία.  

Εννοιολογικός προσδιορισμός της διγλωσσίας 

Το φαινόμενο της διγλωσσίας ορίζεται με πολλούς τρόπους. Υπάρχουν ορισμοί που 
βασίζονται στην ικανότητα, στη γνώση, στην επάρκεια μιας γλώσσας. Επίσης υπάρ-
χουν ορισμοί βασισμένοι στη λειτουργικότητα της γλώσσας. Ακόμη υπάρχουν ορι-
σμοί που βασίζονται στην ταύτιση του ατόμου με το περιβάλλον του. Ένα δίγλωσσο 
παιδί χρησιμοποιεί μια γλώσσα, επειδή δε θέλει να ξεχωρίζει από το περιβάλλον του. 
Επιθυμεί να είναι αποδεκτό από τη γλωσσική του κοινότητα. 

Η ποικιλία ορισμών μας δείχνει ότι δεν υπάρχει ένας αποδεκτός ορισμός. Η διγλωσ-
σία δεν είναι ένα φαινόμενο που παραμένει σταθερό. Όσον αφορά τη λειτουργία, το 
δίγλωσσο άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί μια γλώσσα πολύ για κάποιο διάστημα και 
πολύ λίγο για κάποιο άλλο, ανάλογα με τις περιπτώσεις.  
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Δεν υπάρχει ένας ορισμός με γενική ισχύ. Όλους, όμως, τους ορισμούς, τους διακρί-
νει ένα κοινό χαρακτηριστικό, περιγράφουν την κατάσταση εκείνη κατά την οποία 
ένα άτομο κατέχει και χρησιμοποιεί περισσότερες από μία γλώσσες. Και αυτή η κα-
τάσταση εξελίσσεται συνεχώς δίχως να ολοκληρώνεται ποτέ τελείως (Τριάρχη-
Herrmann, 2000, 193). 

Η Σκούρτου (2002) θεωρεί ότι ο όρος διγλωσσία είναι απλουστευτικός και επισημαί-
νει χαρακτηριστικά: «δεν πρόκειται απλά για δύο γλώσσες που εναλλακτικά χρησι-
μοποιούνται από το ίδιο άτομο, αλλά για πλέγμα γλωσσών, ιδιωμάτων, μορφών, κει-
μενικών ειδών που ο κάθε ομιλητής πρέπει να χειρίζεται για να θεωρήσουμε ότι αυ-
τός έχει αναπτύξει επικοινωνιακή δεξιότητα». 

Η διγλωσσία είναι μία κατάσταση η οποία εμφανίζεται όταν ένα άτομο ή μια ομάδα 
ατόμων χρειάζεται να επικοινωνήσει με άλλα άτομα που μιλούν μία διαφορετική 
γλώσσα. Επομένως, η διγλωσσία προϋποθέτει ανθρώπους που μιλούν διαφορετικές 
γλώσσες και πρέπει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους (Σκούρτου, 2011). 

Από τους πολυάριθμους ορισμούς που έχουν προταθεί διαπιστώνονται δύο κατευθύν-
σεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι γνωστή ως γλωσσολογική και αναφέρεται κυρίως 
στη γλωσσική ικανότητα του ατόμου εστιάζοντας στο ερώτημα «πόσο καλά μπορεί 
το δίγλωσσο άτομο να κατέχει και τις δύο γλώσσες;». Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η 
ψυχο-κοινωνικο-γλωσσολογική, η οποία αναφέρεται στη λειτουργικότητα της δι-
γλωσσίας. Εδώ το ερώτημα που τίθεται είναι «πώς, πότε και για ποιο λόγο χρησιμο-
ποιεί ένα δίγλωσσο άτομο τη μία ή την άλλη γλώσσα κατά τη γλωσσική του επικοι-
νωνία;» (Τριάρχη-Herrmann, 2000, 194). 

Η Τριάρχη- Herrmann (2000) ορίζει, λοιπόν, ως δίγλωσσο το άτομο που «διαθέτει τη 
γλωσσική εκείνη ικανότητα μέσω της οποίας μπορεί να εκφράζεται προφορικά ή και 
γραπτά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες σε δύο γλωσσικά συστήματα. Μια ικανότητα που 
έχει αναπτύξει με βάση τις δικές του ψυχολογικές, φυσιολογικές, συναισθηματικές 
και κοινωνικές προϋποθέσεις και λόγω της άμεσης και συνεχούς επαφής του με ένα 
δίγλωσσο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον». 

Εναλλαγή κωδίκων/μίξη κωδίκων 

Η εναλλαγή κωδίκων αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλωσσικής 
συμπεριφοράς των δίγλωσσων ατόμων. Ορίζεται ως η παράθεση αποσπασμάτων λό-
γου από δυο διαφορετικά γλωσσικά συστήματα στην ίδια λεκτική πράξη (Γρίβα, 
2015). Ο ρόλος της εναλλαγής των γλωσσών στο πλαίσιο της συνομιλίας διακρίνεται 
στην καταστασιακή και στη μεταφορική. Στην πρώτη το δίγλωσσο άτομο χρησιμο-
ποιεί διαφορετικές γλώσσες ανάλογα με τις κοινωνιογλωσσικές συνθήκες επικοινω-
νίας, ενώ στη δεύτερη έχει την ευχέρεια να χειρίζεται τους κανόνες που ρυθμίζουν τη 
χρήση των διαφορετικών γλωσσών όπως ακριβώς χειρίζονται τους κανόνες που ορί-
ζουν τις σημασίες των λέξεων, όταν τις χρησιμοποιούν μεταφορικά (Gumperz, 1989, 
98). Τα συμβάντα εναλλαγής γλωσσικών κωδίκων, ανάλογα με τη θέση στην οποία 
εμφανίζονται με σημείο αναφοράς την πρόταση εντός και εκτός διακρίνονται σε δια-
προτασιακό επίπεδο και ενδοπροτασιακό. Το πρώτο αναφέρεται στην εναλλαγή εκτός 
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των ορίων της φράσης ή της πρότασης, ενώ το δεύτερο στην εναλλαγή εντός των ο-
ρίων της φράσης ή της πρότασης, η οποία πολλές φορές μπορεί να «διαστρεβλώσει» 
τη συντακτική δομή της πρότασης και τότε πρόκειται για μίξη κωδίκων. 

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις της εναλλαγής κωδίκων όπως η δομική, η πραγμα-
τολογική και η κοινωνιογλωσσική. Η πρώτη έγκειται στον καθορισμό της γλώσσας-
βάσης, των διαφόρων τύπων εναλλαγής και μίξης κωδίκων και στον συσχετισμό με 
καθολικούς γραμματικούς κανόνες και περιορισμούς (Poplack, 2000). Η δεύτερη 
προσδίδει στην εναλλαγή κωδίκων τον χαρακτήρα του «μαρκαρισμένου» και του «α-
μαρκάριστου» κώδικα όπως αυτός διαμορφώνεται από τις μακροκοινωνιολογικές ό-
ψεις της περίστασης (Myers-Scotton, 1993) ή την ερμηνεύουν με βάση τις λειτουργί-
ες που εξυπηρετεί και τις αξίες που αποδίδονται στον κάθε κώδικα. Η τελευταία έ-
γκειται στον εντοπισμό των ομοιοτήτων και των διαφορών της εναλλαγής κωδίκων 
με άλλες εκφάνσεις της γλωσσικής ποικιλότητας σε συγκεκριμένες κοινότητες πρα-
κτικής (Myers-Scotton, 2000). 

Οι λόγοι για τους οποίους εναλλάσσει κάποιος γλωσσικούς κώδικες μπορεί να είναι 
κοινωνιογλωσσικοί, ψυχογλωσσικοί ή γλωσσικοί/συγκειμενικοί (Σελλά-Μάζη). Επί-
σης, η πρόθεση του ομιλητή να εκφράσει μέσω της γλώσσας την ταυτότητά του ως 
μέλους της ομάδας της γλώσσας της οποίας υιοθετεί αποτελεί αιτία εναλλαγής κωδί-
κων. Ο Wardhaugh (2006, 112) αναφέρει ότι η επιλογή του κώδικα αντανακλά τον 
τρόπο με τον οποίο θέλει το δίγλωσσο άτομο να εκφράσει την ταυτότητα του στους 
άλλους ανθρώπους. Η εναλλαγή κώδικα δεν έχει σκοπό την κατάκτηση της γλώσσας, 
αλλά την «κατάκτηση» της ταυτότητας και γι’ αυτό δεν έχει «ημερομηνία λήξεως» 
ούτε πραγματοποιείται σε μονόγλωσσο περιβάλλον (Σκούρτου, 2002). Επιπρόσθετα, 
συναισθηματικοί λόγοι και έντονες συναισθηματικές καταστάσεις οδηγούν το δί-
γλωσσο άτομο σε εναλλαγή κωδίκων. Τέλος, μεταγλωσσικοί λόγοι θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν το έναυσμα για εναλλαγή των κωδίκων. 

Ο Anderson (2008) αναζήτησε ευέλικτες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για να ανταπο-
κριθεί στα πλαίσια της διγλωσσίας. Η έρευνα των Li και Martin (2005) καθώς και 
των Arthur και Martin (2006) περιέγραψε τις παιδαγωγικές δυνατότητες της εναλλα-
γής κωδίκων, οι οποίες περιλαμβάνουν την αύξηση της ένταξης και της συμμετοχής 
των δίγλωσσων ατόμων στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, της κατανόη-
σης των αντιλήψεων των μαθητών και την αξιοποίηση των ανεπίσημων σχέσεων των 
συμμετεχόντων. Οι προαναφερθέντες έκαναν λόγο για παιδαγωγική εγκυρότητα της 
εναλλαγής κωδίκων. 

Translaungaging 

Είναι η πράξη που συντελείται από ένα δίγλωσσο άτομο για την πρόσβαση σε διαφο-
ρετικά χαρακτηριστικά ή σε διάφορα μέσα στις αυτόνομες γλώσσες, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι μια προσέγγιση της διγλωσσίας, η ο-
ποία επικεντρώνεται στις πρακτικές των δίγλωσσων που είναι άμεσα παρατηρήσιμες 
προκειμένου να κατανοηθεί ο πολύγλωσσος κόσμος τους. Είναι μια στρατηγική, η 
οποία είναι σημαντική για όλα τα δίγλωσσα άτομα σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα 
(Garcia, 2008). Ο όρος εναλλαγή κωδίκων χάνει το νόημά του καθώς οι εμπλεκόμε-
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νοι στη μαθησιακή διαδικασία όπως μαθητές και εκπαιδευτικοί αποδέχονται και υιο-
θετούν πρακτικές διάδρασης των γλωσσών και των πολιτισμών, οι οποίες τους επι-
τρέπουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να αποκτήσουν ακαδημαϊκές γνώ-
σεις. 

Αποσκοπεί στη βελτίωση της επικοινωνίας των συμμετεχόντων, οι οποίοι αν και είναι 
διαφορετικοί συμμετέχουν ισότιμα. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να έρ-
θουν σε επαφή και να βρουν κοινά σημεία για να ανακαλύψουν και να αναπροσαρ-
μόσουν τις πεποιθήσεις τους και τις γνώσεις τους, ώστε να οδηγηθούν στη δημιουρ-
γία νέων. Παράλληλα με την πολύγλωσση γλωσσική αφύπνιση, οι μαθητές αναπτύσ-
σουν μια γενικότερη πολιτισμική ευαισθησία και κατανόηση. Οποιαδήποτε γλώσσα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή, ώστε οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τους μαθη-
τές να κατανοήσουν τον πολυγλωσσικό και πολυπολιτισμικό τους κόσμο. (Young, 
2011). 

Τα πολλαπλά πολύγλωσσα προγράμματα αξιοποιούν στοιχεία από διαφορετικούς τύ-
πους δίγλωσσων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές α-
ξιοποιούν και εφαρμόζουν τις κατάλληλες πρακτικές στην τάξη. Έτσι, οι μαθητές α-
ποκτούν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τις πολλαπλές πρακτικές των γλωσσών. Πο-
λύγλωσσα είναι τα σχολεία που καταβάλλουν εκπαιδευτική προσπάθεια για την αξιο-
ποίηση της διαφορετικότητας των γλωσσών και των πρακτικών γραμματισμού που οι 
μαθητές φέρνουν στο σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει μόνο να αποδέχονται ή 
να ανέχονται τη γλώσσα την οποία μιλάνε οι μαθητές, αλλά να θέτουν ως σκοπό την 
ανάπτυξη και την καλλιέργεια των «ξένων» γλωσσών τις οποίες χρησιμοποιούν οι 
μαθητές κατά την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία (Creese, A. & Blackledge, 
A). 

Πρωτοβουλίες αξιοποίησης της εναλλαγής και μίξης κωδίκων σε ένα πλαίσιο 
translanguaging σε διαπολιτισμικά/πολύγλωσσα περιβάλλοντα της προσχολικής εκ-
παίδευσης δε συμβάλλουν απλώς στη δημιουργία ενός φιλόξενου περιβάλλοντος για 
τα αλλόγλωσσα παιδιά και τις οικογένειές τους, αλλά και στη διαμόρφωση ενός πο-
λυγλωσσικού, κοσμοπολίτικου περιβάλλοντος για το σύνολο των παιδιών του νηπια-
γωγείου. Όσον αφορά τα παιδιά που δε μεγαλώνουν ως δίγλωσσα, η πρόωρη έκθεσή 
τους σε πολλές γλώσσες και οι διαπολιτισμικές τους εμπειρίες με την εκμάθηση 
γλωσσών μπορούν να τα οδηγήσουν στην απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στην 
εκμάθηση γλωσσών και στην πολιτισμική διαφορά (Young, 2011). Υιοθετώντας μια 
ολιστική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς και κτίζοντας γέφυρες μεταξύ διαφορετι-
κών γλωσσών και πολιτισμών, βοηθάμε τους μαθητές να αναπτύξουν το πλήρες φά-
σμα των επικοινωνιακών τους δυνατοτήτων (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
2003, 9).Η συγκρότηση ενός εκπαιδευτικού πλαισίου, το οποίο επιτρέπει τη δίκαιη 
και απρόσκοπτη γλωσσική και πολιτισμική ανταλλαγή, μπορεί να λειτουργήσει θετι-
κά και ενθαρρυντικά για την εξέλιξη των μαθητών με μεταναστευτική καταγωγή 
(Tsokalidou, 2005).  

Προτάσεις αξιοποίησηςσε τάξη νηπιαγωγείου 

Την πρότασή μου θα την οργάνωνα σε έναν χώρο που να αντανακλά τον σεβασμό 
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στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα με τη δημιουργία ενός φιλόξενου πε-
ριβάλλοντος μάθησης που ευνοεί ένα πολύγλωσσο περιβάλλον έντυπου λόγου με τον 
εμπλουτισμό του χώρου της τάξης του νηπιαγωγείου με ερεθίσματα γραπτού λόγου 
από διάφορες γλώσσες, αλλά και σε ένα περιβάλλον επαφής γλωσσών και πολιτισμών 
μέσα από επικοινωνιακού τύπου δραστηριότητες που να στοχεύουν στην επαφή και 
εμπλοκή των γλωσσών και των πολιτισμών. 

Ως προς την οργάνωση της τάξης 

Διαμόρφωση γωνιάς με αντικείμενα, κάρτες, χαρτονομίσματα, παιχνίδια, αφίσες κτλ 
από τη χώρα τους. Ύπαρξη μιας υδρόγειου σφαίρας καθώς και ενός ευρωπαϊκού και 
παγκόσμιου χάρτη. 

Καρτέλες των γωνιών με τις ονομασίες τους στις δυο γλώσσες. 

Καρτέλες με τις ονομασίες των ημερών, των μηνών και των εποχών στις δυο γλώσσες 
στη ρουτίνα. 

Ύπαρξη στη γωνιά της γραφής των δυο αλφαβήτων, λέξεις όπως «καλημέρα», «κα-
λησπέρα», «καληνύχτα» και καρτέλες με τα ονόματα των μαθητών, πίνακες αναφο-
ράς ανάλογα με το θέμα μας στις δυο γλώσσες. 

Προσθήκη του αλφαβήτου της χώρας τους στον Η/Υ.  

Εμπλουτισμός της γωνιάς της βιβλιοθήκης με δίγλωσσα βιβλία, λεξικά, περιοδικά, 
κόμικς και εφημερίδες. 

Εμπλουτισμός της γωνιάς των εικαστικών με έργα καλλιτεχνών από τη χώρα τους. 

Εμπλουτισμός της γωνιάς της μουσικής με μουσικά όργανα και cd με τραγούδια της 
χώρας τους.  

Εμπλουτισμός της γωνιάς του παιδαγωγικού υλικού 

Δραστηριότητες 

Συζήτηση για τρόπους και συνθήκες ζωής της χώρας τους 

Επίδειξη αντικειμένων, στολών κτλ από τη χώρα τους και ταυτόχρονη ονομασία τους 

Επίσκεψη σε προεπιλεγμένες ιστοσελίδες σχετικά με τη χώρα τους 

Εντοπισμός της χώρας τους και της Ελλάδας με τη χρήση του λογισμικού Google 
Earth  

Εκμάθηση μέσω επικοινωνιακών καταστάσεων να συστηνόμαστε, να χαιρετάμε, να 
λέμε ευχαριστώ, παρακαλώ κτλ. 

Αφήγηση παραδοσιακών παραμυθιών, ανάγνωση παραμυθιών από τους γονείς τους 
και δραματοποίηση  

Παραγωγή ζωγραφιών και γραπτών των νηπίων με θέμα παραμύθια και γράμματα της 
άλλης γλώσσας 

Συνταγές και σπεσιαλιτέ της χώρας τους 
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Παιχνίδια, παραδοσιακά παιχνίδια 

Τραγούδια, χοροί 

Άκουσμα διαφορετικών ήχων και διαχωρισμός τους 

Εύρεση λέξεων της γλώσσας τους τις οποίες τις χρησιμοποιούμε στην ελληνική  

Επαφή και γνωριμία με τη νέα γραφή και το αλφάβητο 

Απαρίθμηση των γραμμάτων των δυο αλφαβήτων 

Σύγκριση των γραμμάτων ως προς τη γραφή 

Αντιστοίχιση των γραμμάτων των δυο αλφαβήτων 

Γιορτή διγλωσσίας/πολυγλωσσίας 

Μέθοδοι-τεχνικές 

Μαθητοκεντρική μέθοδος 

Εταιρική-εργασία σε ομάδες 

Σχέδια εργασίας (project) 

Topic based 

Story based 

Activity/Game based 

Όλες οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν παιγνιώδη μορφή. 
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση των συμπτωμάτων και των αιτίων 
του Διαδικτυακού Εθισμού 

Διαμαντοπούλου Αλεξάνδρα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.05 

Υποψήφια Διδάκτορας στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών 
alexadiama@gmail.com 

Περίληψη 

Ο διαδικτυακός εθισμός αποτελεί μια πραγματικότητα που λαμβάνει ανησυχητικές δια-
στάσεις στις μέρες μας αφού αυξάνεται η παθολογική χρήση του διαδικτύου ιδίως από 
παιδιά και εφήβους, γεγονός που έχει σοβαρές επιπτώσεις στις διάφορες πτυχές της 
ζωής τους. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών 
που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και 
αφορούν στα συμπτώματα που παρουσιάζουν τα εθισμένα στο Διαδίκτυο άτομα καθώς 
και στα αίτια του διαδικτυακού εθισμού. 

Λέξεις – Κλειδιά: διαδίκτυο, εθισμός, αίτια, συμπτώματα 

Εισαγωγή 

Ο χρόνος που περνά κανείς στο Διαδίκτυο δεν αποτελεί από μόνος του σημάδι εξάρτη-
σης. Μπορεί ο χρήστης να περνά πολύ χρόνο στο Διαδίκτυο χωρίς ωστόσο η χρήση να 
είναι παθολογική γιατί απουσιάζουν οι αρνητικές επιπτώσεις και τα συμπτώματα από-
συρσης (άγχος, ενοχή, κατάθλιψη, θυμός) που εμφανίζονται σε περιπτώσεις εξάρτη-
σης. Σημασία δεν έχει τόσο ο χρόνος αλλά το είδος των διαδικτυακών λειτουργιών που 
χρησιμοποιεί ο χρήστης (Young, 1996· Shapira, et al., 2003· Widyanto & McMurran, 
2004· Morahan-Martin, 2008· Christakis, 2010· Acier & Kern, 2011). 

Ποια είναι λοιπόν τα συμπτώματα εθισμού στο Διαδίκτυο και για ποιους λόγους ένα 
άτομο «εθίζεται» στο Διαδίκτυο; Στα δύο αυτά ερωτήματα θα προσπαθήσει να ρίξει 
φως η παρούσα εργασία.  

Σημάδια εθισμού στο Διαδίκτυο 

Σύμφωνα με την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ υπάρχουν συμπτώματα τόσο ψυχολο-
γικά όσο και σωματικά που αποκαλύπτουν την εξάρτηση ενός ατόμου από το Διαδί-
κτυο. Τα ψυχολογικά συμπτώματα αφορούν την ψυχολογία και την κοινωνική πλευρά 
της ζωής του ατόμου και έχουν επιπτώσεις στην καθημερινότητά του. Συγκεκριμένα, 
τα ψυχολογικά συμπτώματα αφορούν: την αδυναμία του ατόμου να περιορίσει ή να 
σταματήσει τις διαδικτυακές του ενασχολήσεις, την επιθυμία του να αυξάνει συνεχώς 
το χρόνο που περνά στο Διαδίκτυο, απομόνωση από την οικογένεια και τους φίλους, 
παραμέληση δραστηριοτήτων και μη ανάληψη ευθυνών, προβλήματα στο σχολείο ή 
στον εργασιακό χώρο, συναισθηματικό κενό και ευερεθιστότητα όταν δεν είναι συνδε-
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δεμένο στο Διαδίκτυο και αίσθηση ευεξίας, ευτυχίας και ευφορίας όταν είναι συνδεδε-
μένο στο Διαδίκτυο (Davis, 2001· Recupero, 2008· Young, & Nabuco de Abreu (Ed.), 
2011· Κορμάς & Δάρα (επιμ.), 2011). 

Από την άλλη πλευρά, τα σωματικά συμπτώματα αφορούν τη σωματική κόπωση του 
ατόμου που προκαλείται από το πλήθος των ωρών που περνά μπροστά στην οθόνη του 
υπολογιστή. Ειδικότερα, τα σωματικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: το σύνδρομο καρ-
πιαίου σωλήνα, ξηροφθαλμία, ημικρανίες και πονοκεφάλους, προβλήματα και πόνους 
στη μέση, διατροφικά προβλήματα (παράλειψη γευμάτων, κτλ.), παραμέληση της προ-
σωπικής υγιεινής και διαταραχές στον ύπνο και στις ώρες ύπνου (Recupero, 2008· 
Κορμάς & Δάρα (επιμ.), 2011: 48). 

Σύμφωνα με τη Young (1996), τα προβλήματα που προέρχονται από τον εθισμό στο 
Διαδίκτυο, κατατάσσονται σε πέντε τομείς: ακαδημαϊκό, σχέσεων, οικονομικό, εργα-
σιακό και φυσικής κατάστασης.  

Ο Griffiths (2000) (Σιώμος & Αγγελόπουλος, 2008· Spada et al., 2008· Young, & 
Nabuco de Abreu (Ed.), 2011· Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012) υποστήριξε ότι 
για να χαρακτηριστεί μια συμπεριφορά εθιστική θα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω 
κριτήρια:  

− Συνεχής ενασχόληση με το Διαδίκτυο ώστε να αποτελεί τη σπουδαιότερη δραστηριό-
τητα στη ζωή του ατόμου.  

− Αλλαγή της διάθεσης (ευφορία, διέγερση, ηρεμία) όταν το άτομο είναι συνδεδεμένο 
στο Διαδίκτυο. 

− Ανοχή προκειμένου να επιτευχθεί η αλλαγή της διάθεσης. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο 
αυξάνει το χρόνο σύνδεσής του στο Διαδίκτυο.  

− Απόσυρση, δηλαδή το άτομο βιώνει δυσάρεστες συναισθηματικές καταστάσεις και 
σωματικές επιπτώσεις (όπως νευρικότητα, αναστάτωση, επιθετικότητα), όταν δεν εί-
ναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. 

− Σύγκρουση που προκύπτει λόγω της αυξημένης πίεσης που βιώνει ο χρήστης από τις 
διαδικτυακές του δραστηριότητες και το περιβάλλον του (οικογένεια, εργασία, σχο-
λείο, κοινωνική ζωή, κτλ.). 

− Υποτροπή, δηλαδή αποτυχημένες απόπειρες διακοπής της χρήσης του Διαδικτύου, 
κυρίως γιατί οι προσπάθειες θεραπείας των βασικών συναισθηματικών προβλημά-
των έχουν αποτύχει. 

Στα παραπάνω έξι κριτήρια του Griffiths, η Young (Σιώμος & Αγγελόπουλος, 2008· 
Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012) πρόσθεσε τρία ακόμη τα οποία χαρακτηρίζουν 
μια συμπεριφορά ως εθιστική. Αυτά αναλύονται ακολούθως:  

− Εξέλιξη, δηλαδή το άτομο ξεκινά από πιο ήπιες λειτουργίες του Διαδικτύου, όπως το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η αναζήτηση ιστοσελίδων, για να καταλήξει έπειτα σε 
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πιο επικίνδυνες εθιστικές λειτουργίες, όπως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, οι ομάδες ει-
δήσεων και τα δωμάτια συνομιλίας, που αποτελούν περισσότερο προσωπικές και δια-
δραστικές λειτουργίες.   

− Άρνηση ύπαρξης προβλήματος παρά τις εξωτερικές ενδείξεις ότι όντως υπάρχει πρό-
βλημα εθισμού. Η άρνηση του προβλήματος περιλαμβάνει υποσυνείδητα συναισθή-
ματα διατήρησης του ελέγχου και πεποιθήσεις του τύπου ότι «δεν υπάρχει εθισμός σε 
μηχανές», «ο υπολογιστής αποτελεί κομμάτι της εργασίας», «πρόκειται μόνο για χό-
μπι». 

− Συνεχιζόμενη χρήση παρά τις συνέπειες. Αδυναμία ελέγχου της υπερβολικής χρήσης 
του Διαδικτύου και ανικανότητα διακοπής παρά τα προβλήματα που δημιουργεί ο 
εθισμός στην οικογενειακή, σχολική και επαγγελματική ζωή του ατόμου. Συχνά οι 
εθισμένοι καταφεύγουν σε ψέματα και απόκρυψη της πραγματικότητας αναφορικά με 
τη χρήση του Διαδικτύου προκειμένου να επιβραδύνουν τις αρνητικές συνέπειες.   

Αίτια εθισμού στο Διαδίκτυο 

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν τα αίτια εξάρτησης των 
ατόμων από το Διαδίκτυο. Ο Davis (2001) (Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012) 
χρησιμοποίησε το γνωστικό-συμπεριφορικό μοντέλο προκειμένου να αιτιολογήσει την 
παθολογική χρήση του Διαδικτύου. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ο εθισμός στο Δια-
δίκτυο είναι αποτέλεσμα προβληματικών γνωστικών σχημάτων σε συνδυασμό με συ-
μπεριφορές που διατηρούν και ενισχύουν τα δυσπροσάρμοστα σχήματα της παθολογι-
κής χρήσης του Διαδικτύου. Τα συναισθηματικά και συμπεριφορικά συμπτώματα έπο-
νται και είναι αποτέλεσμα των γνωστικών δυσπροσάρμοστων σχημάτων. Ο Davis χρη-
σιμοποίησε τη διάκριση των αιτίων του Abramson (1989) ο οποίος έκανε διάκριση με-
ταξύ εγγύς και ακραίων αιτίων. Σύμφωνα με τον Abramson, σε μια αλυσίδα από αιτίες, 
η οποία οδηγεί σε μια σειρά συμπτωμάτων, κάποιες βρίσκονται προς το τέλος της αλυ-
σίδας (εγγύς) και κάποιες άλλες στην αρχή (ακραίες)» (Σφακιανάκης & Φλώρος, 2012: 
49). Ο Davis υποστήριξε ότι η ακραία αιτία της παθολογικής χρήσης του Διαδικτύου 
είναι η βασική ψυχοπαθολογία που αφορά διαταραχές στη διάθεση (π.χ. κατάθλιψη, 
κοινωνικό άγχος, εξάρτηση από ουσίες, κτλ.), ενώ η παρουσία δυσπροσάρμοστων γνώ-
σεων που αναφέρονται στις αντιλήψεις που έχει κάποιος για τον εαυτό του και τον 
κόσμο αποτελεί την εγγύς αιτία. Σύμφωνα με το γνωστικό-συμπεριφορικό μοντέλο, η 
ψυχοπαθολογία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση των συμπτωμά-
των της παθολογικής χρήσης του Διαδικτύου. Από την άλλη, τα προβληματικά γνω-
στικά σχήματα είναι αυτά που καθορίζουν την εμφάνιση της ειδικής ή της γενικευμένης 
παθολογικής χρήσης του Διαδικτύου. Τα άτομα με γενικευμένη παθολογική χρήση του 
Διαδικτύου είναι περισσότερο προβληματικά από εκείνα με ειδική διότι υπάρχει πλή-
ρης εξάρτηση της συμπεριφοράς και της δράσης τους από το Διαδίκτυο (Shapira, et al., 
2003· Morahan-Martin, 2008· Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012).   

Βασιζόμενος στη θεωρία του Davis, ο Caplan (2003) (Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώ-
ρος, 2012) υποστήριξε ότι τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα εξαιτίας της αρ-
νητικής εικόνας που έχουν για την κοινωνική τους επάρκεια συγκριτικά με τα άλλα 
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άτομα, προτιμούν να αλληλεπιδρούν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή παρά κατά πρό-
σωπο, διότι θεωρούν τους εαυτούς τους περισσότερο αποτελεσματικούς και τις αλλη-
λεπιδράσεις τους λιγότερο απειλητικές στο Διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνουν 
τις ώρες που περνούν μπροστά στον υπολογιστή, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει 
τα προβλήματά τους στο σχολείο, στο χώρο εργασίας, στο σπίτι. Από την έρευνά του 
προέκυψε ότι η μοναξιά παίζει σπουδαιότερο ρόλο στην ανάπτυξη προβληματικής χρή-
σης του Διαδικτύου σε σχέση με την κατάθλιψη. Αντίθετα, η χρήση του Διαδικτύου 
για αλλαγή διάθεσης δεν φάνηκε να αυξάνει τις αρνητικές συνέπειες από την προβλη-
ματική χρήση.  

Σύμφωνα με την κοινωνική-γνωστική θεωρία, η διαμόρφωση ταυτότητας από το άτομο 
είναι ένα συνονθύλευμα της προσωπικότητάς του, των προτιμήσεών του και μη, της 
κοινωνικής του διάστασης και της επαγγελματικής του πορείας. Όταν κάποιος από τους 
παραπάνω τομείς δεν λειτουργεί σωστά, τότε το άτομο μπορεί να καταφύγει στο Δια-
δίκτυο για να αναπληρώσει το «έλλειμμα» και, το γεγονός αυτό, μπορεί να το οδηγήσει 
στην ανάπτυξη εθιστικών τάσεων. Ακόμη, η αποτυχία ανάπτυξης επιτυχημένων κοι-
νωνικών σχέσεων μπορεί να οδηγήσει το άτομο στο Διαδίκτυο και στις κοινωνικά δια-
δραστικές λειτουργίες που προσφέρει (δωμάτια συνομιλίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
ηλεκτρονικά παιχνίδια), προκειμένου να αναπληρώσει τη μοναξιά που νιώθει και να 
καλύψει την ανάγκη του για συντροφιά και αλληλεπίδραση. Όμως οι σχέσεις που ανα-
πτύσσει το άτομο στο Διαδίκτυο καθιστούν συχνά τις διαπροσωπικές σχέσεις σε πραγ-
ματικό χρόνο απογοητευτικές, με αποτέλεσμα το άτομο να μην μπορεί να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά στην πραγματική ζωή (Kandell, 1998) (Stetina, 2011· Acier & Kern, 
2011· Didelot, Hollingsworth & Buckenmeyer, 2012· Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώ-
ρος, 2012). 

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής-γνωστικής θεωρίας, ο Hirschman (1992) (Morahan-
Martin, 2008· Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012) ονομάζει τα άτομα που έχουν 
προδιάθεση να εκδηλώσουν εθισμό δυσφορικά και αντικοινωνικά. Δυσφορικά διότι 
δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αντικοινωνικά διότι αναζητούν έντονα να 
βιώσουν ευφορία και να ικανοποιηθούν άμεσα οι αισθήσεις τους. Στις περιπτώσεις αυ-
τές, ο εθισμός συμβάλλει στη δημιουργία μιας σταθερής αίσθησης του εαυτού τους 
χωρίς την οποία τα άτομα θα βίωναν ένα αίσθημα απώλειας της ταυτότητάς τους. Η 
Weitzman (2000) (Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012) στην έρευνά της διαπί-
στωσε μια σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα άτομα με παθολογική χρήση του Διαδι-
κτύου και σε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της οικογένειας. Ο Wang (2001), 
από την άλλη, εφαρμόζοντας το μοντέλο της ψυχοκοινωνικής ωριμότητας και της αυ-
τοαποτελεσματικότητας του Erikson, δεν διαπίστωσε την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης 
μεταξύ της χαμηλής συναισθηματικής ανάπτυξης και του εθισμού στο Διαδίκτυο. Τέ-
λος, η Young (1998) σε μελέτες περίπτωσης χρηστών του Διαδικτύου με ιστορικό πα-
ραμέλησης και κακοποίησης βρήκε ότι τα άτομα αυτά εξέφραζαν μέσω του Διαδικτύου 
θαμμένα συναισθήματά τους και ακόμη, ότι χρησιμοποιούσαν τις διαδικτυακές εφαρ-
μογές για να διοχετεύσουν την οργή τους (Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012).  
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Ο Douglas et al. (2008) (Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012), σύμφωνα με το προ-
τεινόμενο εννοιολογικό μοντέλο, θεωρεί ότι η υπερβολική χρήση του Διαδικτύου είναι 
προϊόν των εσωτερικών αναγκών και κινήτρων ενός ατόμου. Εντούτοις, σημαντικό 
ρόλο παίζει και η προδιάθεση του κάθε ατόμου. Η σοβαρότητα των αρνητικών συνε-
πειών του εθισμού στο Διαδίκτυο εξαρτάται ακόμη από τα χαρακτηριστικά των διαδι-
κτυακών εφαρμογών που ελκύουν το άτομο. Στις αρνητικές συνέπειες του διαδικτυα-
κού εθισμού συγκαταλέγονται και οι αποκλίνουσες συμπεριφορές. Ωστόσο, όταν το 
άτομο έχει συνείδηση του εθισμού του, μπορεί να υιοθετήσει ευκολότερα στρατηγικές 
ελέγχου για την αντιμετώπιση του εθισμού του.  

Η νευροβιολογική προσέγγιση, από την πλευρά της, προσπαθεί να δώσει τη δική της 
εξήγηση στα αίτια του διαδικτυακού εθισμού. Σύμφωνα λοιπόν με την προσέγγιση 
αυτή, με τη χρήση του Διαδικτύου αυξάνεται η έκκριση των ενδογενών οπιοειδών και 
κατά συνέπεια, αυξάνεται η απελευθέρωση της ντοπαμίνης στο κέντρο ανταμοιβής που 
υπάρχει στον εγκέφαλο. Η ντοπαμίνη είναι υπεύθυνη για τον εθισμό τόσο άμεσα όσο 
και έμμεσα. Άμεσα, μέσω της σύνδεσης με τους υποδοχείς των οπιοειδών στον επι-
κλινή πυρήνα και, έμμεσα, μέσω της σύνδεσης με τους μ-υποδοχείς των οπιοειδών 
στους διάμεσους νευρώνες. Σε έρευνες που έχουν γίνει, έχει βρεθεί ότι άτομα εθισμένα 
στο Διαδίκτυο, παρουσιάζουν αύξηση του μεταβολισμού της γλυκόζης και χαμηλότερη 
πυκνότητα φαιάς ουσίας σε σύγκριση με τους φυσιολογικούς χρήστες τους Διαδικτύου. 
Μάλιστα, σε έρευνα που διεξήχθη στη Νότια Κορέα (Lee et al., 2008) βρέθηκε ότι ο 
εθισμός στο Διαδίκτυο και η κατάθλιψη έχουν κοινά γενετικά χαρακτηριστικά, γεγονός 
που δείχνει το νευροβιολογικό χαρακτήρα του εθισμού (Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώ-
ρος, 2012).  

Κάποιοι άλλοι ερευνητές αναφέρουν την ύπαρξη ορισμένων παραγόντων που ενισχύ-
ουν την υπερβολική χρήση του Διαδικτύου. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Young (1997) 
ανέφερε ότι α) η κοινωνική υποστήριξη, β) η σεξουαλική ικανοποίηση και γ) η δη-
μιουργία μιας προσωπικότητας / ενός προσωπείου αποτελούν τρεις βασικούς τομείς 
ενισχύσεων του εθισμού στο Διαδίκτυο. Ο Greenfield (1999) υποστήριξε ότι οι παρά-
γοντες ενίσχυσης έχουν έναν ισχυρό καταναγκαστικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση του 
εθισμού στο Διαδίκτυο, παράγοντες ενίσχυσης είναι: η χαλάρωση των αναστολών, η 
ανωνυμία, η ευκολία πρόσβασης, η γρήγορη απόκτηση οικειότητας, η παραμόρφωση 
του πραγματικού χρόνου και η ένταση που προκαλούν οι διαδικτυακές δραστηριότητες 
(Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Young 
(Chou, Condron & Belland, 2005· Morahan-Martin, 2008· Stetina, 2011), το ίδιο το 
Διαδίκτυο δεν είναι εθιστικό. Ορισμένες εφαρμογές του φαίνεται να παίζουν σημα-
ντικό ρόλο στην ανάπτυξη παθολογικής χρήσης. Για παράδειγμα, η εκτεταμένη χρήση 
του Διαδικτύου, ο καταναγκαστικός έλεγχος της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και οι 
διαδραστικές λειτουργίες του μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα εξάρτησης από 
το Διαδίκτυο. 
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Αναφορικά με τη χαλάρωση των αναστολών στο Διαδίκτυο, τα άτομα έχουν μια άνεση 
στη διαδικτυακή συμπεριφορά τους και δεν ανησυχούν για τις συνέπειες των διαδι-
κτυακών τους δραστηριοτήτων. Η Young (1998) παρομοιάζοντας το Διαδίκτυο με μια 
μεγαλούπολη, λέει χαρακτηριστικά ότι: «πρόκειται για μια μεγάλη πόλη χωρίς αστυνο-
μία» (Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012: 59). Η ανωνυμία που παρέχει το Διαδί-
κτυο συντελεί καθοριστικά στην ανάπτυξη αποκλίνουσας συμπεριφοράς ενώ η εύκολη 
πρόσβαση σ’ αυτό από το σπίτι ή από το χώρο εργασίας διευκολύνει τη δημιουργία 
διαδικτυακών σχέσεων. Επιπλέον, το Διαδίκτυο συμβάλλει στη γρήγορη ανάπτυξη οι-
κειότητας στις σχέσεις που αναπτύσσονται on-line, καθώς, όπως επισημαίνει ο Grif-
fiths (2000), μειώνεται η ικανότητα εντοπισμού ανειλικρίνειας ή αποδοκιμασίας (Σφα-
κιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012). Ακόμη, η Young (1998) επισημαίνει ότι λόγω της 
υπνωτικής επίδρασης του Διαδικτύου (δεν υπάρχουν διακοπές ή διαφημιστικά), οι χρή-
στες χάνουν την αίσθηση του χρόνου και συχνά περνούν περισσότερο χρόνο στο Δια-
δίκτυο από όσο αρχικά σκόπευαν. Τέλος, έρευνες των Young και Rodgers (1998) έχουν 
δείξει ότι οι εθισμένοι στο Διαδίκτυο βιώνουν μεγαλύτερη διέγερση, συναισθηματική 
ένταση και ευφορία από ότι οι φυσιολογικοί χρήστες του Διαδικτύου (Σφακιανάκης, 
Σιώμος & Φλώρος, 2012).  

Επίλογος 

Τα τελευταία χρόνια, το μειωμένο κόστος των διαδικτυακών υπηρεσιών σε συνδυασμό 
με τη βελτιωμένη ποιότητα λογισμικού έχουν συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της 
χρήσης του Διαδικτύου και, κατά συνέπεια, των εθιστικών συμπεριφορών. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι χρήστες του Διαδικτύου έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των διαδικτυακών 
τους δραστηριοτήτων παρά των δραστηριοτήτων της πραγματικής ζωής. Η δυνατότητα 
που προσφέρει το Διαδίκτυο στους χρήστες του να «εξαφανιστούν» με το πάτημα ενός 
κουμπιού, συντελεί στην αποφυγή της στενοχώριας ή της δυσφορίας καθώς και στην 
απόλαυση απόλυτης ελευθερίας, αφού πλέον τα άτομα δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες 
των πράξεών τους. Τέλος, το Διαδίκτυο περιορίζει στο ελάχιστο τη χωρική – σωματική 
εγγύτητα, γεγονός που το καθιστά ακόμα πιο ελκυστικό στους χρήστες (Didelot, Hol-
lingsworth & Buckenmeyer, 2012· Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012). Ωστόσο, 
η κατανόηση των συμπτωμάτων και των αιτίων του διαδικτυακού Εθισμού, θα συμ-
βάλλει σημαντικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου.    
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Περίληψη 

Η χρήση του Διαδικτύου έχει επεκταθεί σε όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής. 
Ωστόσο, χωρίς να αμφισβητούνται οι θετικές πλευρές του, η ολοένα αυξανόμενη ενα-
σχόληση με το Διαδίκτυο εγκυμονεί κινδύνους και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανηλί-
κους. Σ’ όλες τις αναπτυγμένες κοινωνίες γίνεται σήμερα λόγος για προστασία των 
ανηλίκων από το επιβλαβές περιεχόμενο του Διαδικτύου. Οι ειδικοί μιλούν για προ-
βληματική χρήση του Διαδικτύου σε βαθμό εξάρτησης (Widyanto & McMurran, 2004· 
Recupero, 2008). Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο μπορούμε σήμερα να μι-
λάμε για «εθισμό στο Διαδίκτυο». Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια εν-
νοιολογικής αποσαφήνισης του διαδικτυακού εθισμού. Γίνεται επίσης παρουσίαση των 
χρηστών του Διαδικτύου και των χαρακτηριστικών τους τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό. 

Λέξεις - Κλειδιά: διαδίκτυο, εθισμός, εξάρτηση, Ελλάδα, εξωτερικό. 

Εισαγωγή 

Ο εθισμός στο Διαδίκτυο αποτελεί μια νέα μορφή εξάρτησης που δεν έχει ακόμη οριο-
θετηθεί με ακρίβεια, καθώς οι ερευνητές δεν φαίνεται να συμφωνούν στη διατύπωση 
ενός κοινά αποδεκτού ορισμού. Μάλιστα, ορισμένοι ψυχολόγοι διαφωνούν με τη 
χρήση του όρου «εθισμός» όταν πρόκειται για το Διαδίκτυο γιατί θεωρούν ότι ο όρος 
αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τις χημικές ουσίες που δημιουργούν εξάρ-
τηση (Davis, 2001· Chou, Condron & Belland, 2005· Σιώμος & Αγγελόπουλος, 2008· 
Siomos et al., 2008· Σιώμος et al., 2009· Christakis, 2010· Σφακιανάκης, Σιώμος & 
Φλώρος, 2012).  

Στην προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας του εθισμού στο Διαδίκτυο, συναντά κανείς 
μία πληθώρα όρων που καθιστούν ακόμη δυσκολότερη την εννοιολογική αποσαφήνισή 
της. Ειδικότερα, ο εθισμός στο Διαδίκτυο αποδίδεται στη βιβλιογραφία με τους παρα-
κάτω όρους: “Internet Addiction Disorder” (Διαταραχή Εθισμού στο Διαδίκτυο), 
“Pathological Internet Use” (Παθολογική Χρήση του Διαδικτύου), “Problematic Inter-
net Use” (Προβληματική Χρήση του Διαδικτύου), “Excessive Internet Use” (Υπερβο-
λική Χρήση του Διαδικτύου), “Compulsive Internet Use” (Καταναγκαστική Χρήση του 
Διαδικτύου), “Cyberspace Addiction” (Εθισμός στον Κυβερνοχώρο), “On-line Addic-
tion” (Εθισμός Σύνδεσης στο Διαδίκτυο), “Net Addiction” (Εθισμός στο Διαδίκτυο), 
“Internet Addicted Disorder” (Διαταραχή Διαδικτυακού Εθισμού) και “High Internet 
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Dependency” (Υψηλή Εξάρτηση από το Διαδίκτυο) (Chou, Condron & Belland, 2005: 
365· Morahan-Martin, 2008: 33· Johnson, 2009: 22· Acier & Kern, 2011: 983· Σφα-
κιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012: 39-40).  

Εννοιολογική αποσαφήνιση 

Ο Griffiths (1996) αναγνωρίζοντας σημάδια παθολογίας και εθισμού στην υπερβολική 
χρήση του Διαδικτύου, την κατατάσσει στους «τεχνολογικούς εθισμούς», δηλαδή 
στους μη χημικούς ή συμπεριφορικούς εθισμούς που περιλαμβάνουν την αλληλεπί-
δραση ανθρώπου – μηχανής. Η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να είναι είτε παθητική 
(όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τις ταινίες) είτε ενεργητική (μέσω των ηλεκτρονι-
κών παιχνιδιών) που παρακινούν και ενισχύουν τον εθισμό των παιχτών. Οι «τεχνολο-
γικοί εθισμοί» σύμφωνα με τον Griffiths (1996) αποτελούν υποκατηγορία των συμπε-
ριφορικών εθισμών και χαρακτηρίζονται από έξι κριτήρια όπως η ανησυχία, η αλλαγή 
διάθεσης, η ανοχή, η απόσυρση, η σύγκρουση και η υποτροπή. Στα έξι κριτήρια του 
Griffiths, η Young πρόσθεσε τρία ακόμη: την πρόοδο, την άρνηση και τη συνεχή χρήση 
(Shapira, et al., 2003· Murali & George, 2007· Σιώμος & Αγγελόπουλος, 2008· Σιώμος 
et al., 2009· Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012).  

Ο όρος «Εθισμός στο Διαδίκτυο» αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1996 από τον Ivan 
Goldberg, ψυχίατρο στη Νέα Υόρκη, ο οποίος χρησιμοποίησε κριτήρια του DSM-IV 
που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του βαθμού παθολογίας στη χρήση χημικών 
ουσιών (Morahan-Martin, 2008· Σιώμος & Αγγελόπουλος, 2008· Σιώμος et al., 2009· 
Tao et al., 2010· Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012). Ωστόσο η K.S. Young, κα-
θηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, ήταν η πρώτη που επισή-
μανε ότι πρόκειται για έναν ευρύ όρο που περιλαμβάνει ένα πλήθος συμπεριφορών και 
προβλημάτων ελέγχου των παρορμήσεων. Για την απόδοση της Παθολογικής Χρήσης 
του Διαδικτύου (PIU) χρησιμοποίησε τα κριτήρια που ισχύουν για τον προσδιορισμό 
του παθολογικού παιχνιδιού (Young, 1996· Σιώμος & Αγγελόπουλος, 2008· Κορμάς 
& Δάρα (επιμ.), 2011· Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012). Η Young διέκρινε τον 
εθισμό στο Διαδίκτυο σε πέντε επιμέρους κατηγορίες: εθισμός στο διαδικτυακό σεξ, 
εθισμός στις διαδικτυακές σχέσεις, καθαροί καταναγκασμοί, υπερβολική αναζήτηση 
πληροφοριών και εθισμός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Chou, Condron & Bel-
land, 2005· Murali & George, 2007· Κορμάς & Δάρα (επιμ.), 2011: 45· Σφακιανάκης, 
Σιώμος & Φλώρος, 2012: 41).  

Ο Davis (2001) διέκρινε δύο είδη παθολογικής χρήσης του Διαδικτύου, ενισχύοντας με 
αυτό τον τρόπο τον ορισμό της Young. Ειδικότερα, διέκρινε α) την Συγκεκριμένη / 
Ειδική Παθολογική Χρήση του Διαδικτύου (SPIU) και β) την Γενικευμένη Παθολογική 
Χρήση (GPIU). Η πρώτη αναφέρεται σε αυτούς που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για 
την επιτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών, όπως εμπορικές συναλλαγές, δημοπρασίες, 
τραπεζικές συναλλαγές, διακίνηση πορνογραφικού υλικού, ενώ η δεύτερη αναφέρεται 
στη γενική και πολυδιάστατη χρήση του Διαδικτύου χωρίς να υπάρχει κάποιος προκα-
θορισμένος στόχος (Davis, 2001· Murali & George, 2007· Σιώμος & Αγγελόπουλος, 
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2008· Morahan-Martin, 2008· Johnson, 2009· Young, & Nabuco de Abreu (Ed.), 2011· 
Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012).  

Ερευνητές (Shapira et al., 2003· Hagedorn, & Young, 2011· Σφακιανάκης, Σιώμος & 
Φλώρος, 2012) επιχείρησαν να διακρίνουν τη χρήση του Διαδικτύου σε κατηγορίες 
ανάλογα με τη βαρύτητα χρήσης. Κατέληξαν λοιπόν στις εξής πέντε κατηγορίες: Τυ-
πική χρήση του Διαδικτύου, Προβληματική χρήση του Διαδικτύου, Κατάχρηση του 
Διαδικτύου, Εξάρτηση από το Διαδίκτυο, Εθισμός στο Διαδίκτυο. 

Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά και με την ίδια σημασία οι 
όροι: «εθισμός», «εξάρτηση», «παθολογική χρήση», «προβληματική χρήση» και «υ-
περβολική χρήση».  

Οι χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα 

Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας το 2005 πραγματοποίησε έ-
ρευνα για τη μέτρηση των δεικτών eEurope 2005 αναφορικά με την ταυτότητα των 
χρηστών Internet στην Ελλάδα. Η ανάλυση έγινε με βάση τέσσερα κριτήρια: α) το 
φύλο, β) την ηλικία, γ) την εκπαίδευση και δ) την περιφέρεια. Τα αποτελέσματα της 
παραπάνω έρευνας έδειξαν ότι οι Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου ήταν άνδρες, νέοι, 
υψηλού μορφωτικού επιπέδου και κάτοικοι αστικών κέντρων (Παρατηρητήριο για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, 2006). Σε συνέχεια της ίδιας έρευνας το 2011 από το Πα-
ρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας βρέθηκε ότι αυξήθηκε γενικά ο αριθ-
μός των χρηστών του Διαδικτύου πανελλαδικά. Όσον αφορά στον τόπο πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο ανά φύλο, το σπίτι και ο χώρος εργασίας αποτελούν τους πιο δημοφιλείς 
τόπους πρόσβασης και για τα δύο φύλα.  

Οι λόγοι για τους οποίους τα δύο φύλα χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, είναι κυρίως η 
αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και η λήψη και η απο-
στολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν όμως πρόκειται για χρήση του Διαδικτύου 
για ψυχαγωγία, παιχνίδια, μουσική, παραγγελία αγαθών και υπηρεσιών καθώς και για 
επικοινωνία με άλλους χρήστες του Διαδικτύου (chat rooms, messanging), τότε τα πο-
σοστά των ανδρών είναι μεγαλύτερα σε σχέση με τα αντίστοιχα των γυναικών. Τέλος, 
αναφορικά με το τέταρτο κριτήριο, τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης Η/Υ και πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο, παρατηρούνται στην Περιφέρεια Αττικής και στη συνέχεια, στις Περι-
φέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αι-
γαίου. Αντίστοιχα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώνονται στην Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου και, έπειτα, στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς 
Ελλάδας (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2006). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (social media): (YouTube, 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Hi5, MySpace) γνωρίζουν μεγάλη απήχηση με-
ταξύ των Ελλήνων χρηστών και ιδιαίτερα μεταξύ των νέων ηλικίας 13 – 24 ετών που 
χρησιμοποιούν τα εργαλεία του Web 2.0 για να συμμετέχουν ενεργά στην παγκόσμια 
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online κοινότητα δημιουργώντας οι ίδιοι περιεχόμενο και επικοινωνώντας το μέσω 
πλήθους εφαρμογών. Μέσα στα πλαίσια αυτά, τα παιδιά ηλικίας 8 – 15 ετών φαίνεται 
να είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα με τη χρήση του Διαδικτύου, γεγονός που προκύπτει 
κι από έρευνες (Acier & Kern, 2011). Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητη-
ρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας το 2008 πανελλαδικά, βρέθηκε ότι τα παιδιά 
σημειώνουν διπλάσια ποσοστά χρήσης του Διαδικτύου σε σχέση με τους ενήλικες. Οι 
μαθητές Γυμνασίου έχουν το προβάδισμα στη χρήση του Διαδικτύου συγκριτικά με 
τους μαθητές του Δημοτικού, τα αγόρια προηγούνται λίγο έναντι των κοριτσιών, ενώ 
τα παιδιά των μεγάλων αστικών κέντρων χρησιμοποιούν περισσότερο το Διαδίκτυο σε 
σχέση με τα παιδιά των αγροτικών περιοχών (Siomos et al., 2008). Τα παιδιά και οι 
έφηβοι «μπαίνουν» στο Διαδίκτυο κυρίως από το σπίτι αλλά και από το σχολείο. Κυ-
ρίως το χρησιμοποιούν για να παίξουν παιχνίδια, να κατεβάσουν φωτογραφίες αλλά 
και για να αναζητήσουν πληροφορίες για τα μαθήματα. Ακόμη, χρησιμοποιούν πολύ 
το e-mail τους ενώ ένας σημαντικός αριθμός παιδιών χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να 
ενημερωθεί, να ακούσει τραγούδια και να δει ταινίες. Σημαντική συμμετοχή παιδιών 
και εφήβων παρατηρείται επίσης και στο Facebook, στα Chat Rooms, κτλ. 

Οι χρήστες του Διαδικτύου στην Ευρώπη και παγκόσμια 

Στην Ελλάδα συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώνονται τα 
χαμηλότερα ποσοστά στη χρήση του Διαδικτύου τόσο στους άνδρες όσο και στις γυ-
ναίκες. Γενικότερα, θα λέγαμε ότι τα ποσοστά των ανδρών που χρησιμοποιούν το Δια-
δίκτυο είναι υψηλότερα συγκριτικά με τα αντίστοιχα των γυναικών σε όλες τις Ευρω-
παϊκές χώρες με εξαίρεση την Ιρλανδία και την Ουγγαρία. Με βάση το επίπεδο εκπαί-
δευσης, τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο σημειώνουν υψηλότερα ποσοστά στη 
χρήση του Διαδικτύου συγκριτικά με τα άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Στην 
Ελλάδα τα ποσοστά που σημειώνονται, είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Με βάση 
την επαγγελματική κατάσταση, συνολικά στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες τα μεγαλύ-
τερα ποσοστά χρήσης του Διαδικτύου σημειώνουν οι φοιτητές και, έπειτα οι εργαζό-
μενοι. Και πάλι στην Ελλάδα σημειώνονται τα χαμηλότερα ποσοστά της Ευρώπης 
(www.observatory.gr).  

Πρόσφατες έρευνες (30 Ιουνίου 2012) έδειξαν ότι οι χρήστες του Διαδικτύου σε πα-
γκόσμιο επίπεδο αποτελούν το 34,3% του συνολικού πληθυσμού ενώ οι χρήστες του 
Διαδικτύου στην Ευρώπη αποτελούν το 21,6% του παγκόσμιου πληθυσμού 
(www.internetworldstats.com). Μάλιστα ο αριθμός τους παγκοσμίως αυξάνεται κατά 
20 – 40% ετησίως. Υπολογίζεται ότι η μεγαλύτερη αύξηση χρηστών του Διαδικτύου 
θα σημειωθεί σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα (Σιώμος & Αγγελόπουλος, 2008· Mo-
rahan-Martin, 2008· Tao et al., 2010· Young, & Nabuco de Abreu (Ed.), 2011).  
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Ομάδες πιο επιρρεπείς στον εθισμό στο Διαδίκτυο 

Οι χρήστες του Διαδικτύου δεν αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο. Αναφορικά με τα 
χαρακτηριστικά των ατόμων που είναι πιο ευάλωτα στον εθισμό στο Διαδίκτυο, πρό-
κειται για νεαρά άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο που έχουν καλή σχέση με τους 
υπολογιστές. Επίσης, κάποιες ομάδες είναι πιο επιρρεπείς από κάποιες άλλες στον εθι-
σμό στο Διαδίκτυο, όπως: οι άγαμοι, οι νέοι άντρες, οι φοιτητές, οι ομοφυλόφιλοι, οι 
μεσήλικες γυναίκες και άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Ωστόσο τα αποτελέ-
σματα της μελέτης τους που αφορούν τη σχέση φύλου και χρήσης του Διαδικτύου κα-
θώς και μεσήλικων γυναικών και κινδύνου εθισμού τους στο Διαδίκτυο δεν συνάδουν 
με τα πορίσματα άλλων ερευνών (Σιώμος & Αγγελόπουλος, 2008· Σφακιανάκης, Σιώ-
μος & Φλώρος, 2012). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Σιώμος & Αγγελόπουλος 
(2008) και οι Siomos et al. (2008), η ηλικία και η μόρφωση αποτελούν παράγοντες που 
δηλώνουν προδιάθεση για εξάρτηση από το Διαδίκτυο. Αντίθετα, δε συμβαίνει το ίδιο 
με το φύλο και τη φυλή.  

Η κλινική ψυχιατρική αναφέρει ότι οι εθισμένοι χρήστες του Διαδικτύου παρουσιάζουν 
ένα ή συνδυασμό των παρακάτω: κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, σεξουαλικό κατα-
ναγκασμό, μοναξιά και εσωστρέφεια. Η προβληματική χρήση του Διαδικτύου μπορεί 
ακόμη να είναι σύμπτωμα άλλων διαταραχών, όπως ο παθολογικός τζόγος. Συχνά, οι 
εξαρτημένοι χρήστες του Διαδικτύου το χρησιμοποιούν για να διοχετεύσουν αρνητικές 
ψυχολογικές καταστάσεις που βιώνουν. Υποστηρίζεται ότι όσα άτομα συνδέουν το 
Διαδίκτυο με συγκινήσεις, φιλία, ελευθερία και ανεξαρτησία ανήκουν στις ομάδες υ-
ψηλού κινδύνου. Η έλξη που ασκεί το Διαδίκτυο στα άτομα οφείλεται στο ότι τους 
επιτρέπει να υπερβούν τους περιορισμούς της πραγματικότητας και να πειραματιστούν 
με τη δημιουργία ενός εικονικού εαυτού τους που διαφέρει εξολοκλήρου από τον πραγ-
ματικό. Επισημαίνεται ότι η αυτοεκτίμηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 
πρόγνωση του εθισμού στο Διαδίκτυο καθώς άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση χρησι-
μοποιούν το Διαδίκτυο ως μέσο απόδρασης από την πραγματικότητα (Widyanto & 
McMurran, 2004· Chou, Condron & Belland, 2005· Morahan-Martin, 2008· Σιώμος & 
Αγγελόπουλος, 2008· Recupero, 2010· Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012).  

Έχοντας ως κριτήριο την κοινωνικότητα και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, τα άτομα 
που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να συνάψουν ιδιαίτερα στενές και εμπιστευτικές 
σχέσεις σε ομάδες συζήτησης και ειδήσεων (newsgroups), σε δωμάτια γραπτής επικοι-
νωνίας (chat rooms) και σε «μπουντρούμια πολλαπλών χρηστών» (multi-user dungeons 
- MUDs), έχουν περισσότερες πιθανότητες να εθιστούν (Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώ-
ρος, 2012).  

Με κριτήριο την ηλικία των ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε υπερβολικό 
βαθμό, έρευνες έχουν δείξει ότι αυτοί είναι οι φοιτητές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι οι φοιτητές είναι εξοικειωμένοι με το Διαδίκτυο από πολύ μικρή ηλικία και το χρη-
σιμοποιούν ευρέως όχι μόνο για τις ακαδημαϊκές τους δραστηριότητες αλλά και για τη 
βελτίωση της κοινωνικής τους ζωής ως μέσο επικοινωνίας. Όταν μάλιστα οι φοιτητές 
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πάσχουν και από κάποια ψυχολογική διαταραχή, όπως κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτί-
μηση, ντροπαλότητα και εξάρτηση, τότε ο κίνδυνος εθισμού τους στο Διαδίκτυο γίνε-
ται ακόμη μεγαλύτερος (Chou, Condron & Belland, 2005· Σιώμος & Αγγελόπουλος, 
2008· Didelot, Hollingsworth & Buckenmeyer, 2012· Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώ-
ρος, 2012).  

Αλλά και οι έφηβοι αποτελούν μια ομάδα που κινδυνεύει ιδιαίτερα να εθιστεί στο Δια-
δίκτυο, καθώς το χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο για να επικοινωνήσουν με τους 
φίλους τους και να παίξουν διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η ελκυστικότητα του Δια-
δικτύου και οι δυνατότητες που τους παρέχει, απορροφά τους εφήβους σε τέτοιο 
βαθμό, ώστε να εμφανίζουν εθιστικές συμπεριφορές. Εντούτοις παρουσιάζεται μεγάλη 
διαφοροποίηση στα ποσοστά των παιδιών και των εφήβων που υποφέρουν από Διαδι-
κτυακό εθισμό διεθνώς γιατί, στις έρευνες που διεξάγονται στις διάφορες χώρες σχε-
τικά με την ανίχνευση εξάρτησης από το Διαδίκτυο στους εφήβους, δεν χρησιμοποιού-
νται κοινά εργαλεία αξιολόγησης ούτε κοινή μεθοδολογία και δεν υπάρχουν κοινά η-
λικιακά δείγματα (Johnson, 2009· Hagedorn, & Young, 2011· Acier & Kern, 2011· 
Κορμάς & Δάρα (επιμ.), 2011· Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012).  

Στις περισσότερες περιπτώσεις εθισμού στο Διαδίκτυο παρατηρείται συννοσηρότητα, 
που προϋπήρχε του εθισμού. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι είναι 
εξαρτημένοι από το Διαδίκτυο είναι τα εξής: μοναξιά, κατάθλιψη, κοινωνική φοβία, 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανασφάλεια, διαταραχή ελέγχου των παρορμήσεων και διατα-
ραχή ελλειμματικής προσοχής. Ακόμη, ορισμένα άτομα εμφανίζουν υψηλές συχνότη-
τες άγχους, είναι χρήστες ουσιών, έχουν διπολική διαταραχή ή σχιζοειδή διαταραχή 
της προσωπικότητας, είναι επιρρεπή σε αυτοκτονίες ή άλλες βίαιες πράξεις ή, τέλος, 
έχουν κι άλλες εξαρτήσεις. Έρευνες έχουν δείξει ότι μία στις δύο περιπτώσεις εθισμού 
υπάρχει συννοσηρότητα με άλλη ψυχική διαταραχή, ενώ μία στις τέσσερις περιπτώσεις 
παρουσιάζει τριπλή συννοσηρότητα. Κατά κύριο λόγο, είναι τα αγόρια που εμφανίζουν 
παθολογική χρήση του Διαδικτύου, ενώ στην πλειονότητα των ελληνικών περιπτώ-
σεων, ο εθισμός αφορά στα διαδικτυακά παιχνίδια (Murali & George, 2007· Recupero, 
2008· Morahan-Martin, 2008· Christakis, 2010· Tao et al., 2010· Κορμάς & Δάρα (ε-
πιμ.), 2011· Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012).  

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τον Watson (2005) ο εθισμός στο Διαδίκτυο αποτελεί τον εθισμό που ε-
ξαπλώνεται πιο γρήγορα αλλά και τον λιγότερο κατανοητό (Didelot, Hollingsworth & 
Buckenmeyer, 2012). Η αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο, 
αυξάνει και την ανησυχία για την αύξηση της παθολογικής χρήσης του και ιδιαίτερα 
από τα παιδιά και τους εφήβους (Morahan-Martin, 2008).  

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου του Διαδικτυακού εθισμού, εί-
ναι αναγκαία η βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που σχετίζονται με την παθολο-
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γική χρήση του καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα ατομικά χαρακτηριστικά, η δυνα-
μική της οικογένειας, οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και οι επικοινωνιακές δεξιότητες 
επηρεάζουν τη χρήση του Διαδικτύου από τα άτομα (Bai, Lin & Chen, 2001).  
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Η Συναισθηματική Νοημοσύνη ως θέμα πρότζεκτ της Α΄ Λυκείου 
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Περίληψη 

Η περιγραφή που ακολουθεί αφορά στη διερεύνηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 
και των Τύπων Προσωπικότητας σε συνάρτηση με τη σχολική πραγματικότητα μέσα 
από τα πλαίσια του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας που διδάσκεται στην Α’ Λυ-
κείου. O όρος Ε.Q. (Emotional Quotient = Συναισθηματική Νοημοσύνη) χρησιμοποι-
ήθηκε αρχικά από τον D. Goleman και αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να κα-
τανοεί τόσο τα δικά του συναισθήματα όσων και των άλλων, να δημιουργεί κίνητρα 
για τον εαυτό του και να χειρίζεται σωστά τα συναισθήματά του όσο και τις σχέσεις 
του µε τους άλλους ανθρώπους. Η εργασία εκπονήθηκε κατά το σχολικό έτος 2012-
2013 και διήρκησε 8 μήνες. Με αφετηρία τον ορισμό του Goleman, στόχος της έρευνας 
ήταν η εξοικείωση των μαθητών με τους παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώ-
νουν τόσο την προσωπικότητα όσο και την επίδοσή τους στο σχολείο περισσότερο 
μέσα από μία βιωματική προσέγγιση. 

Λέξεις - Κλειδιά: Συναισθηματική νοημοσύνη, σχολική επίδοση, τύπος προσωπικό-
τητας, τεστ, μαθησιακό προφίλ 

Περιγραφή 

Αρχικά οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 4 ατόμων (4 ομάδες συνολικά) και για 
κάθε ομάδα ορίστηκε ένας συντονιστής. Οι αρμοδιότητες του συντονιστή θα ήταν να 
βεβαιώνεται ότι όλα τα μέλη της ομάδας ολοκληρώνουν τις ανατιθέμενες εργασίες 
μέσα στο οριοθετημένο χρονικό περιθώριο. Επιπλέον, οι μαθητές ενημερώθηκαν ότι 
για κάθε τους ανάθεση θα έπρεπε να κρατούν λεπτομερές ημερολόγιο με τα ευρήματα 
αλλά και τις τυχόν δυσκολίες που θα αντιμετώπιζαν σε όλη τη διάρκεια της έρευνάς 
τους. 

Κατά την πρώτη φάση της έρευνας, η ομάδα α’ ανέλαβε να διερευνήσει τις διάφορες 
μορφές νοημοσύνης, η β’ τους τρεις γενικούς τύπους εκμάθησης (οπτικός, ακουστικός, 
κιναισθητικός) και η γ’ ομάδα κάποια γενικά στοιχεία για τη δυσλεξία και άλλες μορ-
φές μαθησιακών δυσκολιών. Τέλος, η δ’ ομάδα ασχολήθηκε με τους «χαρισματικούς 
μαθητές» και τα χαρακτηριστικά τους. Αρχικά, η ομάδα α’ έφερε πληροφορίες για τις 
διάφορες μορφές νοημοσύνης, όπως κι ένα τεστ σχετικό με τη Συναισθηματική Νοη-
μοσύνη, το οποίο αποτελείτο από 20 ερωτήσεις και χρειάστηκε να το μεταφράσουν στα 
Ελληνικά. Η ομάδα β’ αναφέρθηκε στα ειδικά χαρακτηριστικά των τύπων εκμάθησης, 
κι επίσης μετέφρασε ένα τεστ από τα Αγγλικά στα Ελληνικά. Η ομάδα γ’ έψαξε και 
βρήκε στο διαδίκτυο ερωτήσεις που να αφορούν στον εντοπισμό της δυσλεξίας ενώ η 
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ομάδα δ’ έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα από χαρισματικούς μαθητές της Ελληνι-
κής Σχολικής Κοινότητας, με έμφαση στα επιτεύγματά τους. Στην ίδια εκείνη συνά-
ντηση, και τα τρία διαφορετικά τεστ φωτοτυπήθηκαν για όλους τους παριστάμενους 
μαθητές των ομάδων, οι οποίοι τα συμπλήρωσαν για τους εαυτούς τους και σχολίασαν 
το σκορ τους.  

Το επόμενο βήμα για τις ομάδες θα ήταν να διερευνήσουν το αν το σχολείο μπορεί να 
ενσωματώσει στη διδασκαλία των μαθημάτων του τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, 
τους διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους και πιθανές μαθησιακές δυσκολίες των μα-
θητών. Μετά από ιδέες και προτάσεις που κατατέθηκαν σε κοινή συζήτηση, καταλή-
ξαμε να κάνουμε το εξής πείραμα: οι ομάδες θα αναζητούσαν εθελοντές από τη Γ’ 
Λυκείου του Σχολείου τους, οι οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι 

1. να συμπληρώσουν τα τεστ 
2. να δώσουν μία μίνι-συνέντευξη για το πώς βλέπουν το σχολείο 
3. να επιτρέψουν την πρόσβαση των ομάδων στο Γενικό Μέσο Όρο τους στη βαθ-

μολογία που είχαν στην Α’ και Β’ Λυκείου. 

Ο στόχος όλων αυτών των δράσεων αποσκοπούσε στο να γίνει μία σύγκριση ανάμεσα 
στην Προσωπικότητα και τη Σχολική Επίδοση κάθε μαθητή. Οι μαθητές που θα δέχο-
νταν τις παραπάνω δράσεις, θα αναλάμβαναν τη δέσμευση ότι η κοινοποίηση των στοι-
χείων τους θα γινόταν από τις ομάδες με πλήρη ανωνυμία: αντί για το όνομα του κάθε 
μαθητή, θα δινόταν ο χαρακτηρισμός «Μαθητής Α», «Μαθητής Β», κτλ. Επίσης, οι 
ομάδες θα εξηγούσαν στους εθελοντές ότι τα τεστ στα οποία θα υποβάλλονταν σε καμ-
μία περίπτωση δεν ήταν επιστημονικά ή διαγνωστικά, αλλά μια γενική προσέγγιση που 
θα έδινε μια κάποια εικόνα του μαθησιακού προφίλ τους. 

Οι εθελοντές βρέθηκαν αμέσως, και με πολύ μεγάλη προθυμία. Χρειάστηκε μάλιστα 
να αποκλειστούν και αρκετοί από όσους προσφέρθηκαν, διότι οι ομάδες δεν είχαν αρ-
κετό χρόνο στη διάθεσή τους για να επεξεργαστούν τα δεδομένα για περισσότερους 
από 2 μαθητές ανά ομάδα. Η προθυμία των εθελοντών ήταν ένα ενδεικτικό σημάδι του 
πόσο μπορεί τελικά να κεντρίσει τους μαθητές μία δραστηριότητα που αφενός ξεφεύγει 
από τις καθιερωμένες δραστηριότητες του σχολείου, αφετέρου εστιάζει στον κάθε μα-
θητή ως μονάδα, ως μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή προσωπικότητα που χρειάζεται ιδιαί-
τερη και ξεχωριστή μεταχείριση. 

Σε πρώτη φάση, οι ομάδες μοίρασαν τα τεστ με τα οποία τα μέλη τους ήταν πια αρκετά 
εξοικειωμένα. Κατά το μοίρασμα, κάποια μέλη των ομάδων διαπίστωσαν ότι χρειαζό-
ταν να έχουν την προσοχή τους πολύ εστιασμένη στους εθελοντές που συμπλήρωναν 
τις ερωτήσεις, είτε για να δώσουν κάποια επεξήγηση είτε για να βεβαιωθούν ότι είχαν 
απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις. Αυτή η απλή διαδικασία έκανε πολλούς να αντιληφθούν 
τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτικός όταν χρειάζεται να συντονίσει μια 
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ολόκληρη τάξη. Μάλιστα σχολίασαν τις εντυπώσεις τους από τη διαδικασία συμπλή-
ρωσης των τεστ από τους εθελοντές με έντονα σχόλια, όταν αργότερα κουβεντιάσαμε 
μεταξύ μας τα αποτελέσματα. 

Το τεστ Myers-Briggs 

Αφού οι ομάδες ταξινόμησαν τα τεστ και κατέγραψαν τα αποτελέσματά τους στα αρ-
χεία τους, τους πρότεινα να προσθέσουμε κι ένα ακόμα τεστ, το οποίο εστιάζει σε α-
κόμα μεγαλύτερο βάθος στην προσωπικότητα. Είναι το τεστ Myers-Briggs, το οποίο 
αναφέρεται στους 16 διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας και χρησιμοποιείται (κυ-
ρίως στις ΗΠΑ) για την αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρείες. Η ενσωμά-
τωσή του στην έρευνα ίσως να κέντριζε ακόμα περισσότερο τους εθελοντές διότι τα 
αποτελέσματά του, εκτός από την παράθεση στοιχείων προσωπικότητας, πρότεινε και 
κάποια επαγγέλματα κατάλληλα για τον κάθε τύπο προσωπικότητας. Έτσι, έστω και 
επιφανειακά, κάποιοι από τους εθελοντές μπορεί να σχημάτιζαν μια καινούρια γνώμη 
ή να επιβεβαιώνονταν πάνω στην ήδη ειλημμένη απόφασή τους για τον ποιον κλάδο 
θα επέλεγαν πολύ σύντομα να ακολουθήσουν. Οι ομάδες εκτύπωσαν το τεστ και το 
συμπλήρωσαν για τους εαυτούς τους. 

Όταν πλέον ολοκληρώθηκε και αυτή η φάση, τα δύο μέλη της κάθε ομάδας κάθισαν σε 
ένα θρανίο με 2 εθελοντές, με σκοπό οι εθελοντές να συμπληρώσουν το τεστ και να 
δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις όπου χρειαζόταν. Επειδή το τεστ το είχαμε μόνο σε 
online μορφή, οι ομάδες κράτησαν τις απαντήσεις των εθελοντών και τις πέρασαν εκ 
νέου online για να βγάλουν τα αποτελέσματα. 

Το τεστ προσωπικότητας Myers-Briggs αποτελείται από 72 γενικού περιεχομένου σύ-
ντομες ερωτήσεις, οι οποίες απαντώνται με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ. Το σύνολο των απα-
ντήσεων οδηγεί στους ακόλουθους 16 διαφορετικούς συνδυασμούς προσωπικότητας: 

1) Ι (introvert = εσωστρεφής) ή Ε (extrovert = εξωστρεφής) 

2) Ν (intuitive = διαισθητικός) ή S (sensory = αισθητικός) 

3) F (feeling = συναισθηματικός) ή Τ (thinking = λογικός) 

4) J (judgmental = επικριτικός) ή P (perceptive = αντιληπτικός) 

Οι εθελοντές (όπως προηγουμένως και οι ομάδες) έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για 
τη συμπλήρωση του τεστ και ιδιαίτερη περιέργεια να πληροφορηθούν τα αποτελέ-
σματα. Ο περισσότεροι εντυπωσιάστηκαν από τις ερωτήσεις, είτε γιατί παρά την απλό-
τητά τους δεν τις είχαν σκεφτεί ποτέ ως τότε είτε επειδή στους έφηβους αρέσει γενικά 
να αναλύουν τα συναισθήματά τους. 
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Η τελική σύνθεση 

Μετά την ολοκλήρωση και του τεστ Myers-Briggs σειρά είχε η συνέντευξη. Η κάθε 
ομάδα συνεδρίασε ξεχωριστά και κατέληξε σε μια σειρά ερωτήσεων (πχ Τι πιστεύεις 
ότι σου προσφέρει περισσότερο το σχολείο; Ποια είναι τα αγαπημένα σου μαθήματα 
και γιατί; Τι σχέση έχεις με τους καθηγητές σου; κτλ) και στο τέλος επέλεξαν τις πιο 
ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από την κάθε ομάδα, τις δακτυλογράφησαν και τις υπέβαλ-
λαν στους εθελοντές. Όσο οι εθελοντές απαντούσαν, οι ομάδες κρατούσαν σημειώσεις. 

Σε αυτό το σημείο η κάθε ομάδα έλαβε από εμένα ένα χαρτί με τον μέσο όρο των 
εθελοντών που είχαν αναλάβει. Αυτή ήταν η δεύτερη και τελευταία δική μου παρέμ-
βαση (μετά την εισαγωγή του τεστ Myers-Briggs) στη δουλειά τους, μιας και οι μαθη-
τές δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις καρτέλες με τις βαθμολογίες. Έχοντας 
πλέον όλα τα δεδομένα τους, προχώρησαν στην κατάρτιση πινάκων και την εξαγωγή 
συμπερασμάτων. 

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο οδηγήθηκε η έρευνα ήταν ότι δυστυχώς το σχολείο 
δεν ανταποκρίνεται σχεδόν καθόλου ούτε στις ευαισθησίες, ούτε στα ταλέντα ούτε στις 
ιδιαιτερότητες των μαθητών. Αυτό βεβαίως δεν ήταν κάτι που εξέπληξε τους μαθητές, 
διότι είναι μια διαχρονική διαπιστωμένη πραγματικότητα. Ωστόσο, η όλη διαδικασία 
που ξετυλίχτηκε μέσα από την απόκτηση περισσότερης αυτογνωσίας αλλά και η διά-
δραση των ομάδων του πρότζεκτ με τους εθελοντές μέσα σε ένα πλαίσιο περισσότερο 
συναισθηματικό παρά λογικό, τους πρόσφερε τη χαρά της συνεργασίας, του συναισθη-
ματικού μοιράσματος και της ικανοποίησης ότι όλοι οι άνθρωποι τελικά, παρά τις δια-
φορές που μας χωρίζουν, κατά βάθος έχουμε τα ταλέντα, τα δυνατά μας σημεία και τις 
κοινές μας αγωνίες. Κι όλα αυτά όταν εκφράζονται και επικοινωνούνι δημιουργούν 
συναισθηματικούς δεσμούς, προϋπόθεση απαραίτητη για τη βελτίωση ακόμα και του 
ίδιου του σχολείου.  
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	Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
	Τάξη στην οποία μπορεί να εφαρμοστεί
	Στόχοι – Σκοποί (για όλα τα μαθήματα της ενότητας):
	Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο(γνώσεις - δεξιότητες - στάσεις):
	Β. Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών:
	Κατηγορία λογισμικού - συνδυασμός λογισμικών:
	Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration
	Αναλυτική παρουσίαση του σεναρίου
	Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου:
	Σ’ αυτή τη δραστηριότητα ο μαθητής έχει όσο χρόνο θέλει ή όσο του επιτρέψουν οι συνθήκες επειδή περιλαμβάνονται παιχνίδια και ασκησούλες και άλλες δραστηριότητες. Ο δάσκαλος αξιολογεί τις απαντήσεις των μαθητών.
	Αξιολόγηση
	Η αξιολόγηση της εργασίας των μαθητών γενικότερα για την ενότητα αυτή, γίνεται από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό ως προς:
	– Την επιτυχία των σκοπών και των στόχων.
	– Τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας σε συνεργατικά πλαίσια.
	Επίσης ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την κατάκτηση της ενότητας όσο αναφορά το γνωστικό επίπεδο από τους μαθητές και μέσα από την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού CD-ROM του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
	Επέκταση Σεναρίου

	01.Θ.Ε. Διδάσκοντας Γεωμετρία στα ΕΕΕΕΚ με το Cabri Geometry II
	01.Θ.Ε. Διδάσκοντας προγραμματισμό στο δημοτικό με το GameMaker
	01.Θ.Ε. Ειδικά δικαιώματα. Διδακτικό σενάριο για μαθητές Β΄ και Γ΄ Δημοτικού
	Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου

	01.Θ.Ε. Είμαστε ότι τρώμε. Διδακτικό σενάριο της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου
	Περίληψη
	Ακούστε τη σχετική Συνέντευξη διατροφολόγου, κρατώντας συγχρόνως σημειώσεις στο τετράδιό σας  και απαντήστε:
	1. Τι είναι γονιδιακή διατροφή;
	2. Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε καθημερινά; Ποιές πηγές νερού υπάρχουν;
	3. Τί προτείνει ο κ. Διαιτολόγος σχετικά την βελτίωση της υγείας μας;
	4. Η διατροφή είναι ζήτημα απλώς τροφής ή σχετίζεται με άλλες παραμέτρους;
	5. Ποιό ποσοστό μαθητών ακολουθεί τη λεγόμενη μεσογειακή διατροφή;
	6. Ποιά η σχέση της διατροφής με τη σωματική άσκηση και τον τρόπο ζωής;
	7. Ποιά είναι η νέα γλυκαντική ουσία;
	1. Ποιές ονομασίες είχαν τα τρία γεύματά των Αρχαίων και τί κυρίως περιλάμβαναν;
	2. Περιηγηθείτε στη Μεσογειακή διατροφή και απαντήστε:
	Α. Τι είναι μεσογειακή διατροφή  και γιατί είναι τόσο ευεργετική για την υγεία μας;
	Β. Ποιες ομάδες τροφής υπάρχουν και ποια ποσοστά τροφής/ομάδα πρέπει να παίρνουμε καθημερινά;
	Γ. Προσπαθήστε να βρείτε σε μια μηχανή αναζήτησης τί ονομάζουμε blue zones και πού βρίσκονται;
	Φύλλο εργασίας 3
	Διαβάστε το σχετικό άρθρο στην υπερσύνδεση Σωματική άσκηση και στα oφέλη σωματικής άσκησης. Έπειτα απαντήστε:
	1.  Ποιές είναι οι επιδράσεις της σωματικής άσκησης στην καρδιά, στην αναπνοή και στο ορμονικό σύστημα;
	Ποια είναι τα οφέλη της συστηματικής άσκησης;
	2. Ποιες ασκήσεις είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες για την καρδιά και τους πνεύμονες;
	3. Διαβάστε το άρθρο Άθληση και συνέπειες   και παρουσιάστε το περιεχόμενο του σε μια παράγραφο.
	Αξιολόγηση (στο σπίτι)
	1. Εφαρμόζοντας όσα είπαμε κατά την 1η ώρα του σχεδίου διδασκαλίας της ενότητας της γλώσσας, ασκηθείτε στην κατασκευή ενός ερωτηματολογίου κατά ομάδες. Συνεργαστείτε με άλλους συμμαθητές σας και μέσω της google κατασκευάστε ένα ερωτηματολόγιο με θέμα ...
	2. Αναφέρετε σε κείμενό σας ποιές είναι οι συνήθειές σας στη διατροφή και αν ή τί πρέπει να αλλάξετε στη διατροφή σας, μετά από όσα ακούσατε και μάθατε στη διδασκαλία της συγκεκριμένης υποενότητας.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
	Συμπεράσματα

	Διαφορές
	Ομοιότητες

	01.Θ.Ε. Είναι δικαίωμα μας! Εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
	01.Θ.Ε. Εκπαιδευτικά βιντεοπαιχνίδια και μουσεία – αρχαιολογικοί χώροι
	Εκπαιδευτικά βιντεοπαιχνίδια και μουσεία – αρχαιολογικοί χώροι
	Εισαγωγή

	01.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό σενάριο για την επίλυση προβλημάτων με τη χρήση ποικίλων ψηφιακών εργαλείων
	01.Θ.Ε. Ελένη του Ευριπίδη. Σενάριο διδασκαλίας στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία της Γ΄ Γυμνασίου
	01.Θ.Ε. Ένα διδακτικό σενάριο στη Λογοτεχνία θεωρητικής κατεύθυνσης με τίτλο Ο Γιώργος Ιωάννου
	01.Θ.Ε. Ένα ιστορικό ταξίδι στη διερεύνηση της δομής της ύλης μέσω ιστοεξερεύνησης
	01.Θ.Ε. Ένα μαγευτικό ταξίδι στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό.
	01.Θ.Ε. Ένα υπόδειγμα διασύνδεσης Μουσείου-Σχολείου-Τ.Π.Ε
	01.Θ.Ε. Ένα ψηφιακό μουσείο για την αρχαία ελληνική κλασική τέχνη
	01.Θ.Ε. Επίλυση προβλήματος με χρήση του ελεύθερου λογισμικού Geogebra
	01.Θ.Ε. Ευρωπαίων αισθήσεις. Διδακτικό σενάριο για τα Γερμανικά σε ΕΑΕΠ
	Καθώς οι μαθητές μου προέρχονται από διαφορετικά τμήματα και τάξεις του σχολείου και το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στη γερμανική γλώσσα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, αποφάσισα να ασχοληθούμε με την Ευρώπη με πολυεπίπεδες δραστηριότητες στις ο...

	01.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των αρκτικόλεξων και των ιστορικών όρων στη διδασκαλία
	01.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη δημιουργία ιστορικού ντοκιμαντέρ
	Για τη μεθοδολογία και τη διδακτική

	01.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Το μοιρολόγι της φώκιας του Αλ. Παπαδιαμάντη
	01.Θ.Ε. Η απλή αρμονική ταλάντωση. Μελέτη τριγωνομετρικών συναρτήσεων με χρήση Τ.Π.Ε.
	Εισαγωγή
	Μια διδακτικά ενδιαφέρουσα προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών είναι αυτή της διεπιστημονικής προσέγγισης, η οποία αξιοποιεί τη σφαιρικότητα της γνώσης, αλλά και την αναδεικνύει (Κόκκοτας, 2002). Μια εξίσου ενδιαφέρουσα διδακτική προσέγγιση για τη φύση κ...
	Ο Freudenthal επισημαίνει ότι "τα Μαθηματικά αντικείμενα είναι νοούμενα και οι μαθηματικές έννοιες, οι δομές και οι ιδέες μας βοηθούν να οργανώσουμε τα φαινόμενα του γύρω μας κόσμου."
	Εδώ και πολλά χρόνια γίνεται προσπάθεια ενεργητικής σύνδεσης των Μαθηματικών με τη Φυσική, αλλά πολύ λίγα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή.
	Η παρούσα εργασία αφορά τη διατύπωση μιας διδακτικής πρότασης για τη μελέτη της ΑΑΤ στη Γ’ Λυκείου και των ιδιοτήτων των βασικών τριγωνομετρικών συναρτήσεων στη Β' Λυκείου, με χρήση Τ.Π.Ε. Στοχεύουμε να αναδείξουμε ότι η μαθηματικοποίηση του προβλήματ...
	Μεθοδολογία εφαρμογής της πρότασης
	Η παρούσα διδακτική πρόταση θα υλοποιηθεί με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. για τους εξής λόγους:
	α) Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας καθώς και οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις και εξισώσεις διδάσκονται στην τάξη με τα διαθέσιμα στατικά μέσα της εικόνας του σχολικού βιβλίου και του πίνακα. Μια δυναμική αναπαράσταση των εννοιών αυτών μας παρέχεται α...
	β) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενεργή και προσανατολισμένη σε προβλήματα διδασκαλία, ενισχύοντας το μαθηματικό πειραματισμό και τη διερεύνηση τόσο στην τάξη όσο και στο σπίτι.
	γ) Το λογισμικό Interactive Physics, είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον μάθησης και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να μελετήσουν την εξέλιξη του φαινομένου συγχρόνως με την εξέλιξη της γραφικής του παράστασης, καθώς και τη σύγκριση δύο γραφικών παραστάσεων.
	δ) Το Tracker είναι ένα ελεύθερο λογισμικό ανάλυσης βίντεο με δυνατότητες ιχνηλασίας αντικειμένων και επεξεργασία δεδομένων για τη γραφική απεικόνιση της θέσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης των αντικειμένων. Αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο του καθ...
	ε) Εντάσσοντας τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία και ειδικότερα μέσω της μοντελοποίησης που προσφέρει λογισμικά Interactive Physics, Tracker και Geogebra, κάτι που προϋποθέτει μια ενεργητική συμμετοχή από τους μαθητές, είναι δυνατόν οι τελευταίοι να απ...
	στ) Οι ΤΠΕ επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και σε συνδυασμό με την παράλληλη χρήση του πραγματικού εργαστηρίου η μάθηση είναι δυνατόν να συντελεσθεί με αποδοτικότερο τρόπο (Doerr, 1997; Dimitriadis et al., 2000; Κυνηγός, 2002).
	Η απλή αρμονική ταλάντωση
	Η διδακτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια (Η/Υ) και Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.). Η διάρκεια της ήταν τρεις διδακτικές ώρες. Στην 1PηP διδακτική ώρα που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Η/Υ, οι μαθητές ήταν διαχωρισμένοι σε ομάδες των δύο ατόμ...
	1η διδακτική ώρα
	Ο διδάσκων περιγράφει αρχικά τις έννοιες περιοδικό φαινόμενο, περίοδος, συχνότητα, ταλάντωση, απλή αρμονική ταλάντωση, απομάκρυνση, πλάτος.
	Σχήμα 1. Προσομοίωση ΑΑΤ. Διαγράμματα y-t, v-t, α-t.
	Οι μαθητές θα μπορέσουν παρακολουθώντας τις προσομοιώσεις με τη βοήθεια του λογισμικού Interactive Physics (ΙΡ), να εμπεδώσουν το φαινόμενο της ΑΑΤ που εκτελεί ένα σώμα που είναι δεμένο σε κατακόρυφο ελατήριο, ενώ ταυτόχρονα βλέπουν και την εξέλιξη τω...
	Προτρέπουμε τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο “ΑΑΤ-1.ip”. Σ’ αυτή την προσομοίωση (Σχήμα 1), δημιουργούνται οι γραφικές παραστάσεις απομάκρυνσης-χρόνου (y-t), ταχύτητας-χρόνου v-t) και επιτάχυνσης-χρόνου (α-t). Με τους μετρητές παίρνουμε τις τιμές γι...
	y = 0.2ημ(4.47t+π/2) = 0.2συν4.47t (S.I.), v = 0.894συν(4.47t+π/2) = - 0.894ημ4.47t (S.I.), α = - 4ημ(4.47t+π/2) = - συν4.47t (S.I.).
	Ανοίγοντας το αρχείο “ΑΑΤ-2.ip” (Σχήμα 2(α)), ο διδάσκων δίνει την κινηματική, τη δυναμική και την ενεργειακή προσέγγιση της ΑΑΤ. Ταυτόχρονα στην προσομοίωση που παρακολουθούν φαίνονται και τα διαγράμματα κινητικής ενέργειας-χρόνου (Κ-t), δυναμικής εν...
	2 (α)
	2 (β)
	Σχήματα 2PαP και 2β. Προσομοίωση ΑΑΤ. Διαγράμματα U-t, K-t, Fεπ-t, U-y, K-y.
	Με το άνοιγμα του αρχείου “ΑΑΤ-3.ip” (Σχήμα 2(β)), οι μαθητές γράφουν τις εξισώσεις κινητικής ενέργειας - απομάκρυνσης Κ = 0.2-5yP2P (S.I.) και δυναμικής ενέργειας - απομάκρυνσης U = 5yP2P (S.I.).
	2η διδακτική ώρα
	Στο εργαστήριο Φ.Ε. σε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k = 50N/m, με φυσικό μήκος LRo R= 10cm, αναρτάμε ένα σώμα μάζας m = 0.4Kg. Αφήνουμε το σώμα να ισορροπήσει σε επιμήκυνση από το φυσικό μήκος ΔL = mg/k = 0.08m, που προκύπτει από τη συνθήκη ισορροπίας...
	Ακολούθως φορτώνουμε το βίντεο στο λογισμικό Tracker και αρχίζουμε την επεξεργασία του. Στο σχήμα 3(α), βλέπουμε το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την κίνηση του σώματος στο βίντεο, να δούμε τον πινάκα τιμών και τη γραφική π...
	3 (α)
	3 (β)
	Σχήματα 3PαP και 3β. Επεξεργασία βίντεο με το Tracker.
	Η τιμή της Α, αντιστοιχεί στο πλάτος της ταλάντωσης Α = 2.9cm, της Β στην γωνιακή συχνότητα ω=11rad/s και της C στην αρχική φάση φRο R= -1.52 = -π/2 = 3π/2rad. Η περίοδος της κίνησης θα είναι Τ = 2π/ω = 0.57s.
	Η θεωρητική τιμή της προκύπτει από τη σχέση  Το πειραματικό σφάλμα που προκύπτει είναι σ = 1.8%.
	Η εξίσωση κίνησης θα δίνεται από τη σχέση:
	y = 2.9ημ(11t+3π/2) = -2.9συν11t (y→cm, t→s)
	3η διδακτική ώρα
	Προτρέπουμε τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο «UΦ.E. AATU» και να το συμπληρώσουν. Έτσι, ο διδάσκων θα έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιήσει τους περισσότερους μαθητές στο μέγιστο βαθμό κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους και να ελέγξει ταυτόχρονα αν η...
	Οι βασικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις
	Το σενάριο με τίτλο «Τριγωνομετρικές συναρτήσεις» είναι διάρκειας 4 διδακτικών ωρών και απευθύνεται σε μαθητές Β΄ Λυκείου. Οι μαθητές μέσω της γεωμετρικής εποπτείας που έχουν από τις γραφικές παραστάσεις x-t και v-t ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμον...
	Σύντομη ανάλυση της αναμενόμενης διδακτικής πορείας
	1η διδακτική ώρα
	Αρχικά προτρέπουμε τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο «Απλή αρμονική ταλάντωση.ip» και να περιγράψουν το φαινόμενο που εξελίσσεται στην οθόνη του υπολογιστή τους. Οι μαθητές εύκολα θα διαπιστώσουν το φαινόμενο της απλής αρμονικής ταλάντωσης ενός σώματ...
	Στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές να μελετήσουν την ύπαρξη στιγμών που καθένα από τα μεγέθη ταχύτητα και απομάκρυνση έχουν την ίδια τιμή, αντίθετη, μέγιστη και ελάχιστη τιμή καθώς και τον τρόπο που μεταβάλλονται οι ενδιάμεσες μετρήσεις κατά την εξέ...
	2η και 3η διδακτική ώρα
	Τη δεύτερη διδακτική ώρα θα διευκολύνουμε τη μετάβαση των μαθητών, από την έννοια του τριγωνομετρικού αριθμού στην έννοια της τριγωνομετρικής συνάρτησης πραγματικής μεταβλητής, εμπλέκοντάς τους σε δραστηριότητες κατασκευής στο περιβάλλον του Geogebra....
	Στη συνέχεια βοηθάμε τους μαθητές να παραστήσουν το γεωμετρικό τόπο των σημείων Η(χ, χ(Μ)), Σ(χ, x(M)), ΕΦ(χ, x(Z)), ΣΦ(χ, x(E)) οπότε θα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τη μορφή των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων y=ρημ(ωx), y=ρσυν(ωx), y=ρε...
	Στο φύλλο εργασίας οι μαθητές καλούνται να πειραματιστούν, μετακινώντας τους δρομείς, με τις τιμές των ρ και ω προκειμένου να διαπιστώσουν το ρόλο τους στη μορφή των παραπάνω γραφικών παραστάσεων και να επανανακαλύψουν βασικές ιδιότητές τους, όπως μέγ...
	Ακολουθεί διατύπωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
	Σχήμα 6. Κατασκευή σημείου Μ
	Σχήμα 7. Η συνάρτηση y=ρημ(ωx)
	4η διδακτική ώρα
	Προτρέπουμε τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο «36TΦ.Ε. Τριγ.συν.36T» 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 μέ...
	Συμπεράσματα
	Η προτεινόμενη διδακτική πρόταση έδειξε ότι οι μαθητές ανέπτυξαν την ικανότητα τους να ερμηνεύουν και να κάνουν προβλέψεις με χρήση γραφικών παραστάσεων. Επιπλέον, βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν, να συνδέσουν και να θυμηθούν έννοιες της AAT και ...
	Ιδιαίτερα ικανοποιητική ήταν η συμμετοχή και το ενδιαφέρον από τους μαθητές που δεν είχαν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στο μάθημα της Φυσικής και των Μαθηματικών.
	Γενικότερα η μαθηματικοποίηση των προβλημάτων της Φυσικής μπορεί να βοηθήσει στην προσπάθεια των μαθητών για καλύτερη κατανόηση μαθηματικών θεμάτων. Το σύνολο των προβλημάτων αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών και Φυσικ...

	01.Θ.Ε. Η Βυζαντινή τέχνη μέσα από τις Τ.Π.Ε. Διδακτικό σενάριο για τη Β΄ Γυμνασίου και την Ε΄ Δημοτικού
	01.Θ.Ε. Η δυναμική πραγμάτευση εμβαδών επίπεδων σχημάτων
	Βασικές λειτουργίες και δυνατότητές του (affordances): Σύμφωνα με τους (Μπούντης, 2013; Ράπτης, 2012; Γιαννοπούλου, 2011; Γλαβάς, 2011; Τσούκκας, Ξυστούρη, & Πανταζή, 2004) οι βασικές λειτουργίες του λογισμικού Geogebra είναι:
	Συνοπτική περιγραφή σεναρίου
	Ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων
	Φάση 1PηP Σε αυτή τη φάση οι μαθητές ανοίγουν ένα αρχείο Geogebra, κατάλληλα διαμορφωμένο από τον εκπαιδευτικό, στο οποίο υπάρχει ένα μεταβαλλόμενο τετράγωνο χωρισμένο σε τετραγωνίδια πλευράς 1cm2 (εικόνα 1). Μετακινώντας το δρομέα και μετρώντας κάθε ...
	Φάση 2PηP Στη φάση αυτή οι μαθητές ανοίγουν ένα αρχείο Geogebra στο οποίο υπάρχει ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με μεταβαλλόμενες πλευρές και το οποίο είναι χωρισμένο σε τετραγωνίδια πλευράς 1cmP2P. Μεταβάλλοντας με τους δρομείς οι μαθητές το μήκος κα...
	Φάση 3PηP Σε αυτή τη φάση οι μαθητές ανοίγουν ένα αρχείο Geogebra στο οποίο υπάρχει ένα μεταβαλλόμενο παραλληλόγραμμο (εικόνα 3) που με αποκοπή ενός τριγώνου και στη συνέχεια με μια κατάλληλη μεταφορά του, οι μαθητές κατανοούν την αναγκαιότητα της από...
	Φάση 4Pη PΣτη φάση αυτή οι μαθητές ανοίγουν αρχικά ένα αρχείο Geogebra στο οποίο υπάρχει ένα τυχαίο μεταβαλλόμενο παραλληλόγραμμο (εικόνα 5) και με τη διαγώνιο που καλούνται να φέρουν, το χωρίζουν σε δύο τρίγωνα. Το εμβαδόν των νέων σχημάτων υπολογίζε...
	Φάση 5PηP  Στη φάση αυτή οι μαθητές ανοίγουν ένα αρχείο Geogebra στο οποίο υπάρχει ένα μεταβαλλόμενο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και με τη διαγώνιο που καλούνται να φέρουν, το χωρίζουν σε δύο ορθογώνια τρίγωνα. Το εμβαδόν των νέων σχημάτων υπολογίζεται ...
	Φάση 6PηP Σε αυτή τη φάση οι μαθητές ανοίγουν ένα αρχείο Geogebra στο οποίο υπάρχει ένα μεταβαλλόμενο τραπέζιο και το οποίο διπλασιάζοντάς το, παρατηρούν ότι το εμβαδόν του νέου σχήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το εμβαδόν του παραλληλογράμμου, το...
	Φάση 7PηP Στη φάση αυτή οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν την αποκτηθείσα γνώση σε προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Κάποια προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν αναφέρονται παρακάτω:
	Β.1.3 Εμβαδά επίπεδων σχημάτων
	Περιγραφή της κατάστασης
	Πρόβλεψη-Πειραματισμός
	 Πατήστε το κουμπί μεταφοράς 2. Τι παρατηρείτε;
	 Τα τρίγωνα ΑΔΗ και ΒΓΖ είναι ίσα;
	 Ποιος τύπος μας δίνει το εμβαδόν του ΗΔΓΖ;
	Συμπέρασμα
	Επιβεβαίωση
	Ερώτηση
	Περιγραφή κατάστασης-Διερεύνηση
	Συμπέρασμα

	01.Θ.Ε. Η εξαφάνιση του ωραίου Δαρείου. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. - Αγωγή Υγείας Β΄ Δημοτικού
	01.Θ.Ε. Η Ευρώπη αλλάζει ... ο κόσμος αλλάζει
	01.Θ.Ε. Η καλλιέργεια του μιντιακού γραμματισμού μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής
	01.Θ.Ε. Η κοινωνία των πολιτών – ο εθελοντισμός. Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Γλώσσα
	01.Θ.Ε. Η μάχη των Θερμοπυλών στην Ιστορία της Δ’ τάξης Δημοτικού μέσω μιας Ιστοεξερεύνησης - WebQuest
	01.Θ.Ε. Η Μεγάλη Επανάσταση Ένα διδακτικό σενάριο για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας
	01.Θ.Ε. Η μέθοδος Jigsaw στο Νέο Λύκειο. Ένα παράδειγμα για το μάθημα της Ιστορίας με χρήση Τ.Π.Ε
	01.Θ.Ε. Η Μεσαιωνική Ρόδος συναντά τους Ευρωπαίους συγγενείς της μέσα στο χρόνο
	Μοσχούς Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, nikosmo@hotmail.com
	Τσογλής Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, tsoglis@yahoo.gr
	Περίληψη
	Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου
	Ως προς το γνωστικό αντικείμενο


	01.Θ.Ε. Η μουσική εξημερώνει (Πολύβιος, Ιστορίαι 4.20.4-21.1) Διδακτικό Σενάριο
	01.Θ.Ε. Η πεταλούδα και ο ανεμόμυλος. Μια πρόταση για τη διδασκαλία της συμμετρίας στην Α Γυμνασίου
	01.Θ.Ε. Η πράσινη αντίληψη στα σχολεία Μελέτη περίπτωσης στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών
	01.Θ.Ε. Η Φωνή των Εφήβων. Ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις ψυχαγωγικές, αθλητικές και διατροφικές συνήθειες
	01.Θ.Ε. Ιστοεξερεύνηση στο μάθημα των θρησκευτικών. Το να δημιουργείς... είναι εκπληκτικό
	01.Θ.Ε. Ιστοριο-εξερευνώ την Ακρόπολη. Ιστοεξερεύνηση για την Δ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
	Θεωρητικό πλαίσιο:

	01.Θ.Ε. Ιστότοπος για την εκπόνηση περιβαλλοντικού προγράμματος στα υδάτινα οικοσυστήματα
	01.Θ.Ε. Κάτι θα γίνει, θα δεις. Μια διδακτική πρόταση για τις κοινωνικές αναπαραστάσεις
	01.Θ.Ε. Κόκκινη κλωστή και ... ψηφιακή
	01.Θ.Ε. Κριτική διδασκαλία σε τεχνολογικά εμπλουτισμένο περιβάλλον Διδακτικό Σενάριο Ιστορίας για τη Δ΄ Δημοτικού
	01.Θ.Ε. Κρούση στο επίπεδο. Πείραμα Rutherford
	01.Θ.Ε. Κτίζοντας τους πολίτες του αύριο. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση μαθητών
	01.Θ.Ε. Λογοτεχνικό Υπερκείμενο. Ο Μικρός Πρίγκιπας ταξιδεύει
	01.Θ.Ε. Μαθαίνω να περιγράφω τον αγαπημένο μου ήρωα κόμικ στα γαλλικά και δημιουργώ τον δικό μου ήρωα
	Περίληψη
	Η διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας μπορεί να γίνει πολύ πιο ευχάριστη και αποτελεσματική με την χρήση των κατάλληλων εργαλείων που μας προσφέρει η πληροφορική. Προσπαθήσαμε λοιπόν να διδάξουμε στους μαθητές του δημοτικού πώς να περιγράψουν κάποιο...
	Συμβατότητα με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Γλώσσα (ΚΕΠ). Το σενάριο ανταποκρίνεται πλήρως στους γενικούς και ειδικούς σκοπούς του Ενιαίου προγράμματος σπουδών των ξένων γλωσσών ...
	Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
	Η οργάνωση της διδασκαλίας μπορεί να πάρει τρεις βασικές μορφές:
	Διδακτικοί στόχοι
	Εκτιμώμενη διάρκεια
	Το προτεινόμενο σενάριο
	H 4PηP και τελευταία διδακτική ώρα του σεναρίου περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός καινούριου ήρωα κόμικ με το λογισμικό Toondo, καθώς και σκιαγράφηση του πορτρέτου του ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε μαθητή. Έτσι οι μαθητές καλούνται μέσα από τις δυ...

	01.Θ.Ε. Μάθηση μέσω σχεδιασμού και Τ.Π.Ε. Η Μαθησιακή Ενότητα Η μετακόμιση στη Γλώσσα Α' τάξη
	01.Θ.Ε. Μάντεψε τον Αριθμό! Η δομή επανάληψης με τη μορφή Επανάλαβε Εφόσον στο Alice
	01.Θ.Ε. Με το δ, το ρ και το ο, έναν δεινόσαυρο μέσα στην τάξη κοιτώ! Διδακτική πρόταση για τον Νηπιαγωγείο
	01.Θ.Ε. Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη θερμοκρασία του αέρα
	Περίληψη
	Σχήμα 1
	Που παρατηρείτε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά το χειμώνα;
	Πάνω από τις ηπειρωτικές περιοχές με μεγάλο γεωγραφικό πλάτος
	Που παρατηρείτε τις υψηλότερες θερμοκρασίες κατά το καλοκαίρι;
	Πάνω από τις ηπειρωτικές περιοχές με μικρό γεωγραφικό πλάτος

	01.Θ.Ε. Μελοποιημένη ποίηση, δημιουργική γραφή και …συναντήσεις στο facebook
	01.Θ.Ε. Μνημεία δόξας και αξιών (Εκφραση - Έκθεση Γ΄ Λυκείου, Σενάριο)
	01.Θ.Ε. Ξετυλίγοντας το μύθο του μηχανισμού των Αντικυθήρων. Διδακτικό σενάριο
	01.Θ.Ε. Ο κύκλος και η φιλοσοφία της γεωμετρίας. Διδακτική πρόταση για μαθητές της Β Λυκείου
	Περίληψη

	01.Θ.Ε. Ο ρεαλισμός στη μεταπολεμική πεζογραφία. Ένα σενάριο διδασκαλίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ
	01.Θ.Ε. Ο σεισμός στην προσχολική εκπαίδευση. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε
	01.Θ.Ε. Ο χαμαιλέοντας και το τσακάλι της Σάμου. Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε
	01.Θ.Ε. Οι μαθητές ως παραγωγοί πληροφοριών. Μια εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη Μελέτη της Δ' Δημοτικού
	Διδακτικοί στόχοι
	Οι διδακτικοί στόχοι της εκπαιδευτικής παρέμβασης μπορούν να διακριθούν σε τρεις ομάδες
	Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
	Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών
	Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
	Α΄ φάση – Ανάγνωση κειμένου

	01.Θ.Ε. Όμορφος κόσμος μαγικός με πεταλούδες και νυχτοπεταλούδες
	01.Θ.Ε. Όσο μπορείς - Κ. Καβάφης, Διδακτικό σενάριο  Α΄ Λυκείου με χρήση Τ.Π.Ε
	01.Θ.Ε. Όψεις του ρομαντισμού στη λογοτεχνία και τις τέχνες τον 19ο αιώνα
	01.Θ.Ε. Περιβαλλοντική Αγωγή και Τ.Π.Ε. στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Ανακύκλωση
	Εισαγωγή
	Οι Τ.Π.Ε. στο νηπιαγωγείο  και στην περιβαλλοντική αγωγή
	Θεωρητική - Μεθοδολογική προσέγγιση
	Στόχοι δραστηριοτήτων
	Περιγραφή δραστηριοτήτων
	Εικόνα 2:  Η αφίσα με την «Κα Ανακύκλωση».
	Αξιολόγηση
	Βιβλιογραφικές Αναφορές

	01.Θ.Ε. Περιπλάνηση στα διάφορα είδη μουσείου. Διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο
	Περίληψη
	Εισαγωγή

	01.Θ.Ε. Πρόγραμμα μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο με τίτλο. Η δημιουργική μου βόλτα
	01.Θ.Ε. Προφορικός και γραπτός λόγος με τη χρήση web2 εργαλείων
	01.Θ.Ε. Ρώτα το νερό, τι τρέχει. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού
	01.Θ.Ε. Σενάριο Διδασκαλίας Δομής Επανάληψης με BYOB
	Αράπογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ., (2006) Πληροφορική Α', Β', Γ' Γυμνασίου, Βιβλίο μαθητή. Αθήνα: ΟΕΔΒ
	Αράπογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ., (2006) Πληροφορική Α', Β', Γ' Γυμνασίου, Βιβλίο καθηγητή. Αθήνα: ΟΕΔΒ
	Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τεύχος 1, Γ έκδοση (2013). Πάτρα: Ι.Τ.Υ.Ε.

	01.Θ.Ε. Σημαντικές μάχες-ορόσημα  στην ιστορία των κρατών. e-Twinning project
	01.Θ.Ε. Στα μονοπάτια της Μυθολογίας. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε.
	01.Θ.Ε. Στατιστική ανάλυση και διδασκαλία στον μικρόκοσμο του Geogebra
	01.Θ.Ε. Στη χώρα των πολυωνύµων. Σενάριο διδασκαλίας στην Άλγεβρα, Β΄ Λυκείου.
	01.Θ.Ε. Στο άγνωστο με βάρκα τις Τ.Π.Ε. Διδασκαλία θεματογραφίας των αρχαίων ελληνικών με χρήση Τ.Π.Ε.
	01.Θ.Ε. Στοχασμοί προσωπικοτήτων. Το διαδίκτυο ως τόπος συνάντησης των μεγάλων προσωπικοτήτων
	01.Θ.Ε. Σχολική γιορτή κι ιστορική αλληγορία. Από το εκπαιδευτικό δράμα στο μαθητικό θέατρο
	01.Θ.Ε. Τo ξεχασμένο πικάπ, οι νέες τεχνολογίες και το διδακτικό σενάριο
	01.Θ.Ε. Τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα. Διδακτικό σενάριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
	01.Θ.Ε. Τα προβλήματα του Ποσειδώνα. Ένα διδακτικό σενάριο για τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου
	Μαυρομματίδου Σταυρούλα
	Εκπαιδευτικός Π.Ε.02
	Υποψ. Διδάκτορας Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.
	stavrmav@hotmail.com

	01.Θ.Ε. Τα σημεία στίξης σε... σενάριο! Μια εφαρμογή σεναρίου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
	Τα σημεία στίξης… σε σενάριο!
	Μια εφαρμογή σεναρίου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
	Νικολοπούλου Αικατερίνη
	Εκπαιδευτικός Π.Ε.02
	Υποψήφια Διδάκτορας Παιδαγωγικής
	nikoloaikg@gmail.com
	Τα σημεία στίξης, εκτός από τμήμα της ύλης της Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου, αποτελούν ένα κεφάλαιο προβληματικό στη χρήση τους τόσο από τους μαθητές, όσο και από τους ενήλικες. Για το λόγο αυτό, θεώρησα ως ευκαιρία, με αφορμή το σενάριο αυτό να το συνδυά...
	Λέξεις - Κλειδιά: σημεία στίξης, Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου,  Πρωτέας, ΚΕΓ
	Χώρος
	Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή
	Το σενάριο προϋποθέτει:
	 -τη χρήση εργαστηρίου πληροφορικής για δύο ώρες (εναλλακτικά μοιράζουμε τα κείμενα εκτυπωμένα)
	 -τη χρήση προτζέκτορα ή διαδραστικού πίνακα για 4 ώρες
	 -επαρκή γνώση από τον εκπαιδευτικό και μαθητές των λογισμικών γενικής χρήσης (επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσίασης)
	Το σενάριο στοχεύει να αναδείξει και μια άλλη πλευρά• τα σημεία στίξης μέσα από την  απουσία σαφών κανόνων για την ορθότητα της χρήσης τους, αποτελούν αφορμή να προβάλλουμε  αυτό που το σχολείο συχνά παραβλέπει,  την προφορική, δηλαδή,  καταβολή της γ...
	Στόχοι
	Γνώσεις για τη γλώσσα
	Γραμματισμοί
	Νέοι γραμματισμοί
	Οι μαθητές στοχεύεται να ασκηθούν:
	 υπευθυνότητα απέναντι στην ομάδα για την επίτευξη ενός συλλογικού έργου που παρουσιάζεται στην ολομέλεια του τμήματος.
	Αξιολόγηση του σεναρίου

	01.Θ.Ε. Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη. Εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. για τη Γεωγραφία της ΣΤ' Δημοτικού
	01.Θ.Ε. Τεχνολογικά υποστηριζόμενο διερευνητικό σενάριο μάθησης για την ανθρωπομετρία στη Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ
	Ευχαριστίες

	01.Θ.Ε. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευσααααη
	Περίληψη
	Εισαγωγή
	Στόχοι
	Μεθοδολογία
	Πίνακας 1: Προγραμματισμός δραστηριοτήτων

	Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου
	Εικόνα 1: Υπόδειγμα δημιουργίας παρουσίασης στα Google Docs
	Εικόνα 2: Διαλογή χαρτιού
	Εικόνα 3: Συμπιεσμένο χαρτί
	Εικόνα 4: Ηχογράφηση

	Αξιολόγηση διδακτικού σεναρίου
	Βιβλιογραφικές Αναφορές

	01.Θ.Ε. Το βιβλίο της Αλήθειας. Μια διδακτική προσέγγιση στο μάθημα των Θρησκευτικών με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
	01.Θ.Ε. Το ιστορικό γεγονός μέσα από τη Λογοτεχνία και τις Τ.Π.Ε.
	01.Θ.Ε. Το φαινόμενο της εγκατάλειψης ανηλίκου. Από το μύθο και την ιστορική συγκυρία στην κοινωνιολογική ανάλυση
	Η ανομοιογένεια των ομάδων αναφορικά με την επίδοση, την καταγωγή, το φύλο κ.ά. των μελών έδωσε άλλη διάσταση στη δυναμική της. Μαθητές με ιδιαίτερα υψηλή σχολική επίδοση αποτέλεσαν πρότυπα γνωστικά, που επέδειξαν ευελιξία και μεθοδικότητα στην επίλυσ...
	Έχετε ήδη συγκεντρώσει παραμύθια με ήρωες εγκαταλελειμμένα παιδιά σε μορφή γραπτού κειμένου, βίντεο ή και από ηχογράφηση με θέμα την έκθεση ανηλίκων. Να εμπλουτίσετε το υλικό σας κάνοντας χρήση της μηχανής αναζήτησης του www.google.gr πληκτρολογώντας ...
	Η ομάδα των νομικών – φύλλο εργασίας
	Να εξετάσετε την εξέλιξη του εθιμικού δικαίου και του νομικού πλαισίου σε παγκόσμιο επίπεδο ανά τους αιώνες αναφορικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου των έκθετων παιδιών. Ποια η πρόθεση του νομοθέτη σε κάθε περίπτωση και πώς εκφράζεται (όπου υπάρχε...
	Ακολούθως, να πληκτρολογήσετε έκθετα βρέφη σε αρχαιότητα μεσαίωνα. Από τα αποτελέσματα ενδείκνυνται: Ιστορική αναδρομή για τα έκθετα βρέφη στην Ελλάδα, romeingreek.eu | Ο τροχός των έκθετων βρεφών, Η περίθαλψη των έκθετων βρεφών τον 19ο αιώνα στον ......
	Δείτε και τις ιστοσελίδες: (Κυρωτικός) Νόμος - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και ... με τη σύμβαση περί των δικαιωμάτων του παιδιού του Ο.Η.Ε., 306 PK - Scribd, Άρθρο 291 Εγκατάλειψη εγκύου | Δικηγορικός Σύλλογος ..., προεδρικό διάταγμα 86/2009 (Π. Δ. ...
	Δραστηριότητες: Με τα αποτελέσματα της έρευνας και μελέτης σας να συντάξετε σχετικό άρθρο με δικό σας τίτλο για την εφημερίδα του σχολείου σας. Ακολούθως, να καταστρώσετε το σενάριο μιας υπόθεσης εγκατάλειψης ανηλίκου. Λαμβάνοντας υπόψη κίνητρα και συ...


	01.Θ.Ε. Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του τόπου μας μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας
	01.Θ.Ε. Υιοθετώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Logo στην Α΄ Δημοτικού
	01.Θ.Ε. Φύλλα παντού Γέφυρες γνώσης από τις Τ.Π.Ε. για το περιβάλλον. Σενάριο με Τ.Π.Ε. για το Νηπιαγωγείο
	01.Θ.Ε. Φως Κυματικό και σωματιδιακό πρότυπο - Εκπαιδευτική πρόταση
	Περίληψη
	Η παρούσα εργασία αποτελεί μία περιγραφή εκπαιδευτικής πρότασης, ενός τρόπου διδασκαλίας για την ανάδειξη της κβαντικής φύσης του φωτός (κυματοσωματιδιακός δυϊσμός) εστιάζοντας στην επιλογή του καταλληλότερου προτύπου (κυματικού, σωματιδιακού ή και τω...
	Μεθοδολογία σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πρότασης
	Τα καινοτομικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής παρέμβασης
	Στάδια υλοποίησης της διδακτικής πρότασης
	Η δομή του Εκπαιδευτικού Λογισμικού - Περιγραφή
	Παράδειγμα - Θεματική ενότητα: Ανάκλαση του φωτός
	Oμάδα/Ονόματα:............................................................................................................. Μάθημα/Εργαστήριο (Ημέρα-Ώρες):....................................................................
	Θεματική ενότητα : Ανάκλαση του φωτός




	01.Θ.Ε. Χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Προσχολική Εκπαίδευση
	01.Θ.Ε. Χρώματα και αρώματα - Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλαμάτας
	01.Θ.Ε. Ψηφιακή αφήγηση στα αγγλικά ως εργαλείο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
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	01.Θ.Ε. Sailing around Europe Teachers4Europe
	01.Θ.Ε. The no name country. Έργο etwinning στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής
	01.Θ.Ε. Travel In My European Shoes. Έργο eTwinning στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής
	01.Θ.Ε. Ανακαλύπτοντας τα αστέρια της Ευρώπης
	01.Θ.Ε. Απολιθώματα. Μάρτυρες του παρελθόντος – πρότυπα του μέλλοντος
	01.Θ.Ε. Βενιζέλει & Βασίλευε
	01.Θ.Ε. Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με χρήση Τ.Π.Ε για την Α΄ Γυμνασίου
	01.Θ.Ε. Διδακτικά εργαλεία και διδακτικές στρατηγικές  στη διδασκαλία των Περιβαλλοντικών Επιστημών
	Στρατηγικές Διδασκαλίας των Περιβαλλοντικών Επιστημών
	Ο σωστός προγραμματισμός της διδασκαλίας: Αναμφισβήτητα, μια από τις πιο αξιέπαινες ενέργειες του σύγχρονου εκπαιδευτικού στη διδασκαλία των Περιβαλλοντικών Επιστημών είναι ο μεθοδικός σχεδιασμός της διδακτικής πράξης, που ικανοποιεί όλες τις ανάγκες ...
	Η έμμεση διδασκαλία: Η έμμεση διδασκαλία ενδείκνυται για τη διδασκαλία των Περιβαλλοντικών Επιστημών, αφού εξυπηρετεί τους σκοπούς της όπως είναι η ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, η επίλυση προβλημάτων, η καλλιέργεια ανώτερων νοητικών δ...

	01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο με τη χρήση Τ.Π.Ε. 28η Οκτωβρίου 1940, η πατρίδα μας γιορτάζει
	01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Χημείας Β΄ Γυμνασίου με τη χρήση των ΤΠΕ και την ομαδοσυνεργατική
	01.Θ.Ε. Εκπαίδευση μέσα από την τέχνη στην εποχή των Τ.Π.Ε
	01.Θ.Ε. Εορτάζουμε - ανακοινώνουμε – προσκαλούμε με όμορφα κείμενα
	Περίληψη
	Βιβλιογραφία
	Σημείωση: Οι διαφορετικές γραμματοσειρές στα φύλλα εργασίας αποτελούν στοχευμένη ενέργεια παρουσίασης της μορφοποίησης κειμένου για τους μαθητές.


	01.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.  στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
	01.Θ.Ε. Η δημιουργία animation ως εναλλακτική εκπαιδευτική τεχνική διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο.
	01.Θ.Ε. Η διδασκαλία της πορείας του Αποστόλου Παύλου για τη διάδοση του Ευαγγελίου
	Τίτλος σεναρίου - Εκτιμώμενη διάρκεια
	Τάξη αναφοράς και εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα
	Πρωτοτυπία
	Περιγραφή δραστηριοτήτων
	Αρχικά προβάλλεται μέσω του Youtube η ταινία του National Geographic με τίτλο «Roman Shipwreck Raised After 2,000 Years», που παρουσιάζει μια αρχαιολογική ανασκαφή και τον εντοπισμό ενός Ρωμαϊκού πλοίου στο βυθό ενός ποταμού (Βλ. https://www.youtube.c...
	Τρόπος οργάνωσης διδασκαλίας και ρόλοι μαθητών και εκπαιδευτικού
	Αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου – Συμπεράσματα


	01.Θ.Ε. Η ενέργεια και οι μορφές της. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε.  για την Ε΄ Δημοτικού
	01.Θ.Ε. Η οικογένεια. Εκπαιδευτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για το Νηπιαγωγείο
	01.Θ.Ε. Η συμβολή των Τ.Π.Ε. στο σχεδίασμα εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα το ανθρώπινο σώμα
	01.Θ.Ε. Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική αγωγή στο νηπιαγωγείο με την χρήση Τ.Π.Ε.
	Σκοπός των δράσεων ήταν η αναγνώριση της πολιτιστικής-πολιτισμικής ποικιλίας των λαών και ο εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών. Αξιοποιήσαμε το σύνδεσμο, www.paramithia.net,  όπου και αναζητήσαμε παραμύθια από διάφορα μέρη του κόσμου. Τα παιδιά παρακο...
	6. Δημιουργία εργαστηρίου μελέτης παραμυθιών
	Σε συνέχεια της παραπάνω δράσης τα παιδιά επισκέφτηκαν το σύνδεσμο    www.childhood.gr/index.php/links/104-links/136,  με παραμύθια απ όλο τον κόσμο-εργαστήρι μελέτης και στη συνέχεια δημιουργήσαμε στην τάξη ένα εργαστήρι μελέτης αξιοποιώντας ταυτόχρ...

	01.Θ.Ε. Μια διδακτική προσέγγιση Λογισμού Παραλληλογράμμων με Geogebra
	Προαπαιτούμενες γνώσεις: α) Ως προς την γεωμετρία οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν: Τα κριτήρια ισότητας τριγώνων. Τον ορισμό του παραλληλογράμμου. Τις ιδιότητες των παραλληλογράμμων και τα είδη τους. Την έννοια της συμμετρίας ως προς σημείο β) Ως προς ...
	Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Κάθε μαθητής είναι σκόπιμο να διαθέτει ένα φύλλο εργασίας μέσα στο οποίο ο διδάσκων θα έχει θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα και οδηγίες. Επιπλέον καλό θα είναι οι μαθητές να έχουν ένα τετράδιο σημειώσεων.
	Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των τριών ατόμων και καθοδηγούμενοι από το φύλλο εργασίας θα αξιοποιήσουν το ψηφιακό εργαλείο που διαθέτουν. Κατά την υλοποίηση του σεναρίου ο εκπαιδευτικός ελέγχει τα συμπεράσματα τω...
	Γνωστικοί στόχοι:
	Οι μαθητές μπορούν να δουν τον διυποκειμενικό χαρακτήρα της γνώσης ο οποίος αποκτάται με την συνεργασία και την διαπραγμάτευση των ιδεών τους.
	Ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων
	Δραστηριότητα 1 (αφορά το 1ο φύλλο εργασίας)
	ορισμός: Δύο παραλληλόγραμμα είναι ίσα αν μετά από κατάλληλη μετατόπιση ταυτίζονται.(δες σχολικό βιβλίο σελ36_ 11η γραμμή).(δες αρχείο iso1.ggb)


	01.Θ.Ε. Μια μαθητοκεντρική παιδαγωγική προσέγγιση στο Μάθημα της Πληροφορικής
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	01.Θ.Ε. Οι Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η περίπτωση των Κοντακαίικων Σάμου
	01.Θ.Ε. Πίνοντας ήλιο Κορινθιακό (του Οδυσσέα Ελύτη). Διδακτικό σενάριο για τη γλώσσα στη Β' Γυμνασίου
	01.Θ.Ε. Σε μια ρώγα από σταφύλι έπεσαν οκτώ σπουργίτες
	01.Θ.Ε. Σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα των Θρησκευτικών με θέμα τον Απόστολο Παύλο
	01.Θ.Ε. Σενάριο διδασκαλίας της τεχνικής τoυ animation
	01.Θ.Ε. Συναισθήματα... θύματα... Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για το Νηπιαγωγείο
	01.Θ.Ε. Σύνδεση πολυμέσων και πολιτιστικών προγραμμάτων. Από την έντυπη σχολική εφημερίδα
	01.Θ.Ε. Σχολικός κήπος (Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Καινοτόμου Προγράμματος για το Νηπιαγωγείο)
	Τασιούλη Γεωργία
	Εκπαιδευτικός Π.Ε.60
	Μ.Δ.Ε, Υποψήφια Διδάκτορας του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Παν. Πατρών.
	Georgia.tasiouli@gmail.com
	Περίληψη
	Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Καινοτόμου Προγράμαμτος Open Discovery Space με έμφαση στην ανάπτυξη των φυτών που εκπονήθηκε από το 5ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου Κεφαλληνίας το σχολικό έτος 2014-2015 και βραβεύτηκε ανάμεσα στα 8 καλύτερα σενάρια πανελλαδικώς....
	Λέξεις - Κλειδιά: Σχολικός κήπος, διαδίκτυο, Νέες Τεχνολογίες, Προσχολική Εκπαίδευση.
	Εισαγωγή
	Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου
	 Αξιοποιήσαμε το on line εργαλείο web 2.0. Storybird, ώστε τα νήπια να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό παραμύθι για τα λουλούδια με τίτλο «Ο χαρούμενος κήπος».
	 Ενσωματώσαμε στη διδακτική μας πράξη το πολυμεσικό ιστότοπο0T 0Tbedtime stories collection, όπου ακούσαμε το παραμύθι «Ο Τζακ και η φασολιά».
	 Διαμόρφωση χώρου σχολικού κήπου με τοποθέτηση παρτεριών και φύτεμα λουλουδιών
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	01.Θ.Ε. Το διδακτικό μοντέλο της Εποικοδομητικής προσέγγισης της μάθησης και της διδασκαλίας
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	Η έρευνα: ο σκοπός, η ερευνητική υπόθεση, η μεθοδολογία και το υποκείμενο της έρευνας
	Υποκείμενο της έρευνας αποτέλεσε ένας μαθητής, ο Σ., που μεγαλώνει σε ένα χαμηλό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, σε μια μονογονεϊκή οικογένεια και είναι δίγλωσσος. Είναι 6 χρονών, φοιτά στην Α΄ Δημοτικού και έχει διάγνωση ε.ν.υ. από ΚΕΔΥ. Υστερεί στον...


	06.Θ.Ε. Take a stand - Lend a hand. Μία eTwinning μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο
	06.Θ.Ε. The  Entrepreneurial Project. Έργο νεανικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο δράσης του eΤwinning
	06.Θ.Ε. Διαδίκτυο και Παιδί. Επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου και τρόποι αντιμετώπισής τους
	Στη Γερμανία διατίθενται διαδικτυακά τα αποτελέσματα μιας μελέτης για τη «Συγκριτική αξιολόγηση των εργαλείων γονικού ελέγχου για την online προστασία των παιδιών - SIP-BENCH ΙΙΙ» που αφορά στις δοκιμές των λογισμικών προστασίας της νεολαίας. Για να δ...
	In.gr. Ασφαλής χρήση του διαδικτύου και του κινητού από τα παιδιά. (Διαθέσιμο on line: http://bit.ly/1zgNXMN, προσπελάστηκε στις 27/1/2015).
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	Η αποτίμηση της αισθητικής ρύπανσης από κτίρια στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί με τα εργαλεία που μας δίνει η Οικονομική του Περιβάλλοντος. Μέσω αυτής της αποτίμησης θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε μία διδακτική πρακτική σχετικά με τ...
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